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Дисертационният труд „Анализ на отношението на софтуерните специалисти към инициативи 

за подобряване на софтуерни процеси” се състои от 202 страници, от които заглавната 

страница, съдържанието, списъците на приложенията, използваната литература, графиките и 

таблиците са 16 страници. Документът се състои от 5 основни части - въведение, три глави и 

заключение и съдържа 7 приложения. Цитираните заглавия на литературни източници са 230. 

Публикациите на автора по темата и на съществени части на дисертацията в специализирани 

научни издания са три. Авторът има още две статии в областта на процесния подход и 

зрелостта на софтуерните организации, които са представени на международните научни 

конференции на Стопански факултет и Съюза по Автоматика и Информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е представен и обсъден на редовно заседание на Катедра „Стопанско 

управление” към Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" на 22 Ноември 2011 и е 

допуснат до защита по професионално направление 3.7 Администрация и Управление. 
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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Концепцията за подобряване на софтуерните процеси (SPI) се свързва с осъществяване на 

промени, които водят до чувствително увеличаване на тяхната ефективност и ефикасност. 

Софтуерният процес може да бъде дефиниран като „набор от действия, методи, практики и 

трансформации, които са насочени към проектиране и поддържане на софтуер, и свързаните с 

него продукти”. Целта на подобрението на софтуерните процеси е “повишаване на качеството 

на софтуерните продукти, подем в производителността, и намаляване на продължителността 

на цикъла на разработка”.  

Значителен брой софтуерни компании стартират инициативи за подобрение на своите 

процеси, с помощта на създадените за целта и широко-разпространени модели, стандарти и 

добри практики. Отчетността на тези проекти констатира висока степен на успеваемост и 

позитивна равносметка, но при голяма част от тях се проявяват сложни проблеми и трудно 

преодолими бариери. Екипите, които желаят да проведат резултатни SPI инициативи, се 

нуждаят от обстойна информация за факторите, които оказват влияние върху техния успех. 

Въпреки нарастващия интерес в областта на SPI, все още липсват детайлни и специфични 

знания за това, което способства или пречи на тези действия. 

Според редица автори проблемите, с които се сблъскват компаниите при опитите за 

подобряване на софтуерни процеси, са резултат от неадекватно управление на 

организационната промяна. Поради тази причина, много от тях обръщат голямо внимание на 

нейното значение за успеха на SPI проектите. Множество изследвания са насочени към 

определянето на факторите, които имат ключово значение за промените в софтуерните 

процеси. Резултатите показват, че това са ангажираността и подкрепата от страна на 

ръководството, и активното участие и ангажираност на оперативните екипи. 

Въпреки тези открития, все още е осезаема необходимостта от знания за проявлението на 

цитираните фактори в различни географски и времеви точки. Потребността от информация за 

нагласите на софтуерните специалисти в даден момент, и на дадено място, към инициативи за 

подобряване на софтуерни процеси, и готовността им да се включат активно в тези 

инициативи, е причината за стартиране на нашата работа в тази посока. Това, което желаем да 

постигнем с настоящата разработка, е внасяне на допълнителна светлина върху отношението 

на българските софтуерни специалисти към перспективите за провеждане на SPI. Тези 

перспективи определяме като промени в бизнес процесите, насочени към подобрение на 

качеството на работа и продуктите на софтуерните компании, работещи в България. Вярваме, 

че тази информация ще представлява интерес както за самите организации и екипи, които 

обмислят или са в етап на провеждане на SPI, така и за техните клиенти, консултанти и 

одитиращи екипи. 

1.1 Цел 

Целта на настоящия дисертационен труд е преглед на социалните аспекти на подобрението на 

софтуерни процеси (SPI), проучване и анализ на отношението на софтуерните специалисти към 

SPI, както и синтез на наблюденията от реалния опит, които да бъдат оценени като приложими 

за осъществяването на SPI инициативи.  
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1.2 Задачи 

Успешното реализиране на поставената цел е свързано с формулирането и решаването на 

следните основни изследователски задачи: 

1) Разглеждане на същността на софтуерните процеси и концепцията за тяхното 

подобрение. 

2) Открояване на социалните аспекти и фокусиране върху отношението на 

специалистите към SPI. 

3) Разработване на въпросник, събиране и количествена обработка на данни за 

отношението на софтуерни специалисти към SPI, и готовността им да се включат 

активно в SPI инициативи.  

4) Отчитане на  намерението на софтуерните специалисти за активно участие в SPI и 

ролята, която те биха възприели в реални SPI проекти, и определяне на  техните 

детерминанти.  

5) Категоризиране и профилиране на софтуерните специалисти в зависимост от техните 

характеристики и отношение към SPI с цел формиране на поведенчески профили.  

6) Разработване на въпросник, събиране и качествена обработка на данни за опита и 

вижданията на софтуерните специалисти при  осъществяването на SPI проекти.  

7) Синтезиране и систематизиране на опита на специалистите относно SPI в 

разнообразни практико-приложни аспекти.  

8) Съпоставка на вижданията на специалистите, описани в настоящето и включените в 

литературния обзор изследвания относно факторите, влияещи върху успеха и 

мотивацията за участие в SPI.  

9) Верификация на резултатите от гледна точка на тяхната полезност и актуалност. 

10) Обобщение на резултатите с цел формулиране на изводи с практическа приложимост.  

1.3 Предмет 

Предметът на дисертационния труд е отношението на софтуерни специалисти към идеята за 

SPI, изразено чрез готовността им да се включат активно в SPI и ролята, която биха възприели, 

и е конкретизирано чрез проучване на техния реален опит и наблюдения. Отношението на 

потенциалните участници е от особено значение за успеха на SPI, и затова всяка информация, 

която разкрива даден аспект на това отношение приемаме за важна и полезна. 

Проучването ще направим чрез провеждане на две емпирични изследвания, които събират 

данни за декларираното отношение на софтуерните специалисти и техния опит и наблюдения 

върху SPI. Първото изследване е под формата на електронни анкети, с които да установим как 

специалистите приемат идеята за SPI и своето участие в тези инициативи. Второто изследване 

е поредица от интервюта, чрез които събираме детайлна информация за това какво е 

настроението сред специалистите, ангажирани със SPI, и какви са техните наблюдения, и 

очаквания; кои според тях са предпоставките за успех и мотивите за активно участие и 

ангажираност с тази идея, критериите за формиране на един SPI екип. Данните, получени при 

анкетата са в количествен вид, и подлежат на допълнителен анализ с цел обобщаване, 

сравнение, и търсене на връзки между направените декларации. Отговорите при интервютата 

са в полу-структуриран вид. Те подлежат на качествен анализ, който надгражда резултатите от 

количествения, и внася допълнителен контекст и нюанс към получената до момента картина. 

Двете изследвания са направени едно след друго в периода Септември 2009 – Март 2010. 
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1.4 Обект 

Обект на изследването са български специалисти, занимаващи се с разработка и внедряване 

на софтуер, работещи в компании, ситуирани в България, и експерти, с различна националност 

и произход, работещи в организации извън България. Участието на „чуждестранните” експерти 

не е планирано предварително, затова тази група не отговаря на всички изисквания за 

представителност. Въпреки това, получените от тях отговори са разгледани паралелно и 

заедно с отговорите на основната група български специалисти. Сравнения между отговорите 

на двете групи са направени, но не са използвани за формулиране на общовалидни 

закономерности, и отчитане влиянието на културни и географски фактори. 

От гледна точка на представителност, включени са специалисти от всички етапи на жизнения 

цикъл на реализация на софтуер – аналитици, дизайнери, програмисти и т.н. Разпределението 

между участниците от гледна точка на ръководни и оперативни позиции съответства на 

реалното разпределение по този признак в една типична софтуерна компания. Мнозинството 

от респондентите имат необходимия стаж и опит със SPI, така че споделените от тях 

наблюдения, впечатления и убеждения да представляват съществен принос за целите на 

разработката.  

1.5 Обосновка 

Софтуерната индустрия е една от най-големите и най-бързо развиващите се в света. За да 

оцеляват и да постигат конкурентно предимство, както всички останали бизнес организации, 

софтуерните компании трябва да заложат на определени стратегии и тактики. Възможни 

изходи за посрещане на тези предизвикателства могат да бъдат търсени във вътрешния 

потенциал, основаващ се на компетентността, знанията, уменията, подготовката и 

мотивацията на хората, и ефективността, ефикасността и устойчивостта на процесите. Подобно 

на авторите на множеството изследвания в тази област, ние се интересуваме от особеностите, 

съпровождащи промените в софтуерните процеси, които софтуерните компании предприемат 

с цел подобрение и оптимизация на дейността. Много от тях вече са установили връзката 

между ефективността на тези проекти и отношението на специалистите, ангажирани в тях. 

Това отношение е обект на проучване и наблюдение, резултатите от които са изключително 

важни за планирането и подготовката на тези инициативи, оценка на риска и упражняване на 

мотивационно въздействие. 

Макар и сравнително малка, българската софтуерна индустрия се характеризира с висок 

потенциал и благоприятно географско и икономическо местоположение. Тя е подходяща за 

партньорства поради високото ниво на човешкия капитал и широкия спектър от дейности, 

включващ системна разработка, интеграция и имплементация. Доказателство за тези 

партньорства е нарастващия размер на чуждестранни инвестиции, който се е увеличил двойно 

през последните десет години, въпреки глобалната икономическа криза, настъпила през 

последните три. Тенденциите са оптимистични, т.к. българските компании, със своите 

собствени продукти и дългосрочни клиенти стават все по-атрактивни за продажби, сливания и 

поглъщания. Всички тези проспекти и реалности означават, че българските софтуерни 

организации, и работещите за тях специалисти, все повече се доближават и стават част от една 

много по-голяма и разнородна среда, в която са установени определени правила и практики. 

Именно за това е важно да се познават вижданията на българските софтуерни специалисти 

относно теми като SPI и степента на тяхната приложимост.  
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2 СЪЩНОСТ НА SPI – СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ, ОТНОШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ 

Предназначението на Глава I е да очертае границите на тематичния обхват, в който 

разглеждаме поставената тема. Тя съдържа ретроспекция, основни понятия, концепции, 

модели и хипотези. 

2.1 Представа за софтуерните процеси 

Приложението на систематизиран, дисциплиниран, измерим подход към разработката, 

експлоатацията и поддръжката на софтуер, се нарича софтуерно инженерство. Заради 

сложността и абстрактността на софтуера, софтуерното инженерство използва процеси, които 

позволяват проследимост на дейностите до крайния продукт. 

Софтуерният процес e кохерентен набор от политики, организационни структури, технологии, 

процедури и артефакти, които са необходими за стартирането, разработката, внедряването и 

поддръжката на софтуерния продукт. Софтуерният процес обхваща концепции като 

технологии за разработка (инфраструктура, инструменти и среди за реализирането на сложни 

софтуерни продукти, от които съвременното общество се нуждае), методи и техники за 

софтуерна разработка (ръководство как да се използва дадена технология), организационно 

поведение (защото софтуерните процеси се изпълняват от хора, чиито дейности трябва да 

бъдат координирани и управлявани в рамките на ефективна организационна структура), 

маркетинг и икономика (като всеки продукт, софтуерният трябва да адресира потребностите 

на реални клиенти и специфични пазари). 

Както всяка дейност, изпълнявана от хора, софтуерните процеси могат да претърпяват 

неочаквани и нежелани проявления. Идентифицирани са редица ситуации, при които 

реализираните продукти не отговарят на своя профил за качество от гледна точка на 

надеждност и функционалност; специфичната последователност от процесните операции има 

нежелано закъснение и води до свръх разходи; налице са трудности при проследяването на 

промените в софтуерните продукти. За преодоляването на тези трудности нова група от идеи 

се развива през последното десетилетие на XX в. под името „Подобряване на софтуерните 

процеси” – „Software Process Improvement” – SPI.  

2.2 Подобряване на софтуерните процеси (SPI) 

Подобрението на софтуерните процеси (Software Process Improvement - SPI) e дисциплина в 

областта на софтуерното инженерство, която разглежда ефективното и професионално 

управление на практиките за софтуерна разработка, където фокусът е поставен най-вече върху 

управлението, отколкото върху техниките, използвани за създаване на софтуер. От гледна 

точка на теоретично наследство, концепцията за SPI произлиза от традицията на софтуерното 

инженерство и идеята за тоталното управление на качеството. Класическите SPI техники се 

отнасят до понятия като софтуерни процеси, стандартизация, софтуерни метрики и процесно 

подобрение. Тази област се разширява непрекъснато и включва други аспекти като 

личностната дисциплина и практика на софтуерните специалисти, и техния ангажимент към 

SPI. Заинтересовани от SPI са софтуерните специалисти и мениджъри, организациите, 

доставящи софтуер и техните контрагенти, правителствените институции, които спонсорират 

изследванията в тази посока, университетските преподаватели, изследователите и 

консултантите. 
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Подобрението на софтуерните процеси се изпълнява в пет последователни стъпки – 1) 

разбиране на текущото състояние на процеса, 2) визия за желания процес, 3) списък на 

необходимите действия за подобрение, 4) план за постигането на тези действия и 5) 

осигуряване на ресурсите и ангажимента този план да бъде изпълнен. Изброените елементи 

са залегнали в повечето модели и стандартни за процесно подобрение, в това число и на 

софтуерното. 

Обхватът на процесното подобрение включва: 1) подобрение на процесите на 

организационно, процедурно и индивидуално ниво, 2) концепции и теории за технологията на 

процесното подобрение, както и умения за прилагането на тази технология, 3) социални и 

културни аспекти на средата за процесно подобрение. 

