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Оригинални научни рад

ЗНАЊЕ, РУТИНE И ИНОВАЦИЈЕ2
____________________________________________________________________
Резиме: Овај рад анализира и разматра психолошке механизме динамичке способности
компаније. У склaду са когнитивном парадигмом, одрживи развој организације је значајно повезан
са компетенцијама запослених и њиховим стратегијама учења. Успех се мери опсегом у комe
организација учи из искуства запослених и максимизира своје потенцијале. Неке од активности
управљања знањем као што су стварање, интеграција и експлоатација знања омогућавају проток
знања у компанији, као и промене стања ресурса заснованих на знању. Овај рад елаборира
хипотезу према којој је организациона, стратешка и когнитивна флексибилност кључни
психолошки механизам који повезује појединца и организационо знање, рутинe и иновације. Али,
различитим стратегијама се мења рекурзивна динамика рутина и динамикa иновацијa. Разматрају
се неке практичне импликације резултата приказане анализе.
Кључне речи: индивидуална и организациона знања, динамика рутина, динамика
иновација, стратегије учења.

____________________________________________________________________

Циљ рада је да у већој мери расветли однос између знања, рутина,
учења и иновација унутар комплексног процеса управљања знањем.
Централно питање анализе усмерено је ка испитивању услова и психолошких
механизама који омогућавају трансформације рутине у иновације.
Истовремено, трага се за механизмима којима би се успоставила веза између
различитих нивоа размене знања: индивидуалног, организацијског и
интерорганизацијског, будући да се ова размена све чешће повезује са
организацијском креативношћу и иновацијама (Huber & Lewis, 2010;
Kleinbaum & Tushman, 2007; Максић, 2015). И не само то, питање је и под
којим условима, на који начин и у којој мери се процеси интеракције и размене
знања на различитим нивоима оптимизују, интегришу и максимизирају
организационе и људске потенцијале (Armstrong et al., 2011; Beer & Nohria,
2000; Cools et al., 2009; D’Adderio, 2014; Djurisic-Bojanovic & Bojanovic, 2012;
Feldman et al., 2016; Lazaric, 2011; Nadkarni & Bar, 2008).
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Динамичка способност фирме: учење и иновација
Динамичка способност фирме дефинише се преко њене способности да
обезбеђује сопствени развој управљањем знањем, интелектуалним и
социјалним капиталом (Djurisic-Bojanovic & Bojanovic 2012; Prahald & Hamel,
1990; Teece et al.,1997). Неке од активности управљања знањем као што су
стварање, интеграција и експлоатација знања омогућавају проток знања у
компанији, као и промене стања ресурса заснованих на знању (Nielsen, 2006).
Међутим, иако је најопштији циљ управљања знањем обезбеђивање развоја
запослених и компаније, ови процеси могу имати дијаметрално различите
ефекте на стратегију развоја и динамичку способност организације. Реч је о
комплексном систему интеракција, односа и одлучивања који се одвијају
унутар и изван организације (Chai, 2017). Више истраживања у овој области,
идентификовало је когнитивну флексибилност као кључни појам у разумевању
поменутих питања, а додатни напредак учињен је диференцирањем концепата
когнитивне, организационе и стратешке флексибилности (Đurišić-Bojanović,
2016; Oreg, 2006; Shimizu & Hitt, 2004).
Когнитивна флексибилност операционализује се као способност да се
задатак сагледа из различитих перспектива, да се реструктурира сопствено
знање чиме се увећава потенцијал за давање адаптивних одговора у
промењеним условима и захтевима окружења и на тај начин ефективније
суочава са реалним проблемима (Barbosa et al., 2007; Spiro et al., 1988). У
суочавању са реалним проблемима у условима високе неизвесностиод
посебног значаја је перципирање релевантних „слабих” сигнала у окружењу,
као и да се редефинишу и промене утврђени обрасци у раду, учењу и
пословању (Canas et al., 2003; Đurišić-Bojanović & Savković, 2010).
