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1. Wprowadzenie
Metoda „design thinking”, czyli inaczej my lenia projektowego, zdobywa coraz
wi ksz popularno w ró nych obszarach biznesowych na ca ym wiecie. Z jednej
strony odpowiada ona na wspó czesne uwarunkowania procesów rozwoju gospodarczego, a z drugiej mo e by stosowana zarówno w odniesieniu do tworzenia
nowych produktów materialnych, jak równie us ug, procesów czy interakcji. Jej
istot stanowi nastawienie na ci g e eksperymentowanie i poszukiwanie innowacyjnych rozwi za ze szczególnym uwzgl dnieniem kontekstu spo ecznego, kulturowego i ekonomicznego. W tym uj ciu innowacyjno wymaga zarówno stosowania ró norodnych narz dzi pobudzania kreatywno ci i mobilizowania zasobów
wewn trznych ﬁrmy, ale przede wszystkim, jako proces spo eczny poci ga za sob
konieczno podejmowania wielowymiarowej wspó pracy z otoczeniem zewn trznym i umiej tnego zarz dzania nowymi przestrzeniami projektowymi. Proces poszukiwania i wykorzystywania nowych róde innowacyjno ci poprzez efektywne
wspó dzia anie z ró nymi partnerami, a tym samym podtrzymywania konkurencyjno ci ﬁrmy, stawia przed przedsi biorc nowego rodzaju wyzwania tak samo
na poziomie jego osobistego i zawodowego rozwoju, jak i na poziomie budowania
i ci g ego rozwijania podmiotowo ci ca ego przedsi biorstwa. Mamy nadziej , e
proponowane przez nas opracowanie znacznie przybli y metodyk pracy projektowej oraz kontekstowe uwarunkowania jej efektywnego stosowania.

2. Nowe obszary innowacyjno ci w Polsce
Najnowsze badania dotycz ce innowacyjno ci przedsi biorstw zarówno w Polsce,
jak i na wiecie pokazuj , i dotychczasowy model zarz dzania rozwojem wymaga
zmian i uwzgl dnienia nowych wymiarów kreatywno ci, innowacyjno ci i tworzenia warto ci. Nowe warunki wzmacniania innowacyjno ci, a tym samym budowania przewagi konkurencyjnej, dotycz przy tym nie tylko otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego ﬁrm, ale równie kontekstów spo eczno-kulturowych oraz
postaw samych przedsi biorców.
Wed ug analiz danych Eurostatu przeprowadzonych przez PARP1, w latach 20102012 w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej nast pi o zauwa alne odej cie przedsi biorców od dzia alno ci innowacyjnej, w Polsce odsetek przedsi biorstw prowadz cych tak dzia alno spad z 28% w latach 2009-2011 do 23% w latach 2010-2011.
Dane GUS2 za lata 2011-2013 pokazuj niewielki wzrost, ale tylko w przypadku
przedsi biorstw przemys owych (wzrost udzia u innowatorów z 17,7% do 18,4%).
W ród przedsi biorstw z sektora us ug odsetek ﬁrm innowacyjnych spad z 13,9%
do 12,8%. W przypadku takiego kraju jak Polska, który nie nale y do krajów wysokorozwini tych z zakumulowanym potencja em innowacyjnym, taki zwrot mo e by
trudny do nadrobienia. Jednak pomimo przedstawionych tendencji, widoczny staje
si wzrost rednich nak adów na innowacje na jedno przedsi biorstwo do poziomu
1 mln EUR w 2012 roku wobec 785 tys. EUR w 2010 roku. Przy tym redni poziom
nak adów innowacyjnych ﬁrm w Polsce jest niewiele ni szy od redniej dla 28 krajów Unii Europejskiej (1,15 mln EUR w 2012 roku). Niestety w tym przypadku najnowsze dane GUS równie nie s zbyt optymistyczne. W 2013 roku przedsi biorstwa
przemys owe ogó em zainwestowa y w innowacje mniej o 2,7% ni w 2012 roku,
a ﬁrmy us ugowe a o 21% mniej.
Powy sze dane pokazuj , e w Polsce od kilku lat formuje si niewielka grupa innowacyjnych przedsi biorstw (23%), która stale powi ksza swoje nak ady na
dzia alno innowacyjn , w tym tak e na dzia alno badawczo-rozwojow oraz
wprowadza coraz wi cej produktów na rynek. Ponadto, ponoszone nak ady znajduj si na poziomie porównywalnym ze redni Unii Europejskiej, co pozwala
s dzi , e ﬁrmy te s konkurencyjne nie tylko na poziomie kraju, ale i poza nim.
W tym miejscu pojawia si jednak pytanie, dlaczego w takim razie dzia alno
innowacyjna nadal pozostaje dla wi kszo ci polskich ﬁrm ide , której nie przyjmuj do swojej praktyki biznesowej? Wed ug najnowszej wiedzy eksperckiej w tym
1

2

Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsi biorczo w Polsce. Odkryty i ukryty potencja
polskiej innowacyjno ci, PARP, Warszawa 2015.
Dzia alno innowacyjna przedsi biorstw w latach 2011-2013, GUS, Warszawa 2015.
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zakresie odpowied na to pytanie mo e wynika g ównie z kwestii wspó pracy, g sto ci i jako ci relacji w wiecie biznesu i jego otoczeniu, a tym samym z poziomu
zaufania.
Tematyka wspó pracy miedzy ró nymi podmiotami w obszarze innowacyjno ci
jest obecnie postrzegana jako bardzo wa ny element procesu zmiany. Coraz wi cej
krajów, a w szczególno ci tych najbardziej innowacyjnych, obserwuje, i najwi cej
rozwi za innowacyjnych powstaje na styku bran , a wi c w wyniku interdyscyplinarnej wspó pracy, e sukces produktu zale y od tego, jak przyjm go konsumenci,
którzy maj wiele opcji wyboru. Jednocze nie zaobserwowano, e tam gdzie wy sze s wska niki wspó pracy, informacja, wiedza i kompetencje rozprzestrzeniaj
si szybciej i bardziej efektywnie. Badania prowadzone przez PARP w ramach projektów mi dzynarodowych3 pokazuj , e wraz z rozwojem gospodarczym ro nie
sk onno ﬁrm do wspó pracy, a wi c wysoki poziom wspó pracy wiadczy o dojrza o ci gospodarczej. W krajach zorientowanych na efektywno (Ameryka aci ska, cz
krajów europejskich) udzia wspó pracuj cych przedsi biorców podwoi
si do 38%, natomiast w krajach nastawionych na innowacje (Ameryka Pó nocna,
wi kszo krajów UE) wspó pracuje rednio po owa z nich.
Wag wspó pracy mi dzybran owej potwierdzaj równie najnowsze trendy w obszarze innowacyjno ci przedstawione w raporcie z analizy dzia alno ci innowacyjnej tysi ca globalnych ﬁrm, które w skali wiata notuj najwy sze wydatki na
dzia alno badawczo-rozwojow 4, a tym samym maj moc dyfuzji innowacji na
poziomie mniejszych przedsi biorstw. Wed ug tych bada , rozwój innowacyjno ci
w najbli szych latach b dzie mi dzy innymi skoncentrowany g ównie na procesie
przechodzenia od innowacji przyrostowych do innowacji prze omowych. Te ostatnie
za wymagaj zag szczenia wspó pracy mi dzy ró nymi podmiotami. Wytworzenie
innowacji prze omowych jest procesem trudnym, dlatego te im bardziej zró nicowane i interdyscyplinarne zespo y b d je przygotowywa , tym wi ksze b dzie
prawdopodobie stwo osi gni cia sukcesu. Podobnie sytuacja przedstawia si w kontek cie kolejnej perspektywy rozwojowej, jak jest zmiana proporcji w strukturze
tworzonych dóbr – wzrost udzia u dzia alno ci us ugowej w stosunku do dzia alno ci produkcyjnej. Coraz wi kszy odsetek ﬁrm zmienia swój proﬁl lub poszerza
swoj ofert o produkty o charakterze us ugowym. W tym przypadku cz sto s to
rozwi zania inspirowane obserwacj innych bran czy przedsi biorstw, przez co
lepiej odpowiadaj potrzebom klientów. Procesowi temu sprzyjaj nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które przenikaj coraz wi ksze obszary ycia
spo eczno-gospodarczego i s impulsem do tworzenia nowych rozwi za dla bran ,
które do tej pory nie mia y styku z tymi technologiami. Wed ug powy szych analiz
3
4

Raport z badania Global Enterpreneurship Monitor – Polska 2012, PARP, Warszawa 2013.
Jaruzelski B., Staack V., Goehle B., Global Innovation 1000. Proven Paths to Innovation Success.
Ten years of research reveal the best R&D strategies for the decade ahead, strategy + business,
Issue 77, 2014.
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coraz cz ciej te mamy do czynienia z budowaniem wspó pracy i anga owaniem
przez ﬁrmy samych konsumentów i klientów w proces tworzenia innowacji, mi dzy
innymi w ramach tzw. ekonomii wspó dzielenia (ang. sharing economy).
Wed ug przywo ywanych bada zrealizowanych przez PARP w ramach projektu
GEM, Polska jako kraj nastawiony na efektywno z aspiracjami do grupy krajów
zorientowanych na innowacje osi ga w zakresie wspó pracy jeden z najwy szych
wska ników wyprzedzaj c redni dla krajów innowacyjnych. Podobnie sytuacja
przedstawia si w obrazie wynikaj cym z analiz danych Eurostatu. Odsetek przedsi biorstw prowadz cych dzia alno innowacyjn wspólnie z innymi podmiotami
w przypadku Polski jest na poziomie redniej UE. Na podstawie powy szych bada mo na wyci gn wniosek, e polskie ﬁrmy ju korzystaj z dobrodziejstw
wspó pracy i maj w tym obszarze potencja do rozwoju, jednak okazuje si , e
stan ten dotyczy g ównie w skiej grupy przedsi biorstw innowacyjnych, a pozostae nie praktykuj tak intensywnie wspó pracy i kooperacji. Potwierdzenia takiego
stanu rzeczy dostarczaj dane z najnowszych bada PARP (2015), wed ug których
ﬁrmy, które w ostatnich trzech latach wdro y y innowacje wspó pracowa y cz ciej ni te, które nie s innowacyjne (89% do 69%). Maj one te wi cej relacji
z przedsi biorstwami zagranicznymi, a wi c nie tylko ilo ciowo, ale te i jakociowo ta wspó praca wydaje si lepsza. Podobne wyniki PARP uzyska a w badaniu innowacyjno ci w mikroprzedsi biorstwach5. Wi kszo mikroprzedsi biorstw
podejmuj ca wspó prac najcz ciej wybiera inne przedsi biorstwa krajowe (42%)
lub przedsi biorstwa z tej samej grupy kapita owej (23%). Dotyczy to zarówno biecej wspó pracy, jak i wspó pracy przy tworzeniu innowacji. Wspó praca z sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu jest stosunkowo rzadka – najcz ciej
mikroﬁrmy wspó pracuj z krajowymi o rodkami badawczo-rozwojowymi (4%).
Mikroprzedsi biorstwom brak jest równie narz dzi i wiedzy, jak tak wspó prac
organizowa i jak ni zarz dza . Badania wskazuj przy tym, i ﬁrmy, które z nikim nie wspó pracuj charakteryzuj si ni szym poziomem zaufania ni pozosta e
ﬁrmy – cz ciej od innych uwa aj , e zaufanie do innych le si ko czy. G ównym
powodem nie podejmowania wspó pracy przez mikroprzedsi biorstwa jest równie
brak wiadomo ci takiej potrzeby lub postrzeganie w asnej ﬁrmy jako zbyt ma ej,
co wydaje si by paradoksalne, gdy w a nie to ma y rozmiar i ograniczone zasoby powinny stanowi motywacj do poszukiwania nowych relacji z otoczeniem.
Tym bardziej, e wiele wskazuje na to, e przysz e modele innowacyjno ci w coraz
wi kszym stopniu b d opiera si na zasobach znajduj cych si w otoczeniu ﬁrmy,
a nie w samej ﬁrmie. Jak pokazuj cytowane badania, deﬁcyty i niedostatki kapita u spo ecznego w Polsce staj si obecnie jedn z g ównych barier rozwojowych
w obszarze innowacyjno ci.
5

W c awska D., Zbyt ma e, eby wspó pracowa – analiza wspó pracy w mikroprzedsi biorstwach, [w:] Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsi biorczo w Polsce. Odkryty i ukryty
potencja polskiej innowacyjno ci, PARP, Warszawa 2015.
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Wed ug g ównych teoretyków i badaczy kapita u spo ecznego6, bogactwo i ró norodno sieci relacji spo ecznych decyduje o gotowo ci i otwarto ci na zmiany
porz dku spo eczno-ekonomicznego na nowe zjawiska technologiczne i kulturowe,
a tym samym warunkuje rozwój spo eczno-gospodarczy. Zaufanie spo eczne budowane w ramach sieci relacji pozwala uczestnikom ycia spo ecznego instrumentalnie wykorzystywa wi zi solidarno ci i przechowywa zasoby, jakie spontanicznie
powstaj w rezultacie wspólnie podejmowanych aktywno ci. Dzi ki uczestnictwu
w sieciach relacji spo ecznych jednostka zyskuje dost p do zasobów ró nych innych
form kapita u posiadanego przez wszystkich, którzy nale do tej sieci, a dzi ki
temu ma wi ksz mo liwo rozwijania w asnych kluczowych kompetencji ogólno yciowych, warunkuj cych z kolei jej skuteczno w realizacji celów osobistych,
zawodowych i obywatelskich. Im bardziej sieci spo eczne s otwarte, im atwiej
jednostki mog „kr y ” po ró nych sieciach spo ecznych (tzw. pomostowy kapita
spo eczny), im bardziej przejrzyste s regu y i normy obowi zuj ce w relacjach, im
wy szy jest poziom zaufania spo ecznego, tym wi ksza jest produktywno w skali
ca ej zbiorowo ci, a tym samym wi kszy potencja rozwojowy7.
Innowacyjno jest bez w tpienia procesem spo ecznym. Procesy tworzenia i upowszechniania innowacji zale od kapita u spo ecznego, to znaczy mobilno ci ludzi
i idei, elastyczno ci tworzenia wokó nowych idei zespo ów, mobilizacji zasobów,
kultury wspó dzia ania, gotowo ci eksperymentowania, wreszcie zaufania8. W procesie powstawania innowacji szczególne znaczenie ma dost p do cennych i zró nicowanych zasobów posiadanych przez innych. Istotna jest tu nie tylko wielko
(rozleg o ) relacji, czyli dost p do innych grup i sieci spo ecznych, ale równie
ró norodno tych relacji. Do opisu takich nieredundantnych kontaktów R. Burt
proponuje poj cie „luk strukturalnych”9. Luki strukturalne istniej mi dzy osobami, które dostarczaj niepowtarzaj cych si informacji, a dost pne wówczas korzyci sieciowe raczej si uzupe niaj (sumuj ) ni powtarzaj . Jak wskazuj najnowsze
badania wi kszo innowacji powstaje w a nie w takich lukach strukturalnych, czyli punktach cz cych ró ne sieci spo eczne. Dost pno zró nicowanych zasobów
i kompetencji jest na ogó warunkiem koniecznym dla kreatywno ci i innowacyjno ci. Przyk adem takiej luki strukturalnej czy przestrzeni sprzyjaj cej wymianie
i wspó tworzeniu mog by tzw. hakerspace, gdzie spotykaj si hakerzy, in ynierowie z korporacji, studenci, którzy wspólnie rozwi zuj problemy uruchamiaj c
i cz c zasoby zupe nie ró nych sieci spo ecznych. Na podobnej zasadzie dzia aj
brazylijskie „Pontos de Cultura” czy coraz popularniejsze FabLaby. Rozwa ania te
6
7
8