През 80-те и 90-те години на 20-ти век възникват множество SPI модели, които започват да 

бъдат прилагани интензивно от софтуерните организации.  Въпреки, че съществуват разлики в 

техните концепции на по-детайлно ниво, във всички тях са заложени едни и същи принципи и 

понятия: 

 Процесен подход – т.к. това са препоръки за подобрение на софтуерни процеси, основната 

идея, е че самото подобрение, и по-точно неговото постигане също е процес 

 Зрялост на организацията и процесите – свързана с представата за постоянно развитие и 

напредък, постигане и запазване на ефектите, разбиране на нуждата от подобрение и 

съзнателно следване на предначертани действия, които ще доведат до желани резултати.  

 Връзка с организационните цели – подобрението в дейността и стремежът към постигане 

на по-голяма ефективност се предприемат заради реализацията на важни цели, които 

организацията си е поставила. Затова целите на един SPI проект трябва да бъдат обвързани 

с дългосрочните цели на организацията. 

 Подходяща среда и инфраструктура – всяка инициатива, насочена към промяна е 

изпълнена с предизвикателства. Необходимо е осигуряването на подходяща 

инфраструктура, която да подпомогне установяването и провеждането на предприетите 

мерки. Това означава не само наличие на добър план за действие, но и поемане на 

отговорности и дългосрочен ангажимент. 

 Наблюдение, измерване и анализ – събирането на количествена и качествена информация 

за изпълнението на процесите е от критично значение за успеха на SPI инициативите. 

Въпреки че ползите от процесното подобрение са доказани, софтуерните организации все още 

изпитват трудност при внедряването им. Много от тях изоставят тези инициативи още в 

началото или по средата, без да са успели са постигнат желаните ползи. Най-честата причина 

за това е слабата или погрешна мотивация. Редица компании предприемат SPI само заради 

придобиването на сертификат за съответствие. Други причини за изоставянето на тези 

инициативи са недостатъчните време и ресурси, както и липсата на подходяща компетентност. 

Критиките към моделите за подобрение са отнесени към техния формализъм, 

„бюрократичност” и сложност, не срещу самата идея за подобрение. Съществува общото 

мнение, че действията за усъвършенстване на процесите трябва да бъдат провеждани, но 

трябва да се обърне сериозно внимание на начина, по който те ще бъдат проведени. 
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2.3 Социален аспект на SPI  

Човешките и социални фактори имат много силно влияние върху успеха на софтуерните 

разработки и крайните продукти. Пълното разбиране за социалните системи, в които се 

изпълняват софтуерните проекти, е постижимо чрез провеждането на изследвания с цел 

получаване на цялостна картина за важните фактори, въздействащи върху тези системи и за 

тяхното влияние.  

Една от най-важните теми за изследването на човешките и социални фактори при SPI е 

връзката между личностните характеристики на отделните специалисти, и техните умения и 

роли в софтуерния екип. Друг важен въпрос са формите и стила на управление, прилагани при  

инициативите за подобряване на процеси, и тяхното възприемане от страна на софтуерните 

специалисти.  

Социалните аспекти са важни за разбирането на процесите по разработка, а без това 

разбиране не може да се постигне значително подобрение. Съществуват три причини, поради 

които е необходимо да се подчертае организационния и социалния контекст на софтуерните 

процеси: 1) човешкият елемент е критичен и доминантен, дори и при най-техническите части 

на процеса, 2) голяма част от процесите са независими от технологиите, но никога не могат да 

бъдат независими от хората, 3) много от проблемите на разработката се намират извън 

програмирането. 

Редица изследвания констатират, че има различия в разбирането и възприятията на отделните 

роли спрямо SPI. Важно е да се познава разликата в мненията на тези роли по две причини: 1) 

за да се определи кои роли се интересуват от какви подобрения и 2) ако са известни 

приоритетите на различните роли, то могат да бъдат осигурени „подходящите” подобрения и 

да се „продаде” идеята за подобрението. Ако са известни персоналните мотиви за участие и 

ангажираност в SPI, тези специалисти по-лесно могат да бъдат убедени в адекватността на 

предложените подобрения. 

2.4 Отношение към SPI 

Социалният елемент има различни аспекти, но най-същественото влияние върху изхода от SPI 

оказва отношението на софтуерните специалисти към този вид проекти. Доказано е наличието 

на силна връзка между позитивното отношение на специалистите и уважението, което 

получават, както и обучението в областта на SPI. 

Едно от най-важните неща при провеждането на SPI е да се създаде обвързване и 

ангажираност от страна на софтуерните специалисти към установените норми и правила. 

Всички части на организацията трябва да бъдат включени, и да участват в програмата за 

подобрение. Участието и ангажираността на ръководството със SPI гарантира, че програмата 

ще бъде свързана с организационната визия и ресурсите, нужни за подобренията, ще бъдат 

правилно разпределени. Трябва да бъдат създадени и механизми, които да помогнат на 

организацията да институционализира непрекъснатото процесно подобрение.  

Когато говорим за отношението на софтуерните специалисти към SPI, интересно би било да 

разгледаме факторите, които действат като мотиватори за тяхното активно включване. За 

оперативните служители това са адаптирани процеси, които подхождат на начина на работа на 

отделните позиции, възможност за използване на нови инструменти и технологии, видимост и 

признание за приноса на отделния специалист, желание за работа в по-зряла среда, където 
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процесите се изпълняват ефективно. За мениджърите тези мотиватори са възвращаемост на 

вложенията и постигане на резултати под формата на намалена себестойност и съкратено 

време за разработка,  придобиване на конкурента позиция, по-качествени продукти. 

Приносът на служителите към организацията има две форми – участие в дейността и морална 

обвързаност/ангажираност (commitment). Обвързаността се представя като феномен, описващ 

желанието на социалните актьори да отдават своята енергия и лоялност на социалните 

системи. Ангажираността към организацията има три основни компонента: 1) силна вяра и 

приемане на организационните цели, 2) воля за отдаване на усилия и енергия за постигането 

на тези цели и 3) ясно изразено желание за запазване на връзката с организацията. 

Компаниите, чиито служители са отдадени на техните цели и дейности се радват на висока 

степен на участие и продуктивност от страна на тези служители. Поради тази причина 

ангажираността е една от най-популярните обекти на изследване в индустриалната психология 

и организационното поведение през последните 30 години. 

Ангажираността към SPI на всички нива на организацията е един от най-видните фактори, 

които определят дали една добре планирана програма за подобрение ще успее или не. Този 

фактор е важен, т.к. благодарение на него SPI дейностите ще се запазят, дори и организацията 

да среща трудности, какъвто често е случаят със SPI. Трите заблуждения относно разбирането 

за ангажираността на служителите към организациите са, че тя се развива праволинейно, че 

може да бъде контролирана и че е позитивен феномен.  

На база на направения до тук обзор можем да подчертаем следните ключови моменти: 

 Гледните точки на софтуерни експерти върху промяната на процесите и критериите за 

постигнатия успех са различни. Тази разлика трябва да се познава, както и нейното 

проявление в конкретната организация. 

 Промяната не може да бъде осъществена без участието на хората в нея – независимо 

от тяхната позиция и отношение. Съществуват различни фактори, определящи това 

отношение, както и желанието за активно включване и ангажираност към 

провежданите SPI инициативи. 

 Проучени са формите и белезите на ангажираността с дадена организационна кауза. 

Настоящето изследване е насочено към анализ на отношението на специалистите към 

SPI, но изборът на темата е продиктуван от важността на тяхното активно участие и 

ефекта за организациите, които внедряват SPI. 

2.5 Формулиране на хипотези 

В резултат на литературния преглед установихме, че SPI е един от проблемите, които стоят на 

дневен ред за съвременните организации, занимаващи се с реализация на софтуер. 

Съществуват редица подходи и модели за осъществяването на подобни инициативи, които 

имат различна степен на успеваемост. Причината за това е в действието на редица фактори, 

най-значимият от които е социалният. Влиянието на този фактор се пречупва през няколко 

призми, общият елемент на които е отношението и нагласите на специалистите към SPI. Този 

въпрос е идентифициран като важен, но все още не са направени достатъчно изследвания в 

тази посока. Поради тази причина нашият интерес е насочен именно към това – да проучим 

какво е към момента това отношение на група софтуерни специалисти, от какви фактори се 

определя то, дали и как е възможно то да бъде повлияно, и използвано за целите на SPI.  
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За да проектираме проучване с изследователска стойност, необходимо е да дефинираме 

предположения (хипотези) относно неговия предмет, които да проверим в хода на 

разработката. Хипотезите ще подберем на базата на два основни източника: първо - прегледа 

на литературата, посветена на изучаването на проблемите на SPI, и по-точно на нагласите на 

софтуерните експерти и участници в SPI програми, и второ - личния професионален опит и 

наблюдения върху този въпрос.  

 Хипотеза 1: Софтуерните специалисти имат различно отношение към SPI, изразено чрез  

намерението им за активно участие и ангажираност в SPI инициативи, както и роля, 

съответстваща на това намерение. Позицията им се мени от категорично изразена 

готовност за обвързване и ангажираност със SPI, до ясно заявен отказ от участие и 

съпричастност към целите на SPI. Възприетата роля ранжира от инициатор до опонент. 

 Хипотеза 2: Намерението на специалистите да се включат активно в SPI и тяхната роля 

зависи от начина, по който те възприемат SPI (изразен, чрез нагласи, ефективност, 

отношение на организацията и др.), както и от техните характеристики (предишен опит, 

знания, функции и др.). 

 Хипотеза 3: Съществуват два ясно различими профила на специалистите в зависимост 

от тяхното отношение към SPI и техните характеристики. Профилите ще наречем 

условно „активен” (съответстващ на дейна, подкрепяща позиция) и „пасивен” 

(съответстващ на неутрална или опонираща позиция). 

Тези три предположения се градят върху установените зависимости и наблюдения, описани  в 

Глава I, Част 2.3.5. Нагласи, 2.4.1 Виждания за успеха, 2.4.2 Участие в SPI и 2.4.3 Ангажираност 

към SPI. Част от конкретизациите (като ролите, например) произтичат от личните наблюдения 

и впечатления на автора, верифицирани с опита и наблюденията на други софтуерни 

специалисти, които имат поглед върху поведението и реакциите на членовете на екипи, на 

които е възложена задачата за процесно подобрение. 

Проверката на предположенията ще се изпълни при провеждането на първото изследване, 

което ще опишем в следващата Глава II: Анализ на отношението към SPI – детерминанти и 

категории. За целите на успешната проверка ще проектираме подходящ инструмент за 

събиране на необходимата информация и ще проведем анализи, които да дадат отговор на 

въпроса до каква степен можем да приемем или отхвърлим всяка от горните хипотези. За 

целта дефинираме следните критерии за приемане: 

 Хипотеза 1: Приемаме тази хипотеза, ако е налице относително равномерно 

разпределение на различаващи се по своята готовност за активно участие и 

декларирана роля групи от респонденти.  

 Хипотеза 2: Това предположение ще бъде потвърдено, ако приложените анализи 

докажат, че подбраните от нас детерминанти оказват значимо влияние върху 

„зависимите” параметри – намерение за активно участие в SPI и съответстваща роля. 

 Хипотеза 3: Ще отчетем тази хипотези като потвърдена, ако приложените анализи 

докажат, че респондентите могат да бъдат разделени в категории/профили, които се 

отличават значително един от друг на базата на споменатите по-горе детерминанти. 

Така формулираните хипотези предстои да проверим в предстоящата Глава II на документа, 

която обхваща концепцията, техниката и резултатите от провеждането на първото изследване. 
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3 АНАЛИЗ  НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ SPI – ДЕТЕРМИНАНТИ И КАТЕГОРИИ 

В Глава II е представено основното за разработката изследване, което е насочено към 

проверка на начина, по който софтуерните специалисти възприемат осъществяването на SPI. 

3.1 Концепция на изследването 

За да проверим валидността на поставените изследователски предположения трябва да 

определим 1) коя информация определяме като необходима за целите на изследването (чрез 

съставянето на подходящ въпросник), 2) от къде можем да я съберем (чрез насочване към 

подходяща извадка или кръг от респонденти, и 3) как можем да я осигурим (чрез избор на 

подходяща техника за събиране и обработка на данни). Всички тези елементи можем да 

обединим чрез планиране и провеждане на анкетно проучване сред широк кръг от софтуерни 

специалисти, работещи за компании, ситуирани в България – според първоначално 

начертаната във въведението визия.  

3.2 Въпроси от анкетното проучване 

3.2.1 Естество 

Въпросите са общо 24 на брой и са организирани в 7 основни групи (формата на анкетата и 

първичните разпределения на отговорите са представени в Приложение 4): 

1) Въпроси, свързани с отношението към SPI – в тази група са включени първите 6 

въпроса. Отношението към SPI разглеждаме чрез два основни параметъра:  готовност 

за активно участие от страна на специалистите при постигането на реално подобрение 

на софтуерните процеси на дадена организация и роля, която те биха възприели това 

участие.  

2) Въпроси, свързани с отношението „софтуерен специалист – организация” по повод на 

SPI. Тук се засяга темата за само-реализацията и мотивацията на софтуерния 

специалист при провеждането на SPI инициативи в конкретната среда. 

3) Въпроси, свързани с отношението на организацията към SPI – създават профил за 

средата и нейното отношение към SPI в представите на софтуерните специалисти.  

4) Въпроси, свързани с личния опит на респондента по повод на SPI – анкетираните 

трябва да отговорят дали преди са участвали в SPI и дали в момента са ангажирани в 

подобен проект. За тези, които са участвали, се интересуваме и от изхода на проектите 

според тяхната лична оценка.  

