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Контролираният експеримент на грешки и 
успехи в мениджмънта

Историята на Хенри Форд е низ от успехи и неуспехи и подемът на 
компания му може да се нарече контролиран експеримент в мениджмънта.

Историята на Хенри Форд с неговите успехи и неуспехи и поде-
мът на неговата компания под ръководството на внука му Хенри 

Форд II е разказвана многократно. Но често не се разбира, че неговата 
драматична история е нещо повече от личен успех и неуспех. Преди 
всичко тя е това, което се нарича контролиран експеримент на грешки 
и успехи.

Родоначалникът Форд се проваля, поради твърдото му убеждение, 
че бизнесът не се нуждае от мениджъри и мениджмънт. Всичко, което 
му е неоебходимо, според него, е собственик-предприемач и „помощни-
ците” му. Единственото различие между Форд и другите предприемачи 
в САЩ и в чужбина е, че във всичко, което прави, Хенри Форд се при-
държа твърдо към своите убеждения. Начинът, по който ги прилага 
– например чрез уволняване, или отстраняване на някои от „помощни-
ците” му независимо от способностите им, когато се осмеляват да 
действат като „мениджъри”, да взимат решения или да предприемат 
действия без нареждания от Форд – може да се опише само като тест 
за начина му на действие, който завършва с пълен провал. На практика 
това, което прави Форд уникален – а също и важен, – е, че той може да 
тества начина си на действие, защото живее дълго и отчасти защото 
има милиарди долари, които да поддържат убежденията му. Провалът 
му е не само резултат от личността и темперамента му, а преди всич-
ко от отказа да приеме мениджърите като необходими, със собствени 
задачи и функции, а не като такива „делегирани” от „боса”.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Вие дали сте собственик-предприемач, 
който се отнася към всичките си служители като помощници? Дали 
сте служител, който е третиран като помощник? Опишете три на-
чина, по които вашата организация може да е по-печеливша, като служи-
телите се окуражават да поемат отговорност.
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