Стратешка флексибилност односи се на способност компаније да
неадекватну одлуку у кратком времену редефинише и промени правац
стратешких активности. Међутим, предуслов стратешке флексибилности јесте,
сензибилитет за негативне повратне информације, односно „осетљивост” за
информације које нису у складу са првобитном стратешком одлуком (Baron,
2006; Chai, 2017; Shimizu & Hitt, 2004). Организациона флексибилност односи
се на способност организације да брзим структурним, процесним и
процедуралним променама подрже стратешку промену, односно промену
правца организационих акција. Услов за то је когнитивна флексибилност
запослених, и пре свега извршног менаџмента (Shimizu & Hitt, 2004).
Kогнитивну флексибилност на индивидуалном нивоу репрезентује
конструкт когнитивног стила. Когнитивним стилом се могу објаснити не само
разлике у ефикасности и ефективности у раду на различитим типовима
задатака и одлучивању, већa ефикасност и ефективност на различитим
организационим нивоима, индивидуалном, групном и организационом
(Allinson et al., 2001; Barbosa et al., 2007). Будући да се когнитивни стил
дефинише као карактеристичан начин решавања проблема, степен когнитивне
флексибилности је најистакнутија карактеристика когнитивног стила. Особе
које могу да приђу решавању одређеног проблема из различитих перспектива
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и да брзо интегришу или рекомбинују информације, показују висок ниво
когнитивне флексибилности (Martinsen, 1995).
У ранијим истраживањима концептуализован је и емпиријски
валидиран конструкт прихватања плуралитета идеја као најистакнутије
когнитивно-евалуативнe димензијe флексибилног когнитивног стила.
Прихватање плуралитета идеја је опште прихватање и пожељност разлика у
уверењима, ставовима између људи и њихових различитих гледишта. То је
способност да се размотри аргументација за несагласна или чак, дијаметрално
различита гледишта у вези контроверзне теме (Ђуришић-Бојановић, 2009). На
тај начин постаје јаснија логика везе индивидуалног и групног когнитивног
функционисања (Calori et al.1994; Canas et al. 2003; Van Dam et al., 2008;
Martin, 2011; Spiro et al. 1998; Spiro et al., 2007).
Знање- рутина – учење - иновација
Разликовање организационе индивидуалне и стратешке флексибилности
и с друге стране диференцирање концепта рутине, приближава одговорима о
повезаности и комплексној међузависности организационих процеса
управљања знањем (Allinson et al., 2001; Cools et al. 2009; Feldman & Pentland,
2003; Shimitzu & Hitt, 2004; Teece et al. 1997). Реч је о процесима управљања
знањем, одлучивањем, као основом стратешког развоја и динамичке
способности фирми. Међутим, основна контроверза у овом процесу јесте
питање којим механизмима се може превазићи организациона рутина.
Фелдманова и Пентланд (Feldman & Pentland, 2003) аргументују тезу да
су рутине потенцијални извор промене. Рутина као процес, диференцира се на
остензивни и перформативни аспект. Стабилни, процедурални део рутине је
уобичајени начин, и институционализована пракса у извођењу одређених
активности, док је перформативни аспект рутине личнији, карактеристичан
начин особе која изводи предвиђене активности у специфичним условима,
конкретне организације (Ђуришић-Бојановић, 2016). Процеси креирања знања,
прикупљања информација, прихватања, уклапања, дељења, интеграције,
складиштења и експлоатације знања нужно су у интеракцији са оба аспекта
рутине (Feldman et al., 2016).
Рутина нужно представља одређени тип знања као последице учења,
стицања/практиковањаодређеног знања. Међутим, управо тип интервенције у
погледу стратегија учења у том процесу производи битно различите ефекте.
Један правац интервенције, односно типа учења, у литератури означен
као учење по „једној петљи/кругу” (енгл. singleloop-learning), унапређује
начин извођења рутинских операција, повећавајући брзину и квалитет
извођења, дакле унапређује вештину.