5) Въпроси, свързани с познанията на респондента относно SPI – интересуваме се от това 

как анкетираните определят нивото на знанията си относно SPI, и дали независимо от 

това ниво, биха искали да го повишат.  

6) Въпроси, свързани с профила на респондента – интересуваме се от три основни 

променливи – професионална насоченост, години опит в областта на софтуерните 

разработки и наличието на управленски функции и отговорности.  

7) Въпроси, свързани с резултатите от изследването – не са пряко свързани с темата на 

проучването. Касаят интереса на отговарящите към резултатите от анкетата и към 

евентуалното им участие в интервюта, обратна връзка и данни за контакти.  
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3.2.2 Тип и формат 

Анкетата съдържа предимно въпроси от затворен тип, т.е. с ограничени възможности за избор. 

Този тип въпросници позволяват бързото и ефективно събиране на информация от много на 

брой анкетирани.  Въпросите, включени в електронното проучване са от няколко основни типа: 

въпроси с предварително изброена степен на съгласие (Скали на Лайкърт), въпроси с 

количествена скала (респондентите определят своята степен на съгласие с предварително 

зададени твърдения), въпроси с възможност за избор (посочените опции са качествени 

променливи, и не могат да се сведат до количествено изражение), въпроси със свобода на 

отговора (респондентите могат да отговорят в свободен текст). 

3.2.3 Апробация 

Преди публикуването и разпространението на официалното проучване, в рамките на една 

седмица е проведено експериментално (пилотно) проучване сред 13 респондента. Целта е 

апробация на събирането на данни и на формулировката на въпросите и типовете отговори. В 

резултат на тестовото изследване са подобрени уводното и заключителното обръщение и са 

добавени още 4 въпроса, свързани с ролята при провеждането на SPI, предишния SPI опит на 

респондента, и отношение на организациите към SPI.  

3.3 Разпространение на въпросника 

Изследването е ориентирано предимно към софтуерните специалисти, работещи в България. 

Това са хора, участващи в един или няколко етапа от жизнения цикъл на разработка на 

софтуер, със стаж, който е достатъчен за предоставянето на необходимите отговори и гледни 

точни. В процеса на работа възниква възможността за изпращането му до сравнително малка 

група софтуерни специалисти, работещи за голяма международна организация, в която се 

изпълняват софтуерни процеси. Те имат различна националност, професионална насоченост и 

опит в ИТ. Възможността за тяхното участие възниква в хода на изследването и се приема като 

експеримент, при който не търсим същата мащабност и представителност, както при 

основната група български респонденти. За тези респонденти е разработена английска версия 

на анкетата. Заедно с получателите на българската версия можем да направим 

предположението, че въпросниците са стигнали до около 1860 потенциални респондента.  

3.4 Техника на събиране и обработка на данните 

3.4.1 Период и метод за събиране на данни 

Проучването е проведено между 09 Септември 2009 и 15 Октомври 2010 в продължителност 

от 5 седмици. Събирането на данни е под формата на електронен въпросник, публикуван в 

Интернет. Вариантът за провеждане на електронна анкета в Интернет е предпочетен заради 

удобното разпространение, възможност за достигане до голям брой от респонденти, бързина 

при попълването, удобство при снемането на резултатите и трансформирането им в подходящ 

инструмент за статистическа обработка и анализ на данни.  

3.4.2 Метод за обработка на данни 

След провеждането на анкетата резултатите са трансферирани в електронна среда за 

статистическа обработка. Трансформацията се състои в дефинирането на подходящи 

променливи, съответстващи на типа и естеството на въпросите и получените отговори, и 

подпомагащи провеждането на планираните анализи (честотен, не-параметричен тест за две 

независими извадки, крос-таблици, корелационен и клъстер анализ). 
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3.5 Провеждане и преки резултати от проучването 

3.5.1 Степен на попълване на въпросниците 

Степента на реакция на респондентите към публикуваната анкета можем да отчетем като 38 %.  

3.5.2 Профил на участниците в двете извадки 

Професионална специализация 

Разпределението на респондентите според професионалната реализация за двете извадки е 

показано на графиката по-долу:  

 

Разпределение на професионалната специализация в двете извадки 

На база на тази графика могат да се направят следните наблюдения: 

 В българската извадка най-силно изразен е броят на програмистите, следван от 

бизнес/системните аналитици, системните дизайнери/архитекти и специалистите по 

осигуряване на качеството на софтуерните продукти и процеси. Почти незначително е 

присъствието на технически документатори, специалисти, участващи във внедряването 

на софтуерен продукт, процес или услуга, както и на специалистите по поддръжка и 

оказване на потребителска помощ.  

 В английско-говорещата извадка най-слабо представени са именно програмистите в 

сравнение бизнес аналитиците, системните дизайнери и QA специалистите.  

 Общо 15 от отговорилите са определили професионалната си насоченост като 

различна от изброените, а 7 от тях са уточнили, че упражняват управленски или 

консултантски функции, или че изпълняват всяка от посочените дейности.  

 Цялата извадка се състои предимно от програмисти с различно ниво на опита, 

следвани от бизнес аналитици и специалисти по качеството. Ще приемем това 

разпределение за достоверно и подходящо за целите на анализа. 
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Години опит в ИТ 

Разпределението на годините опит на респондентите в двете извадки е следното: 

 

Разпределение на години опит в двете извадки 

Представителността в отделните категории е относително равномерна за българската извадка 

и по-малко равномерна за английско-говорещата. Най-малък е делът на участници с опит, по-

малък от една година, следван от тези, чиито опит е над 10 години. Поне половината от 

участниците и в двете извадки имат опит най-малко от 5 години. На базата на тези данни 

можем да обобщим, че анкетираните формират представителна група, която притежава 

необходимия за изследването професионален опит. 

Управленски функции и отговорности 

Наред с професионалната реализация и продължителността на опита в IT, за определяне на 

профила на извадките е важно и наличието на управленска практика, представена на 

графиката по-долу:   

 

Разпределение на управленски функции в двете извадки 
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И двете извадки отчасти се състоят от респонденти с управленски функции, които са на 

различно ниво от гледна точка на свързаните с тях отговорности, както и от респонденти без 

управленски функции, които са мнозинство. Анализът на крос-таблиците и в двете под-групи и 

в общата извадка показва очаквани закономерности. Например: 

 Между категориите „професионална специализация” и „години опит” няма пряко 

изразена връзка - това е валидно както за общата извадка, така и за под-извадките.  

 Подобно е наблюдението и при променливите „професионална специализация” и 

„управленски отговорности” – т.е. няма пряка връзка между това дали даден 

специалист се занимава с QA, BA или програмиране, и упражняването на ръководна 

роля. Това отново е валидно за общата извадка и за нейните под-извадки. 

 Налице е пряка връзка между годините опит и изпълнението на управленски функции, 

т.е. колкото повече са декларираните години опит, толкова повече делът на 

респондентите, притежаващи определени управленски отговорности е по-голям за 

съответната управленска категория. 

Направените дотук наблюдения показват, че между отделните под-групи се наблюдават 

известни разлики по отношение на професионална реализация, години опит и наличие на 

управленски отговорности, но приликите са по-ясно откроени, следователно ще приемем тези 

два профила по-скоро за близки, отколкото за различаващи се.  

3.5.3 Отношение на софтуерните специалисти към SPI 

Намерение за участие в SPI 

Проучваме декларираното намерение на участниците да се включат в SPI инициативи и 

мероприятия чрез въпроса „Бихте ли участвали активно в подобрението на софтуерни процеси 

в организацията, за която работите в момента?”. Този въпрос е централен за цялото 

изследване т.к. от неговите резултати зависят основните заключения, които ще направим 

относно отношението на софтуерните специалисти към инициативите за подобряване на 

софтуерни процеси.  

И при двете под-извадки наблюдаваме ясен превес на два от възможните отговора. Повече от 

95 % от респондентите декларират намерението да участват активно в инициативи за 

подобряване на софтуерни процеси. 1/3 от тях изказват това намерение с известна условност 

(„по-скоро да”), а 2/3 от тях декларират твърдо намерение за участие („да, определено”).  

Нагласи към активното участие в SPI 

С тази група от въпроси проверяваме каква е нагласата на респондентите – позитивна или 

негативна, към възможността за активно ангажиране със SPI. Това правим чрез формулиране 

на 4 компонента, които акумулативно определят „знака” на нагласата към активното участие в 

SPI. Тези компоненти се отнасят до това дали респондентите смятат, че участието им е (1) 

важно и (2) полезно за тях, или го считат за (3) загуба на време и го свързват с (4) неприятни 

емоции.  

Според данните мнозинството от респондентите имат позитивна нагласа към активното 

участие в SPI мероприятия, и това е в сила и за двете под-извадки. Средно около 80 % от 

всички анкетирани смятат, че активното участие в SPI инициативи е важно и полезно за тях, че 

не е загуба на време, и не е свързано с негативни емоции.  
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Социални норми 

Разглеждаме възприятието на респондентите за „социалния натиск” на 4 групи, чието мнение 

е от значение за намерението за участие в SPI. Това са мениджърите, колегите, клиентите или 

други личности в или извън организацията, но в професионалния обсег на специалиста, които 

са еталон или пример за поведение. 

От прегледа на данните може да бъде направен извода, че и четирите източници на социални 

норми действително играят тази роля и представата за техните очаквания би действала като 

фактор, който ще мотивира респондентите да се включат активно в SPI.  

Възприет контрол на поведението 

За определяне на степента, в която софтуерните специалисти смятат, че имат контрол върху 

собственото си поведение и включване в SPI, се дефинират две под-групи от фактори. Първата 

група от фактори е насочени към това до колко трудно е за специалистите да участват активно 

в SPI и доколко те са уверени, че могат да постигнат успех при това участие – да постигнат 

резултати за организацията и да подпомогнат собственото си професионално развитие.  

Около 40 % от българската извадка и 50 % от алтернативната декларират, че участието им в SPI 

инициативи не би представлявало голяма трудност за тях, докато останалата част (60 % за 

българската и 50 % за алтернативната) не са толкова уверени. Относно степента, в която 

участниците смятат, че биха постигнали успех (т.е. дори и при евентуални трудности в 

процеса), респондентите и от двете групи са значително по-сигурни (около 70 % от двете под-

извадки).  

Втората група от фактори е концентрирана върху това до колко специалистите смятат, че 

решението за активното включване в SPI е тяхно, и доколко то е устойчиво, т.е. вероятността да 

се промени е малка. 

Около 40 % и от двете извадки смятат, че решението да участват в SPI инициативи се намира 

изцяло в техните ръце, докато останалите 60 % или не са уверени в това, или смятат, че това 

решение не зависи от тях. Относно стабилността на решението, респондентите са по-

разколебани. Най-големият дял са частично уверени в устойчивостта на решението си, или не 

могат да преценят. Към този дял добавяме и броят на респондентите, които в много малка 

степен са убедени, че решението им би било устойчиво. 

Роля в SPI проекти 

Освен проверката на това какво е намерението на софтуерните специалисти да участват в SPI, 

интересно е да се види как те си представят това участие, в каква роля виждат себе си.  

Около 90 % от всички респонденти заявяват своята подкрепа към SPI. При българката извадка 

има малко по-голям превес на тези, които виждат себе си като последователи пред основните 

инициатори, докато за алтернативната извадка този превес е за тези, които виждат себе си 

като инициатори. Около 8 % и от двете извадки смятат, че биха били неутрални наблюдатели, 

т.е. нито активни, нито по-пасивни участници. Последните представляват много малък дял от 

цялата група респонденти. Около 2 % и от двете под-извадки възприемат себе си в ролята на 

„участник по принуда”, т.е. че ще бъдат включени в SPI, но без личното им съгласие. Като 

„открити опоненти” се определят по-малко от 1 % (двама) от участниците в българската 

извадка.  
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3.5.4 Софтуерни специалисти и участие в SPI 

Резултати и перспективи за професионално развитие 

С този въпрос проверяваме доколко респондентите смятат, че резултатите от провеждането на 

SPI инициативи в организацията, за която работят и тяхното активно включване биха повлияли 

на професионалното им развитие.  

Мнозинството от респондентите и при двете под-извадки (около 80 %) са убедени, че 

активното им участие ще повлияе върху тяхното професионално развитие. Тази убеденост е 

по-силно изразена при българската извадка.  

Активно участие и репутация 

Освен за връзката между активното участие в SPI и професионалното им развитие, ние се 

интересуваме доколко респондентите виждат подобна връзка и с репутацията, която биха 

имали в организацията.  

Наблюдава се сравнително силно изразен превес на тези, които смятат, че такава връзка 

съществува (80 % за българската и 76 % за алтернативната група). Останалите около 20 % и от 

двете извадки или не могат да преценят или смятат, че по-скоро няма връзка между това, че са 

участвали активно в SPI и начина, по който гледат на тях в организацията.  

Активно участие и постижения  

С този въпрос проверяваме дали респондентите, като представители на професионалната 

общност на софтуерните специалисти, виждат връзка между своето активно участие и 

резултатите, които може да постигне организацията.  

Около 80 % и от двете под-извадки смятат, че тяхното участие и активно обвързване би 

допринесло за постигането на целите, поставени пред SPI мероприятията. С това 

респондентите показват висока увереност в собствения си успех и този на организацията. 

Останалите 20 % и от двете извадки не са силно убедени, че активното им включване в SPI 

непременно ще доведе до значими постижения. 

3.5.5 Отношение на организациите към специалистите 

Следващата група от въпроси се отнася до това какво е виждането на респондентите за 

отношението на организацията към самите тях.  

Около 60 % от българската и 66 % от алтернативната извадка смятат, че организацията все пак 

отчита техния принос. Сравнително малък дял (13 % за българската и 18 % за английско-

говорещата) са убедени в това, а за 24 % от българската и 16 % от английската, организацията 

би отчела техния принос в много малка степен.  