9

M.in. Bourdieu, Putnam, Coleman.
Strategia Rozwoju Kapita u Spo ecznego 2020, MKiDN, Warszawa 2012.
Giza-Poleszczuk A., W och R., Innowacje a spo ecze stwo, [w:] Zadura-Lichota P. (red.), wit
innowacyjnego spo ecze stwa. Trendy na najbli sze lata, PARP, Warszawa, 2015.
Burt R. S., Structural holes: the social structure of competition, Harvard University Press,
Boston, 1992.
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potwierdzaj równie badania przeprowadzone przez R. Florid 10, z których wynika, e kreatywno i innowacyjno rozkwita w tych miejscach, które stanowi
rodzaj kulturowych ekosystemów kreatywnych, zapewniaj cych jednostkom dost p do ró norodnych kompetencji i obszarów wiedzy czy specjalizacji, przy tym
równie cechuj cych si otwarto ci , tolerancj , wielokulturowo ci , a tym samym
istnieniem obok siebie bardzo ró norodnych grup i sieci spo ecznych. Wykorzystaniu potencja u twórczego tzw. klasy kreatywnej w procesie powstawania innowacji
sprzyja, wed ug R. Floridy, w a nie odpowiedni kontekst kulturowo-spo eczny.
W kontek cie procesu tworzenia innowacji, obok dost pno ci zró nicowanych
zasobów, warto równie zwróci uwag na struktur samej grupy, która nad nimi
pracuje11. Okazuje si bowiem, e grupy bardziej hierarchiczne ze wzgl du na utrudnienia zwi zane z komunikacj i wymian informacji gorzej radz sobie z zadaniami z o onymi i nierutynowymi, czyli takimi, które zwykle towarzysz tworzeniu innowacji. Struktury typu centrum-peryferia (spójne centrum, g sto po czone
z lu no po czonymi peryferiami) mog ogranicza udzia osób, które znajduj si
w bardziej odleg ych fragmentach sieci. Z kolei struktura zrównowa ona (p aska)
z relatywnie podobn g sto ci po cze pomi dzy wszystkimi cz onkami grupy
sprzyja lepszej wymianie informacji i bardziej efektywnemu dzia aniu zbiorowego
intelektu. Z tego powodu coraz cz ciej ﬁrmy innowacyjne przyjmuj struktury
p askie i bardziej elastyczne, pozwalaj ce nie tylko na efektywniejsz komunikacj ,
ale i na wi ksz mobilno i elastyczno .
Proces dyfuzji innowacji12, czyli jej przyjmowania i rozprzestrzeniania si równie
jest uwarunkowany przez struktur spo ecze stwa, w którym ma miejsce. Dyfuzja
innowacji zachodzi bowiem mi dzy jednostkami w systemie spo ecznym i otoczenie
spo eczne, komunikacja pomi dzy osobami, zaufanie, poziom otwarto ci sieci relacji
wp ywaj na to, czy i jak szybko innowacje si rozprzestrzeniaj i kiedy poszczególne
jednostki b d je przyjmowa y. Wed ug E. Roggersa, na tempo i zasi g upowszechniania innowacji maj wp yw takie jej cechy, jak: relatywna przewaga nad wczeniejszymi rozwi zaniami, zgodno z warto ciami, poprzednimi do wiadczeniami
i potrzebami, z o ono i trudno zastosowania, mo liwo wypróbowania, widoczno oraz adaptowalno , czyli mo liwo zmiany sposobu zastosowania. Wed ug
D. Batorskiego13 w Polsce szczególnie problematyczny jest obszar zgodno ci innowacji, która dotyczy nie tyle samej innowacji, ile jej relacji do systemu spo ecznego,
zachowa i norm panuj cych w spo ecze stwie.
Zarówno zdolno mobilizowania zró nicowanych zasobów nale cych do innych osób, zwykle w ramach sieci s abych relacji (kapita pomostowy), warunkuj ca
10
11

12
13

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, NCK, Warszawa 2010.
Cummings J. N., Cross R., Structural properties of work groups and their consequences for
performance, „Social Networks”, 25 (3), 2003.
Roggers E., Diffusion of innovations, The Free Press of Glencoe, New York 1962.
Batorski D., Kapita spo eczny i otwarto jako podstawa innowacyjno ci, [w:] Zadura-Lichota
P. (red.), wit innowacyjnego spo ecze stwa. Trendy na najbli sze lata, PARP, Warszawa 2015.
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proces tworzenia innowacji, jak i proces rozprzestrzeniania si innowacji w systemie spo ecznym zale g ównie od poziomu zaufania spo ecznego. Niski poziom
kapita u spo ecznego w Polsce przek ada si przede wszystkim w a nie na niskie
uogólnione zaufanie. Niska jako wspó pracy i brak kapita u spo ecznego przek adaj si na to, e mimo sporych zasobów indywidualnych posiadanych przez
jednostki, zasoby te s trudno dost pne dla innych, a z drugiej strony osoby, maj ce
w swoim bli szym i przede wszystkim dalszym otoczeniu jednostki wyposa one
w potrzebne zasoby, wiedz , umiej tno ci, technologie, nie maj mo liwo ci ich
wykorzystania. W tym kontek cie znacznie wi c os abione s mo liwo ci rozwojowe twórczych potencja ów zarówno na poziomie jednostkowym, jak i spo ecznym.
Niedostatek kapita u spo ecznego mo e równie t umaczy s abe przystosowanie
innowacji i gorsze mo liwo ci ich upowszechniania. Brak sk onno ci do dzielenia
si w asnymi pomys ami i rozwi zaniami wp ywa na mniejsz szans ich udoskonalenia, a tak e na wolniejsze tempo ich rozpowszechniania, jest wi c tym samym
istotnym elementem niskiej innowacyjno ci.
W dyskusji nad problematyk niskiego kapita u spo ecznego w Polsce coraz cz ciej podkre la si bardzo istotn rol kultury w procesie mobilizowania zasobów
o kluczowym znaczeniu dla kreowania warto ci o charakterze spo ecznym i gospodarczym14. Kultura rozumiana w szerokim sensie jako system okre laj cy obowi zuj ce w ca ym spo ecze stwie regu y komunikowania si , ustalania systemów
warto ci i systemów symbolicznych ma potencja budowania nowej jako ci relacji
spo ecznych opartych na zaufaniu, które sprzyjaj gotowo ci jednostek i spo ecznoci do procesu mobilizowania i wspó dzielenia zasobów, a tym samym procesowi
rozwoju zarówno na poziomie jednostek, jak i ca ych spo eczno ci. Kultura stanowi podstawy wspólnoty poprzez ustanawianie warto ci, nadawanie rangi poszczególnym warto ciom, deﬁniowanie wspólnych celów zbiorowych, wreszcie poprzez
formu owanie przekona odnosz cych si do otaczaj cej rzeczywisto ci. To kultura
i kszta towane w jej polu normy podpowiadaj ludziom, co ma warto , a co nie, co
jest warte po wi cenia, a co nie. Kultura pe ni zatem z jednej strony rol integracyjn , a z drugiej, poprzez kszta towanie wzorców konsumpcji, bezpo rednio wp ywa
na popyt i kszta towanie zachowa gospodarczych. Wed ug badaczy i ekspertów
wp ywa ona równie znacz co na dynamizm gospodarczy. E. Bendyk wskazuje,
powo uj c si na pionierskie publikacje w tym obszarze, na bezpo redni zwi zek
mi dzy kultur , czyli przekazywanymi w spo ecze stwie normami a poziomem
zaufania, a dalej efektywno ci dzia alno ci gospodarczej15. Zale no ta staje si
obecnie tym istotniejsza, i we wspó czesnym dyskursie dotycz cym wyczerpywania si dotychczasowego modelu rozwoju, coraz cz ciej wskazuje si na s abn cy
14
15

Hausner J., Karwi ska A., Purchla J. (red.), Kultura i rozwój, NCK, Warszawa 2013.
Bendyk E., Bia e plamy na mapie, czyli o ukrytych potencja ach innowacyjno ci, [w:] Innowacyjna przedsi biorczo w Polsce. Odkryty i ukryty potencja polskiej innowacyjno ci, PARP,
Warszawa 2015.
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dynamizm gospodarczy krajów najbardziej rozwini tych, wynikaj cy z kolei ze
s abn cego strumienia innowacji prze omowych. Wed ug badaczy tego obszaru,
jednym z g ównych czynników powoduj cych taki stan rzeczy jest to, e dominuj cy ad instytucjonalny coraz bardziej „odkleja si ” od zmieniaj cej si struktury
spo ecznej, przez co m.in. rodki ﬁnansowe alokowane w innowacje nie traﬁaj do
najbardziej kreatywnych i innowacyjnych miejsc w strukturze spo ecznej. Wed ug
analiz E. Phelpsa16, warunkiem dynamizmu gospodarczego jest obecnie oddolna
energia przedsi biorczo ci, kreatywno ci i innowacyjno ci, a ta z kolei jest stymulowana przez kszta towany kulturowo system norm sprzyjaj cych podejmowaniu
ryzyka, indywidualizmowi, wspó pracy, samorealizacji. Przyk adem wykorzystywania takiego rodzaju oddolnej innowacyjno ci jest odchodzenie du ych korporacji od wy cznego inwestowania w dzia alno badawczo-rozwojow na rzecz
realizacji modelu „open innovation”17. Procter&Gamble (P&G), wiod cy producent
dóbr konsumpcyjnych, ju przed ponad dekad odkry , e coraz mniejszy odsetek
wynalazków tworzonych w laboratoriach tej korporacji zamienia si w produkty
rynkowe. Dopiero otwarcie procesu innowacyjnego na wynalazców spoza korporacji w modelu „open innovation” spowodowa o radykaln zmian . Obecnie prawie
po owa nowych produktów traﬁaj cych na rynek pod logo P&G ma swoje ród o
w tym w a nie modelu. Za przyj ciem takiego rozwi zania stoi przekonanie, e
ﬁrma, by skutecznie konkurowa , nie mo e korzysta wy cznie z w asnych zasobów, wiedzy i rozwi za , ale w coraz wi kszym stopniu te wspó dzia a z ró nymi innymi podmiotami, pozyskiwa rozwi zania z zewn trz, a przede wszystkim
uwzgl dnia nowe przestrzenie kreatywno ci, innowacyjno ci i tworzenia warto ci.
Ciekaw koncepcj , uwzgl dniaj c kulturowe uwarunkowania funkcjonowania
biznesu i poszukiwania nowych obszarów innowacyjno ci proponuj J. Hausner
i M. Zmy lony18. W oparciu o teori M. Portera i M. Kramera dotycz c zasady tworzenia warto ci wspólnej (ang. shared value)19 twierdz oni, e coraz bardziej s abn ce zaufanie spo eczne do wiata biznesu wymaga od ﬁrm otwarcia na
nowy rodzaj dzia alno ci biznesowej, polegaj cej na aktywnym wychodzeniu poza
swoje granice i podejmowaniu szerokiej, d ugofalowej i korzystnej dla obu stron
wspó pracy z aktorami spo ecznymi (organizacjami, instytucjami, uniwersytetami,
liderami lokalnymi itp.) wyst puj cymi w ich otoczeniu. Wspó praca ta polega aby
przy tym na wspólnym wytwarzaniu warto ci, wp ywaj cych korzystnie zarówno
na konkurencyjno ﬁrmy, jak i na warunki spo eczno-gospodarcze funkcjonowania wspólnot lokalnych, w ród których ﬁrma dzia a. Zdaniem autorów, aby proces
16

17

18

19

Phelps E. S., Massﬂourishing: how grassroots innovation created jobs, challenge and change,
Princeton University Press, Princeton 2013.
Chesbrough H. W., Open innovation. The new imperative for creating and proﬁting from technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Hausner J., Zmy lony M., Firma – idea. Nowe podej cie do warto ci w biznesie, Europejskie
Forum Nowych Idei, Kraków 2015.
Porter M. E., Kramer M. R., Creating shared value, „Harvard Business Review”, Boston 2011.
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wytwarzania warto ci generowa w sposób podtrzymywalny warto ekonomiczn , powinien by wielowymiarowy, wielosektorowy i pobudzany innowacyjno ci .
„Teza ta oznacza, e w biznesie nie mo e chodzi tylko o komercjalizacj , czyli
rynkowe wykorzystywanie okre lonych zasobów i przekszta canie ich w aktywa,
ale równie o jednoczesne pomna anie tych zasobów, które s niezb dne, aby warto ekonomiczn móc wytworzy ”20.
Wielowymiarowa wspó praca z otoczeniem spo eczno-kulturowym ﬁrmy staje
si wi c dla niej ród em innowacyjno ci i konkurencyjno ci. Jednak, jak twierdz
J. Hausner i M. Zmy lony, taki rodzaj wspó pracy wymaga od ﬁrmy silnej podmiotowo ci, która jest warunkiem utrzymywania efektywnej partnerskiej relacji.
„Aktorzy uzyskuj podmiotowo pozostaj c w okre lonych relacjach z innymi,
ale musz równie jako wyznacza swoje granice i swoj to samo , co wymaga
autoreﬂeksji”21. G ównym zadaniem ﬁrm staje si wi c w tym kontek cie okre lenie w asnej idei, wynikaj cej zarówno z g bszego rozpoznania w asnej historii,
trajektorii rozwoju, jak i z rozpoznania w asnego procesu wytwarzania warto ci.
Idea jest warunkiem koniecznym w formowaniu ﬁrmy oraz w kszta towaniu relacji z otoczeniem i wymaga dokonywania ci g ej samoreﬂeksji. Proces ten jest
o tyle trudny, e wiele ﬁrm dzia a na rynkach globalnych, a ich zakorzenienie we
w asnym otoczeniu lokalnym jest wówczas zwykle s absze. Sytuacja taka wymaga równie od samych przedsi biorców du ej samo wiadomo ci i ci g ego zaanga owania w budowanie koncepcji w asnego rozwoju osobistego i zawodowego,
uwzgl dniaj cego wyznawany system warto ci oraz elastyczne i mobilne scenariusze realizacji zak adanych celów. Dopiero spójno warto ci oraz celów osobistych
i zawodowych samego przedsi biorcy i cz onków jego zespo u z ide i celami ﬁrmy
tworzy kontekst do efektywnego rozwoju i tworzenia innowacyjnych rozwi za
w relacjach z otoczeniem zewn trznym.

20

21

Hausner J., Zmy lony M., Firma – idea. Nowe podej cie do warto ci w biznesie, Europejskie
Forum Nowych Idei, Kraków 2015, s. 22.
Ibidem, s. 22.

