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Общ преглед на модела 
В хода на работата ми с различни ръководители и техните 
екипи за мен станаха ясни две много важни истини. Първо, 
истинската екипна работа в повечето организации си остава 
все така непостижима. Второ, организациите не успяват да 
постигнат тази екипна работа, защото, без да искат, стават 
жертва на пет естествени, но опасни капана, които аз 
наричам „Петте слабости на екипа“. 
Тези пет слабости биха могли погрешно да се разглеждат 
като пет различни проблема, които могат да бъдат 
решавани отделно един от друг. Но на практика те формират 
взаимно-свързан модел, при който податливостта към един 
от тях е потенциално фатална за успеха на даден екип. Ще 
изясня това, като прегледам накратко всяка слабост и общия 
модел, който те съставят. 

1. Първата слабост е липса на доверие сред членовете на 
екипа. По същество тя се корони в нежеланието да 
бъдеш уязвим в групата. Членовете на екипа, които не 
са откровени към другите за грешките и слабостите си, 
пречат да се изгради основа на доверието. 

2. Този неуспех да се изгради доверие е вреден, защото 
задава тона на втората слабост: страх от конфликти. 
Екипите, в които липсва доверие, са неспособни да 
влязат в невъзпирани от автоцензура и разгорещени 
спорове в защита на някакви идеи. Вместо това те 
спорят привидно и правят предпазливи коментари. 

3. Липсата на здравословни сблъсъци е проблем, защото 
води до третата слабост на екипа: липсата на 
ангажираност. Ако не са изразили мненията си в хода 
на разгорещени и открити дебати, членовете на екипа 
рядко приемат и се ангажират с решенията (ако изобщо 



го направят), макар да се преструват, че са съгласни по 
време на заседанията. 

4. Поради тази липса на истинска ангажираност и 
приемане, членовете на екипа избягват търсенето на 
отговорност – четвъртата слабост. Когато не са 
ангажирани с ясен план за действие, дори най-
целенасочените и мотивирани хора често се колебаят 
дали да потърсят отговорност за колегите си за 
действия, които изглежда вредят на работата на екипа. 

5. Неспособността на хората да се държат един другиго 
отговорни създава среда, в която процъфтява петата 
слабост. Отклоняването от резултатите настъпва, когато 
членовете на екипа поставят индивидуалните си 
потребности (като его, напредък в службата или 
признание) или нуждите на своите отдели над общите 
цели на екипа. 

И така, също като желязната верига с дори само една 
скъсана брънка, екипната работа се влошава, ако се 
позволи дори само на една слабост да процъфти. 
Друг начин да бъде разбран този модел е да се предприеме 
обратният подход – позитивният – и да си представим как се 
държат членовете на наистина сплотения екип. 

• Те се доверяват едни другиму. 
• Впускат се в откровен сблъсък на идеи. 
• Ангажират се с решения и планове за действие. 
• Държат се отговорни един другиго за неизпълнение на 

тези планове. 
• Съсредоточават се върху постигането на колективните 

резултати. 
Ако това ви звучи просто, то е защото е наистина просто, 
поне на теория. На практика обаче е изключително трудно, 
защото се изисква огромна дисциплина и постоянство, 
каквито малко екипи могат да постигнат. 



Преди да се задълбочите във всяка отделна слабост и да 
изследвате начините за преодоляването й, ще бъде от полза 
да оцените екипа и и да определите какви възможности за 
подобрение съществуват във вашата организация.