Вторият под-въпрос касае това доколко респондентите смятат че организацията по принцип е 

загрижена за тяхното благополучие и успех. 

Около 53 % от българската група и малко повече – 58 % от английско-говорещата извадка 

смятат, че организацията е загрижена за своите служители, като отговорите не са със 100 %-на 

увереност. Такава увереност декларират само 16 % и от двете извадки. Около ¼ и от двете 

извадки, не са убедени, че организацията забелязва напълно положените усилия, и съответно 

не предприема никакви поощрения. 
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3.5.6 Отношение на организациите към SPI      

SPI постижения за организацията  

Първият от двата въпроса в тази група е насочен към представата на участниците за това какви 

биха били реалните резултати от прилагане на SPI методи, стандарти  и добри практики.  

Според тези данни мнозинството от респондентите и в двете извадки смятат, че 

имплементирането на SPI ще доведе до очакваните резултати, като тяхната увереност е 

умерена. Българските респонденти са най-песимистично настроени към вероятността от 

съкращаване на сроковете и бюджетите, а най-оптимистично – към възможността за 

подобряване на качеството на софтуерните продукти. Участниците в алтернативната извадка 

са много по-оптимистично настроени към перспективата, че SPI може да доведе до подобрени 

процеси и продукти, и силно „песимистично” настроени към предположението, че SPI ще 

доведат до съкращение в сроковете и бюджетите на проектите, и че вложенията в тези 

мероприятията ще се възвърнат.  

SPI възприемане от страна на организацията 

Вторият въпрос от групата касае как през очите на респондентите идеята за SPI е възприета от 

организацията - каква е „вътрешната” среда, и доколко тя е благоприятна за SPI.  

Като цяло SPI се смята за наложително, но само според около 40 % и от двете под-извадки. 28 

% и 24 % съответно от българската и алтернативната извадка смятат, че SPI е приоритет за 

организацията, но не с много висока степен на увереност. Според 1/3 от респондентите и в 

двете извадки, внедряването на SPI в момента не е приоритетно за организациите.  

Вторият елемент – лекота при внедряването включваме, за да проверим доколко подходяща 

би била организационната среда за провеждане на SPI.  

Силно изразеното мнозинство и от двете под-извадки смята, че внедряването на SPI е трудно 

осъществимо. Това е виждането на почти половината участници в българската извадка и малко 

повече от половината от алтернативната. Около 1/3 не са твърдо убедени в преценката си 

(колебаят се около средната степен), докато само 1/5 от българските респонденти и 1/10 от 

английско - говорещите смятат, че SPI определено е лесно осъществимо в организацията, 

която визират. 

До каква степен идеята за SPI е възприета като цяло, по принцип? Тук се интересуваме 

доколко въпреки възможните трудности и пречки (нисък приоритет за ръководството или 

други фактори) перспективата за SPI е обсъждана, планирана, анализирана. 

Само 1/5 от двете под-извадки смятат, че SPI концепцията е възприета в организацията, за 

която работят. Около 1/2 имат същото виждане, но с не много висока степен на увереност. 

Сравнително голям е делът на респондентите, според които идеята за SPI не е силно възприета 

в тяхната организация.  

Резултатите от последните три въпросa показват, че според респондентите перспективата за 

SPI има един задоволителен прием в конкретните организации, но той в никакъв случай не е 

категоричен. Възможни причини са редицата пречки и трудности, свързани с 

имплементирането на SPI програми, които разгледахме по-горе, както и степента на 

успеваемост на SPI проектите, която не е напълно и безусловно гарантирана.   
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3.5.7 Познания и опит със SPI 

Опит със SPI 

Проверяваме какъв е опита на респондентите със SPI, насочвайки се едновременно към 

настоящето и миналото.  

Почти 40 % от респондентите в българската извадка, декларират, че не са участвали в подобни 

инициативи. Това е сравнително голям дял, особено при съпоставянето му със съответстващия 

дял от английската извадка, където само 24 % декларират същото. Останалите 60 % от 

българската група са участвали в SPI, като относително малка част – 18 % смятат, че това са 

били неуспешни инициативи, а значително по-голям процент са участвали и то в успешни, 

според тях, мероприятия – около 42 %. В английско-говорещата група 58 % са участвалите, и то 

в успешни инициативи, а 18 % са тези, които смятат, че мероприятията са били безуспешни.  

Текущо участие в SPI 

Следващият въпрос от тази група има за цел да уточни именно това – дали в момента 

респондентите участват в SPI проекти.  

Крос-таблиците между „предишния опит със SPI” и „настоящето участие” демонстрират, че 

най-голям е делът на респондентите, които са участвали преди в SPI, и които са включени и в 

момента, следван от тези, които нямат опит с подобрението на софтуерните процеси, и 

съответно не участват в SPI, като вторите са предимно представители на българската извадка.  

Текущи познания за SPI модели, стандарти и добри практики 

Проверяваме какво е нивото на познание на софтуерните специалисти относно SPI, според 

тяхната лична самооценка.  

Мнозинството от респондентите и от двете извадки декларират, че познават някои от най-

разпространените модели, стандарти и добри практики за SPI. Относително еднакви части от 

оставащите респонденти от българската извадка са в двете крайности – едните декларират, че 

не са запознати много добре със SPI, а другите – напротив – познават много добре предмета и 

обекта на SPI. При алтернативната извадка имаме малко по-различно разпределение. Тук 

респондентите, които не са много добре запознати със SPI са почти тройно повече от тези, 

които декларират, че са много добре запознати.  

Развитие на познанията за SPI 

С този въпрос проверяваме доколко участниците в проучването са склонни да развият 

познанията си за SPI.  

Почти всички респонденти – средно около 90 % и от двете извадки декларират, че биха искали 

да развиват своите познания за SPI. Само 10 % от анкетираните споделят, че или не са сигурни, 

или не желаят да развиват познанията си в тази посока.  

Крос-таблиците между „желанието за развитие на познанията в областта на SPI” и 

„намерението за активно участие“ в тези инициативи показва, че има значително съответствие 

между отговорите на тези два въпроса. Тези, които по-скоро биха се включили в SPI, имат и 

подобно намерение да развият познанията в тази област. Респондентите, които определено 

ще се включат в SPI, са убедени в много по-голяма степен, че е необходимо да вложат повече 

усилия и енергия в усвояването на знания и умения, свързани с тези дейности. 
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3.6 Анализи на резултатите 

За да получим по-задълбочена представа за декларираното отношение на софтуерните 

специалисти към SPI, е необходимо да направим допълнителни анализи, които могат да 

разкрият допълнителни закономерности и тенденции, както и да потвърдят или отхвърлят 

направени от нас предположения. 

3.6.1 Сравнение на възприятията към SPI на двете извадки 

В резултат на направеното до момента представяне на данните от електронната анкета и 

прегледа на получените разпределения в отговорите на участниците, забелязваме, че 

резултатите са сравнително близки за почти всеки отговор на българската и английско-

говорещата извадка.  

За да съпоставим аналитично отговорите на двете извадки, за които сме дефинирали 

съответни променливи, ще приложим не-параметрични тестове за сравнение на две 

независими извадки. При сравнението на 26 количествени променливи, има само 3, при които 

забелязваме наличието на статистически значими разлики в двете изследвани под-извадки. 

Делът на тези различаващи се променливи се равнява на 11.5 % от всички разглеждани 

количествени променливи. Това означава, че при значително по-голямата част от критериите 

за сравнение наблюдаваме прилика във вижданията на специалистите относно SPI. 

3.6.2 Сравнение на профила на извадките 

Аналогично при анализа на количествените параметри, тук ще приложим съответните 

статистически анализи, които да отговорят на поставения въпрос. Проведените тестове 

идентифицират 7 променливи, които се различават в двете извадки.  Наблюдаваните разлики 

се отнасят само да състава на респондентите и профила на извадките и не касаят реалното 

отношение на тези респонденти към SPI.  

На база на направените в тази секция наблюдения преценяваме, че двете извадки 

действително си приличат, и на тази база занапред ще ги разглеждаме като една. Основание 

за това е наблюдението, че вижданията на специалистите относно SPI не се различават 

съществено. Разликите са единствено по отношение на профила на респондентите, и то не за 

всички променливи. Там, където има разлики те не са силно изразени. 

3.6.3 Обединяване на двете групи от респонденти  

След като взехме решение да обединим двете извадки в една, на база на близките отговори, 

които българско и английско-говорещите участници са дали на въпросите от анкетата, 

необходимо е да подходим внимателно и към тяхното обединяване.  Обединяването на 

номиналните и ординалните променливи е направено по отделно, за да се формира правилно 

профила на общата извадка и общото възприемане на SPI, изразено от страна на всички 

респонденти. 

В допълнение, количествените (ординални) променливи са консолидирани с цел намаляване 

на броя на разглежданите параметри. Намаляването на броя на детерминиращите 

променливи ще способства за по-фокусирано изследване на факторите, които влияят 

съществено или не върху основните зависими променливи – намерението на софтуерните 

специалисти да участват активно в инициативи за SPI и ролята, която биха възприели при това 

участие. 
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3.6.4 Връзки между отношение към SPI и детерминиращите категории 

Намерение за участие в SPI и възприемане на SPI 

Интересно е да проверим дали консолидираните ординални променливи са обвързани по 

някакъв начин с основната зависима променлива – Намерение за активно участие на 

софтуерните специалисти в SPI инициативи, и дали са обвързани една с друга. Установяваме, 

следните наблюдения: 

 Няма статистически значима корелационна връзка между намерението на 

респондентите да се включат активно в инициативи за SPI и степента, в която те смятат, 

че организацията по принцип се интересува от тяхното професионално развитие и 

благополучие, както и между това до колко респондентите смятат, че провеждането на 

SPI е приоритет за организациите в момента. 

 Няма статистически значима корелационна връзка между степента, в която 

респондентите смятат, че са уверени в своя успех при SPI  и степента, в която имат 

контрол върху собственото си решение дали да се включат в SPI, както и между това 

какво е отношението на организацията към SPI.  

Намерение за участие в SPI и характеристики на специалистите 

Интересуваме се от връзката между намерението за активно участие в SPI инициативи и 

характеристиките на специалистите от извадките като години опит, упражнявани функции и 

област на експертиза. Резултатите от анализа показват, че съществува статистически значима 

връзка между основната зависима променлива и номиналните детерминанти, но тази връзка е 

относително слаба.  

Роля при участието в SPI и възприемане на SPI 

Освен намерението за включване и активно участие в SPI, интересно е да проследим дали 

съществува връзка между ролята, която избират респондентите при участие в SPI и 

принципното им отношение към идеята за SPI, изразено чрез консолидираните ординални 

променливи.  

Анализът показва, че като цяло съществува статистически значима връзка между ролята, която 

биха приели респондентите и цялостното им отношение към SPI, но тази връзка не е силно 

изразена. Мнозинството от респонденти има по-скоро положително отношение към SPI. По-

активните роли (категоричен поддръжник) изразяват и по-уверена позитивна позиция, докато 

по-пасивните роли са по-колебливи в позитивната оценка на SPI.  

Роля при участието в SPI и характеристики на специалистите 

Проверяваме дали съществува закономерност между ролята, която даденият респондент 

избира при участие в SPI, и номиналните променливи като „години опит”, „текуща позиция 

и/или област на експертиза”, „управленски функции” и т.н.  

Резултатите показват, че съществува много слаба зависимост между ролята, която си 

представя респондентът при своето участие в SPI и характеристиките, които го описват. Това 

означава, че няма пряка и силно изразена връзка межди позицията на респондента, годините 

опит, които притежава, интереса му в областта SPI, както и предишния му опит и познания и 

ролята в един SPI проект.  
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3.6.5 Категоризиране и профилиране 

На този етап установихме, че съществуват връзки между намерението за участие в SPI и 

възприеманата роля, с останалите характеристики, които определят отношението и профила 

на специалистите по повод на SPI, но не всички са достатъчно силни и значими. Въпреки това, 

ще проверим дали можем да обединим респондентите в обособени групи, в зависимост от 

начина, по който са отговаряли на въпросите в анкетното проучване.  

Категоризиране чрез клъстер анализ 

Клъстер-анализът е статистическа процедура, при която се откриват естествени групи в дадена 

извадка или популация, които на не са забележими на пръв поглед. При настоящето 

изследване ще приложим дву-стъпковият клъстер-анализ (two-steps cluster analysis), като най-

подходящ за данните, с които работим. 

 Брой на клъстерите – анализът разделя наблюденията в два клъстера в процентно 

съотношение 40 – 60 %. От цялата извадка са изключени 8 наблюдения, които се 

равняват на 2,7 %. 

 Характеристика на клъстерите – За всеки клъстер ще представим стойностите на 

променливите, които преобладават в него. Това не означава, че в този клъстер се 

наблюдават само тези стойности за съответната променлива. 