3. Zarz dzanie przysz o ci w biznesie
– w poszukiwaniu nowych perspektyw
rozwojowych
3.1. Nowe konteksty rozwoju osobistego i zawodowego
Wspó czesne zjawiska cywilizacyjne, takie jak globalizacja, przyspieszenie zmian
i zró nicowanie oddzia uj ce na ró ne p aszczyzny ycia bardzo silnie uwarunkowa y sposób funkcjonowania ﬁrm i organizacji, zmieni y rynek pracy, a przede
wszystkim wp yn y na zmian istoty pracy i kariery.
Procesy globalizacji i transnacjonalizacji spowodowa y, e wiele wspó czesnych
organizacji podejmuje wspó prac mi dzynarodow , dzia aj c tym samym na styku
ró nych kultur22. Pomimo tego, e rynki lokalne s nadal silnie chronione, nie stanowi one przeszkody dla podejmowania przedsi wzi na skal wiatow . Nak adanie
si ró nych kultur narodowych, a tak e ró nych kultur organizacyjnych poci ga za
sob wiele nowych problemów i wyzwa , z którymi musz sobie radzi wspó czesne
organizacje i ﬁrmy. Wzmo enie kontaktów mi dzykulturowych, a tak e konieczno
dostosowywania dzia a do zró nicowanych wymogów rynków lokalnych wp yn y nie tylko na polityk i strategi przedsi biorców, ale równie zmieni y sposób
wykonywania i organizowania pracy. W tym kontek cie coraz cz ciej k adzie si
nacisk na mobilno geograﬁczn i kulturow , jako jedn z kluczowych kompetencji
ogólno yciowych23.
Procesy i zjawiska zwi zane z przekraczaniem granic i barier, które dotychczas
stanowi y o odr bno ci pa stw, narodów czy kultur, wzmog y nie tylko kontakty
mi dzykulturowe, ale równie poci gn y za sob wzrost konkurencyjno ci na rynku wiatowym24. Post p techniczny, komunikacyjny i informatyczny spowodowa ,
e na rynku mi dzynarodowym pojawia si coraz wi ksza ilo rywalizuj cych
ze sob ﬁrm i koncernów. Zjawiska te nios ze sob konieczno poszukiwania
nowych rozwi za pozwalaj cych na obni enie kosztów produkcji i zatrudnienia.
Kolejnym zjawiskiem, które w istotny sposób wp yn o na funkcjonowanie organizacji jest narastaj ce przyspieszenie zmian25. Napór szybkich przemian na ró nych p aszczyznach ycia spowodowa , e organizacje i przedsi biorstwa s obecnie
zmuszone do ci g ego dostosowywania si do zmiennego i niestabilnego otoczenia
22
23

24
25

Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Arthur M., Rousseau D., The boundaryless Career: A New Employment Principle for a New
Organizational Era, Oxford University Press, New York 1996.
Tofﬂer A., Trzecia fala, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
Tofﬂer A., Szok przysz o ci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna 1998.
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oraz szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Tego typu wyzwania poci gn y za
sob praktycznie upadek biurokratycznych struktur organizacyjnych, a tym samym
rozpowszechnianie si struktur bardziej zdecentralizowanych i p ynnych26. Dzia aj c
w zmiennym i trudno przewidywalnym otoczeniu, organizacje i przedsi biorstwa
zacz y wdra a nowe, bardziej elastyczne rozwi zania strukturalne, organizacyjne
i zatrudnieniowe, co z kolei znalaz o swoje odzwierciedlenie w sposobie planowania i kszta towania wspó czesnych karier zawodowych. Poj ciem dominuj cym we
wspó czesnych uj ciach pracy zamiast stanowiska pracy sta o si poj cie „obszarów
pracy” (ang. work parceles). Do tej pory praca wi za a si zwykle ze zdeﬁniowanymi
zadaniami, obowi zkami czy zakresami odpowiedzialno ci wobec danej organizacji. Obecnie natomiast dopasowuje si wiedz , postawy i umiej tno ci pracownika
do aktualnych zada i potrzeb, a z drugiej strony wymaga si mobilno ci zawodowej i psychicznej, dzi ki którym jest on w stanie na bie co reagowa na potrzeby
ﬁrmy27. Wed ug M. Marody28 ogóln kategori , która dobrze opisuje wspó czesne
przemiany pracy jest elastyczno , gdy wskazuje ona zarówno na zmiany wymaga
stawianych pracownikom (maj oni elastycznie dostosowywa si do wci zmieniaj cych si zada ), jak i na przemiany w organizacji samego procesu produkcyjnego (jest on podporz dkowany wytwarzaniu krótkich serii, oparty na dostawach
just-in-time i sp aszczonej strukturze zarz dzania). Wed ug autorki ca o procesów
przekszta caj cych wspó czesn sfer pracy mo na okre li jako przechodzenie od
gospodarki wielkiej produkcji (ang. economies of scales) do gospodarki ró norodnoci (ang. economies of scopes). W tym kontek cie tradycyjne uj cie pracy i kariery
straci o swoj aktualno 29.
Obecnie pojawia si wiele ga zi przemys u, które funkcjonuj w oparciu o projekty
i okre lone zadania, anga uj c przy tym ludzi o bardzo ró norodnych kompetencjach
i kwaliﬁkacjach30. Dzia aj one bardziej jako sieci bran owe (ang. network industry)
ni jako typowe organizacje. Praca polega w tym przypadku na realizacji konkretnych
przedsi wzi , wokó których skupiaj si ludzie z ró nych dziedzin wytwórczo ci,
rzadko kiedy zatrudniani na pe ny etat. Osoby pracuj ce przy tego typu przedsi wzi ciach nie posiadaj wi c sta ego zatrudnienia. Praca tego rodzaju ma charakter
czasowy i przerywany, ko czy si i zaczyna wraz z konkretnym projektem.
Powy szy system pracy i zatrudnienia staje si coraz powszechniejszy. Prac
w postbiurokratycznym rodowisku charakteryzuje ci g a niepewno , a przekra26
27

28
29

30

Tofﬂer A., Trzecia fala, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
Ba ka A., Kapita kariery: klucz do rozwoju cz owieka przez ca e ycie, [w:] Kret W. (red.),
Poradnictwo kariery – teoria, mity i szanse, Wy sza Szko a Humanistyczna, ód 2004.
Marody M., Jednostka po nowoczesno ci, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
Stopie wyst powania zmian na rynku pracy dotyczy wszystkich grup zawodowych I szczebli
hierarchii, cho wyst puj tu ró nice. Nowy typ karier cechuje w wi kszym stopniu specjalistów, osoby pracuj ce kreatywnie itp. W mniejszym – jest udzia em pracowników produkcji.
Arthur M., Rousseau D., The boundaryless Career: A New Employment Principle for a New
Organizational Era, Oxford University Press, New York 1996.
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czanie ró nych granic i barier staje si elementem codziennego ycia. Zasadniczym
efektem tego typu przemian jest to, e wiele grup w spo ecze stwie ma coraz bardziej
fragmentaryczne i „ruchome” cie ki karier oraz to, e do wiadczaj oni coraz wi kszej ilo ci ró nych tranzycji: od zatrudnienia do bezrobocia, od pracy pe noetatowej
do zatrudnienia cz ciowego, od zatrudnienia do samozatrudnienia, od zawodu do
zawodu. Ludzie coraz cz ciej postrzegaj swoje kariery jako kariery „bez granic”
(ang. boundaryless), co oznacza, e ich cie ki zatrudnieniowe nie przebiegaj ju
wy cznie w ramach okre lonej organizacji czy nawet zawodu, ale rozwijaj si na
bazie kompetencji zdobywanych w trakcie pracy nad projektami mi dzyorganizacyjnymi, sieciowymi czy bran owymi31.
W nowego typu karierach „bez granic” szczególnie wa ny staje si kapita kariery,
czyli zakumulowane kompetencje zdobywane w toku edukacji, pracy, do wiadczenia
yciowego, do wiadczenia spo ecznego i kulturowego32. Kapita kariery, jako jedna
z form kapita u ludzkiego jest wynikiem uprzednich ró norodnych aktywno ci podejmowanych przez cz owieka, które z kolei silnie wp ywaj na aktualne jego dziaania i wybory. Cech charakterystyczn kapita u kariery jest to, i mo e on narasta
lub traci swoj warto . Zakumulowane przez jednostk kompetencje mog by
w danym momencie atrakcyjne na rynku pracy, ale czasem mog si zdezaktualizowa , co znacznie zmniejsza szans ponownego zatrudnienia.
Wed ug A. Ba ki w karierach ,,bez granic”, które cechuje ci g e przekraczanie
granic zawodowych i rodowiskowych, przechodzenie od jednej pracy do drugiej,
cykliczne zrywanie kontraktów pracy i redeﬁniowanie w asnej pozycji zawodowej,
aktualno i atrakcyjno posiadanego przez jednostk kapita u kariery wobec wymaga rynku jest warunkiem zatrudnienia. Tego typu cie ki zatrudnieniowe wymagaj
bowiem ci g ej adaptacji do nowych wymaga i warunków pracy, cz stej reorientacji zawodowej, aktualizacji sieci kontaktów spo ecznych, czyli nieustannego inwestowania w kapita kariery. Jednostka zmuszona jest wi c do ci g ego podejmowania
takich aktywno ci inwestycyjnych, które zapewni jej zwroty w postaci ponownego
zatrudnienia. Kariery ,,bez granic” przebiegaj wi c w powtarzanych cyklach projektów, zatrudnienia, inwestycji i sp at, co oznacza, e ka dy cykl jest równoznaczny
z danym przedsi wzi ciem, projektem czy czasowym zatrudnieniem.
Jednostka realizuj ca cie k kariery ,,bez granic” aktualnie pracuj ca przy okrelonym projekcie w celu zapewnienia sobie ponownego zatrudnienia, a tym samym
podtrzymania ci g o ci pracy podejmuje ró ne aktywno ci inwestycyjne, które podwy szaj lub utrzymuj atrakcyjno jej kapita u kariery na rynku. W przypadku,
gdy nie podejmuje ona jakichkolwiek akcji inwestycyjnych, a kapita kariery ulegnie
dezaktualizacji, wówczas przej cie do nast pnego projektu zatrudnieniowego mo e
by niemo liwe i jednostka przechodzi w cyklu swojej kariery do czasowej niepe nosprawno ci. Okres niepe nosprawno ci zawodowej mo e by okresem bezrobocia,
31
32

Ibidem.
Ba ka A., Psychologiczne doradztwo karier, Wydawnictwo Print – B, Pozna 2007.
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aktywnie wykorzystywanym na poszukiwanie pracy lub przygotowanie edukacyjne
czy przekwaliﬁkowanie. W celu podtrzymania w asnej atrakcyjno ci na rynku, a tym
samym zapewnienia sobie ci g o ci zatrudnieniowej jednostka musi rozpocz wi c
odnawianie kapita u kariery w momencie tzw. plateau, czyli wówczas, gdy kapita
kariery ulega wyczerpaniu i dochodzi do zahamowania rozwoju kariery. Plateau stanowi dla jednostki sygna do rozpocz cia aktywnego inwestowania w kompetencje
nowego kapita u w celu podtrzymania szans na zatrudnienie.
Cykle inwestycyjne w kapita kariery, charakterystyczne dla karier ,,bez granic”,
s powtarzane i odnawiane praktycznie przez ca e ycie. Tego typu cie ka zatrudnieniowa wymaga przede wszystkim elastyczno ci reagowania na zmiany oraz
przewidywania jakie kompetencje b d przydatne w najbli szej przysz o ci na rynku. Szczególnie jednak wa ne jest przyj cie takiej strategii yciowej, dzi ki której
b dzie mo liwa adaptacja do nowych warunków rozwoju zawodowego i osobistego,
a tym samym p ynne przechodzenie pomi dzy cyklami kariery.
Realizacja karier ,,bez granic” wp ywa równie na poziom i form identyﬁkacji
z tradycyjnymi wspólnotami i nie pozwala ju trwa w poczuciu nie zmienionej to samo ci zawodowej, a fakt ten przywodzi na my l metafor ,,turysty” zastosowan przez
Z. Baumana33. Posta ,,turysty” jest uosobieniem ponowoczesnej strategii yciowej,
która zak ada postrzeganie rzeczywisto ci jako serii epizodów i nag ych ewentualno ci. Warto ciami nadrz dnymi w yciu ,,turysty” s : wolno , autonomia, niezale no oraz ruchliwo . Posta ta uosabia strategi polegaj c na zachowaniu dystansu
i byciu ,,na zewn trz”, na otwarto ci wobec zmian i nowo ci, a przy tym na silnej
spójno ci w asnej koncepcji ycia i akumulowanych do wiadcze .
Z. Bauman przeciwstawi ,,tury cie” posta ,,w ócz gi”, która stanowi metafor
braku przystosowania do wspó czesnego wiata. ,,W ócz ga” bowiem poszukuje
sta ego i bezpiecznego miejsca w wiecie, w którym jest to niemo liwe. Podró uje,
bo jest do tego zmuszony, a nie dlatego, e tego chce. W tym przypadku nie mo na
wi c mówi o wolno ci czy „zdolno ci ruchu”. „W ócz ga” usilnie stara si realizowa ca o yciowe, ma o elastyczne plany i opiera si przemianom, trwaj c w jednej
i niezmiennej pozycji.
Obie postaci s metaforami to samo ci jednostkowych, które opisuj sytuacj
cz owieka we wspó czesnym wiecie. Wed ug Z. Baumana, ka dy cz owiek mie ci
si na kontinuum wyznaczonym dwoma kra cami: „turysty” i „w ócz gi”, a miejsce na tym kontinuum zale y od wolno ci wyboru trajektorii yciowych. Metafory
„turysty” i „w ócz gi” obrazuj przy tym podzia wspó czesnego spo ecze stwa na
ludzi przystosowanych do nowych warunków oraz tych, którzy nie s w stanie si
do nich zaadaptowa .
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w procesie kreowania zmian

Ró norodno i zmienno otaczaj ca wspó czesnego cz owieka wymusza na nim
konieczno samodzielnego i twórczego wytworzenia koncepcji siebie i rzeczywisto ci oraz wyj cia poza przepisy ról spo ecznych. Jednostka musi wi c dokona
stosownych zmian w obr bie w asnego „ja”, by swoimi w a ciwo ciami uzupe ni
to, co dotychczas dostawa a gotowe, do czego wystarczy o si dostosowa . Wed ug
K. Obuchowskiego34, szczególnego znaczenia nabiera w tym kontek cie przekonanie cz owieka o tym, e jest on ród em w asnego post powania, jego w asne cele
s przedmiotem jego intencji, a otaczaj ca rzeczywisto stanowi szans dla jego
mo liwo ci. Wytworzenie koncepcji siebie i wiata na bazie takiego przekonania
decyduje o podmiotowo ci cz owieka oraz umo liwia adaptacj twórcz , polegaj c
na dostrajaniu si osobowo ci do koncepcji siebie i wynikaj cych z tej koncepcji
zada i sposobów ich realizacji. Podmiotowo i autonomia umo liwiaj nie tylko dokonywanie zmian osobistych, ale równie aktywne i twórcze zaanga owanie
w nieustannie zmieniaj c si rzeczywisto , natomiast zdolno twórczej adaptacji
do zmian bardzo cz sto wspó wyst puje ze zdolno ci do twórczego kreowania
otaczaj cego rodowiska – proaktywno ci .
A. Ba ka deﬁniuje proaktywno , za T. Batemanem i J. Crantem, jako odporno
na wp ywy rodowiska i sk onno do podejmowania aktywnych dzia a w celu wywierania wp ywu na swoje otoczenie35. Wed ug tych autorów jednostki proaktywne
s zdolne do postrzegania i wykorzystywania ró nych mo liwo ci, wykazuj c przy
tym inicjatyw i wytrwa o w d eniu do zmiany rodowiska. Natomiast osoby
o niskim poziomie proaktywno ci s bierne, pasywne i nie podejmuj aktywno ci
prowadz cych do zmiany.
Inicjatywa jednostki generuj ca zmian , b d ca wyró nikiem proaktywno ci,
jest wed ug A. Ba ki energi lub zdolno ci inicjowania dzia ania lub niezale nego od niczego i nikogo przedsi wzi cia. Jej istot jest przy tym czenie ró nych
elementów funkcjonowania jednostki i rodowiska, wykraczaj ce poza formalne,
zwyczajowe i wyuczone regu y dzia ania. Aktywno ta prowadzi nie tylko do
zapocz tkowania zmiany, ale te do jej zako czenia, czyli do realizacji za o onego
celu. Jednostka podejmuj ca inicjatyw bierze wi c na siebie odpowiedzialno za
wspieranie procesu zmiany, poprzez gromadzenie niezb dnych zasobów. Wed ug
T. Batemana i J. Cranta osob proaktywn charakteryzuj nast puj ce powi zane
ze sob cechy:
• poszukiwanie mo liwo ci zmiany w rodowisku i osi ganie celów poprzez
w asne dzia ania i w asn organizacj aktywno ci, a cz sto równie poprzez
wychodzenie poza ograniczenia sytuacyjne,
34
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Obuchowski K., Cz owiek intencjonalny, czyli o tym jak by sob , Dom Wydawniczy Debis,
Pozna 2000.
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• ustanawianie efektywnych i ukierunkowanych na zmian celów,
• antycypowanie problemów i podejmowanie rodków zaradczych,
• tendencja do robienia ró nych rzeczy lub do robienia rzeczy odmiennie ni osoby pozbawione proaktywno ci (typowa osoba proaktywna podejmuje nast puj ce typowe dzia ania: uczestnictwo, dobrowolne i bezinteresowne zaanga owanie, wychodzenie z ofertami, rozpoczynanie czego , agresywne kreowanie),
• aktywne podejmowanie ró norodnych akcji i prób przy jednoczesnej wiadomo ci ryzyka i odpowiedzialno ci,
• wytrwa o w realizacji swoich planów,
• osi ganie celów i legitymowanie si realnymi osi gni ciami, a szczególnie
tymi, które wymaga y w trakcie wielu zmian.
Wymienione powy ej siedem cech osoby proaktywnej tworzy pewien typ osobowo ci. Jednak wed ug A. Ba ki jest to równie zestaw kompetencji, które mo na
w du ym stopniu wytrenowa . Du o w tym wzgl dzie zale y jednak od samej
postawy jednostki, jej zaanga owania i ch ci zmiany osobistej.
Wed ug V. Frankla36 proaktywno nie jest tylko kwesti typu osobowo ci czy
kompetencji, ale przede wszystkim jest ogóln postaw brania pe nej odpowiedzialno ci za swoje ycie, a tym samym te wiadomego dokonywania wyborów. Wed ug
niego ka dy cz owiek ci gle wybiera – od warunków, w jakich yje, pracy, któr
wykonuje, stylu ycia, jaki prowadzi po warto ci, które wyznaje i to, jak reaguje na
kolejne do wiadczenia yciowe. Wed ug V. Frankla mo na mówi o trzech rodzajach
warto ci yciowych: tych do wiadczanych – czyli tego, co si w yciu zdarza; tworzonych – czyli tego, co sami powo ujemy do ycia oraz tych zwi zanych z postaw
– czyli nasze odpowiedzi, reakcje na to, czego do wiadczamy. Bardziej liczy si przy
tym nie to, czego do wiadczamy (bo na to mo emy czasem nie mie wp ywu) tylko
to, jak na to reagujemy. Osoby proaktywne korzystaj z w asnej wolno ci wyboru
i wiadomie wybieraj reakcje na to, co ich spotyka – decyduj , co dane do wiadczenie
z nimi zrobi. Natomiast osoby reaktywne kieruj si najcz ciej w asnymi przyzwyczajeniami, nawykami, przerzucaniem odpowiedzialno ci na otoczenie, z e warunki
itp. S. Covey rozwin teori V. Frankla wprowadzaj c poj cie „kr gu wp ywu”37.
Wed ug S. Coveya, wszystkie obszary naszego yciowego zainteresowania, czyli
to, co nas interesuje i co jest dla nas wa ne, mo na podzieli na te, które nale do
naszego „kr gu wp ywu” i na takie, które s poza nim. Osoby proaktywne s skoncentrowane na tym, na co maj wp yw, a przy tym jeszcze staraj si ten „kr g wp ywu”
stale powi ksza , na przyk ad zdobywaj c now wiedz i umiej tno ci lub nawi zuj c
nowe relacje z innymi lud mi. Nie zajmuj si sprawami, które aktualnie uwa aj za
niezale ne od w asnych decyzji – w tym sensie nie uzale niaj na przyk ad swojego
nastroju od warunków pogodowych. Wed ug S. Coveya, w ramach „kr gu wp ywu”
s obszary, na które cz owiek ma wp yw bezpo redni i za które w pe ni odpowiada
36
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Frankl V., Homo patiens, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1984.
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– nale tu wszelkie nasze reakcje na do wiadczenia, zachowania i nawyki oraz obszary, na które ma wp yw po redni – nale tu relacje z innymi lud mi – mo emy
zmienia w asne zachowanie wobec innych, ale to oni decyduj , jak na nie odpowiedz i zareaguj . Natomiast obszary yciowe, na które nie mamy adnego wp ywu (na
przyk ad nasza przesz o ) wymagaj przyj cia odpowiedzialno ci za zmian naszego
stosunku wobec nich – akceptacji, nauczenia si jak z nimi y . Bez wzgl du jednak na
to, czy dany problem podlega kontroli bezpo redniej czy po redniej, czy te nie podlega kontroli w ogóle, osoba proaktywna zawsze zrobi pierwszy krok i podejmie inicjatyw , a by spróbowa problem rozwi za . Zmiana nawyków, metod wp ywu i sposobu,
w jaki postrzegamy problemy nie podlegaj ce kontroli – to wszystko wed ug S. Coveya, nale y do „kr gu wp ywu”, a wi c nale y do obszaru naszej odpowiedzialno ci.

