
 

 

МОДУЛ 5: „ДИГИТАЛНА ПРОМЯНА ЗА ЛИДЕРИ“ 

Въведение  

Модулът "Дигитална промяна за лидери" е част от програмата STRESS-LESS и е 
специално разработен за хора на ръководни позиции. 

Дигитализацията все повече променя не само обществото, но и работния свят.  

Като цяло, нарастващата сложност на работата, дължаща се на дигитализацията, 
ускорените промени в организациите и извън тях, множеството нови информационни и 
комуникационни канали, новите времеви и пространствени модели на дигиталната 
работа и повишеният натиск за иновации поставят нови предизвикателства пред 
мениджърите. 

Проучванията показват, че уменията на лидерите оказват значително влияние върху 
здравето и благосъстоянието на служителите. Ето защо е важно вие като ръководители 
също да влияете активно върху дигиталния стрес, като по този начин допринасяте 
значително за личностното и професионалното развитие на другите хора във вашата 
организация. 

В този модул ще ви запознаем с новите предизвикателства и начините да ги 
посрещнете, за да управлявате дигиталната промяна по здравословен и успешен начин.  

Ясно е, че не само организацията като цяло оказва влияние върху благосъстоянието на 
служителите чрез политиките и възможностите, които предлага и прилага, но и 
мениджърите имат важна роля. И така, какво могат да направят лидерите, за да 
подобрят благосъстоянието на служителите си и да предотвратят стреса, дължащ се на 
дигитализацията на работното място? 

Професор Радж Рагунатан от Училището Маккомбс по бизнес към Университета на 
Тексас в Остин, САЩ е разработил практически модел за щастие на работното място, 
наречен БАМБИ. Абревиатурата БАМБИ означава: 

Б за Базови нужди. Когато говорим за базови нужди на работното място, имаме 
предвид наличието на ресурси и възможността, която организацията/ръководителите 
ни предоставят, да се грижим добре за себе си, докато вършим работата си както трябва. 
Чувството за сигурност също е важен елемент на базовите нужди. 

А за Автономност. Автономността е способността и капацитетът ни да вземаме 
свободно важни за нас решения. Всеки служител в дадена организация е част от 
йерархична структура, която функционира по определени правила и има свои 
ръководни органи, но това не означава, че ни липсва свобода при вземането на 
решения. На работното място всеки трябва да има свободата да избере как, по какъв 
начин, най-добре да изпълнява своите задачи и задължения. Ролята на ръководителя е 
да насърчава тази самостоятелност, като осигурява подкрепата, от която хората се 
нуждаят, за да бъдат уверени в своите способности. 



 

 

M за Майсторство. Майсторство - това е напредъкът към това да бъдеш много добър в 
нещо. Едно от важните условия, за да бъдем удовлетворени от работата си, е да знаем, 
че се справяме добре в дадена дейност. Не всеки може да бъде виртуоз в работата си, 
но за повечето хора е достатъчно да знаят, че тяхната точност, честност или някакво 
друго качество или способност са оценени от техния ръководител. В епохата на 
дигиталните технологии е важно да се справяте добре онлайн или поне да знаете, че 
можете да усвоите основни умения за работа в дигитална среда. В противен случай 
липсата на чувство за майсторство може да бъде пречка за постигането на добри 
резултати. 

Б за Близост. Тя представлява чувството за връзка с поне един друг човек. Проучванията 
разкриват, че хората се чувстват по-ангажирани, когато имат поне един много близък 
приятел на работното си място, и такива близки взаимоотношения се ценят повече от 
парите и славата. Можем да спорим дали в дигиталната среда можем да създаваме 
връзки по-лесно или по-трудно - вероятно зависи от индивидуалните характеристики и 
дигиталните умения и познания. Близостта на работното място обаче може да означава 
не само създаване или поддържане на близки отношения с 
колегите/партньорите/клиентите, но и усещане за обвързаност с мисията и визията на 
организацията. Важна задача на ръководителя е да се увери, че всеки член на екипа има 
силно чувство за близост. 