Профилиране на клъстерите според преобладаващите характеристики и възприятия към SPI 

ПРОМЕНЛИВА КЛЪСТЕР 1 КЛЪСТЕР 2 

Номинални променливи (Характеристики на софтуерните специалисти) 

Роля в SPI Последовател Инициатор 

Предишен опит със SPI 
„Не съм участвал в SPI 

инициативи преди” 
„Участвал съм, и повечето от тях 

са били успешни” 

Текущ опит със SPI 
“В момента не се провеждат SPI 

инициативи” 
„Да, в момента се провеждат SPI 
инициативи и аз участвам в тях” 

Знания за SPI модели, стандарти 
и добри практики 

„Познавам някои от най-
популярните”, следван от „Не 

съм много запознат” 

„Познавам някои от най-
популярните”, следван от 

„Познавам повечето много 
добре” 

Желание за развитие на 
познанията в областта на SPI 

„Да, определено” „Да, определено” 

Текуща позиция 
„Програмист”, следвана от „QA 

специалист” 
„Програмист”, следвана от 

„Бизнес аналитик” 

Години опит 1-3 години 5-10 години 

Управленски функции 
„Не упражнявам управленски 

функции” 
„Не упражнявам управленски 

функции” 

Ординални променливи (Възприемане на SPI) 

Намерение за участие в SPI 4.35 4.70 

Позитивно отношение към SPI 4.15 4.40 

Влияние на социалните норми 3.40 4.10 

Възприета степен на само-
увереност в успеха 

3.50 4.00 

Възприета степен на само-
контрол 

3.10 3.70 

Отношение между специалиста и 
SPI 

3.90 4.20 

Отношение между организацията 
и специалиста 

3.20 3.70 

Ефекти на SPI 3.70 4.00 

Отношение между организацията 
и SPI 

2.50 3.00 
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Представената в таблицата информация, и допълнителните данни и графики, генерирани при 

клъстер-анализа могат да се обобщят по следния начин: 

o Оформят се две големи групи, които имат известна обособеност, т.е. различават се 

по някои параметри, но не изцяло и категорично. Наблюдения с определени 

стойности попадат както в единия, така и в другия клъстер, т.е. клъстерите не се 

състоят от напълно обособени и различаващи се едно от друго наблюдения. 

o Разликите в стойностите при някои от променливите в двата клъстера не са 

толкова значими, колкото при други. При номиналните променливи това се 

илюстрира чрез „смесена принадлежност” на наблюдения с едни и същи 

стойности на променливите в единия или другия клъстер.  

o В първия клъстер попадат респонденти, които определят себе си като 

последователи, нямат предишен опит със SPI, нито в миналото, нито в момента, 

защото SPI инициативи не се провеждат в организацията, за която работят. Тези 

респонденти имат по-малко години опит в сравнение с респондентите от другата 

група, и познават в по-малка степен SPI модели, стандарти и добри практики. При 

техните отговори има и по-занижени стойности на консолидираните ординални 

променливи, което означава, че в по-малка степен възприемат идеята за SPI - 

самите те, както и организацията, за която работят в момента.  

Във втория клъстер преобладават респондентите, които определят себе си като 

инициатори. Те са участвали в SPI инициативи и преди, и тези инициативи са били 

успешни. В момента на анкетата също се провеждат SPI мероприятия и 

респондентите участват в тях. В тази група попадат по-опитните респонденти 

(между 5 и 10 години опит), повечето от които също познават най-популярните SPI 

модели, стандарти и добри практики, но има част от тях, които ги познават много 

добре. Тези респонденти имат по-високо позитивно впечатление за SPI и вяра в 

смисъла на тази концепция, в сравнение с респондентите от първия клъстер. 

 Значение на променливите за формиране на клъстерите – установяваме, че за 

формирането на двата клъстера оказва влияние един и същ набор от номинални 

променливи. В зависимост от степента на тяхното значение, те се подреждат в сления 

ред: предишен опит със SPI, роля в SPI, текущ опит със SPI, години опит, текуща 

позиция, познания в областта на SPI модели, стандарти и добри практики, наличие на 

управленски функции. Как изглежда тази съпоставка при ординалните променливи? 

Има известно отклонение в променливите, които оказват най-съществено значение 

при формирането на единия и другия клъстер, и по-точно при подреждането им по 

сила. Това отклонение се състои в мястото на променливите „Намерение за участие в 

SPI” и „Отношение между организацията и специалиста”.  

Профилиране чрез сравнение в групите 

Основните обобщения, които можем да направим в резултат на клъстер-анализа са, че: 1) 

участниците в електронната анкета все пак биха могли да бъдат групирани в две основни 

категории; 2) съществуват детерминанти – формулирани на база на характеристиките на 

специалистите и тяхното възприемане на идеята за SPI, които оформят това разграничение.  

Тъй като по отношение на декларираното намерение за активно включване в SPI мнозинството 

от респонденти посочват, че биха се включили, а много малка част посочват, че не биха 
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участвали, ще изключим последните от анализираната група. Под „разглеждане” имаме 

предвид съпоставяне на тези две под-групи една с друга, за да преценим дали има разлика в 

начина, по който тези „поддръжници” са отговорили на останалите въпроси и ако има, в какво 

се състои тя. Същия вид съпоставка ще направим при разглеждането на ролите, които 

предпочитат респондентите при евентуалното си участие в SPI инициативи. Тъй като 

мнозинството от респонденти са отговорили, че виждат себе си или като „инициатори” или 

като „последователи”, ще изключим тези, които са дали алтернативни отговори, и ще 

направим съпоставка между двете основни групи, спрямо останалите променливи, които ги 

характеризират. 

Можем да обобщим, че част от променливите имат по-голямо влияние при очертаване на 

разликите между инициаторите и последователите на идеята за SPI. По-значимите 

променливи са нагласата към SPI, влиянието на социалните норми, увереността в собствения 

успех, автономността на решението за активно участие, както и начина, по който 

специалистите виждат себе си в SPI. Инициаторите имат по-силно изразена позитивна нагласа 

към SPI отколкото последователите, и при тях социалните норми имат по-голямо значение. 

Тези респонденти са по-уверени в собствения си успех при SPI, и в автономността на 

решението си да се включат в SPI. Те виждат по-ясно връзката между собственото си участие и 

ползите за организацията, както и за самите себе си. 

До тук можем да заключим, че респондентите, участващи в изследването могат да се разделят 

на две големи групи, които се определят в зависимост от степента, в която са готови да се 

включват активно в SPI и в зависимост от ролята, в която представят себе си при това участие. В 

първата група попадат тези, които са готови да се включат активно в SPI и виждат себе си като 

инициатори на SPI. Във втората група попадат тези, които също са готови да се включат 

активно, но с не толкова силно изразена готовност като първата група, и виждат себе си повече 

като последователи. Двете групи са сравнително еднакви / съпоставими по размер. 

Първата група респонденти (инициатори, готови да се включат в SPI) са участвали преди и 

участват в момента в успешни SPI мероприятия, и като цяло имат повече години опит в своята 

сфера. Те имат силно изразена позитивна нагласа към SPI идеята, мненията и очакванията на 

социалните норми е от значение за тяхното решение да се включат в SPI, убедени са в своя 

успех, и осъзнават, че решението да участват  в SPI зависи от самите тях. Те смятат, че участието 

им непременно ще добави стойност към качеството на процесите в организацията и са 

убедени, че ще бъде полезно и за самите тях.  

Втората група респонденти (последователи, по-скоро биха се включили в SPI) не са участвали в 

SPI преди, както и в момента на провеждане на анкетата. Като цяло имат позитивна, но по-

умерена нагласа към идеята за SPI. Те са с по-малко години опит в сравнение на инициаторите. 

Очакванията на социалните норми са важни за тях, но не и определящи. Собствените им 

очаквания към личното им представяне в SPI са по-скоро за успех, но не са толкова силно 

убедени в независимостта на решението си да се включат в SPI, колкото респондентите от 

първата група. До определена степен смятат, че включването им в SPI би било полезно за 

организацията и за самите тях, но имат известни колебания в тази посока, т.к. имат колебания 

и по отношение на смисъла на самите SPI инициативи. 
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3.7 Проверка на хипотезите 

Сравнението, което направихме на респондентите показва, че те са последователни при 

отговорите си, и при избора на съответно поведение. Как можем да съотнесем тези 

заключения и обобщения с формулираните в началото на разработката предположения? 

1) Потвърждаваме частично хипотезата, че софтуерните специалисти имат различна 

готовност за активно участие в SPI инициативи и роли, които биха възприели. В края на Глава I 

уточнихме, че ще приемем тази хипотеза за потвърдена, ако констатираме равномерно 

разпределение на отговорите в петте степени на готовност за активно участие в SPI и в петте 

роли, които дефинирахме предварително. Резултатите показват, че декларираното отношение 

не се разграничава от гледна точка на подкрепа или съпротива, защото почти всички 

специалисти, включени в проучването декларират готовност за участие и подкрепяща роля. 

Разликата е на ниво „категоричност на подкрепата”, изразяваща се в това, че около 40 % от 

участниците определят себе си като твърди привърженици и инициатори, а останалите 60 % - 

като по-умерени поддръжници и последователи. Не съществува различие във вижданията и 

намеренията на софтуерните специалисти според тяхната национална принадлежност, 

култура, принципи и професионален мироглед. 

2) Потвърждаваме частично предположението, че намерението на специалистите да се 

включат активно в SPI зависи от начина, по който те възприемат SPI, както и от техните 

характеристики. Установихме, че в действителност има такива фактори и характеристики 

(които общо наричаме детерминанти), но тяхното влияние не е категорично. Нагласите на 

софтуерния специалист към SPI, очакванията към него, увереността в успеха и възможността за 

автономност, разбирането за добавената стойност на собственото участие, и смисъла и ефекта 

на SPI могат да бъдат посочени като признаци за определяне на нивото на активност и 

ангажираност към SPI. Отношението на софтуерните организации към SPI, и към респондента и 

неговото професионално развитие нямат значение за определяне на тази активност. 

Възприетата роля и желанието за развитие на познанията в областта на SPI са характеристики, 

които биха обяснили намерението за активно участие. Предишния и настоящ опит със SPI, 

текущите познания и представи за SPI модели и стандарти, настоящата позиция, годините опит 

и наличието на управленски функции са характеристики, които нямат силна пряка връзка с 

готовността за включване в SPI.  

3) Потвърждаваме частично хипотезата, че съществуват поне два ясно различими 

профила на специалистите – активен и пасивен, в зависимост от тяхното отношение към SPI и 

техните характеристики. Хипотезата считаме за потвърдена, ако респондентите могат да бъдат 

разделени в категории/профили, които се разграничават един от друг на базата на 

установените детерминанти. В хода на настоящето изследване констатирахме оформянето на 

две големи групи от специалисти според отговорите, които са дали в анектното проучване. В 

едната преобладават по-активно настроените участници, с повече опит, със солидни познания, 

и висока степен на увереност и мотивираност в смисъла и успеха на SPI. Втората група е 

съставена предимно от по-пасивни и умерени участници, с по-малко опит и увереност в 

успеха. Те се нуждаят от допълнителна мотивировка и убеждаване в полезността и ефекта на 

SPI, за да дадат своята безусловна подкрепа. В този смисъл, хипотезата може да бъде отчетена 

като приета или отхвърлена, в зависимост от „вододела” за „активно” или „пасивно” 

поведение, който може да бъде поставен индивидуално, за всяка конкретна организация.  
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4 СИНТЕЗ НА ОПИТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪС SPI, СРАВНЕНИЕ, ВЕРИФИКАЦИЯ 

4.1 Концепция на изследването 

В обхвата на целта на разработката е включен синтез на наблюденията от реалния опит на 

софтуерните специалисти при провеждането на SPI инициативи, които да бъдат оценени като 

приложими за осъществяването на реални SPI проекти. Елементът „синтез на опита” е 

добавен, за да разкрие допълнителни аспекти и нюанси, и за да внесе практико-приложен 

контекст на изследваното отношение към SPI. Предназначението на елемента „оценка на 

полезността” на двете изследвания е да разкрие до каква степен получените резултати и 

тяхната интерпретация добавят стойност за специалистите, ангажирани със софтуерна 

разработка и подобрение на нейната ефективност. 

4.2 Техника и въпроси при дълбочинните интервюта 

4.2.1 Сценарий 

Всеки разговор започва с кратко въведение от страна на интервюиращия, в което се разяснява 

целта на изследването и се уговаря разполагаемо време. Формата на разговор е полу-

структурирано интервю – един от често срещаните методи, използвани в социалните 

изследвания. Засегнат е набор от теми, които се подготвени предварително, но конкретната 

последователност и акценти се избират в последствие, по време на самия разговор. На 

респондентите се дава голяма степен на свобода за предпочитаната от перспектива, 

дълбочина и продължителност на разговора. Интервюиращият има насочваща роля, 

придържайки се към предварително поставените теми.  

4.2.2 Въпроси 

Предварително дефинираните теми са организирани в 7 основни групи както следва: 

1) Представяне на респондента – интервюираният е помолен да представи накратко себе 

си с име, текуща и предишни професия/позиция, години опит в ИТ, и по-конкретно в 

разработката на софтуер, както и наличие на управленски функции – т.е. дали преди 

или в момента участникът е имал ръководни отговорности, и на какво ниво. Целта на 

това въведение е да се направи кратка подготовка на респондента за предстоящите 

въпроси, както и да се събере информация за самия него.  

2) Понятие за SPI – в тази група от въпроси се проверява каква е представата на 

респондента за същността и целите на SPI. Отговорите могат да се състоят в познаване 

на най-разпространените SPI модели, стандарти и добри практики, в представяне на 

конкретен проект от професионалния опит на респондента, допълнителна 

квалификация в тази област, придобита чрез обучение или реална практика на 

отговорна позиция. Тук се изследват и дейностите и резултатите, които респондента 

асоциира със SPI мероприятията. 

3) Отношение към инициативите за SPI – тези въпроси са насочени към личното 

отношение на респондента – към това дали той подкрепя тези инициативи, дали смята, 

че те дават реален резултат за компанията, какво според него е преобладаващото 

отношение на останалите софтуерни специалисти, смята ли че отношението на 

участващите в тези инициативи оказва влияние върху успеха на SPI и по какъв начин. 