3.3. Tworzenie nowych scenariuszy rozwojowych
– od wizji do celów
Funkcjonowanie w globalnym rodowisku niesie ze sob z jednej strony nowe szanse rozwoju i realizacji aspiracji indywidualnych, a z drugiej strony brak poczucia
bezpiecze stwa, którego ród em s wi zi cz owieka z miejscem i lud mi38. Obecnie cz owiek, jak nigdy dot d mo e poszukiwa nowych mo liwo ci realizowania w asnych celów, eksplorowa nowe, nieznane dotychczas miejsca, przekracza
sztywne do tej pory bariery i granice oraz do wiadcza nowych, nawet ekstremalnych prze y . Ten nowy wymiar wolno ci ma jednak do wysok cen , jak
jest brak sta ych wi zi ze rodowiskiem ﬁzycznym, spo ecznym i mi dzyludzkim.
Cz owiek otwarty na przemieszczenia przestrzenne, na realizacj „karier bez granic”, a tym samym na przelotno kontaktów z miejscami i innymi lud mi, tworzy
za ka dym razem now , tymczasow to samo (ang. provisional identity). Wed ug
Z. Baumana39 we wspó czesnych warunkach to samo trzeba konstruowa wci
na nowo, czyli technik ,,absolutnych pocz tków”, a przy tym jest to to samo
,,dryfuj ca” i ,,odkotwiczona”. Kszta towanie trwa ej to samo ci nie jest bowiem
wed ug niego rozwi zaniem, które pozwoli cz owiekowi zaadaptowa si do nowej
rzeczywisto ci, a tym samym y i rozwija si w warunkach ci g ej niepewnoci. Tymczasowo identyﬁkacji, a tym samym wielo to samo ci, okre lonych
przez Baumana jako ,,kolekcja przywdziewanych na przemian masek” powoduje,
e wspó czesny cz owiek, przy braku dotychczasowych punktów oparcia i trwa ych
identyﬁkacji spo eczno-zawodowych, zmuszony jest do ci g ego podtrzymywania
swojej odr bno ci i integralno ci wewn trznej. W tym kontek cie szczególnego
znaczenia nabiera umiej tno samodzielnego deﬁniowania w asnej misji yciowej
oraz tworzenia w asnej elastycznej, a przy tym spójnej mapy celów.
38

39

Ba ka A., Globalizacja pracy i kariery a procesy identyﬁkacji spo ecznej i indywidualnej, Instytut
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Wed ug S. Coveya40, proces deﬁniowania w asnej misji yciowej polega na okreleniu „w asnej wizji ko ca”, stanowi cej rodzaj paradygmatu czy perspektywy ko ca ycia, wyobra enia ca o ci ycia wraz z jego najwa niejszymi zasadami i warto ciami, b d cego przy tym kryterium, wed ug którego mo na ocenia bardziej
szczegó owe cele, plany czy nawet konkretne czynno ci. Natomiast wed ug P. Streep
i A. Bernesteina41, jest to „wizja idealnej przysz o ci” bilansuj ca wszystkie cele yciowe. Misja yciowa koncentruje si wi c wokó tego, kim cz owiek chce by , co chce
robi oraz wokó warto ci, na których to „bycie” i „robienie” b dzie oparte. Wed ug
P. Streep i A. Bernesteina okre lenie misji yciowej ma kluczowe znaczenie dla procesu podejmowania efektywnych decyzji yciowych, skutecznego zarz dzania w asnym
zaanga owaniem, a przede wszystkim dla utrzymywania spójno ci kumulowanych
do wiadcze czy planowania kolejnych strategii rozwojowych. Misja yciowa stanowi wi c punkt wyj cia do formu owania celów w ró nych dziedzinach ycia oraz
strategii ich realizacji. Deﬁniowanie i ci g e aktualizowanie w asnej misji yciowej
wymaga du ej samo wiadomo ci, a przy tym nie jest procesem atwym. Podobnie jak
skuteczne zarz dzanie w asn ﬁrm , tak zarz dzanie w asnym rozwojem osobistym
i zawodowym wymaga jednak wizji tego, co chcemy osi gn .
Misja yciowa jest punktem wyj cia do sporz dzania mapy celów. P. Streep
i A. Bernstein, powo uj c si na wyniki bada zrealizowanych w ród ameryka skich studentów pod kierownictwem D. Morisano z 2010 roku, twierdz , e sporz dzanie mapy celów na pi mie, ich kategoryzacja, ci g e uszczegó awianie i samoreﬂeksja w tym zakresie zwi kszaj zdolno do oceny, czy wysi ki zmierzaj ce
do ich realizacji s skuteczne, czy ich osi gni cie jest realne, a przede wszystkim
pozwalaj zobaczy relacje mi dzy celami pod wzgl dem ich wzajemnej zgodno ci
i spójno ci z misj yciow .
P. Streep i A. Bernstein wyró niaj nast puj ce kategorie celów yciowych:
• Cele osobiste – obejmuj aspiracje i d enia osobiste dotycz ce sfery rozwoju
osobowo ci; mog by zarówno ogólne i abstrakcyjne (bycie bardziej wra liwym na innych, bardziej odpornym na stres) lub bardziej konkretne (czytanie
wi kszej ilo ci ksi ek, nauczenie si nowego j zyka obcego);
• Cele zawodowe – dotycz sfery pracy i rozwoju zawodowego; równie mog
by abstrakcyjne lub konkretne, ale wa ne, by uwzgl dnia y nie tyle cie ki
rozwoju zwi zane z aktualnie wykonywanym zawodem, ale w szerszym uj ciu – ogólne obszary pracy i kompetencje niezb dne do utrzymywania w asnej atrakcyjno ci na rynku pracy z jednej strony, a z drugiej – do utrzymania
spójno ci w asnej koncepcji zawodowej;
• Cele dotycz ce relacji spo ecznych – obejmuj zamierzenia dotycz ce zarówno jako ci ju nawi zanych relacji i wi zi, jak i planowania nowych; wa ne
40
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jest, by cele dotycz ce relacji z innymi lud mi by y spójne z wyznawanymi
warto ciami w tym obszarze;
• Cele dotycz ce uczenia si i osi gni – s to cele zwi zane z rozwojem osobistym oraz zawodowym, mog wi c odzwierciedla cele okre lone w pozostaych kategoriach; w przypadku tej kategorii bardzo wa na jest jednak reﬂeksja
nad rodzajem motywacji, która im towarzyszy – czy jest to motywacja d enia
do mistrzostwa, czy raczej motywacja zwi zana z unikaniem pora ek42.
Proces formu owania celów yciowych bardzo silnie wp ywa na motywacj i zaanga owanie w ich pó niejsz realizacj , dlatego te , wed ug J. uczaka43, bardzo wa ne
jest uwzgl dnienie poni szych zasad w ich okre laniu:
• Cel powinien spe nia kryteria SMART:
Speciﬁc – konkretny
Measurable – mierzalny
Achievable – osi galny
Realistic – realny
Time bound – okre lony w czasie
• Cel powinien by okre lony pozytywnie, tzn. wskazywa to, co chcemy osi gn ,
a nie to, czego nie chcemy. Wielu osobom atwiej jest mówi o tym, czego nie
chc (d enie „od”) ni o tym, czego by chcia y (d enie „do”). Warto jednak
formu owa cele jako komunikaty pozytywne, gdy wówczas maj one inn
si anga uj c do dzia ania, na przyk ad jako odpowiedzi na pytania: Czego
chc ? Co chc teraz zmieni ? Co chc robi inaczej?
• G ówny cel powinien stanowi jedno kluczowe zdanie, sformu owane w trybie oznajmuj cym, bezwarunkowym i za pomoc konkretnych poj – takie
krótkie zdanie powinno by „ rodkiem tarczy”, zawiera podstawow tre
celu, na przyk ad: Chc do czerwca schudn 5 kg.
• Cel powinien by rzeczywisty, czyli umieszczony w kontek cie – wskazywa gdzie, kiedy, z kim, w jakich okoliczno ciach ma by zrealizowany, na
przyk ad jako odpowiedzi na pytania: Kiedy chc osi gn cel? Gdzie chc
osi gn cel? Z kim chc osi gn cel? W jakim innym kontek cie osi gni cie tego celu mo e by u yteczne? W jakich okoliczno ciach cel ten b dzie
mniej wa ny i mniej u yteczny?
• Warto wybiera cele, które mo na zrealizowa samodzielnie, czyli takie,
które b d od nas zale ne. Istotne jest przemy lenie wybranego celu pod
wzgl dem nast puj cych pyta : Co zrobi , eby osi gn cel? Czy co mo e
mi przeszkodzi w osi gni ciu celu? Czy potrzebuj pomocy w osi gni ciu
celu? Czy realizacja celu zale y tylko ode mnie, czy mo e jeszcze od kogo
innego? Jak mog wp yn na osi gni cie celu? Co mog zrobi natychmiast?
42
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• Cel powinien by sformu owany w sposób sprawdzalny, czyli odpowiada na
pytania: Po czym poznamy, e cel zosta zrealizowany? Jakie obserwowalne
zmiany (w sobie, w innych, w otoczeniu zewn trznym) upewni nas, e cel
zosta osi gni ty?
• Cel powinien by „ekologiczny”. Warto sprawdzi , jakiego rodzaju straty i korzy ci przyniesie jego osi gni cie, czy jest on zgodny z wyznawanymi wartociami, a ogólniej – czy jego osi gni cie zwi kszy nasz wewn trzny komfort.
Podczas analizy „ekologii celu” warto zastosowa tzw. Pytania Kartezja skie:
Co by si nie wydarzy o, gdybym osi gn cel? (- +)
Co by si nie wydarzy o, gdybym nie osi gn celu? (- -)
Co by si wydarzy o, gdybym osi gn cel? (++)
Co by si wydarzy o, gdybym nie osi gn celu? (- +)
• Warto sprawdzi koszt realizacji celu – czy na pewno jest on wart po wi cenia czasu, energii i innych zasobów. Mo na porówna cel z innymi postawionymi sobie celami, zweryﬁkowa go z systemem warto ci, odpowiadaj c na
pytanie: Czy w zwi zku z kosztami naprawd chc zrealizowa cel?
• Cel powinien by okre lony za pomoc konkretnych, sensorycznych poj tak,
aby sta si multisensorycznym obrazem: Co b d widzia , s ysza i odczuwa ,
kiedy osi gn cel? Jak bardzo b dzie to dla mnie satysfakcjonuj ce w skali
od 1 do 10?
• Na koniec warto sprawdzi , czy ostatecznie cel jest zgodny z: w asnym systemem warto ci, wizj idealnej przysz o ci, misj yciow .
• Kolejnym krokiem jest planowanie konkretnych kroków osi gni cia celu,
czyli okre lenie strategii.
Sformu owane wed ug powy szych zasad cele dotycz ce naszych ró nych obszarów yciowych warto jeszcze, wed ug P. Streep i A. Bernsteina, przeanalizowa wed ug nast puj cych kryteriów (Rysunek 2.1.):
Cele wewn trzne vs zewn trzne – okre lenie, które z przyj tych celów s wewn trzne (zale ne tylko od nas samych, autonomiczne i podmiotowe, na przyk ad
samoakceptacja, aﬁliacja, poczucie wspólnoty, zdrowie), a które zewn trzne (czyli takie, które zale od reakcji lub aprobaty osób trzecich, na przyk ad uznanie
spo eczne, sukces ﬁnansowy, atrakcyjny wizerunek). Wed ug bada opisywanych
przez Streep i Bernsteina osoby, które skupiaj si bardziej na celach wewn trznych,
deklaruj lepszy dobrostan, ni szy poziom niepokoju i przygn bienia oraz mniej dolegliwo ci ﬁzycznych ni osoby, które s ukierunkowane na cele zewn trzne.
Cele krótkoterminowe vs cele d ugoterminowe – okre lenie, jak sformu owane
cele uk adaj si na linii czasu, czyli które z nich wi
si z blisk , a które z dalek
przysz o ci (kryterium czasu mo na samodzielnie okre li : dni, miesi ce, lata).
By mo e na tym etapie analizy oka e si , e niektóre cele krótkoterminowe s
etapami celów dalekosi nych.
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Cele sprzeczne vs cele zgodne – okre lenie, na ile przyj te cele s wzajemnie
zgodne, a które z nich s sprzeczne, wykluczaj si na przyk ad pod wzgl dem czasu
ich osi gni cia, naszych mo liwo ci, przyj tego systemu warto ci czy zasad okrelonych w misji yciowej.
Okre lenie priorytetów w ród celów – nadanie wag wszystkim celom, stworzenie
hierarchii celów zgodnie z w asnym systemem warto ci; taki zabieg mo e w przysz o ci uchroni od trudno ci zwi zanych z podejmowaniem decyzji lub wyborami
wynikaj cymi z celów okre lonych w ró nych obszarach yciowych.
Tabela 2.1. Przyk ad wzoru mapy celów.
Krótkoterminowe

