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…świat się zmienia
Jak dobrze możesz przewidzieć rezultaty swoich
działań

Complexity (złożoność)
Charakterystyka: nakładające się na siebie różne obszary działalności oraz
wpływ czynników zewnętrznych. Trudno zidentyfikować łańcuch
przyczynowo-skutkowy podejmowanych działań i problemów
Przykłady: działalność na rynkach różniących się regulacjami prawnymi,
procedurami, taryfami celnymi, językami i kulturą
Reakcja / kompetencje: Clarity (Jasność). W odpowiedzi na złożoność
funkcjonuje jasny system zarządzania w firmie - rzetelnie opisane zadania i
procesy.

Voltality (zmienność)
Charakterystyka: szybkie zmiany przebiegające w sposób chaotyczny,
uniemożliwiające określenie jakichkolwiek trendów lub znalezienie wzorców
postępowania
Przykłady: niestabilność systemu prawnego, zmiany zamówień usług związane z
klęskami żywiołowymi
Reakcja / kompetencje: Vision (Wizja). Wizja firmy lub wizja konkretnego
przedsięwzięcia (np. wizja wejścia na nowy rynek), zamiast szczegółowych planów

Ambiguity (niejednoznaczność)

Uncertainty (niepewność)

Charakterystyka: niejasność sytuacji, szansa na błędne odczytanie sygnałów
płynących z otoczenia, mnogość znaczeń oraz brak wcześniejszych
doświadczeń w danym obszarze. Oznacza to działanie w terenie określanym
jako „nieznane nieznane” (unknown unknows).

Charakterystyka: trudno jest wnioskować o przyszłości na podstawie doświadczeń
z przeszłości. Pojawiają się wciąż nowe wyjątki od reguł, a nawet wyjątki od
wyjątków, a same reguły tracą swoją aktualność

Przykłady: wejście na całkiem nowy rynek lub zaoferowanie usługi spoza
tzw. kluczowych kompetencji firmy, spory związane z interpretacją
przepisów prawa.
Reakcja / kompetencje: Agility (Zwinność). Oznacza umiejętność
rozpoznawania sytuacji za pomocą eksperymentów. Postawienie hipotezy, a
następnie przeprowadzenie testu, pozwala na sprawdzenie czy dane
działanie przynosi zakładany rezultat.

Przykłady: utrata klientów w wyniku zmiany dostawcy, nieprzedłużenie lub
cofnięcie koncesji, pojawienie się nowego konkurenta lub porozumienie
konkurentów skierowane przeciw naszej firmie
Reakcja / kompetencje: Understanding (Zrozumienie). Reakcją na niepewność
jest zdolność do pozyskiwania informacji zwrotnej z otoczenia – od pracowników,
klientów czy dostawców

Jak dużo wiesz o sytuacji, z którą się mierzysz?

NOWOCZESNE ZESPOŁY

Kluczowe czynniki:
informacja
komunikacja
cel
sprzężenie zwrotne
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Pięć trybów innowacji
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WIEDZA
 wykształcenie
 edukacja
 prośby i potrzeby
 pomiary
 informacje zwrotne
 ciągłe gromadzenie doświadczeń

Kompetencje ludzi nie są
najważniejszym wskaźnikiem ich
wydajności. Czynnikiem, który ma
prawdziwe znaczenie, są ich
powiązania w ramach organizacji
[Rob Cross, Adrew Parker, The Hidden
Power od Social Networks, 2004]

KREATYWNOŚĆ
 Polega na ludzkiej wiedzy i łączeniu niepowiązanych ze sobą idei, co umożliwia
wyłanianie się nowych perspektyw
 Dwa aspekty: przydatność i oryginalność
 Wartość biznesowa jest generowana przez pobranie wyników kreatywności i
użycie procesów oraz działań w celu przekształcenia owych wyników w
funkcjonujący model biznesowy i wprowadzenia tych kreatywnych
pomysłów na rynek
„Świetny nowy pomysł może się bezużytecznie latami
poniewierać po firmie nie dlatego, że jego zalety nie
zostały uznane, ale dlatego, że nikt nie przyjął
odpowiedzialności za przekształcenie go ze słów w
działanie”
[Theodor Levitt, Ted Levitt on Marketing, 2006]

MOTYWACJA
• Tworzenie nowatorskich rozwiązań wymaga nie tylko odpowiedniego myślenia i
osobowości, ale też chęci do zejścia z utartego szlaku, podjęcia ryzyka, odrzucenia
konwencjonalnych opinii lub narażenia się na ryzyko popełnienia błędu – czyli
wymaga odpowiedniej motywacji
• Zarządzanie środowiskiem twórczym:
• Poczucie bezpieczeństwa
Praca ludzi mających dobre samopoczucie
• Zabawa
daje dobre wyniki
• Różnorodność
[Kenneth Blanchard, Jednominutowy Manager, 2011]
• Widoczność
• Kres

Wzrost poziomu szczęścia w pracy przynosi wymierne korzyści
finansowe. Dla małego przedsiębiorstwa oszczędność w skali roku
wynieść może nawet do 500 000 PLN oraz 5% wzrost produktywności.
[Happiness at Work, Employee Engagement Survey]

ZRÓŻNICOWANIE
 Może stabilizować zespół i uodparniać go na zmiany w otoczeniu.
Różnorodność pomaga przetrwać zespołowi w trudnych warunkach, zwiększa
jego elastyczność i jest źródłem innowacji [Stacey R.D. Complexity and
Management, 2000]
 To dobra metoda na stymulowanie innowacji oraz pobudzanie umiejętności
znajdowania rozwiązań problemów [Coplien, Harrison, Organizational
Patterns of Agile Software Development, 2005]
 Zespoły różnorodne często są wydajniejsze niż zespoły jednorodne [Cockburn,
Agile Software Development. Second edition, 2007]
 Ważne: w zespole musi istnieć pewien poziom równowagi i wspólnej
płaszczyzny porozumienia – zintegrowane zróżnicowanie [Lewin, Birute,
Weaving Complexity and Business, 2001]

OSOBOWOŚĆ
• jako cechy charakteru członków zespołu projektowego
• wpływa na zachowania ludzi i ich motywację, a przy odpowiednim docenieniu
tych elementów możliwe jest wykorzystanie wiedzy w celu tworzenia
innowacji
• osobowość zespołu pozwala wydobyć jego kreatywność
• wartości akceptowane przez zespół
• kreatywność zyskuje, gdy w zespole znajdzie się odpowiednia „porcja”
zróżnicowanych osobowości

Dziękuję za uwagę