4) Предвиждане на отношението към SPI инициативи – целта на тази група от въпроси е: 
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a. да провери дали според интервюираните е възможно да се направи 

профилиране на софтуерните специалисти според отношението им към SPI.  

b. да установи кои са факторите, които биха мотивирали респондентите да 

участват активно в SPI инициативи, и кои са бариерите пред активното участие  

c. да провери доколко лесно е опонентите да бъдат мотивирани да се включат 

активно в SPI инициативи, и при какви условия истински мотивираните 

поддръжници ще се оттеглят и тяхната подкрепа да бъде загубена. 

5) Сравнение на извадките – тук респондентът е помолен да сподели какви са неговите 

очаквания относно наличието или липсата на разлики в отговорите на участниците в 

електронната анкета, проведена на български  и алтернативна.  

6) Анализ на изразената подкрепа – проверяваме очакванията на респондента относно 

разпределението на отговорите в електронната анкета на въпроса за декларираното 

отношение към SPI инициативи. Респондентът също така анализира реалните 

резултати, които отчитат силно изразена подкрепа към тези инициативи от страна на 

анкетираните. 

7) Допълнителни коментари – в тази група се включват мненията и изказванията на 

респондентите по повод на темата като цяло, посочват се примери или съпоставки, 

които добавят контекст към отговорите на основните въпроси, внасят се допълнителни 

идеи, впечатления и очаквания. 

4.3 Провеждане, събиране и обработка на информацията  

4.3.1 Период и продължителност 

Интервютата са проведени между 27 Декември 2009 и 14 март 2010. По-голямата част от 

разговорите са осъществени „лице в лице”, по-малка част - „дистанционно”, чрез 

приложението за Интернет комуникация – Skype. Въпросите са проектирани така, че средната 

продължителност на разговорите да е около 30 минути.  

4.3.2 Профил на участниците 

Брой 

Във втората фаза на изследването участват 34-ма респондента, които отговарят на български и 

английски, т.е. отново се формират две под-групи, които условно ще наричаме българска и 

алтернативна. Петима от тях (2-ма от българската извадка и 3-ма от алтернативната) не са били 

респонденти на електронния въпросник. Участието в анкетата не е задължителен, а 

препоръчителен критерий за включване в интервютата. Очакваме отговорите, дадени при 

интервютата да обогатят картината, получена в резултат на електронното изследване. 

Националност 

От всички 34-ма участници, 18 са българи и са отговорили на български, а 16 са с различна 

националност, и всички те са отговорили на английски, т.е. тук отново имаме „българска” и 

„английско-говореща” (алтернативна) извадка, която се състои от респонденти от Европа, 

Канада, САЩ, Русия и Нова Зеландия. Всички участници в алтернативната извадка по време на 

интервютата работят за международна политическа организация, но всеки от тях има богат 

професионален опит в различни организации, и в различни страни. Мнозинството от тях са 

работили за тази организация не повече от две години, а само един от тях е работил в нея 

повече от 20 години.  
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Възраст и години опит 

Средната възраст на интервюираните е около 33 години, в интервала от 24 до 47 години. 

Средната продължителност на професионалния им стаж в областта на информационните 

технологии, и по-конкретно внедряване на софтуер и съпътстващи дейности, е около 10 

години. Най-кратката декларирана продължителност на стажа е 2 години, а най-дългата – 25.  

Професионална специализация 

По отношение на професионалната специализация във видовете дейности по разработка на 

софтуер, може да се каже, че имаме относително разнообразие, което можем да приемем за 

задоволително.  

 

Разпределение на професионалната специализация за цялата извадка 

Управленски опит 

Участниците в интервютата, които имат или са имали управленски опит са 17 (точно 

половината от всички участници). Трима от тях са имали такива функции в миналото, но вече 

не изпълняват подобни отговорности (в резултат на техния личен избор). Шестима от тях са 

ръководители на отделни екипи (т.нар. тийм лидери). Броят на мениджърите (това са 

ръководители, които са назначени като официални отговорници за обособена организационна 

единица, с определена специализация в софтуерната организация) е също шестима.  

Половината от участниците, които изпълняват управленски функции, правят това паралелно с 

покриване на други основни дейности, т.е. участват в самото изпълнение на софтуерните 

процеси. Продължителността на управленския опит, който имат участниците е различна. Най-

краткото време, през което един специалист е упражнявал управленски отговорности е 2 

години, а най-дългият деклариран управленски опит е повече от 10 години. Периодът, през 

който мнозинството от тези, които упражняват управленски функции са правили това е около 

5-6 години.  Специалистите, които в момента са без ръководни функции и отговорности, и в 

миналото също не са били на управленски позиции са 17 на брой. От тях двама изпълняват 

координиращи функции. 



 

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 
 Анализ на отношението на софтуерни специалисти към инициативи за подобряване на софтуерни процеси 

Страница 31 от 45 

 

4.3.3 Обработка на събраната информация 

Обработката на интервютата се осъществява чрез трансформиране на отговорите на 

участниците в писмен вид и подходящо структуриране. Структурираните отговори подлежат на 

допълнителна обработка, състояща се в идентифицирането на под-теми (на базата на 7-те 

основни теми са разпознати 17 под-теми. Обработката на  изказванията в рамките на всяка 

под-тема продължава с разграничението на респондента в зависимост от неговата национална 

принадлежност (българска и не-българска) и извеждане на категории и честота на 

изказванията в тях с цел извличане на обобщения и заключения. За някои от под-категориите 

са построени и графики с илюстративна цел, които присъстват в изложението по-долу. 

4.4 Разбиране за SPI и пряко участие в SPI проекти 

4.4.1 Разбиране за SPI 

Анализът на отговорите, които респондентите дават във връзка с тяхната представа и степен на 

познание относно SPI дава следните резултати: почти всички участници имат задоволителна 

представа и понятие за същността, целите и задачите на SPI. В отговорите на 31 от 

респондентите могат да се изведат доказателства за това – чрез изброяване на SPI модели и 

стандарти, описание на реален SPI проект, формулиране на примерна дефиниция за SPI. Само 

3-ма от участниците (1 от българската и 2-ма от алтернативната извадка) не говорят конкретно 

за SPI, а по-скоро за осъществяването на бизнес промяна в организационен контекст, и за 

свързаните с това предизвикателства и натрупан опит. 

Казаното до тук може да ни даде достатъчно основание да смятаме, че като цяло изследваната 

група се състои от специалисти, които имат необходимите познания и опит относно предмета 

на изследването. Декларираната степен на познаване на същността на SPI прави техните 

отговори валидни, а разпределението по признака „българи-небългари” в под-групите, 

формиращи три различни нива на тези знания, ни позволява да изключим признака 

„националност” като оказващ влияние върху тълкуването на тези резултати. 

4.4.2 Примери и степен на успеваемост 

За реално участие в SPI проекти говорят 26 участника (повече от ¾ от всички интервюирани). 

Разпределението българи/небългари е 50/50, т.е. имаме равномерна представителност по 

този критерий.  

Същност и цели 

Целите на SPI инициативите, в които респондентите са имали реално участие, са различни. 

Въпреки това, цитираните проекти могат да се обединят в няколко групи:  документиране на 

съществуващи практики, въвеждане на нови процеси, внедряване на нови инструменти и 

техники, прилагане на нови методи и методологии, сертифициране на дейности. 

Обособяването на тези групи е условно, т.к. в повечето случаи те се съдържат една в друга.  

Инициатори и участници 

От общо 13-те случая, в които се говори за това как дадените проекти са инициирани, 6 са 

стартирани след вземане на управленско решение. При останалите 7 случая, инициативите са 

породени и стартирани от самите специалисти, които в процеса на работа са установили, че е 

налице необходимост от промяна, и постепенно са започнали да работят в тази посока. 

Организирането на типовете служители и техните роли е разнообразно. Налице са различни 

конфигурации и различна мащабност на екипите.  
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Степен на успеваемост 

Говорейки за изхода от проектите, т.е. за тяхната степен на успеваемост, можем да направим 

следните наблюдения: почти 60 % от тях (17 от общо 29-те случая) респондентите са 

декларирали като успешни.  Като несполучливи са определени само 5 случая, а за останалите 7 

или изрично няма дадена оценка (това са „събирателните” случаи, при които респондентът 

говори за множество проекти).  

Развитие 

Развитието на успешните мероприятия във времето води до поставяне началото и 

установяване на устойчиви положителни ефекти за организацията. Това, което компаниите са 

успели реално да постигнат чрез стартиралите мероприятия има отражение върху различни 

аспекти на организацията: унифицирано и координирано изпълнение на процесите, 

подобряване качеството на управлението, организационна координираност и интеграция, по-

висока удовлетвореност на клиентите, по-високо качество на продуктите, възвращаемост на 

вложените усилия и средства 

Реакции 

В реакциите на участниците и пряко-засегнатите от SPI инициативите могат да се извлекат 

няколко основни тенденции: налице е динамика в отношението на хората, т.е. то не винаги е 

постоянно, а се мени; съпротивата се обяснява с недостатъчна степен на готовност на самите 

служители на приемат промяната и да се адаптират към новите условия; подкрепата на 

участниците се изразява в активно включване и принос на идеи, предложения, грижа за 

поставените цели и ангажираност към приетите задачи, гъвкавост и желание за адаптиране; 

необходимо е време за отчитането на каквато и да е промяна. 

4.4.3 Принципни причини за успеха или неуспеха на SPI 

Тук можем да идентифицираме редица фактори, които според респондентите влияят на 

резултатите от провежданите SPI инициативи. За целите на анализа ще групираме тези 

фактори в 4 основни категории, които са близки до идентифицираните при литературния 

обзор. Когато сравним силата на влияние на 4-те категории фактори според посоката на 

влиянието им (в зависимост от това дали се явяват причини за успех, или причини за провал), 

получаваме следната картина: 

  

Сравнение на %-ното съотношение на категориите фактори, влияещи върху SPI - интервюта 

 Според отговорите на респондентите, когато говорим за предпоставки за успех, и 4-те 

категории имат почти еднаква сила на влияние, с малки разлики (най-значещи са 
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„Отношенията”, а най-маловажна е „Средата”). Ако се интересуваме от евентуалните 

причини за провал, то в повече от половината случаи той се дължи на лошото качество 

на управление, и в най-малка степен на потенциала в организацията.  

 Ако обединим категориите фактори, без да правим разлика в тяхната посока на 

действие (дали това са причини за успех или неуспех), можем да отчетем, че според 

отговорите на респондентите, най-съществен е факторът „Управленски процес”, 

следван от „Отношения”, „Среда и динамика” и на последно място „Потенциал”. 

 Налице е припокриване на идентифицираните категории и под-категории, в 

зависимост от източниците, които са ги посочили. На графиката по-долу са представени 

всички фактори, които са идентифицирали като значещи за изхода от SPI. Две от 

групите са извлечени при интервютата с респондентите. Третата група източници са 

прегледаните статии, посветени на този въпрос, и обобщени в литературния обзор в 

Глава I. Последната група е най-обширната, защото съдържа в себе си останалите две.  

 

 
Припокриване на предпоставките за успеха според различните източници 

 
Припокриване на причините за неуспеха според различните източници 

Графика 1: Припокриване на факторите за успех и неуспех на SPI според разгледаните източници 

Петте фактора, които могат да се проявят като предпоставка за успех или бариера пред 

SPI, в зависимост от посоката на действие, и които са утвърдени от направените до 

момента, и от настоящето изследване са комуникация, подкрепа, мотивация на 

специалистите, среда и подход. 
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4.4.4  „Научени уроци” 

Отговорите от тази категорията представят това, което респондентите са установили като 

факти относно SPI. Те са извлечени от техния опит и наблюдения, и илюстрират представите на 

респондентите относно това, което е валидно при SPI по принцип. Основните теми, в които 

можем да обединим твърденията са: 

Категории на допълнителна информация по темата за SPI, споделена по време на интервютата 

Теми Описание на темите 
Обстоятелства Като категория много наподобяват причините за успех или неуспех, дискутирани по-горе, 

но тук респондентът не ги определя специално като такива, а говори принципно – какви 

обстоятелства е необходимо да са налице в една благоприятстваща промените среда. 

Препоръки Това са различни съждения под формата на препоръки за конкретни действия, които е 

добре да се предприемат в рамките на SPI инициативите, както и споделяне на реален опит 

за такива действия. 

Адаптиране В тази категория се включват всички съждения, свързани с необходимостта от адаптиране 

на общоприети модели, стандарти и добри практики към специфичната среда и 

характеристики на организациите. 

Резултати Коментирани са възможните последици от SPI инициативите и мероприятията по принцип. 

Разликата с коментираното по-горе „развитие на проектите” е, че последното описва 

постигнатите ефекти (позитивни или негативни) от реализацията на конкретни SPI проекти, 

за които подробно разказват интервюираните, докато в тази категория описваме по 

принцип възможни резултати (отново с различна сила и заряд) от провеждането на SPI. 

Наблюдения Тук се обобщават наблюдения от общ характер. Това са ключови моменти, които са 

направили най-съществено впечатление на дадения участник.  

Промяна В тази категория, отново в много обобщен и неконкретизиран план е направена връзката 

между SPI инициативите и промяната за организациите, която те водят след себе си.  

 

4.4.5 Допълнителни виждания 

Използване на консултантска компания 

Като цяло преобладават изказванията в полза на това да бъде поканена консултантска 

организация при внедряването на SPI проекти. Посочени са и рискове при участието на външна 

компания. Според респондентите малките организации и екипи могат да се справят добре 

сами, и за тях самостоятелното провеждане на SPI проект е най-добрият вариант. Други 

фактори, които влияят на това решение са целите на организацията, както и нейната пазарна 

позиция. Мотивите в подкрепа на това да бъде потърсена външна помощ при внедряването на 

SPI инициативи варират. Най-често това е допълнителният опит, познания, квалификация и 

експертиза, независимост и обективност в преценката, дисциплиниращ ефект, по-плавно и 

безпрепятствено внедряване на промените, разрешаване на сложни ситуации и проблеми.  