D ugoterminowe

Wewn trzne/
zewn trzne

Zgodno /
sprzeczno

Priorytetowo
(skala 1-10)

Cele
yciowe
Kariera/praca
Relacje
Uczenie si
/osi gni cia

Bardzo przydatna przy sporz dzaniu mapy celów, ocenianiu ich i podejmowaniu
decyzji dotycz cych ich realizacji jest zasada „przep ywu” (ang. ﬂow) opisana przez
M. Csikszentmihalyi44. Autor ten na podstawie swoich bada nad „przep ywem”
u osób twórczych, zwanym równie „do wiadczeniem optymalnym” zauwa y , e
ludzi silnie motywuje jako do wiadczanego uczucia przy wykonywaniu zada
w pewnych okre lonych warunkach – pojawia si wówczas ca kowite poch oni cie
dan czynno ci , pe na koncentracja i uwa no przy utracie poczucia czasu i oderwaniu od otaczaj cej rzeczywisto ci. Wed ug niego, w zwi zku z prze ywaniem
„przep ywu” pojawia si poczucie twórczego odkrycia, które stymuluje do coraz
wi kszych osi gni . Do wiadczenie przep ywu przedstawia on na dwóch wymiarach: wyzwa i umiej tno ci (Rysunek 2.1.).
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Rysunek 2.1. Uwarunkowania pojawienia si do wiadczenia „przep ywu”.

ród o: Csikszentmihalyi M., Flow. The Psychology of Optimal Experience, Harper
Perennial, New York 1991, s. 74.
Rysunek 2.1. przedstawia reakcj jednostki na nowe do wiadczenie. Punkt A1 obrazuje pierwsze próby, niskie umiej tno ci i niskie wyzwania oraz prze ycie rado ci
( ﬂow) z dokonywania czego nowego. Na pewnym etapie wyzwania nie zmieniaj
si (poprzeczka), ale rosn przy tym umiej tno ci, co powoduje uczucie znudzenia (punkt A2) oraz próby zwi kszenia wyzwania i rado ci zwi zanej z nowymi
osi gni ciami (punkt A4). Inna mo liwo wi e si z sytuacj , w której rosn
wyzwania, ale nie zwi kszaj si umiej tno ci (punkt A3). Prowadzi to do poczucia
niepokoju i intensywnego uczenia si i znów – punktu rado ci z wysoko stawianych
wymaga i mo liwo ci ich pokonania (punkt A4). Punkty A1 i A4 znajduj si na
rysunku w pa mie „przep ywu”.
Wed ug M. Csikszentmihalyi do wiadczenie „przep ywu” pe ni funkcj integracyjn wobec Ja, gdy g boka koncentracja my li, intencji i uczu na tym samym celu
jest zwykle porz dkuj ca, a prze ycie to daje poczucie harmonii. Po do wiadczeniu
„przep ywu” jednostka ma wi c poczucie pe nej integracji nie tylko wewn trznej,
ale te w odniesieniu do ludzi i wiata.
Czynno lub zadanie, które wywo uje „przep yw” jest wed ug M. Csikszentmihalyi wpisana w jaki wa ny dla nas autoteliczny cel. Mo e wi c stanowi wa ny
sygna o tym, na ile dany cel jest dla nas istotny i warty po wi cenia. Dzi ki takim do wiadczeniom cele pierwotnie realizowane g ównie z przyczyn zewn trznych mog sta si celami wewn trznymi pod wzgl dem znaczenia, warto ci i mocy
wprowadzania nas w stan „przep ywu”. Autor podaje jako przyk ad chirurga, który
z przyczyn „zewn trznych” zosta lekarzem – g ównie ze wzgl du na presti spo eczny i dobre zarobki. Jednak w wyniku pojawiania si w trakcie jego pracy do wiad-
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czenia „przep ywu” i du ej satysfakcji, sta a si ona do wiadczeniem autotelicznym,
a motywacja do jej wykonywania uleg a gruntownej zmianie. Pojawianie si „przep ywu” mo e wi c z jednej strony sygnalizowa istotno i stopie autoteliczno ci
wyznaczanych celów, a z drugiej stopie równowagi mi dzy naszymi ambicjami
i trudno ci celów a realnymi mo liwo ciami ich osi gni cia. Dzi ki odnoszeniu
do wiadczenia „przep ywu” do wyznaczanych celów mo na równie uchroni si
od „pu apki utopionych kosztów”, która wed ug P. Streep i A. Bernsteina wp ywa
w du ym stopniu na proces podejmowania decyzji o kontynuowaniu zaanga owania
w realizacj jakiego celu tylko ze wzgl du na poczynion ju du inwestycj czasu
i energii, a cz sto w oderwaniu od pierwotnej motywacji.
Wed ug P. Streep i A. Bernsteina, umiej tno kreowania nowych celów i strategii
ich osi gania jest tak samo istotna, jak umiej tno odanga owania poznawczego
i afektywnego od celów, które okaza y si ma o efektywne lub niewarte wysi ku.
Ka da zmiana wymaga opuszczenia tzw. strefy komfortu wewn trznego, czyli sytuacji zdeﬁniowanej, znanej emocjonalnie i zapewniaj cej poczucie bezpiecze stwa,
a tym samym poci ga za sob poczucie niepewno ci i stres. Zmiana jest jednak nieodzownym i nieuniknionym elementem procesu rozwoju, a obecnie te g ówn charakterystyk otaczaj cej rzeczywisto ci, dlatego te na znaczeniu zyskuj metody
wzmacniania zdolno ci twórczego my lenia i kreowania nowych rozwi za , zdolnoci podejmowania ryzyka oraz skutecznego reagowania w sytuacjach niepewno ci.

3.4. Metody kreowania innowacyjnych rozwi za w biznesie
Wspó czesne ﬁrmy i organizacje funkcjonuj w warunkach wymagaj cych z jednej
strony elastycznego reagowania na zmiany rynkowe, a z drugiej twórczego kreowania i projektowania innowacyjnych rozwi za . Te dwa obszary styczno ci ze
zmian wymagaj przyj cia ró nych metod i narz dzi.
Reakcje na zmiany mog wi za si z poczuciem zadowolenia i gotowo ci do
uczenia si i rozwoju b d z poczuciem niepokoju i braku kontroli nad sytuacj ,
co z kolei mo e prowadzi do oporu wobec zmian. Wed ug R. Grifﬁna45 najcz ciej wyst puj cymi przyczynami oporu w organizacjach s : niepewno , zagroenie osobistych interesów, odmienny sposób spostrzegania sytuacji oraz uczucie
straty. Pojawianie si oporu wobec zmian jest zjawiskiem bardzo cz stym, dlatego
te wiele organizacji i przedsi biorstw podejmuje dzia ania maj ce na celu ograniczenie poczucia nieprzewidywalno ci i niekontrolowalno ci sytuacji uczestników
zmian. Wed ug W. Danieckiego46, skuteczne przeprowadzenie zmian w organizacji mo e by zapewnione przez podmiotowe uczestnictwo oraz autentyczne zaan45

46

Grifﬁn R. W., Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004.
Daniecki W., Strategie zmian. Teorie i rekomendacje praktyczne, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2004.
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ga owanie wszystkich uczestników transformacji. Podmiotowe funkcjonowanie
w sytuacji zmiany zale y przy tym nie tylko od warunków spo eczno-organizacyjnych, zapewniaj cych dost p do informacji i mo liwo wywierania wp ywu na
bieg zdarze , ale równie od postawy samych uczestników. Podmiotowe uczestnictwo w zmianie, a przy tym zwi kszanie szans na w asny rozwój wymaga przede
wszystkim nastawienia proaktywnego, umiej tno ci funkcjonowania w sytuacjach
niestabilnych i braku obawy przed eksperymentowaniem z nowymi zachowaniami
oraz przed nieuniknionymi niepowodzeniami. Jakakolwiek zmiana w ﬁrmie, wywieraj ca wp yw na kultur organizacji, bardzo cz sto wymaga bowiem od jednostek zmiany dotychczasowych nawyków, przyzwyczaje i zachowa zwi zanych
z prac . Autentyczne zaanga owanie w proces transformacji oznacza wi c z jednej
strony mo liwo wywierania wp ywu na to, co si dzieje, a z drugiej strony pozostawanie pod wp ywem tego procesu i realizowanie w asnej przemiany i rozwoju.
Przebieg behawioralnej zmiany dostosowawczej, wywo anej czynnikami zewn trznymi wed ug W. Danieckiego opiera si na trzech mechanizmach:
• Podporz dkowanie – zmiana zachodzi, gdy jednostka nie jest w stanie przeciwstawi si temu, co si dzieje, wykazuj c postaw bierno ci i uleg o ci.
Z czasem mo e doj do internalizacji, ale po usuni ciu nacisku mog te
pojawia si próby unikni cia czy odwrócenia zmiany;
• Identyﬁkacja – zmiana jest w tym przypadku wynikiem ch ci upodobnienia
si do ród a w adzy;
• Internalizacja – zmiana zostaje zaakceptowania jako cz
w asnego obrazu,
przy czym do jej wytworzenia niezb dne jest podmiotowe i osobiste zaangaowanie jednostki w ten proces.
To, czy zmiana zostanie zinternalizowania i b dzie zmian podmiotow , czy b dzie ona wynikiem podporz dkowania lub identyﬁkacji i tym samym b dzie miaa charakter przedmiotowy, zale y w du ej mierze od poczucia autorstwa i stopnia
zaskoczenia sytuacj . Du e znaczenie ma wi c fakt, czy zmiana ma charakter planowany, czy dostosowawczy oraz czy istnieje mo liwo podmiotowego uczestnictwa w procesie transformacji. Podmiotowe uczestnictwo w zmianie organizacyjnej,
wymagaj ce od jednostki proaktywno ci i radzenia sobie z niepewno ci , niesie ze
sob szans na autonomiczne dokonywanie zmian osobistych, a tym samym na przystosowanie do nowych okoliczno ci i rozwój osobowo ci. W tym celu wspó czesne
ﬁrmy coraz cz ciej si gaj po takie narz dzia wspierania procesu wprowadzania
zmian, które z jednej strony pozwalaj uczestnikom procesu do wiadczy ró nych
scenariuszy rozwoju w sytuacji symulacyjnej, a z drugiej strony si gaj po narz dzia
umo liwiaj ce partycypacj uczestników procesu w projektowaniu zmian.
Coraz bardziej popularnym narz dziem wspieraj cym rozwój ró norodnych kompetencji staj si szkoleniowe gry symulacyjne. Ze wzgl du na stosowan w nich
technologi mo na wyró ni symulacje komputerowe, planszowe oraz scenariuszowe
(bazuj ce na odgrywaniu ról). D ugo rozgrywki zale y w du ej mierze od celu gry
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i zakresu trenowanych kompetencji (od kilku godzin do kilku miesi cy). Skuteczno
zastosowania modeli symulacyjnych w procesach szkoleniowych polega na tym, e
atwiej jest dzi ki nim wzbudzi zaanga owanie uczestników, którzy kompetencje
zdobywaj poprzez do wiadczanie ró nych sytuacji symulacyjnych i uczenie si od
siebie nawzajem (tzw. modelowanie), a przy tym atwiej jest im w przestrzeni gry
podejmowa ryzyko i pope nia b dy. Gry symulacyjne pozwalaj wi c g ównie
zmierzy si z niepewno ci , a urzeczywistniaj c zasad „play it before you live it”
(zagraj, zanim do wiadczysz) motywuj do przygotowania si na przysz e wydarzenia, eksperymentowania, studiowania i testowania nawet najbardziej nieprawdopodobnych scenariuszy rozwojowych. Dodatkowo osi gni cie wspólnego, zespo owego
sukcesu w przypadku wygranej jest do wiadczeniem bardzo silnie wzmacniaj cym
i motywuj cym. Wed ug N. Berezowskiej i J. rednickiej47 gry symulacyjne maj coraz szersze zastosowanie. Polski oddzia Microsoft stosuje gr planszow jako wsparcie jednej z aplikacji biznesowych – zamiast opowiada klientom o CRM, zaprasza
ich do gry na ten temat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych o polskiej rezydencji
i wolontariacie europejskim mówi a m odzie y poprzez gry (gra w Facebooku i gra
miejska). W innych du ych polskich ﬁrmach gry wspieraj dialog zarz du ze zwi zkami zawodowymi, s metod utrwalania warto ci ﬁrmowych oraz sposobem na systemowe wprowadzanie nowych pracowników. W ﬁrmach consultingowych pomagaj
rozwija kompetencje konsultantów i doradców. W Holandii w sektorze publicznym
wspieraj wdra anie reform – dzi ki nim obywatele mog prze wiczy nowe rozwi zania prawne, zanim wejd one w ycie. W Nowym Jorku otwarto za szko , w której
dzieci ucz si kreatywno ci poprzez projektowanie gier.
Podsumowuj c, gry symulacyjne poprzez po czenie walorów gier (interaktywne
do wiadczenie anga uj ce intelekt i emocje oraz bazuj ce na motywacji wewn trznej)
oraz modeli symulacyjnych (dynamika, mo liwo wgl du w przesz o systemu i mo liwo weryﬁkacji w asnych za o e dotycz cych jego przysz o ci), wspieraj :
• Wzrost wiedzy proceduralnej (daj c okazj do zastosowania zdobytej wczeniej wiedzy specjalistycznej w konkretnych sytuacjach);
• Integracj zdobytej wcze niej wiedzy i pozyskanych umiej tno ci;
• Odkrywanie zwi zków przyczynowo-skutkowych w odwzorowanych w nich
systemach oraz konstrukcj ich ca o ciowego ogl du;
• Odkrywanie interakcji i konsekwencji dzia a zarówno w asnych, jak i innych
uczestników gry;
• Budowanie umiej tno ci wyszukiwania adekwatnych i przydatnych informacji oraz oceny wiarygodno ci ich róde ;
• Rozumienie i akceptacj z o ono ci systemów spo ecznych i spo eczno-gospodarczych;
• Kszta towanie postaw;
• Wzmocnienie akceptacji dla pope niania b dów w warunkach niepewno ci;
47
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• Rozwijanie kompetencji decyzyjnych;
• Rozwijanie kreatywno ci;
• Rozwijanie kompetencji interpersonalnych (m.in. prowadzenie negocjacji,
wspó praca w zespole, wywieranie wp ywu);
• Nabywanie umiej tno ci uczenia si poprzez trening tzw. uczenia si g bokiego (na poziomie zmian modelu my lowego, a nie tylko konkretnych dzia a )48.
Poza trenowaniem kompetencji zwi zanych z efektywnym funkcjonowaniem
w warunkach ci g ych zmian i niepewno ci, wiele wspó czesnych ﬁrm poszukuje
skutecznych metod pobudzania twórczego i innowacyjnego my lenia w swoich zespo ach. Obecnie istnieje wiele metod wspomagaj cych proces generowania nowych
rozwi za , które mo na podzieli na dwie grupy: intuicyjno-kreatywne oraz systematyczno-analityczne – te najpowszechniej stosowane w ró norodnych dziedzinach
wiedzy i specjalizacji przedstawia tabela 2.2.
Tabela 2.2. Przyk ady narz dzi twórczego my lenia.
Nazwa
metody
Metoda
analogii
Metoda analizy znanych
systemów
technicznych
Metoda
analizy
naturalnych
systemów
Bionika

Krótka charakterystyka metody
Wykorzystywanie posiadanych elementów wiedzy i danych do tworzenia
powi za i poszukiwania nowych rozwi za . Dwa odr bne zagadnienia
mog przyczyni si do stworzenia rozwi zania poprzez odnalezienie
analogii.
Badanie istniej cych struktur technicznych i wykorzystywanie ich do nowych systemów.
Badanie naturalnych systemów i przenoszenie rozwi za oraz zasad ich
konstrukcji na nowe.
Przenoszenie kszta tów i struktur biologicznych (przyrody i zwierz t) na
systemy technologiczne

Technika w formie dyskusji polegaj ca na otwartej i swobodnej rozmoBurza
mózgów (ang. wie na temat stworzonej uprzednio listy wszelkich pojawiaj cych si pobrainstorming) mys ów, które potencjalnie maj rozwi za dany problem.
Brainwriting

Metoda
delﬁcka

48

Odmiana brainstormingu. Pisemna forma polegaj ca na wypisywaniu pomys ów na kartce i przekazywaniu ich s siadowi z zespo u, który z kolei
podaje swoje propozycje na podstawie widniej cego na kartce zagadnienia.
Do generowania pomys ów wykorzystywana jest wiedza oraz do wiadczenie ekspertów w zakresie danej dziedziny. Ich opinie na dany temat zbierane s w formie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie. Odpowiedzi
przekazuje si ponownie ekspertom do dyskusji, która trwa do momentu
osi gni cia przez nich zgody, e dane rozwi zanie jest akceptowalne.