И за Изобилие. Съществуват два вида култура - култура на недостига и култура на 
изобилието. Изобилието представлява личното убеждение, че има достатъчно за всички 
и дори да нямаме нещо в момента, въпрос на време и положени усилия е да го получим. 
Напротив - културата на недостига предполага, че няма достатъчно ресурси за всички. 
На работното място това означава, че нашият успех е за сметка на някой друг, например 
когато аз съм повишен, другите кандидати губят битката за повишение. Ако в 
организацията има култура на изобилието, това ще означава, че фактът, че не съм 
повишен сега, не означава, че никога няма да бъда повишен. Понякога да не получите 
повишение може да означава, че ще получите втори шанс да покажете способностите 
си или ще имате повече свободно време, което да посветите на други неща. Културата 
на изобилието осигурява здравословна работна среда, в която всеки вярва, че има шанс 
да допринесе и да се развие.  

Лидерите могат, както да помагат, така и да пречат на хората от екипа си да подобряват 
представянето си в работата и усещането си за благосъстояние. Когато те предоставят 
подкрепа на служителите си, това оказва положително въздействие, така че 
служителите да могат да се справят по-лесно със стреса (включително с дигиталния 
стрес).  

С виртуалните екипи и нарастващата степен на дигитализация се промениха и 
реалностите в областта на лидерството. Преди дигитализацията беше едно да се 
грижиш за основните нужди на екипа си, а сега е съвсем различно. Съвременните 
лидери от дигиталната ера трябва да развиват свой стил, ориентиран към 
благополучието, който включва всичките 5 измерения на модела БАМБИ, като 
същевременно обръщат внимание на последиците от дигитализацията върху него. За да 
можете вие като ръководител да се погрижите за дигиталния стрес на работното място, 



 

 

трябва да разработите мерки както на индивидуално, така и на екипно ниво: неща, 
които можете да направите за себе си (грижа за себе си), и неща, които можете да 
направите, помагайки на членовете на екипа си (грижа за служителите). 

За грижата за себе си можете да разгледате и следните модули на нашата програма 
STRESS-LESS: "Дигитална работа и здраве“ и "Баланс между работа и личен живот в 
дигиталната ера". 

В този модул ще ви представим конкретни дейности по модела БАМБИ за грижа за себе 
си и грижа за екипа.  

Можете да прослушате материала тук. 

 

Дейност 1  

За да се погрижите за основните нужди на членовете на екипа си, трябва да сте наясно 
с текущото им състояние. 

По-лесно е да забележите и да обсъдите проблемите, с които се сблъскват вашите 
служители, ако сте заедно в офиса. Но ако работите от разстояние, е по-трудно да 
провеждате тези редовни неформални разговори, които ни помагат да изградим 
доверие и да разчупим леда помежду си.  

Дори да ви звучи необичайно като ръководител, трябва да положите усилия и да 
създадете място за неформални разговори и в дигиталната среда. Уверете се, че в 
седмичния си график сте предвидили някакво специално време, което да отделяте за 
тези разговори с всеки от членовете на екипа си. Например можете да запазите 
фиксиран интервал в рамките на екипните срещи, за да получите от членовете на екипа 
обратна информация за съвместната комуникация и методите на работа. Това би ви 
дало възможност бързо да идентифицирате и да реагирате на всякакъв вид стрес 
(личен, дигитален и т.н.). 

 

Дейност  2 

За да избегнете дигиталния стрес на членовете на екипа си, трябва открито да обърнете 
внимание на несигурността им при работа с дигитални устройства и софтуерни 
програми, които използват на работното си място.  

Това също така ще спомогне за повишаване на доверието и ще отвори място за 
повишаване на автономността на хората.  

Ето какво споделя Стив Джобс: "Няма смисъл да наемаме умни хора и да им казваме 
какво да правят. Ние наемаме умни хора, за да могат те да ни казват какво да правим."  