Нужда на организацията от SPI 

Преобладаващо е виждането, че SPI е важно за съвременните софтуерни организации, а там, 

където респондентите са определили този въпрос като не толкова приоритетен, са го 

направили от гледна точка на това какво е действителното възприятие на организациите днес, 

а не „лично отношение” за това дали тази тема трябва е важна или не.  
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4.5 Конфигурация и подбор на SPI екипи 

4.5.1 Конфигурация участниците 

Конфигурацията от роли, за които говорят респондентите е разнообразна. Отново се 

споменава варианта, при който е изграден „централен екип” (core team), който е натоварен с 

идентифицирането на проблеми, проектиране на подходящи за организацията процеси, 

подпомагане или ръководство на тяхното устойчиво и постепенно внедряване в ежедневните 

организационни практики. Участниците в централния екип са агенти на промяната, които 

правят възприемането на нововъведенията по-плавно и разбираемо за останалите служители 

на организацията. В последствие, или още по време на SPI проекта, може да се постави 

отделна фигура, за всяко звено, където е необходимо, която спомага комуникацията и 

координацията между отделните части на организацията.  Тази идея е продължена от друга, 

според която винаги има диференциация на ролите – тези, които проектират и вземат 

решенията и тези, които ги имплементират. 

4.5.2 Профил на участниците 

Критерии за включване 

Респондентите посочват набор от обективни критерии за включване на един специалист в SPI 

екип, които ще наречем „експлицитни характеристики”. Това са характеристики, които могат 

да се верифицират обективно, и които имат ясно външно проявление. В почти еквивалентен 

брой от случаите респондентите смятат, че съществуват и други параметри, по които можем да 

се водим, когато преценяваме кои служители трябва да бъдат привлечени в  централния екип 

на SPI инициативите. Тези параметри са обединени в наречената от нас под-категория 

„имплицитни характеристики”. Това са характеристики, които могат много трудно да се 

измерят и съпоставят, тяхното външно проявление не може да се счита за обективно, защото 

зависи от субективните възприятия на отделния човек и тяхното отражение във възприятията 

на останалите хора в организацията.  

В почти всички случаи респондентите едновременно определят като решаващи явните - 

обективни и скритите - субективни характеристики, т.е. решението кой специалист да бъде 

включен в екипа едновременно се определя от експлицитни и имплицитни фактори. И понеже 

тези две големи групи фактори имат почти еднакво разпределение в двете извадки, ще ги 

обединим в една обща. 
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Съотношение на експлицитните и имплицитни характеристики в двете извадки 

 При общото представяне (имаме една обединена извадка от респонденти – BG и NON 

BG) виждаме, че споменаването на експлицитните характеристики има лек превес над 

имплицитните, т.е. и за двете под-извадки обективните критерии са водещи пред 

субективните, макар и с не голяма преднина. 

 При експлицитните характеристики най-голям, решаващ дял взема опита, следван от 

позицията и най-накрая, с почти равна тежест, необходимостта от познаването на 

средата и съответстващи знания и квалификация на участниците в SPI. 

 При имплицитните характеристики първенството безспорно се заема от личностните 

качества (споменати в почти половината от общо всички изказвания по тази тема), 

следвано от „мотивация и самоувереност” (еднакъв дял от изказванията), и най-накрая 

„комуникативност и взаимодействие”, т.к. последната под-категория не се среща нито 

веднъж в българската под-извадка. 

Характеристики на мениджърите 

Мениджърите са хора с визия и това им позволява да осъзнаят бъдещите ползи от подобни 

инициативи много лесно. В допълнение „необходимо е ръководителят на SPI екип да има 

вродени лидерски и мениджърски качества, про-активно мислене, да е иновативен, да работи 

и владее добре „понятия, съждения и абстракции”, да притежава стратегическо мислене, да 

бъде по-технологично и технически ориентиран, но същевременно да е с необходимите 

управленски качества, да има опит и солидни познания в конкретната област”. „Роля на 

добрия SPI мениджър е да издигне служителите до ниво, на което те могат да видят целия 

процес и да разпознаят своята роля в него”. 

Синхронизирани екипи 

Относно конфигурацията и структурата на самите екипи участниците, които са говорили по 

тази тема споделят мнението, че тези екипи трябва да са колкото се може повече 

синхронизирани. Това може да се постигне чрез включване на участници от всички части на 

организацията и различни фази на SDLC. 

4.6 Социален аспект на SPI - интервюта 

4.6.1 Отношение към SPI - интервюта 

На база на всичко, което респондентите са споделили относно отношението на софтуерните 

специалисти към SPI и своето лично отношение, можем да направим следните обобщения: 
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 Винаги ще има хора, които са ентусиазирани и такива, които не вярват достатъчно в 

смисъла на SPI.  

 Като цяло всички респонденти са декларирали лично позитивно отношение към SPI и 

предвиждат подкрепа от страна на мнозинството от софтуерни специалисти. 

 Условията, които осигуряват благоприятна среда за успеха на SPI инициативите са 

нивото на зрялост на самата организация, наличието на опит, както и на позитивно 

отношение от страна на ангажираните в SPI. 

 Трудностите, които трябва да бъдат преодолени най-често се свързват с това, че 

хората не са достатъчно убедени, че SPI има смисъл, или че в организацията има 

някой, който има достатъчно опит, за да се справи. 

 В ИТ средите съществуват предварителни категоризации, на база на професионална 

насоченост, относно това какво би могло да бъде поведението на софтуерните 

специалистите и тяхното отношение към SPI. Въпреки наличието на тези стереотипи, 

все пак голяма част от респондентите твърдят, че те не се отразяват толкова силно на 

реалното отношение към SPI. 

 Предвидимост на отношението – срещат се 3 групи мнения – според първата 

отношението на софтуерните специалисти не може да бъде предвидено на база на 

предварително зададени критерии и техни стойности; според втората група, 

отношението на специалистите може да бъде предвидено, и това може да стане още 

в ранните етапи от стартиране на промяната; третата група мнения само обръща 

внимание на това, че „при провеждането на SPI инициативи трябва да се познава 

манталитета на служителите, предварително да се анализира тяхната нагласа, за да 

може организацията да се подготви по-добре за тяхната реакция”. 

 Респондентите подчертават важността на това „всеки участник да осъзнава своята 

роля и място в SPI проекта, както и да осъзнава степента, в която ще вземе активно 

участие”. Освен това, от съществено значение е „хората да осъзнават как взетите от 

тях решения се отразяват на работата в организацията”. 

4.6.2 Участие в SPI - интервюта 

Мотивиращи фактори и техники 

Поставяйки фокус на изследването върху отношението на софтуерните специалисти към SPI, не 

можем да пропуснем факторите, които според тези специалисти действат като мотивиращи за 

тяхното позитивно отношение и нагласа към активно участие. При обобщението на тези 

становища установяваме, че могат да бъдат групирани в 14 под-категории. 

Идентифицираните и систематизирани мотиватори можем да сравним с посочените в 

литературните източници изследвания. Съпоставката между факторите в зависимост от техния 

източник е направена на базата на формираните категории. На база на графиката по-долу 

отбелязваме, че посочените в литературните източници мотиватори са повече на брой от 

идентифицираните в настоящето изследване. Наблюдава се както известно припокриване в 

отделните категории, така и разлики, които подчертават приноса на интервютата за извличане 

на нова информация. 
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Мотиватори за участието в SPI според литературните източници и интервютата 

 

Примери за нови под-категории, идентифицирани при интервютата в групата на 

„провокиращите фактори” – външен натиск (желание и очаквания от страна на тези, които 

използват софтуерните продукти и услуги) и приемане на предизвикателството (стремеж към 

успех при постигането на нови стандарти за работа, достигане до по-високо ниво на зрялост). 

Демотивиращи фактори 

Освен факторите и техниките, които биха могли да работят и да се приложат за мотивирането 

на софтуерните специалисти да участват в инициативи за подобряване на софтуерни процеси, 

респондентите говорят и за тези, които биха могли да действат в обратна посока. 

Демотиваторите ще ги категоризираме 5 категории. Аналогично както при мотиваторите, тук 

можем да направим сравнение в зависимост от източника на идентификация.  

Демотиватори за участие в SPI според литературните източници и интервютата 

 

Това, което наблюдаваме при тази таблица е известно припокриване на източниците по 

отношение на факторите „напразни усилия” и „липса на подкрепа” с еквивалент „чувство за 

самота”. Факторите, които са посочени при интервютата, и които добавят нова информация 

към този проблем са „липса на интерес”, „негативни впечатления”, предизвикани от 

предишни, неуспешни опити за внедряване на SPI и „неадекватна управленска роля”.  



 

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 
 Анализ на отношението на софтуерни специалисти към инициативи за подобряване на софтуерни процеси 

Страница 39 от 45 

 

4.7 Верификация 

За да проверим полезността на резултатите, получени при електронното проучване и 

интервютата със софтуерни специалисти, провеждаме специална верификация на тези 

резултати сред кръг от потенциални заинтересовани страни. За тази цел разпространяваме 

основните наблюдения сред набор от т.нар. „верифициращи респонденти”. Това е група от 10 

експерта, които имат отношение към темата за SPI. От тях половината са участвали в 

предходните изследвания, а останалите половина - не.. Всички специалисти са отговорили на 

поставените въпроси и потвърждават полезността на направените изследвания. 

Профил на верифициращите респонденти 

Участниците са представители на софтуерната индустрия, но с различен профил, и най-вече 

отношение към SPI. Средната продължителност на опита им в тази сфера е около 8 години. 

Старшите програмисти са 7, от тях 5-ма с мениджърски опит. Останалите трима участници са с 

бизнес профил. Всички те имат силен интерес и допирни точки с проблемите на SPI, и 

декларират висока ангажираност и подкрепа за провеждането на SPI инициативи.  

Актуалност на темата за SPI 

Всички участници декларират, че темата за SPI и ползите за съвременните стартиращи и 

утвърдени софтуерни организации е изключително важна и актуална. Това се потвърждава от 

техните лични наблюдения за основните проблеми, с които се сблъскват тези организации.  

Голяма част от тези проблеми могат да бъдат разрешени чрез промяна на начина, по който се 

реализират организационните процеси.  

Актуалност на отношението на специалистите към SPI 

Според всички респонденти начинът, по който софтуерните специалисти разглеждат идеята и 

същността на SPI е много съществен за успеха на тези инициативи. Те споделят виждането, че 

човешкият фактор е най-значим при осъществяването на организационни промени, което има 

своите позитивни и негативни страни. Много важно е как софтуерните специалисти 

възприемат дейностите, свързани със SPI, и най-вече връзката на тези дейности с резултатите и 

ползите за организацията. Важно е също така, при провеждането на SPI да се запазват 

„научените уроци”, които могат да са много полезни при провеждането на всяко следващо 

мероприятие, насочено към подобрение и усъвършенстване. 

Очаквания за намерението на софтуерните специалисти да участват активно в SPI 

Почти всички респонденти споделят, че са очаквали софтуерните специалисти да декларират 

категорично намерение да се включат активно, и да бъдат ангажирани със SPI. Аргументите за 

това са, че според тях самите софтуерни практици в действителност все повече осъзнават 

значението на добрия процес за качеството на софтуерните продукти и технологичните 

постижения на съвременните организации. 

Очаквания за приликата в отговорите на двете извадки (BG и Non-BG) 

Тук отново повечето от верифициращите респонденти твърдят, че не са изненадани от тази 

прилика. Част от тях са подготвени за нея благодарение на личния си опит и наблюдения, при 

който са имали възможност да работят в различни организации в страната и извън нея. Там, 

където все пак са отчетени известни разлики в отговорите на двете извадки, верифициращите 

респонденти обясняват с това, че извадките са малки в сравнение с реалните популации.  
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Очаквания за критериите за подбор на специалистите, които да участват в SPI 

Почти всички респонденти приемат тези критерии като достоверни и потвърждават, че този 

въпрос е изключително важен.  

Очаквания за мотивиращите и демотивиращите фактори 

Всички респонденти твърдят, че идентифицираните фактори, действащи с мотивираща и 

демотивираща сила са напълно достоверни и съответстват на техните наблюдения и 

впечатления. Според тях резултатите са интересни и изчерпателни, отчетени са любопитни 

връзки, от които могат да се извлекат важни умозаключения.  

Полезност на резултатите от гледна точка на личната професионална позиция 

Всички верифициращи респонденти, без изключение декларират, че представените резултати 

и обобщения са добавили стойност към техните виждания, представи и разбирания за 

същността на SPI, и начина по който останалите специалисти гледат на този въпрос. Те твърдят, 

че направените изследвания на нагласите и отношението на хората към инициативите за 

организационна промяна, каквато е SPI, определено обогатяват техните познания, и биха били 

полезни в работата им.  

Въпроси, които могат да бъдат допълнително засегнати 

Само половината от верифициращите респонденти посочват теми, които биха могли да бъдат 

проучени в рамките на подобно бъдещо изследване: каква е връзката между SPI, зрелостта на 

компаниите и прекия финансов ефект;  кои са бариерите при първоначално внедряване на SPI; 

как изглежда темата за SPI от гледна точка на големи корпорации, и малките и средни 

софтуерни организации. 