Balcerak A., Przedsi biorczo i postawa przedsi biorcza, [w:] Skonieczny J. (red.), Kszta towanie zachowa innowacyjnych, przedsi biorczych i twórczych w edukacji in yniera, Wydzia
Mechaniczny Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw 2011.
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Metoda galerii
Katalogi
konstrukcyjne
My lenie
poboczne
(lateralne)
Kwiat lotosu

Metoda 635

Mindmapping
Metoda
morfologicznej
skrzynki
Metody
poszukiwa

Synektyka

Metoda TRIZ
(Teoria Rozwi zywania
Innowacyjnych
Zagadnie )
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Metoda ta polega na graﬁcznym przedstawieniu danej grupie osób rozwi zania i zmotywowania ich do dyskusji i tworzenia nowych rozwi za .
Zbiór funkcji cz stkowych, które za pomoc katalogu konstrukcyjnego
prowadz do jednego z o onego rozwi zania.
Intencjonalna i wiadoma forma generowania pomys ów polegaj ca na
odej ciu od znanych i schematycznych form my lenia. My lenie poboczne czy si ci le z ol nieniem, twórczo ci i humorem.
Metoda przedstawiona za pomoc wzoru geometrycznego kwiatu lotosu, która poprzez równomierne rozmieszczenie cz stkowych problemów
wokó centralnego punktu- rodka kwiatu i opracowanie ich rozwi za
cz stkowych, pozwala przygotowa jak najwi cej pomys ów oraz rozwi zanie ca o ciowe.
Ka dy z sze ciu uczestników w ci gu pi ciu minut zapisuje na kartce
papieru trzy pomys y. Nast pnie przekazuje kartk s siadowi, który na
podstawie tych zagadnie wypisuje swoje trzy propozycje. Kartka przekazywana jest tak d ugo, a do uczestnika dotrze kartka z jego rozwi zaniem.
Metoda ustrukturyzowana, wizualizuj ca zagadnienie w postaci mapy myli. W rodku zostaje przedstawione zagadnienie problemowe, cz sto wraz
z symbolizuj cym je rysunkiem. Propozycje rozwi zania dorysowuje si na
kolejnych rozga zieniach, które mog by dalej rozbudowywane.
Polega na przyporz dkowaniu – za pomoc graﬁcznych skrzynek morfologicznych – elementów cz stkowych i ró nych funkcji zwi zanych
z zagadnieniem problemowym, rozwi zuj cych zadanie. Ich kombinacja
daje rozwi zanie cz stkowe.
Poszukiwanie w literaturze, Internecie, opisanych patentowych i innych
bazach danych zwi zków pomi dzy okre lonymi poj ciami. Stworzona
ostatecznie mapa wiedzy pozwoli na wygenerowanie rozwi zania.
Jest technik grupowego rozwi zywania zada , która wykorzystuje
zdolno ludzkiego umys u do czenia na pozór niepowi zanych ze sob
elementów. Jej celem jest kontrola nie wiadomych procesów twórczych
przy zastosowaniu my lenia metaforycznego na podstawie budowania
ró nych analogii. Twórca tej metody utrzymuje, e sesj lepiej przeprowadzi w grupie, poniewa przewy sza ona my lenie indywidualne.
W tym przypadku powinno si odrzuci utarte regu y my lenia na rzecz
pocz tkowo na pozór niemo liwych porówna i rozwi za .
Metoda oparta na logice i posiadanych zasobach. Sprowadza si do studiowania istniej cych wzorów, zarejestrowanych problemów i ich rozwi za . Do g ównych obszarów zastosowania tej metody nale fakty
zwi zane z powtarzaj cymi si problemami oraz post powanie zwi zane
z wygenerowaniem nowej koncepcji. Metoda ta bazuje na stwierdzeniu,
e istniej pewne uniwersalne regu y kreatywno ci prowadz ce do odpowiedniego rozwi zania oraz, e w ka dym systemie istniej sprzeczno ci
lub ograniczenia, które trzeba dostrzec i wyeliminowa . Opiera si na
kilkudziesi ciu okre lonych zasadach usuwania sprzeczno ci technicznych oraz innych algorytmach i instrumentach, które mo na stosowa
w ró nych dziedzinach wiedzy i specjalizacji.

ród o: Skonieczny J. (red), Kszta towanie zachowa innowacyjnych, przedsi biorczych i twórczych w edukacji in yniera, Wydzia Mechaniczny Politechniki
Wroc awskiej, Wroc aw, 2011.
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Wybór konkretnych technik i narz dzi wspieraj cych twórcze my lenie zale y od wyboru strategii twórczej pracy. Wed ug E. N cki49, do g ównych strategii tego typu nale :
Strategia wyniku idealnego – przy zastosowaniu tego rodzaju strategii poprzez
wyobra enie idealnego stanu ko cowego, czyli stanu po rozwi zaniu problemu,
mo na uwolni si od sztywnych, rutynowych sposobów my lenia o problemie, jak
te na chwil uwolni si od wymaga narzuconych przez rzeczywisto . Polega
ona na rozpocz ciu procesu pracy twórczej od sytuacji po danej i dochodzeniu do
sytuacji zastanej poprzez usuwanie rozbie no ci pomi dzy tymi zdeﬁniowanymi
sytuacjami – jest to wi c strategia cofania zamiast strategii „prosto do przodu”;
Strategia zarodka – strategia ta polega na wymy laniu czegokolwiek, bez dbao ci o u yteczno i warto tych pomys ów, aby nast pnie systematycznie udoskonala powsta y „zarodek”. Pomys wyj ciowy nie musi wi c spe nia adnych
kryteriów oryginalno ci, innowacyjno ci czy przydatno ci. Wa ne jednak, by pe ni funkcj „zarodka”. Strategia ta jest szczególnie u yteczna wówczas, gdy brakuje
jakichkolwiek pomys ów, a sytuacja ta umacnia dodatkowo ograniczaj ce przekonania o braku mo liwo ci podj cia twórczej aktywno ci.
Strategia nadmiaru – w przypadku tej strategii celem jest wytwarzanie jak najwi kszej liczby ró norodnych pomys ów, skojarze , analogii, pyta dotycz cych
problemu. Za o eniem tej strategii jest wi c wypracowanie jak najwi kszej puli rozwi za , spo ród których mo na nast pnie wybra to najlepsze lub niektóre z nich
zastosowa jako „pó produkty” takiego ostatecznego rozwi zania.
Strategia twórczego oddalenia – celem zastosowania tej strategii jest chwilowe,
ca kowicie odwracalne oddalenie si od sytuacji problemowej i zignorowanie realnych warunków towarzysz cych problemowi. Polega ona w pierwszej fazie na
koncentracji na oderwanych od problemu spekulacjach i wytworzeniu ró norodnych
wolnych skojarze , analogii i metafor, by w pó niejszych fazach pracy nad problemem konstruktywnie korzysta z tych efektów pracy.
Wybór strategii i narz dzi twórczego my lenia zale y w znacznym stopniu od
celu, jaki chcemy za ich pomoc osi gn i w jakim obszarze poszukujemy innowacji. Nic jednak w tym procesie nie zast pi dobrej znajomo ci kontekstu problemowego, jakiego dotyczy ma twórcze dzia anie.

3.5. Badania rynku jako narz dzie dialogu z otoczeniem
spo ecznym biznesu
Badania rynku mo na okre li , jako usystematyzowany proces gromadzenia informacji, które s istotne z punktu widzenia dystrybucji produktu na rynku oraz jego
dostosowania do potrzeb klientów. Nieod cznym elementem procesu badawczego
jest równie pomys na wykorzystanie wyników poprzez systematyczne w czenie
49

N cka E., Orzechowski J., S abosz A., Szymura B., Trening twórczo ci, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2005.
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ich w proces dzia ania i rozwoju organizacji lub produktu. Niniejszy podrozdzia
jest po wi cony umiej tno ci najszerszego i najbardziej efektywnego wykorzystaniu
technik bada marketingowych – obejmuj cych zarówno klientów, jak inne podmioty funkcjonuj ce w spo ecznym otoczeniu biznesu50. Aby powy szy cel móg zosta
zrealizowany, zespó lub osoba zarz dzaj ca biznesem musi by wstanie wskaza
najwa niejsze z punktu ﬁrmy elementy jej spo ecznego otoczenia, okre li charakter
cz cych je relacji i miejsce w modelu biznesowego rozwoju.
Dzia alno biznesowa we wspó czesnym wiecie jest oparta na informacji. Nie
stanowi to novum. Równie w ubieg ych stuleciach informacja odgrywa a kluczow
rol we wszelkiego rodzaju przedsi wzi ciach, których istot by o systematyczne
generowanie zysków kapita owych przez produkcj i handel. Ró nica mi dzy wspó czesn a historyczn rol , jak odgrywa dystrybucja i wykorzystanie informacji
w biznesie le y w standaryzacji procesów jej zdobywania, gromadzenia i weryﬁkacji
oraz przede wszystkim we wdro eniu stale obecnych procedur, których celem jest
optymalizacja wszelkich celowych procesów. Innymi s owy, ka da forma prowadzonej obecnie dzia alno ci gospodarczej, aby odnie sukces musi zawiera komponent
autoreﬂeksyjno ci51. Oznacza to, e uzyskana informacja musi by poddana analizie,
której celem jest okre lenie i/lub weryﬁkacja obowi zuj cych celów, modyﬁkacja
strategii, reorganizacja struktur i zasobów.
Planuj c realizacj bada rynku nale y ca y proces rozpocz od precyzyjnego
ustalenia kontekstu i celu. Determinowa to b dzie dobór okre lonych narz dzi badawczych, sposób analizy oraz uzyskanie satysfakcjonuj cych rezultatów. Przyk adowo w badaniach dla rynku us ug ﬁnansowych wykorzystywane s analizy trendu,
zestawienia tabelaryczne itp., w sektorze szybko zbywalnych dóbr konsumenckich
(FCMG) – dane panelowe. Z kolei w sektorze us ug medycznych szerokie zastosowanie maj dane pochodz ce z kontrolowanych eksperymentów. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystuje si pomiar na skalach umo liwiaj cy wyliczenie rednich.
Na rynku medialnym istnieje zapotrzebowanie na badania trendów oraz struktury
odbiorców (czytelników), a w badaniach marki stosuje si badania wizerunkowe oraz
skalowanie wielowymiarowe.
Przyst puj c do bada rynku wskazane jest z jednej strony zachowanie gradacji
zastosowanych metod, z drugiej – dopasowanie ich do zak adanych celów. Gradacja polega na rozpocz ciu procesu badawczego od informacji i danych dost pnych
(tzw. desk research), nast pnie pos u eniu si technikami obserwacyjnymi i jako50

51

Szczegó owe omówienie metod i technik wywodz cych si z bada rynku i ich zastosowanie w procedurach zwi zanych z „design thinking” znajduje si w rozdziale 3 (s. 37-47). Informacje na temat
technik i metod badania rynku znajduj si w licznych pozycjach literatury, m.in.: Mazurek- opaci ska K., Badania marketingowe Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005; Doman D., Dennison
D., Doman M., Badania marketingowe w ma ej ﬁrmie, Onepress, Gliwice 2010; Hague P., Hague
N., Morgan C., Badania rynkowe w praktyce, Onepress, Gliwice 2012. Szerzej o metodologii bada
w naukach spo ecznych: Babbie E., Badania Spo eczne w Praktyce, PWN, Warszawa 2005.
Giddens A., Nowoczesno i to samo , PWN, Warszawa 2005, s. 45.
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ciowymi w celu jak najbli szego rzeczywisto ci realiów pos ugiwania si produktem, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji przez klientów i potencjalnych
klientów. Dopiero w trzeciej fazie celowe jest stosowanie wysoko standaryzowanych bada ilo ciowych, których celem jest oszacowanie potencja u rynku, liczby
klientów oraz ewentualnej wysoko ci portfela zakupów.
Tabela 2.3. Przyk ady elementów otoczenia spo ecznego biznesu, mo liwych relacji
i form wzajemnego oddzia ywania.
Spo eczne
otoczenie biznesu

Klienci

Przedsi biorstwa
konkurencyjne

Przedsi biorstwa
kooperuj ce

Instytucje
rz dowe
i samorz dowe

Organizacje
pozarz dowe

Media

Tre mo liwych
do uzyskania informacji
Potrzeby (obecne i przysz e, u wiadomione i nieu wiadomione oraz stopie ich zaspokojenia; Mo liwo ci ﬁnansowe; Identyﬁkacja symboliczna i emocjonalna. Zmiany w czasie zwi zane
z odbiorem oferowanego produktu
Logika funkcjonowania segmentu
rynku i jego struktura na ró nych
poziomach (lokalnie, w kraju,
wiatowa). Trendy, rozwi zania.

Mo liwo ci i formy
wspó pracy
Oddzia ywanie poprzez reklam .
Tworzenie platform usystematyzowanego dialogu i wymiany informacji. W czanie do procesu
tworzenia, dostosowywania i optymalizacji produktu.

Udzia w bran owych stowarzyszeniach i zespo ach. Wspó praca
dotycz ca ustalania norm i zasad
dla danego segmentu rynku.
Wdro enie procedur umo liwiaj cych systematyczne monitorowaOptymalizacja procesu wspó pra- nie procesu kooperacji. Powinny
cy. Informacje o zachowaniach od- by one oparte na formu ach o wybiorców po rednich i docelowych. sokim poziomie standaryzacji, ale
równie uwzgl dnia mo liwo ci
otwartego dialogu.
Poznanie procesów spo ecznych
oraz charakterystyka populacji
której cz ci jest grupa docelowa. Udzia w lokalnych debatach i proIdentyﬁkacja potrzeb i problemów jektach, konsultacjach spo eczspo ecznych, administracyjnych nych itp.
i gospodarczych z punktu widzenia
w adz, mo liwych do rozwi zania
dzi ki oferowanym produktom.
Trendy w interesuj cych obszarach
rynku. Zachowania najbardziej Udzia w lokalnych debatach i proaktywnych i wiadomych grup jektach, konsultacjach spo eczkonsumentów. Identyﬁkacja po- nych itp.
trzeb i problemów spo ecznych,
Obraz rynku, trendy rynkowe Tworzenie i udzia tzw. „Wydarze
zarówno w ród producentów, jak medialnych”. Wspó praca w przekazywaniu informacji.
i konsumentów.

