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текст: Александрина Караджова

Наскоро в разговор с чужденка, мени
джър в голяма международна компа

ния, стана въпрос за впечатлението є 
от българския екип. Едно от първите 
неща, които сподели спонтанно, беше 
изумлението є от факта, че болшин
ството хора в екипа са готови да „до
несат от девет кладенеца вода“, само и 
само да не поемат отговорност за про
блем или грешка в работата. Познато 
ли ви звучи? Мисля, че всички се сблъск
ваме ежедневно с подобни ситуации. Те 
са често срещани и в личния, и в про
фесионалния живот – предпочитаме да 
сме вечно правите и да търсим вината 
в папата, времето и всички останали, но 
не и в нас самите. Ето някои размисли и 
идеи за адекватно поведение, когато до
пуснем грешка и добрият тон изисква да 
се извиним и да поемем отговорност.

Съжалявам, сгреших
Признаването на грешка не е лесна ра
бота. Нито в личната, нито в професио
налната среда. Но ние сме просто хора 
и на всеки от нас се случва неволно да 
допуска грешки. Въпросът е как реагира
ме, след като те вече са факт. Първата 
реакция обикновено е инстинктивно же
лание да „потулим“ нещата, вместо да 
ги изкажем. Или пък да заемем защитна 
позиция и да намерим хиляди извинения 
за случилото се. Всъщност найпростич
кото (и смело) решение е признаването 
на грешката и извинение за допускането 
є. Много хора считат, че извинението 
те прави да изглеждаш слаб, но в дейст
вителност се изисква кураж и директ
ност, и ниво да кажеш „съжалявам, сгре
ших“ и поведението в подобни ситуации 
има много общо с първите седем годи
ни. Ако наистина намирате за ужасно 
трудно да се извините и търсите начин 
и съвет да поправите това, ценни идеи 
можете да откриете навсякъде. Сайтът 
perfectapology.com например разглежда 
извинението като съвкупност от изку
ство (начина на поднасяне на извинение
то) и наука (пълнежът, който формира 
самото извинение). Ако обмислите до

бре причината, поради която се извиня
вате, и намерите найподходящия начин 
да изразите съжалението си, това ще 
ви отведе една идея поблизо до целта 
то да бъде успешно. Разбира се, никой 
не може да гарантира, че след като се 
извините, няма да се случи нещо твърде 
неприятно, например да изгубите рабо
тата си, някой важен клиент, партньор 
или дългогодишни отношения. Но поне 
ще сте опитали да се справите със си
туацията с достойнство.

Бизнес извинение
Колкото и да не ни се иска, проблемите 
и грешките присъстват ежедневно в ра
ботата и извинението в бизнеса е част 
от етикета и създаването и култивира
нето на качествени и лишени от напре
жение отношения. Преди да бъдат подне
сени официални извинения, е необходимо 
изясняване каква точно е причината за 
тях и анализ на ситуацията от гледна 
точка на всички засегнати в нея, както 

„Цената на величието е отговорност-
та“ – е отсякъл преди време сър Чърчил 
и с това в голяма степен е изчерпал те
мата. За повечето хора да поемеш от
говорност е едно доста разтегливо и 
дори абстрактно понятие. Всъщност е 
съвсем простичко. Да поемеш отговор
ност значи да признаеш грешката си, 
без да търсиш извинения другаде, да по
кажеш, че разбираш какво си причинил с 
действията си и че те носят ред нега
тивни последици за човека отсреща или 
компанията, за която работиш. Чове
кът, който умее да поема отговорност, 
не изпада в жалки опити да се защити, 
нито да обяснява дали грешката е била 
съзнателна или не, важното е, че след 
като поднесе искрените си извинения, 
той не просто свива рамене в стил „и 
какво да направя сега“, а се опитва да 
предложи конкретно решение на възник
налия проблем. Съществена част от пое
мането на отговорност е да се изпра
виш лице в лице с кашата и да си готов 
да „почистиш“, което значи да имаш план 
за действие и идея за реализирането 
му. Това не е никак лека задача. Затова  
способността за поемане на отговор
ност след допуснати грешки е едно от 
найпоказателните лидерски качества, 
както споделя в една от публикациите 
си Michael Hyatt, СЕО на Thomas Nelson 
Publishing. Според него силните лидери 
поемат отговорност за даден проблем 
дори ако тяхната собствена вина е ми
нимална и ако обстоятелствата са из
вън техния контрол, не защото е въпрос 
на PR, a защото според собствената им 
ценностна система това е адекватно 
поведение и правилният и ефективен 
начин за справяне с трудна ситуация. 

„Успехът е свързан с действие-
то. Успешните хора са в непре-
къснато движение. Те правят 
грешки, но не се отказват.“ 
Conrad Hilton

„Започнете ли да работите за 
осъществяване на целите и 
мечтите си, ще осъзнаете, че 
не всяко действие е идеално и 
не всяко действие ще доведе 
до желания резултат. Допуска-
нето на грешки и експеримен-
тирането по пътя на опита 
и грешката са част от про-
цеса за постигане на целите.“ 
Jack Canfield

и на възможните последствия, причинени 
от грешките. В бизнеса те обикновено 
са резултат от пропуски и недоглеждане, 
невнимание, липса на дискретност и раз
пространение на конфиденциална инфор
мация, или нещо, което компанията като 
цяло не е успяла да направи или изпълни. 
В бизнес отношенията като грешки, 
които изискват извинение, могат да се 
третират лошо обслужване, проблеми 
с фактурирането, забавяне на достав
ките, неспазени срокове, дефекти в про
дуктите, объркани ордери. Някои грешки 
са предотвратими, други не са. Затова 
пък поднасянето на извинение е просто 
задължително! И вместо да гледаме на 
това действие като на неприятна част 
от работата, то може да бъде повод за 
затвърждаване на бизнес отношенията. 
Достатъчно е да ги анализираме и използ
ваме в наша полза. Желателно е това да 
става проактивно – преди недоволните 
клиенти да са ни залели с гневни обажда
ния и десетки писма, навременната реак
ция ще покаже, че когато компанията гре
ши, е склонна да поема отговорност и да 
търси решение на даден проблем.

„Има известна доза удовлетво-
рение в смелостта да признаеш 
собствените си грешки. Това не 
само пречиства атмосферата 
от чувство на вина и заемане 
на защитна позиция, но често 
помага да се реши проблемът, 
възникнал от дадена грешка.“ 
Dale Carnegie

the big challenge
We are all human and make mistakes. Admitting a 
mistake in your personal or business life is not an 
easy thing, we often choose to hide it and pretend 
it never happened instead of saying sorry and tak-
ing responsibility. Dale Carnegy says: There is a 
certain degree of satisfaction in having the cour-
age to admit one’s errors. It not only clears up the 
air of guilt and defensiveness, but often helps solve 
the problem created by the error. 

in brief

Голямото 
предизвикателство
да признаваме грешките и поемаме отговорност за тях