Други тип учења (енгл. doubleloop-learning), учење по дуплој
петљи/кругу, усмерено је на редефинисање и тражење нових опција у
извођењу рутинских операција (Cartwright, 2002). То је процес који повезује
знање, рутине и иновације. У току извођења рутинских операција, размена
субјективног знања између „носилаца” прошлог, садашњег и будућег
искуства/знања, могу се догодити инкременталне промене и водити иновирању
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нпр. постојећих процеса рада, а који потом постају нове рутине. Остензивни
део рутине је „ускладиштено” и институционализовано организационо знање,
а циклус се спонтано или намерно наставља (Ђуришић-Бојановић, 2016а).
Будући да се рутински организациони процеси, као утврђени, релевантни
начин обављања активности у реалном времену одвијају ”индиферентно” у
односу на промене у окружењу, нужно се јавља колизија инпута и оутпута у
времену t1и t2.Дакле перформативни процес вођен остензивним ”знањем” чак
и ако се одвија по стриктним стандардима не мора да доводи до жељених
исхода. У том случају решавање проблема може да се креће у кругу
испитивања зашто није добијен жељени исход, односно шта су разлози
одступања, али у односу на научени склоп/шему. Тражење ”грешке” коју је
начинио извођач ”прималац/преносилац знања” или идентификација ”шума” у
систему, типичан је пример којим се процеси одржавају и фаворизује рутина.
Организацијску креативност може да промовише евалуација која је заснована
на дијалогу уместо евалуације засноване на контроли (Максић, 2015).
У формалном образовању, било да је реч о базичном образовању или
стручном усавршавању трансфер знања рефлектује претпоставку о
рекурзивности односно понављајућем склопу односа што даље имплицира
претпоставку ceteris paribus. И то је тачка у којој се фаворизује рутина,
евалуацијом учинка – тачно/нетачно. Организационе рутине су динамичне, јер
оне постоје кроз процес (ре)производње, репродукције у реалном времену и
простору, кроз напор и субјективност учесника. Ако потрага за одговором
излази из круга ”одступања” у односу на предвиђене процедуре, она улази у
динамички простор иновација.
Плуралистички образовни модел као алтернатива
Анализа вертикале образовање – рад у битно промењеним глобалним
и локалним условима указује на изазове и тешкоће усклађивања ова два
система (Чабаркапа & Ђуришић-Бојановић, 2014; Đurišić-Bojanović, 2013a).
Чини се да овај проблем није у довољној мери препознат у образовању а и када
јесте бележе се проблеми недовољних ефеката промена (Gojkov et al. 2013;
Spasenović & Vujisić Živković, 2017; Vujačić et al., 2011).
Променљиво
окружење
захтева
стратешку,
организациону
флексибилност и флексибилност запослених. Тај захтев се односи на
способност брзе промене акције и плана у складу са перципираним и
антиципираним променама у окружењу (Barr et al., 1992; Gilbert, 2005;
Ђуришић-Бојановић, 2015). Услов за трансформацију рутине у развојну
алтернативу претпоставља прихватање плуралитета идеја, као когнитивно
толерисање неизвесности и интелектуални изазов у сусрету са контроверзним
темама (Đurišić-Bojanović, 2009; 2012; 2013; 2016a). Ово су уједно и важни
аргументи у прилог плуралистичком образовном модеу.Тај процес свакако
укључује оснаживање стратегија повезивања и отворених канала размене
између рада и образовања, не само у експлоатацији већ и експлорацији
теоријских и практичних знања.
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KNOWLEDGE, ROUTINE AND INNOVATIONS
Abstract: This paper analyzes and discusses the psychological mechanisms of the dynamic
capabilities of the firm. According to the cognitive paradigm, sustainable development of an organization
is significantly connected to the employees’ competences and to their learning strategies. Success is
measured by the extent to which the organization learns from the employees experience and maximizes
its potentials. Some knowledge management activities as knowledge creation, integration, and
exploitation are enabling flows of the knowledge in the firm as well as changing the state of knowledgebased resources. This paper elaborates on the hypothesis that organizational, strategic and cognitive
flexibility are the key psychological mechanisms which connect individual and organizational knowledge,
routine and innovations. But, different strategies are used in order to change recursive routine dynamics
and innovation dynamics as well. Some practical implications of the results of the presented analysis are
discussed.
Keywords: individual and organizational knowledge, routine dynamics, innovation dynamics,
learning strategy.
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