В резултат на проведената верификация и получената обратна връзка, можем да заключим, че 

резултатите имат потенциал за приложна значимост, и представляват интерес за 

специалистите, ангажирани със SPI. Проверката на приложимостта на изводите в реални 

условия може да се направи при тактическото планиране и подготовка на една SPI кампания, в 

която освен поставянето на цели и задачи и изграждането на подходяща инфраструктура, е 

необходимо и формирането на ефективни екипи. Крайните фази на внедряване и 

установяване на новите процеси и практики също са критични, защото от техния успех зависи 

успеха на целия проект. В тези фази организацията трябва да осигури необходимата подкрепа 

и възприемане на промените от страна на екипите, защото именно те могат да осигурят 

устойчивост и постигане на желаните ефекти. 

Освен моментите на прилагане на получените в изследването резултати, важно е да уточним и 

страните, които могат да се възползват от тях. Директно заинтересовани от особеностите на 

SPI, и от възприемането на тази идея са самите софтуерни екипи или организации, които са 

провеждали, провеждат или планират да проведат действия и мерки, насочени към SPI. 

Страните, които биха имали индиректен интерес от резултатите са консултантски, одитиращи и 

клиентски организации, които подпомагат, контролират, или се възползват от промените.От 

гледна точка на конкретни роли – в първата група организации това са ръководители на 

високо и средно управленско ниво, както и отделни софтуерни специалисти, натоварени със 

задачата на SPI. Във втората група организации това са консултанти, независими експерти, SP и 

SPI одитори, мениджъри на клиентски компании, които могат да подпомогнат или изискват по-

ефективно внедряване, ако разбират особеностите на неговия социален елемент. 
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5 ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключителната част на дисертационния труд е фокусирана върху обобщението на получените 

резултати, и формулиране на изводи, чието предназначение е практическа полезност за 

организациите и екипите, които планират или са в процес на провеждане на SPI проекти.  

5.1 Изводи в резултат на проучванията 

5.1.1 Изводи при анкетното проучване 

 Мнозинството от всички респонденти изразява позитивна нагласа и отношение към 

SPI. Декларирана е готовност за активно включване в SPI инициативи.  

 Сравнението на двете под-групи от респонденти – отговорили на български и на 

английски показва, че има много малко на брой и сравнително малки разлики във вижданията 

относно SPI.  

 Отношението на организацията към SPI и към специалистите и тяхното професионално 

развитие не влияе съществено върху намерението им за активно включване в SPI. Нагласите 

към SPI, очакванията на социалните норми, степента, в която отделния служител смята, че ще 

постигне успех и може да взема автономни решения, виждането за добавената стойност на 

собственото участие и за смисъла и ефекта от SPI оказват позитивно влияние върху желанието 

за участие. 

 Характеристиките на респондента, които биха обяснили намерението за активно 

участие са възприетата роля, и желанието за развитие на познанията в областта на SPI. Тези, 

които нямат силна пряка връзка с намерението за участие са предишен и настоящ опит със SPI, 

текущи познания и представи за SPI модели и стандарти, текуща позиция, години опит и 

наличие на управленски функции. 

 Съществува значима връзка между ролята, която биха приели респондентите и 

цялостното им отношение към SPI. По-активните роли изразяват и по-категорична позитивна 

позиция спрямо SPI, докато по-пасивните роли са по-колебливи в позитивната оценка на SPI. 

 Съществува много слаба зависимост между ролята, която си представя респондента 

при своето участие в SPI, и характеристиките, които го описват.  

 При класификацията на респондентите чрез клъстер-анализ се оказва, че можем да 

разделим респондентите в два големи клъстера. 

o В единия клъстер попадат респонденти, които определят себе си като 

последователи, нямат предишен и настоящ опит със SPI. Тези респонденти имат по-

малко години опит в сравнение с респондентите от другата група, и познават само 

отчасти SPI модели, стандарти и добри практики. Те в по-малка степен възприемат 

идеята за SPI, както я възприема и организацията, за която работят в момента.  

o Във втория клъстер преобладават респондентите, които определят себе си като 

инициатори. Участвали са в SPI инициативи и преди, и тези инициативи са били 

успешни. В тази група попадат по-опитните респонденти (между 5 и 10 години опит). 

Повечето познават много добре най-популярните SPI модели, стандарти и добри 

практики. Тези респонденти имат по-високо позитивно впечатление за SPI и вяра в 

смисъла на тази концепция, в сравнение с респондентите от първия клъстер. 

 Сравнението на двете големи групи от респонденти – тези, които заявяват, че с 

готовност биха се включили в SPI и тези, които са по-умерени, както и сравнението на двете 

посочени роли - инициатори и последователи показва, че респондентите са последователни 

при отговорите си, и при избора на съответно поведение.  
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5.1.2 Изводи при дълбочинните интервюта 

 Всички респонденти познават много добре същността на SPI на базата на личен опит, 

участие в проекти и теоретични познания. Най-често споменаваният SPI модел е CMMI. Този 

модел има най-голяма популярност и според обзора на литературата.  

 Проектите, свързани със SPI в по-голямата си част са успешни. Въпреки, че източниците 

декларират сравнително висока степен на успеваемост, всички те (и литературните, и 

емпиричните) посочват редица предизвикателства, възпрепятстващи тези проекти. 

 При анализа на факторите, влияещи върху успеха или провала на SPI инициативите 

можем да откроим няколко по-съществени наблюдения:  

o „Потенциалът” в организацията е важна предпоставка за успеха на SPI, а лошото 

качество на „управленския процес” е трудно-преодолима пречка пред успешното 

внедряване на SPI.  

o Почти няма разлика при интервютата и литературните източници относно 

категориите „управленски процес” и „отношения”.  

o Факторите с най-съществено влияние върху успеха на SPI попадат в категорията 

„Отношения”, следвани от „Управленски процес”, „Среда и динамика” и 

„Потенциал”.  

 По време на интервютата респондентите споделят своя опит в различни направления 

от областта на SPI. Тези направления са свързани с  практики за екипна конфигурация, реакция 

и отношение на софтуерните специалисти по принцип, наблюдения при реални ситуации, 

касаещи конкретни препоръки при провеждане на SPI проекти, нужда от участие на 

консултантска компания, критичност на темата за SPI и др. 

 Съществува съвкупност от т.нар. експлицитни и имплицитни характеристики, които 

имат еднаква тежест при формирането на един ефективен SPI екип. Това, което има най-

голямо значение при селекцията на SPI екип е участниците в него да притежават достатъчно 

опит и подходящи индивидуални качества, иновативност и креативност. 

 Начините, по които софтуерните специалисти могат да бъдат привлечени да  се 

включат в SPI варират от чисто „себични” (търсене на лична полза) до напълно „идеалистични” 

(вътрешна мотивировка и убеждение). Факторите, които имат най-силна демотивираща мощ 

са принципното неудовлетворение от работата и липсата на интерес, мнението, че действията, 

които се предприемат в посока SPI са напразни, както и чувството за липса на подкрепа на 

идеята за SPI. 

 Всички участници в интервютата, без значение от принадлежността им в двете под-

извадки – българска и не-българска, споделят редица впечатления, реален опит и идеи. Това 

отчасти потвърждава наблюдението, че не съществува разлика във вижданията на експертите 

по темата SPI, която да е толкова значителна, че да наложи разделеното разглеждане на 

отношението към SPI. Разлика в културен и организационен аспект определено има, но 

експертната позиция е тази, която е решаваща в този случай.  

Заключение: 

В заключение можем да обобщим, че отношението на софтуерните специалисти към SPI се 

изразява в готовност за участие и подкрепяща роля. Декларираното позитивно отношение се 

проявява в различна степен – от категорична подкрепа и активна, инициаторска позиция, до 

по-умерена поддръжка и по-пасивна, последователска позиция. Тези два профила се допълват 

от характеристики и убеждения, които са индивидуални за всеки софтуерен специалист. 
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5.2 Приноси, ограничения, перспективи на изследването 

В този последен параграф ще подчертаем приносите на дисертацията, които са предимно с 

приложен характер, ще декларираме основните ограничения на изследванията, и ще очертаем 

посоките за бъдещо развитие на работата в това направление. 

5.2.1 Приложни приноси 

В хода на изследването и неговото изложение сме идентифицирали следните приноси: 

1) За първи път се прави изследване в България на отношението на софтуерни специалисти и 

готовността им да се ангажират активно със SPI. Това твърдение се базира на справка, 

направена от фонда на Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, включващ 

каталога на БАН. Изследването обхваща не само български, но и чуждестранни 

респонденти. Със своята иновативност проучванията могат да бъдат от полза за 

организации, провеждащи или планиращи SPI инициативи в България, в които са включени 

само местни, или смесени екипи.  

2) Разработени са изследователски методи, които са приложими за провеждането на 

конкретни проучвания в отделни организации и екипи, които планират или са в процес на 

внедряване на SPI. Тези методи включват елементи на социалната психология и могат да 

се използват и от одитиращи и консултантски компании, за диагностициране на 

настроенията сред специалистите, които ще бъдат ангажирани със SPI и за изготвяне на 

подходящ план за действие и съвети за успешно внедряване на проекта за подобрение на 

софтуерните процеси. 

3) Изведен и систематизиран е реалния опит на специалистите със SPI, който представлява 

своеобразно „know-how” в тази област. Събирането на информация, структурирането и 

формулирането на конкретни препоръки изисква време и усилия, които не винаги са 

оправдани от индивидуалната гледна точна на всяка организация, стремяща се към успех. 

В настоящето изследване този опит е събран и организиран около основните проблеми, 

които организациите обичайно срещат. Разрешените проблеми са превърнати  в поредица 

„научени уроци”, от които организациите, на които предстои SPI могат да се учат. 

4) Резултатите от това изследване са допълнение към проведените до момента изследвания 

по темата за социалния елемент на SPI. Голяма част от проучванията са подробно описани 

и публикувани в научни статии. Тези статии разкриват различни аспекти на отношението на 

софтуерни специалисти и мениджъри към промяната на техния начин на работа, които са 

валидни за определено местоположение, или в глобален аспект. Това, с което допринася 

настоящата разработка, е актуална картина на настроението към SPI и готовността за 

участие в SPI на софтуерни специалисти, по-голямата част от които работят в България. 

5) Получените резултати могат да бъдат разгледани като допълнение към набора от знания 

относно SPI, или т.нар. SPIBOK (Software Process Improvement Body of Knowledge), Точка 4: 

Планиране и управление на SPI програми и проекти, Под-точка 6: Справяне с културни, 

организационни и социални предизвикателства (идентифициране на лидери, ключови 

фигури, изграждане на консенсус, справяне с пасивната и активна резистентност към 

промяната). Наборът от знания SPIBOK е създаден и се популяризира от Института за 

Софтуерни Процеси, и е предназначен да обедини всички знания, които са необходими за 

идентифицирането, документирането и подобряването на софтуерните процеси. 
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5.2.2 Ограничения 

Въпреки, че е проектирано така, че да бъде максимално полезно и да постигне поставените 

цели, изследването има някои ограничения, които изброяваме както следва: 

1) Представените обобщения са направени на базата на субективни виждания и мнения на 

респондентите, а не на обективни факти от реалността. Тези субективни позиции сами по 

себе си са важни и полезни, но представят само една перспектива на разглежданите 

проблеми. Освен това, когато говорим за очаквани реакции и отношение към SPI, напълно 

осъзнаваме, че декларираното поведение не винаги ще бъде равностойно на реалното.  

2) Двете извадки, състоящи се от български и чуждестранни респонденти, които участват в 

анкетите, не са равностойни по големина. Поради тази причина не можем формулираме 

генерални заключения при сравнението на техните отговори от гледна точка на влиянието 

на културните и географски фактори. Това, което сме направили е само представяне на 

вижданията на респондентите от двете групи, без анализ на тяхната принадлежност. 

3) Отношението на софтуерните специалисти към SPI, и готовността им да се включат активно 

и да бъдат ангажирани със SPI, е величина, която се мени с времето. Както вече видяхме, 

това отношение зависи от много фактори и може да се изменя от пълна подкрепа, до 

твърда съпротива, и обратно. Следователно, получената картина може да служи като 

„барометър” на настроенията на определен кръг от специалисти към даден момент, но не 

и като основа за извеждане на общовалидни заключения и закономерности.   

5.2.3 Перспективи за развитие 

Идентифицираните недостатъци и ограничения на разработката могат да бъдат преодолени 

чрез надграждане и развитие на изследванията в следните посоки:  

1) Формиране на наблюдения в реални условия и анализ на отношението и реакциите на 

софтуерните специалисти по време на конкретни SPI проекти. Получените резултати могат 

да се използват за верификация, изменение или отхвърляне на получените резултати, и 

очертаване на по-ясна картина на връзката между поведението на хората, и изхода от 

провеждането на SPI. 

2) Задълбочено изследване на декларираното и реалното  отношение на софтуерни 

специалисти в различни организационни среди – малки и големи софтуерни компании, 

функциониращи на различни места, с различна степен на зрялост. Подобно изследване ще 

разкрие допълнителни аспекти за влиянието на географските и културните фактори, и ще 

бъде от полза най-вече за организациите в разглеждания географски и културен обхват. 

Заинтересовани страни от това проучване са и изследователите, които работят за 

изграждането на различни SPI модели, стандарти, и добри практики, отчитащи 

спецификите на контекста, в които тези модели се внедряват. 

3) Разработване изследвания на нагласите и готовността на специалистите в конкретна 

организация да се ангажират с провеждането на SPI. Благодарение на подобно проучване, 

тези организации могат да преодолеят редица трудности, и да си осигурят стабилна 

подкрепа по време на стартирането и изпълнението на планираните SPI инициативи. 

Въпросници за събиране на информация могат да бъдат използвани в готов, или изменен 

вид, и за сравнение на отношението към SPI на софтуерните специалисти в различни 

подразделения на компанията, или в различни моменти от времето. 
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