
Заподозрян №5 – Communication

Clair Communication се появи няколко минути,
след като си тръгна Пекс. Почука леко на вра-
тата и влезе в заседателната зала. Макноли

стана да я посрещне.

− Здравейте, аз съм агент Майк Макноли −
представи се той. − Благодаря, че ми отделихте от
времето си.

Communication отвърна с едва доловима усмивка
и леко кимане. Черната ӟ коса стигаше до рамене-
те, на лицето ӟ имаше тъмни очила. Седнаха един
срещу друг.

− Предполагам, че знаете защо ви поканих на
разговор − рече Макноли.

Communication кимна.

− Бихте ли описали служебните си отношения с
Change?

Жената кимна и прошепна с дрезгав глас:

− Моля да ме извините, но имам ларингит и... 

− Искате ли да отложим този разговор? −
прекъсна я Макноли.

− Не, не − отвърна тя. − При мен това състоя-
ние е хронично. С Change сме работили по няколко
проекта. Той имаше нужда от помощта ми за прив-
личането на хората, които му бяха необходими.



− Помогнахте ли му?

− Моля? − попита Communication и вдигна ръка
към ухото си. − Бихте ли повторили въпроса? Бате-
риите на слуховия ми апарат наскоро се изтощиха,
но нямах време да ги сменя.

− Помогнахте ли му? − повтори малко по-силно
Макноли.

− О, да. Съставихме заедно няколко меморанду-
ма, освен това той ме покани на няколко заседания,
на които представих плановете му.

Макноли направи гримаса. От опит знаеше, че
основната роля на Communication е да говори, но не
по-малко важно беше и да умее да слуша. Беше се сре-
щал с редица нейни колеги, които владееха изящно-
то слово и изпитваха удоволствие да обясняват на
околните всичко, което знаеха за Change. Но най-
добри бяха онези от тях, които умееха и да слушат.

Той повиши глас и премина директно на тема-
та:

− Знаете ли нещо за хората, които биха желали
да прогонят Change?

− Не мога да кажа − прошепна едва доловимо тя.

− Не можете, или не искате? − пожела да узнае
Макноли.

Communication разтвори малкия си бележник,
надраска няколко думи и го побутна към Макноли.
Не мога да кажа, прочете той. Падна ми гласът.
Съжалявам, но често ми се случва. Не познавам ни-
кой, който би желал да убие Change.
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Макноли реши да приеме този начин на комуни-
кация, надраска няколко думи и бутна бележника об-
ратно към нея.

Бихте ли обяснили как си вършите работата,
след като си губите гласа толкова често?

Clair Communication го погледна с лека усмивка и
придърпа бележника.

Разполагам с човек от персонала, който ми по-
мага, написа тя.

Макноли въздъхна.

− Разкажете ми за него. С какво точно се занима-
ва?

Казва се Committee (Комитет), написа тя. Кога-
то ни предстои обсъждане, а моят ларингит се вих-
ри с пълна сила, Committee води дискусиите.

− Намирате ли го за достатъчно ефективен? −
попита със съмнение Макноли.

Да. Той умее да движи нещата, написа тя.

Макноли въздъхна, опитвайки да прикрие разд-
разнението си.

− Попитах ви дали е ефективен − рече той. −
Мисля, че умението да се придвижват нещата не е
синоним на ефективност.

И преди беше работил с колеги на Committee. По-
вечето заседаваха редовно, но им липсваха конкрет-
ни Plans и Accountability. Обикновено на тези заседа-
ния се прехвърляха пълномощия, но последиците
отсъстваха.
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Communication не посегна към писалката. Прос-
то го гледаше и мълчеше.

− Добре, можете да си вървите − въздъхна Мак-
ноли. − Вероятно ще се наложи да поговорим още
веднъж. Може би ще трябва да разпитам и
Committee. Моля ви да бъдете на разположение.
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Размишления на тема Sponsorship,
Change Leadership Team и
Communication

Макноли се почувства много разочарован след
разпита на Sponsorship, Change Leadership
Team (в лицето на Пекс) и Communication.

Никога през дългата си кариера не се беше натъквал
на толкова дълбок провал в управлението.

Оказа се, че това съвсем не е разследването, ко-
ето би му помогнало да спре пушенето. Той излезе
от залата, запали пура и дръпна няколко пъти.
Мислите му се насочиха към това, което беше нау-
чил от тримата току-що разпитани заподозрени.

SPONSORSHIP

Този заподозрян беше казал много верни неща,
може би защото обичаше да слуша гласа си. Но греш-
ките му също бяха много, при това очевидни.

 Не беше успял да моделира поведението на
околните. Изглежда, не познаваше максимата,
че делата са по-красноречиви от думите.

 Не беше се обединил с Incentive в опит да иден-
тифицира и насърчи желаното поведение на
околните.



 Не беше се обединил с Accountability, за да пока-
же, че организацията подхожда сериозно към
този Change.

 Не беше се вслушал в съвета на Commitment да
утвърди Change чрез посочване и обсъждане на
проблемите на хората, които вземат решени-
ята.

 Не беше успял да подбере добър Change
Leadership Team, като вместо това пасивно
възлага внедряването на Change на преките си
подчинени.

Агент Макноли се зае да изчисли колко пъти
Sponsorship беше изразил мнение, че за успешното
провеждане на Change е достатъчно само доброто
представяне пред членовете на организацията. Но
когато Sponsorship не работи добре, Change се про-
валя. Разбира се, няма как да бъде другояче, когато
се опитваш да помагаш на Change от игрището за
голф.
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CHANGE LEADERSHIP TEAM 
(В ЛИЦЕТО НА ПЕКС)

Макноли направи опит да систематизира всич-
ко, което беше узнал за Пекс:

 Този човек беше пропуснал златния шанс да
включи поддръжници на Change в лидерския
екип, който изпълнява всекидневните задачи.

 Той се обединява с Commitment в усилията да
превърне участниците в промяната в стра-
нични наблюдатели, вместо да ги насърчава да
вземат активно участие в нея.

 Подобно на Sponsorship, Change Leadership
Team се възприема като екип от лицемери, чи-
ето поведение дава повод за съпротива на про-
тивниците на Change.

COMMUNICATION

И тук се наблюдават сериозни пропуски:

 Communication не успява да поддържа контакт
със Sponsorship и Change Leadership Team. Това
води до неясни послания за Change в рамките
на организацията и се превръща в оправдание
за хората, които предпочитат да игнорират
промяната.
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 Тя е твърде фокусирана върху отделните думи
и недостатъчно фокусирана върху създаване-
то на диалог във връзка с очакваната загриже-
ност на хората относно Change.

Макноли усети, че му се повдига и угаси пурата.
Твърде много никотин или недостатъчно лидер-
ство? Вероятно и двете.
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