Wiedza i informacje pochodz ce z bada rynku stanowi integralny element ró nych narz dzi maj cych na celu optymalizacj i osi gni cie maksymalnej efektywno ci procesu tworzenia i wdra ania innowacji. Pierwsza generacja systemów
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projektowania i optymalizacji strategii uczenia si i wdra ania innowacji polega a
na podziale z o onych celów na segmenty oraz na poszukiwaniu rozwi za cz stkowych. W drugiej generacji projektowanie by o uj te jako proces spo eczny. Opiera
si mia o raczej na zespo ach ni wiedzy i rozstrzygni ciach eksperckich, a etapami
projektu by y stworzenie adekwatnej deﬁnicji i nale yte sformu owanie problemu,
poszukiwanie zasobów w ramach organizacji oraz budowanie zaanga owania.
Wed ug Ch. Owena52, projektowanie to proces twórczy, w którym zaanga owane
s narz dzia i j zyk w celu wynalezienia lub znacz cej modyﬁkacji przedmiotów
i instytucji. Ewoluuje on wraz ze zmian spo eczn . Proces projektowania rozwi za ma wyró nione fazy, które na ogó rozpoczyna faza poszukiwania zrozumienia,
a ko czy faza eksperymentowania i wynalazku.
Proces projektowania innowacji ma wymiar analityczny (poszukiwanie i odkrywanie) i syntetyzuj cy (wymy lanie i tworzenie). Najogólniej rzecz bior c, projektowanie innowacji polega na tym, e do wiadczenia z obszaru praktyki s ujmowane,
jako abstrakcyjne idee i teorie, które s u do projektowania rozwi za przenoszonych z powrotem do praktycznego kontekstu w formie produktów czy organizacji procedur. W ci gu ostatnich dwudziestu lat proces wdra ania innowacji uleg
daleko posuni tej standaryzacji, kodyﬁkacji i formalizacji, co przynios o skutek
w powstaniu takich procedur jak np. model „stage-gate”53.
Jednym z nowszych rozwi za ukazuj cych m.in. potencja bada rynku w procesie projektowania i rozwoju produktu jest uj cie cyklu wdra ania innowacji w kontek cie procesu uczenia si . Model ten opisuje cztery fazy projektowania innowacji.
Pierwsza z nich to obserwacja. W fazie tej najwa niejsze jest dotarcie do oczekiwa
i potrzeb klienta54 nie tylko zwi zanych z czysto funkcjonalnymi cechami produktu,
ale równie nawi zuj cymi do zaspokojenia potrzeb poznawczych (wiedza, nowe dowiadczenie), emocjonalnych (poczucie bezpiecze stwa, satysfakcji) czy spo ecznych
(akceptacja, wyró nianie si ).
W fazie obserwacji autorzy modelu rekomenduj pos ugiwanie si metodami bada jako ciowych, takimi jak: obserwacja uczestnicz ca (badacz obserwuje zachowania innych osób, uczestnicz c osobi cie w danym procesie – np. w sposób usyste52
53

54

Owen Ch., Considering Design Fundamentally, „Design Processes Newsletter”, 5/3 (1993), s. 2.
Model „stage-gate” obejmuje fazy odkrywania (discovery), okre lenia zakresu (scoping), tworzenia modelu biznesowego (creating busineness case), tworzenie produktu/rozwi zania (developement), testowanie i zatwierdzenie (testing and validation) oraz wej cia na rynek (launch).
Przej cie do nast pnego etapu jest zwi zane z okre lon procedur : zespó dostarcza recenzentowi (gatekeeper) rezultaty prac koncepcyjnych, które ten ocenia na podstawie sze ciu
kryteriów: dopasowanie do strategii przedsi biorstwa, zalety i konkurencyjno , atrakcyjno
rynkowa, wykonywalno techniczna, synergia i kluczowe kompetencje oraz oczekiwane zyski vs ryzyko. Ostatecznie po zako czeniu ka dego etapu podejmowana jest decyzja odno nie
kontynuacji lub zako czenia prac. Wi cej na stronie internetowej: http://www.stage-gate.com/
resources_stage-gate_full.php (dost p 20.12.2015).
W tek cie przedstawiamy model oparty na projektowaniu produktu, lecz mo e on dotyczy
równie partnerów biznesowych, kooperantów lub innych osób i instytucji.
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matyzowany obserwuje klientów podczas dokonywania zakupu lub podejmowania
decyzji) i nie uczestnicz ca (badacz jest obserwatorem zewn trznym – sam nie
uczestniczy w procesie spo ecznym), wywiady osobiste i etnograﬁczne (kierowana
rozmowa na temat okre lonych zachowa , wyborów i decyzji klienta, nastawiona na
odtworzenie ci gów przyczynowo-skutkowych oraz hierarchii motywacji i celów),
ró nego rodzaju „dzienniczki” (zach cenie klientów do dokumentowania i rejestracji poszczególnych faz dokonywania decyzji – mog mie form notatek, zdj ,
nagra ﬁlmowych), techniki z obszaru tzw. wirtualnej etnograﬁi (analiza dyskusji
na forach i innych materia ów zamieszczanych w Internecie – blogów, pyta o produkty, recenzji itp.). Faza obserwacji powinna w rezultacie dostarczy informacji
dotycz cej potrzeb klientów zarówno u wiadamianych, jak i nieu wiadomionych
oraz kontekstu, w którym b dzie funkcjonowa przysz y produkt. Na ów kontekst
sk adaj si : przestrze , aktorzy, aktywno ci (dzia ania), przedmioty, wymiar czasowy, cele i motywacje, emocje oraz zdarzenia.
Kolejna faza to ustalenie kontekstu i otoczenia produktu (ang. framework). Uzyskane
w fazie obserwacji informacje s porz dkowane wed ug wyst puj cych w nich wymiarów, tak aby docelowo mo na by o stworzy charakterystyk potrzeb zwi zanych z produktem (kategori produktów) pozwalaj c na okre lenie ramowych zasad innowacji.
Na wykresie na rysunku 2.2. przedstawiony zosta przyk ad uporz dkowania
potrzeb klientów zwi zanych z produktem (makaron). Potrzeby zosta y uporz dkowane odno nie dwóch wymiarów: impulsywne-przemy lane (o pionowa) i funkcjonalne-emocjonalne (o pozioma).
W kolejnym etapie na podstawie analizy potrzeb i motywacji potencjalnych u ytkowników dokonywana jest identyﬁkacja imperatywów (ang. value propositions). Jest
to lista korzy ci, jakie nowe rozwi zanie (produkt b d us uga) dostarczy potencjalnemu u ytkownikowi. Mo e (i powinna) ró ni si ona od ogólnych cech, charakterystyk produktu, gdy jest formu owana w oparciu o dokonan na wcze niejszym etapie
analiz potrzeb. Imperatywy mog by formu owane w oparciu o stwierdzone braki
w zaspokojeniu potrzeb. Mog przyj form listy wyselekcjonowanych potrzeb, ale
mo liwe jest ich przedstawienie w formie zasad i wskazówek (ang. design principles)
kierunkuj cych dalsz prac z przygotowywan innowacj .
W fazie czwartej nast puje powrót do obserwacji grupy ostatecznych odbiorców.
Przygotowany na podstawie imperatywów i wskazówek produkt (lub jego wersje) s
testowane w ród potencjalnych u ytkowników. Istot takiego systemu jest sta e przechodzenie mi dzy praktycznym do wiadczeniem, a teoretyczn reﬂeksj . Umo liwia
to z jednej strony weryﬁkacj pomys ów poprzez konfrontowanie ich z praktyk ,
a z drugiej – poszukiwanie w otoczeniu spo ecznym zarówno inspiracji, jak i danych
dzi ki którym mo liwe jest optymalne „sformatowanie” wypracowywanego rozwi zania (produktu) w stosunku do potrzeb (u wiadamianych i nieu wiadamianych) odbiorców i u ytkowników.
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Rysunek 2.2. Przyk ad uporz dkowania potrzeb klientów zwi zanych z produktem.

ród o: Beckman S. L., Barry M., Innovation as a Learning Process: Embedding
Design Thinking, „California Management Review”, vol. 50/1, 2007, s. 38.
W fazie czwartej nast puje powrót do obserwacji grupy ostatecznych odbiorców.
Przygotowany na podstawie imperatywów i wskazówek produkt (lub jego wersje) s
testowane w ród potencjalnych u ytkowników. Istot takiego systemu jest sta e przechodzenie mi dzy praktycznym do wiadczeniem, a teoretyczn reﬂeksj . Umo liwia to z jednej strony weryﬁkacj pomys ów poprzez konfrontowanie ich z praktyk ,
a z drugiej – poszukiwanie w otoczeniu spo ecznym zarówno inspiracji, jak i danych
dzi ki którym mo liwe jest optymalne „sformatowanie” wypracowywanego rozwi zania (produktu) w stosunku do potrzeb (u wiadamianych i nieu wiadamianych)
odbiorców i u ytkowników.
Badania rynku s cennym ród em informacji i umiej tnie zastosowane mog stanowi u yteczny element procesu wdra ania informacji. Ich zalet jest równie fakt,
e ze wzgl du na sw metodologiczn ró norodno s dobrym narz dziem nie tylko
do gromadzenia informacji, ale równie ustanawiania relacji z podmiotami obecnymi
w spo ecznym otoczeniu biznesu. Istnieje szereg komplementarnych narz dzi – procedur optymalnego wykorzystania informacji i zasobów ludzkich w procedurze
wdra ania innowacji55.
55

Jednym z nich jest darmowe narz dzie: The Field Guide to Human-Centered Design. A step-by-step guide that will get you solving problems like a designer, dost pne na stronie: http://www.
designkit.org/resources/1 (dost p 20.12.2015).

4. My lenie projektowe jako narz dzie
budowania konkurencyjno ci biznesowej
4.1. G ówne za o enia metodyczne „design thinking”
Metoda pracy projektowej w ró nych dziedzinach ycia, wykorzystuj ca zró nicowane zasoby wiedzy, kompetencji i narz dzi, jest znana i popularna od wielu lat.
Jednak to T. Brown jako pierwszy zaproponowa przyj cie szerszej perspektywy
w kontek cie projektowania i zoperacjonalizowa poj cie „design thinking” – metody, która zyskuje coraz wi ksze zastosowanie w wielu obszarach pracy projektowej.
Wed ug T. Browna metodyka pracy projektowej dotycz ca zarówno materialnych produktów, jak i procesów, us ug, interakcji powinna obecnie uwzgl dnia
przede wszystkim kontekst spo eczny, kulturowy i ekonomiczny obszaru, w którym
ma dostarczy innowacyjnego rozwi zania. Jak pisze T. Brown: „potrzebujemy takiego podej cia do innowacji, które ma w sobie moc, jest skuteczne i powszechnie
dost pne oraz mo liwe do zintegrowania ze wszystkimi aspektami dzia alno ci biznesowej i ycia spo ecznego. Potrzebujemy podej cia, które mo e by wykorzystywane przez jednostki i grupy do tworzenia prze omowych idei, wcielanych pó niej
w ycie, a co za tym idzie – wywieraj cych jaki wp yw”56. Wed ug T. Browna,
istot projektowania jest wi c zrozumienie zjawisk i zmian zachodz cych w otoczeniu, a w zwi zku z tym zaanga owanie w sam proces pracy zasobów nie tylko
projektantów, ale równie osób i grup z ich otoczenia. Metoda „design thinking”
opiera si na my leniu projektowym skoncentrowanym na zrozumieniu problemu
projektowego, zdiagnozowaniu jego kontekstu spo ecznego, kulturowego i ekonomicznego oraz na dostarczeniu takiego rozwi zania innowacyjnego, które b dzie
spe nia o kryterium u yteczno ci z punktu widzenia jego odbiorców (ang. human
centered design). Metoda my lenia projektowego nie jest przy tym przypisana do
konkretnego algorytmu pracy, ale opiera si na pobudzaniu kreatywno ci poprzez
ci g e prototypowanie potencjalnych rozwi za . Jest tym samym podej ciem nielinearnym i elastycznym, równowa cym badawcze, analityczne i kreatywne procesy my lowe. Jest procesem, w którym okre lone s pewne wska niki post pu prac,
ale ka da faza my lenia projektowego mo e si od siebie ró ni w zale no ci od
rodzaju wyzwania biznesowego, a tym samym mo e przynie wiele mo liwych
opcji dalszego dzia ania, których wybór le y w gestii zespo u projektowego.
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Brown T., Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjno ,
Wydawnictwo Libron, Wroc aw 2013, s. 15.
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Ciekaw propozycj zastosowania my lenia projektowego w obszarze dzia alno ci ma ych przedsi biorstw opisa a B. Ingle57. Ide „design thinking” prze o y a
ona na konkretne narz dzia mo liwe do zastosowania przez ma e ﬁrmy, które nie
zawsze dysponuj du ymi bud etami przeznaczonymi na dzia alno badawczo-rozwojow . W jej uj ciu praca projektowa w takim niewielkim przedsi biorstwie
mo e przebiega wed ug nast puj cych etapów:
Etap 1. Zrozumienie problemu projektowego
Zrozumienie zada stoj cych przed ﬁrm jest niezb dne do zidentyﬁkowania problemu i opracowania rozwi zania. Warunkiem rozwi zania problemu biznesowego
jest wi c dog bne zrozumienie i poj cie jego sedna. Wed ug B. Ingle wielu przedsi biorców podejmuje decyzje g ównie na podstawie w asnej wiedzy, do wiadcze
i intuicji, jednak jak uwa a efektywno prac na tym etapie projektowania mo e
zapewni przeprowadzenie pog bionych bada w danym obszarze. Szerszy opis
funkcjonalno ci takiego podej cia zosta ju przedstawiony w niniejszym opracowaniu (rozdzia 2.5.), a ze wzgl du na jego kluczowe znaczenie w kontek cie metody
„design thinking” b dzie równie tematem kolejnego podrozdzia u.
Etap 2. Deﬁniowanie problemu projektowego
Na podstawie zdobytych w toku pog bionych bada danych i szczegó owym zapoznaniu si z kontekstem podejmowanego wyzwania biznesowego mo liwe jest zdeﬁniowanie kluczowego problemu stanowi cego o kolejnych podejmowanych dzia a .
Etap 3. Ideacja
Etap ideacji polega na kreatywnym poszukiwaniu mo liwych rozwi za zdeﬁniowanego wcze niej problemu. B. Ingle proponuje na tym etapie zastosowanie metody „burzy mózgów”, mo na jednak si gn równie do strategii i narz dzi przedstawionych
w podrozdziale 2.4. Kluczowy jednak w tej fazie pracy jest dobór cz onków zespo u
projektowego, który b dzie pracowa nad prototypowaniem pomys ów i rozwi za .
Wa ne jest, aby w sk ad grupy wchodzili nie tylko pracownicy ﬁrmy przypisani do
zadania, ale równie inne osoby z otoczenia, które zapewni heterogeniczno zespou, a tym samym dostarcz szerszej i bardziej zró nicowanej perspektywy spojrzenia
na problem. Zespó projektowy powinien przy tym odzwierciedla grup docelow
rozwi zania pod wzgl dem demograﬁcznym i psychograﬁcznym. Na tym etapie pracy warto równie zastanowi si nad zaanga owaniem zewn trznego moderatora, posiadaj cego kompetencje w obszarze procesów grupowych i prowadzenia treningów
57