Така че следвайте този съвет и започнете да прилагате в работата си така наречените 
"тестови фази", при които членовете на екипа ви използват дигитално устройство или 

https://youtu.be/HJtJvlBljVk


 

 

софтуерна програма и предоставят обратна връзка за своите впечатления. По този начин 
ще отворите пространство за обмен на мнения в екипа относно предимствата и 
недостатъците, с които се сблъскват в дигиталната си работа. Членовете на екипа ще 
могат да говорят за реални преживявания, да споделят своите страхове и постижения. 

Това ще спомогне за насърчаване на тяхната Автономност и Майсторство. 

 

Дейност  3 

Когато работите в дигитална среда, като ръководител трябва да се уверите, че 
дигиталните инструменти за комуникация работят добре. Ако например по-голямата 
част от бизнес комуникацията се осъществява чрез видеоконференции, трябва да се 
уверите, че членовете на екипа ви имат добър интернет, който осигурява добра аудио и 
видео връзка. Ако при някои от членовете на екипа ви това не е така, можете да сте 
сигурни, че това ще създаде у тях напрежение, раздразнение, което може да застраши 
следното: 

1. каква част от информацията, която обменяте по време на онлайн срещата, те 

разбират правилно;  

2. правилното разбиране на задачите, които им възлагате, или на очакванията ви за 

тяхната работа; 

3. продуктите и резултатите от тяхната работа. 

По време на всяка онлайн среща се уверете, че всички могат да участват пълноценно, а 
ако не могат, че имат свободата да споделят с вас какви проблеми срещат (с онлайн 
връзката, устройствата и/или софтуера) и осигурете необходимата помощ за решаване 
на проблемите. 

 

Дейност  4 

Когато възлагате задачи на хора, които работят от разстояние, използвайки дигитални 

технологии (напр. имейл или друг софтуер за съобщения, Skype, Viber, Teams и др.), 

трябва да сте сигурни, че служителят ви е разбрал правилно. 

За да направите това, трябва да зададете няколко отворени въпроса.  

Като цяло има два вида въпроси: с отворен и със затворен отговор. Въпросите с 

отворен отговор са въпроси, които позволяват на члена на екипа да даде свободен 

отговор. Въпросите със затворен отговор са тези, на които може да се отговори с "Да" 

или "Не", или имат ограничен набор от възможни отговори. 

Въпросите с отворен отговор са такива, които изискват повече от едносрични отговори 

или избор между няколко възможности. Тези въпроси изискват по-дълги отговори, 



 

 

като отговорите често са под формата на списък или няколко изречения или 

параграфи. Този тип въпроси ви осигуряват необходимата обратна връзка от членовете 

на екипа ви дали са разбрали правилно задачата, която им възлагате. 

Например можете да ги попитате: 

• Кое ще е първото нещо, с което ще започнете? 

или 

• Колко време ще ви е необходимо, за да изпълните задачата? 

За да избегнете дигиталния стрес, причинен от неправилното разбиране на задачите, 

които възлагате на екипа си, започнете да им задавате отворени въпроси и се уверете, 

че отговорите им отговарят на вашите очаквания. 

Сега подгответе списък с няколко отворени въпроса (като вземете предвид предишния 

си опит в работата онлайн), които звучат подходящо и могат да бъдат полезни в 

работата ви. 

 

Дейност  5 

Вие като лидер трябва да ангажирате активно членовете на екипа си. Редовното 
отбелязване на малките или големите победи - индивидуални или на ниво екип - винаги 
помага. 

Обсъдете с екипа си и решете заедно дали ще се срещате ежеседмично или 
ежемесечно, за да празнувате победите си, и как ще избирате основната тема на всяко 
събиране. 

Дайте им свободата да предлагат и споделят своите идеи за лични и екипни 
постижения. 

Ако работите от разстояние, можете да отпразнувате тези празници онлайн, в 
неформална обстановка (всеки с любимата си напитка или в компанията на домашния 
си любимец). 

Наблюдавайте дали и как се променя чувството за близост благодарение на тези 
редовни празненства, които организирате за членовете на екипа си. 

 

Дейност 6 

Когато работите от вкъщи или управлявате екипи от разстояние, членовете на екипа ви 
не се виждат всеки ден помежду си, което може да създаде някои физически и 
психологически бариери за искане на помощ на работното място. 



 

 

Вашата задача като ръководител на екип е да установите ясни правила за работните 
процеси и процедури. Отговорностите на отделните членове на екипа също трябва да 
бъдат дефинирани. Например би било полезно, ако обсъдите и запишете правилата за 
това как членовете на екипа ви да работят чрез дигитални медии, как да използват 
дигиталните системи за архивиране, как да се постигат и изпълняват споразумения в 
условията на работа от разстояние.  

Създаването на онлайн библиотека за работните правила и процеси ще даде на 
служителите свободата да имат достъп до тези уроци всеки път, когато имат нужда, да 
научат и обработят информацията със собствено темпо. 

Ако това е свързано с други професионалисти в организацията ви, бъдете проактивни и 
сами поемете инициативата за създаване на такава дигитална библиотека и онлайн 
учебни материали. Можете да ги създадете сами, но можете и да помолите всички ваши 
доставчици на софтуер и оборудване да предоставят готови материали като 
видеоклипове и документи. 

Ако, и когато изградите такава дигитална библиотека, уверете се, че всички членове на 
екипа ви знаят за нея и я използват. Тяхната обратна връзка за това дали е полезна и как 
да я подобрите също е от решаващо значение за поддържане на производителността 
на труда в дигитална среда. 

 

Дейност 7 

Когато внедрявате нова софтуерна платформа в организацията си, трябва да създадете 
процедура за служителите си какво да правят, когато срещнат технически трудности.  

Освен това в началото на внедряването трябва да предвидите и планирате загубите от 
спънки (време и грешки). Дайте на служителите си време и пространство да правят 
грешки, докато се запознаят с новата технология.  

За да отворите пространство за изграждане на тяхното майсторство с новата технология 
и да повишите културата на изобилие в екипа, е добре да им напомните известната 
поговорка, че "само тези, които не работят, не правят грешки". 

Бъдете открити и помагайте на членовете на екипа си да признаят собствените си 
грешки. Най-добрият начин да го направите е да си позволите да бъдете уязвими и да 
признаете грешките си пред екипа си. 

Сега се замислете за грешка, която сте допуснали наскоро, и я споделете с екипа си на 
следващата екипна среща. Споделете и научените уроци. 

 

 

 



 

 

Дейност 8 

Резюме 

В този модул научихте как да трансформирате лидерските си действия в дигитална 
среда, докато се грижите за: Базовите потребности, Автономността, Майсторството, 
Принадлежността и Културата на изобилието на членовете на екипа ви. 

Сега разбирате по-добре, че дори онлайн, когато работите от разстояние, можете да се 
погрижите за благосъстоянието на служителите си и да работите активно за 
предотвратяване на дигиталния стрес. 

Повечето интервенции за намаляване на риска от дигитален стрес на работното място 
включват както индивидуални, така и организационни подходи. Индивидуалните 
подходи включват обучение и индивидуална комуникация със служителя. Те трябва да 
са насочени към промяна на индивидуалните умения и ресурси и да помагат на лицето 
да промени ситуацията си. Организационните подходи могат да бъдат много видове, 
вариращи от структурни (например работни графици, онлайн и физическа среда) до 
психологически (например социална подкрепа, контрол върху работата, участие). 

Използвайте креативността си и помислете какво можете да направите през следващата 
седмица, за да накарате членовете на екипа си да се чувстват по-добре на работното 
място?  

Забавлявайте се! 
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