Ingle B. R., Design thinking dla przedsi biorców i ma ych ﬁrm. Pot ga my lenia projektowego
w codziennej pracy, Wydawnictwo Helion, 2015.
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twórczo ci. Efektem etapu ideacji powinno by wypracowanie przynajmniej kilku
konkretnych pomys ów na rozwi zanie zdeﬁniowanego wcze niej wyzwania.
Etap 4. Prototypowanie
Po wyselekcjonowaniu konkretnych propozycji rozwi za nale y przeanalizowa je
równie pod wzgl dem mo liwo ci ich prototypowania, czyli szczegó owego opracowania. Prototypowaniu mog przy tym podlega zarówno rozwi zania materialne, jak równie niematerialne – us ugi, wra enia czy procesy. Etap prototypowania
polega przede wszystkim na dokonaniu przez zespó projektowy analizy wybranych
rozwi za pod k tem biznesowym i wyborze tych, które z jednej strony b d wykonalne przy uwzgl dnieniu posiadanych zasobów i mo liwo ci, a z drugiej strony
b d w jak najwi kszym stopniu wp ywa na rozwi zanie zdeﬁniowanego problemu. Do prototypowania powinny zosta wybrane przynajmniej dwa, trzy pomys y,
a ich prototypy powinny by na tyle konkretne, kompletne i szczegó owe, aby w
kolejnej fazie pracy osoby testuj ce nie by y zmuszone do wyra ania swoich opinii
na podstawie domys ów.
Etap 5. Testowanie prototypów
Sposób testowania zale y od wypracowanych prototypów. Najcz ciej jednak stosuje si zogniskowane wywiady grupowe (grupy fokusowe), testy terenowe lub wirtualne. Kluczowy dla efektywno ci testów jest przy tym dobór ich uczestników,
którzy powinni by przedstawicielami g ównych grup interesariuszy i u ytkowników wypracowywanego rozwi zania. W przypadku testowania ró norodno
uczestników mo e zapewni szerok perspektyw spojrzenia, jednak warto tak
ró norodno kontrolowa . Prototypy mog by testowane w ród ró nych grup, ale
nale y wcze niej uczestników logicznie podzieli – na przyk ad stworzy grupy
zawodowe, o okre lonym statusie spo ecznym, wieku – w zale no ci od funkcjonalno ci prototypów. Najwa niejsza jest jednak zawsze przynale no uczestników
testów do grupy u ytkowników danego produktu czy us ugi.
Po zako czeniu realizacji testów z udzia em ró nych grup uczestników, kolejnym
etapem dzia ania jest analiza otrzymanych rezultatów. W pocz tkowej fazie nale y
przeanalizowa dokumentacj z badania ka dej z grup, a nast pnie zestawi j z pozosta ymi wynikami, aby okre li punkty wspólne cz ce poszczególne grupy interesariuszy. Powtarzaj ce si tematy i w tki b d wskazywa na elementy uniwersalne dotycz ce prototypu. Natomiast w tki unikatowe mog oznacza specyﬁczne
potrzeby lub uwarunkowania, niekoniecznie powi zane z testowanym produktem
czy us ug . W procesie analizowania wyników bardzo wa ne jest przyj cie takiej
samej metodologii pracy w przypadku ka dego testowanego prototypu. Wówczas
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b dzie mo liwe porównanie ich mi dzy sob oraz przeanalizowanie specyﬁcznych motywów lub w tków ka dego z prototypów. Taka analiza b dzie przydatna
w okre laniu wagi poszczególnych prototypów dla znalezienia ostatecznego rozwi zania. Po zako czeniu analiz zespó projektowy powinien zapozna si z wynikami
testów i zastanowi si , czy potwierdzaj one przyj te za o enia, w jakim stopniu
ka de z przyj tych rozwi za je spe nia oraz czy mo liwy jest wybór najlepszego
rozwi zania, a by mo e aden z prototypów nie sprosta wyzwaniu.
Je li adne z przetestowanych rozwi za nie spe ni o oczekiwa i przyj tych zao e , warto cofn si do poprzednich etapów pracy projektowej i przeanalizowa
je powtórnie pod k tem nast puj cych zagadnie :
odpowiedniego wyboru uczestników do testów oraz poprawno ci metodologii przeprowadzania ca ego procesu testowania,
zgodno ci prototypów z parametrami testów oraz stopnia ich zrozumia o ci
przez uczestników testów,
potencja u wybranych do prototypowania rozwi za i pomys ów,
przyj tej deﬁnicji wyzwania biznesowego.
Jak pokazuje powy szy opis procesu projektowania, pomimo przyj tych pi ciu
wska ników post pu, proces ten nie zawsze przebiega w sposób linearny. Bardzo
cz sto dochodzi do konieczno ci cofania si do poprzednich etapów pracy lub nawet
powtarzania ca ego cyklu od pocz tku. Jednak uwzgl dnienie kluczowych uwarunkowa i kontekstów podejmowanego wyzwania biznesowego, cz sto znacznie
komplikuj cych ca y proces, jest konieczne dla wypracowania takiej innowacji, która z jednej strony b dzie spo ecznie u yteczna, a z drugiej by mo e zapocz tkuje
kolejne wa ne procesy rozwojowe.

4.2. Rola bada w my leniu projektowym
Jak twierdzi T. Brown, proces my lenia projektowego jest procesem ci g ego poszukiwania nowych perspektyw i potencja ów rozwojowych, a prototypowanie rozwi za mo e nie mie ko ca. W tym kontek cie zaanga owanie w prowadzenie
bada staje si kluczowe nie tylko ze wzgl du na dost p do danych niezb dnych
do deﬁniowania problemów i wyzwa do podj cia, ale przede wszystkim na dost p
do nowych uj , uwarunkowa i perspektyw. W obliczu ci g ych przemian spoeczno-kulturowych i ekonomiczno-gospodarczych proces ten staje si podstaw
rozwoju i innowacyjno ci przedsi biorstw. Problematyka bada zosta a ju opisana
w niniejszym opracowaniu, jednak warto si jej przyjrze równie w kontek cie
zastosowania metody „design thinking”.
Badania pe ni kluczow rol w metodzie my lenia projektowego. Pozwalaj
zrozumie wyzwanie biznesowe przez wszystkich cz onków zespo u projektowego.
Pomagaj w odkryciu istoty wyzwania, co pozwala unikn powierzchownego traktowania sprawy oraz tworzenia nieefektywnych lub nawet szkodliwych dla ca ego
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procesu za o e . Dzi ki badaniom mo liwe jest równie prze o enie potrzeb klientów czy odbiorców na opinie, które z kolei mog znacznie usprawni podejmowane
dzia ania. Mo na stwierdzi wi c, e w du ej mierze zaanga owanie w realizacj
bada , a tym samym ci g y dialog z otoczeniem, warunkuje powodzenie podejmowanych przez ﬁrmy przedsi wzi projektowych i innowacyjnych. Wed ug B. Ingle58
funkcje bada w kontek cie metody „design thinking” mo na skategoryzowa w nast puj cy sposób:
• Badania typu sonda owego s szczególnie przydatne ﬁrmom wówczas, gdy
zupe nie brakuje im danych, a szczególnie tych dotycz cych segmentu konsumenckiego. Sonda e przeprowadzone na grupach reprezentatywnych w odniesieniu do grup klientów docelowych zapewniaj zarówno mierzalny przegl d
rynku, rodowiska konkurencyjnego, jak i dostarczaj danych dotycz cych
danych demograﬁcznych klientów, ich preferencji zakupowych, postaw i zachowa konsumenckich. Dane te pozwalaj równie na identyﬁkacj poszczególnych grup konsumentów, co z kolei pozwala na opracowanie skutecznych
przedsi wzi marketingowych.
• Badania jako ciowe mog dostarczy wiedzy w zakresie zachowa konsumenckich, opinii i stylów ycia potencjalnych klientów. Wed ug B. Ingle w tych
obszarach najlepiej sprawdzaj si grupy fokusowe lub metoda „przechwytywania klientów”:
metoda „przechwytywania klientów” polega na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych z klientami w trakcie wykonywania przez nich okrelonych czynno ci np. zakupów lub korzystania z produktu lub us ugi,
które z kolei s przedmiotem badania.
grupy fokusowe – maj szczególn warto , gdy „stymuluj proces my lowy
i emocje, ujawniaj c materia , którego nie da si zdoby w trakcie zwyk ego wywiadu, i pozwalaj c zbada wzajemne oddzia ywania ludzi w ró nych
sytuacjach, a tak e zaobserwowa wa ne zachowania”59. Grupy fokusowe
dostarczaj najlepszych rezultatów, gdy proces decyzyjny konsumenta jest
skomplikowany lub wówczas, gdy potrzebne s dane szczegó owe.
• Bardzo przydatne s równie te narz dzia badawcze, które interpretuj opinie
klientów i pomagaj w wyja nianiu i doprecyzowaniu wyników wywiadów.
Narz dzia te mog by stosowane niezale nie lub wspomaga grupy fokusowe. Jako przyk ady B. Ingle podaje nast puj ce techniki:
metoda sortowania obrazów – polega na prezentowaniu uczestnikom bada puli zdj i obrazków symbolizuj cych wybrane stany emocjonalne,
a nast pnie na wyborze przez uczestników tych spo ród nich, które obrazuj
emocje do wiadczane przez nich w okre lonych w badaniu sytuacjach, np.
dokonywania zakupu lub korzystaniu z danej us ugi. Metoda ta pozwala na
58
59

Ibidem.
Ibidem, s. 41.
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pog bienie wiedzy w obszarze zachowa konsumenckich silnie zakorzenionych w sferze emocjonalnej lub obszarach zwi zanych z okre laniem
tzw. osobowo ci marki.
metoda g osowania – polega na grupowym badaniu opinii i wra e klientów dotycz cych istniej cych ju produktów czy us ug. Badanie przeprowadza si , prosz c uczestników o g osowanie na poszczególne prezentowane
przez moderatora ró norodne opinie klientów przedstawione im na dziesi ciostopniowej skali (od tych najbardziej pozytywnych do negatywnych).
• Kolejnym zbiorem przydatnych narz dzi badawczych s te, które pozwalaj
na zweryﬁkowanie s abych punktów, wyszukiwanie luk i kwestionowanie zao e zwi zanych z okre lonym pomys em czy rozwi zaniem. Narz dzia te
mo na z powodzeniem wykorzystywa w formule grupowych. Przyk adem
mog tu by :
„5 whys” – metoda ta pozwala na docieranie do kolejnych warstw opinii
i wra e u ytkowników, a tym samym na pog bione wyja nienie niektórych zachowa konsumenckich. Polega ona na przedstawieniu uczestnikom
badania przez moderatora wybranego podstawowego za o enia dotycz cego danego produktu czy us ugi, a nast pnie na pi ciokrotnym zadawaniu im
pyta „dlaczego?”, które s analizowane w toku dyskusji. Analiz przerywa
si wówczas, gdy uczestnicy badania uznaj , e dotarli do sedna problemu
i nie s ju stanie rozs dnie odpowiada na kolejne pytania.
„kula armatnia” – metoda ta polega na „zbombardowaniu” ró nych aspektów danego pomys u lub rozwi zania w toku dyskusji grupowej prowadzonej przez moderatora.
Narz dzi i technik badawczych mo liwych do zastosowania w ramach metody
„design thinking” jest wiele. Niektóre z nich nie wymagaj fachowej wiedzy i specjalistycznych kompetencji i mo na z powodzeniem zastosowa je samodzielnie,
warto jednak korzysta z rad specjalistów, którzy mog udzieli wsparcia zarówno
na etapie planowania procesu badawczego, jak i w trakcie jego realizacji. Rzetelno
i trafno uzyskanych w toku bada danych decyduje bowiem o ich funkcjonalno ci
i przydatno ci w procesie pracy projektowej.

4.3. G ówne konteksty zastosowania my lenia projektowego
w biznesie
Zastosowanie metody „design thinking” jest mo liwe w a ciwie we wszystkich obszarach dzia alno ci przedsi biorstwa. W niniejszej cz ci opracowania zostanie przedstawionych tylko kilka przyk adów takiego zastosowania, ale obecnie na rynku wydawniczym pojawia si coraz wi cej takich propozycji. Warto z nich skorzysta i zdoby
umiej tno stosowania tej metodologii oraz przypisanych jej narz dzi pracy.

MARIA ARABASZ, MARCIN SI

CZUCH

45

Jednym z g ównych obszarów zastosowania „design thinking” w dzia alno ci maych ﬁrm jest projektowanie strategii biznesowej. Wed ug B. Ingle60 metoda ta u atwia
stworzenie bardziej dynamicznej i elastycznej strategii, przystosowanej do zmieniaj cego si otoczenia. W pocz tkowych etapach prac proponuje ona przeprowadzenie
analizy SWOT61 oraz oceny konkurencji, które dostarcz niezb dnych danych do rozpocz cia prac nad projektowaniem strategii ﬁrmy. Sam proces projektowania strategii opiera si zarówno na analizie danych z bada , jak i analizie dzia alno ci ﬁrmy
w trzech perspektywach: samego przedsi biorcy i jego zespo u, otoczenia zewn trznego ﬁrmy oraz kluczowych interesariuszy zaanga owanych w przedsi wzi cie.
Pierwsz z perspektyw analizowania dzia alno ci ﬁrmy jest spojrzenie samego
przedsi biorcy i jego najbli szego otoczenia. Mo na je zweryﬁkowa poprzez zastosowanie jednego z narz dzi „design thinking” – „kr gów wp ywu”. Przedsi biorcy
prowadz cy jednoosobow dzia alno mog to narz dzie zastosowa sami, cho
warto w czy do ca ego procesu najbli sze otoczenie: ma onka, zaufanych kolegów, mentorów. Wa ne, eby zespó nie przekracza pi ciu osób. wiczenie „kr gi
wp ywu” warto oprze na wizualizacji – potrzebna jest du a powierzchnia, po której mo na pisa . wiczenie polega na tym, e w dwa narysowane na tablicy kr gi:
„Wykonawcy” (to osoby znajome, które mog yby pomóc w osi gni ciu celów) oraz
„Wspomagaj cy” (to osoby, które mog nie by w stanie w konkretny sposób przyczyni si do wdra ania lub rozwijania strategii ﬁrmy, ale mog yby s u y innym
rodzajem wsparcia) uczestnicy wypisuj konkretne osoby mog ce spe nia jedn
z dwóch okre lonych funkcji. Po wypisaniu wszystkich mo liwych imion i nazwisk
cz onkowie zespo u oceniaj u yteczno ka dego kontaktu dla ﬁrmy, obopólne
korzy ci ze znajomo ci oraz mo liwo ci ich wykorzystania w dalszej wspó pracy
na rzecz realizacji celów ﬁrmy. W ten sposób wspólnie deﬁniuj sie relacji spo ecznych przedsi biorstwa, czyli jedn z trzech g ównych perspektyw rozwojowych.
Kolejnym krokiem w procesie analizowania kontekstów dzia alno ci ﬁrmy jest
analiza szerszej perspektywy – wp ywów otoczenia zewn trznego. Na tym etapie
warto si gn po propozycj narz dzia D. Graya62 – „map kontekstow ”. wiczenie to s u y analizie szerokiej perspektywy spojrzenia na dzia alno przedsi biorstwa, a dane uzyskane za jego pomoc mog przyczyni si do bardziej efektywnego planowania i przewidywania zapotrzebowania rynkowego. wiczenie
jest wykonywane w formie grupowej i polega na opracowaniu przez zespó mapy
60

61
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Ingle B. R., Design thinking dla przedsi biorców i ma ych ﬁrm. Pot ga my lenia projektowego
w codziennej pracy, Wydawnictwo Helion, 2015.
Heurystyczna technika analityczna, s u ca do porz dkowania informacji. Jest stosowana w wielu obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narz dzie pierwszego etapu analizy.
W praktyce biznesowej jest stosowana do analizy wewn trznego i zewn trznego rodowiska przedsi biorstwa, analizy danego projektu, rozwi zania biznesowego itp. Polega na okre leniu mocnych
stron (strenghtes), s abych stron (weaknesses), szans (opportunities) oraz zagro e (threats).
Gray D., Brown S., Macanufo J., Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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kontekstowej ﬁrmy zawieraj cej nast puj ce sekcje: trendy, czynniki niepewnoci, czynniki polityczne, klimat ekonomiczny, czynniki technologiczne i potrzeby
klientów. Poszczególne sekcje tematyczne mo na narysowa na du ej tablicy wokó
nazwy ﬁrmy umieszczonej w samym rodku. Zadaniem cz onków zespo u jest wypisanie wszystkich pomys ów w ka dej z sekcji wp ywów. Warto sekcj „trendy”
pozostawi na sam koniec, bo mo e wynika z analizy pozosta ych. Na zako czeniu
wiczenia warto podda ca map pod dyskusj grupow i zastanowi si , czy nie
zawiera ona obszarów, które warto by oby podda pog bionym badaniom. Tak wypracowana mapa obrazuje rodowisko i warunki, w których dzia a ﬁrma.
Kolejn perspektyw wart analizy w procesie projektowania strategii biznesowej jest perspektywa grup interesariuszy. Warto przy tym zaanga owa na tym etapie ró ne grupy – pracowników, klientów, inwestorów, wspó pracowników, sprzedawców itd. Zadaniem uczestników wiczenia jest wej cie w swoje role, spojrzenie
na ﬁrm z perspektywy reprezentowanej przez siebie grupy interesariuszy i próba
opisu jej rozwoju w ci gu najbli szych pi ciu lat: co ulegnie zmianie, jak b dzie wygl da ﬁrma, jakie b d warto ci grupy, jakie trendy b d najsilniej oddzia ywa
itp. Po udzieleniu odpowiedzi przez ka dego z uczestników, warto na koniec podsumowa punkt widzenia ka dej z grup i w czy jako zestaw danych do analizy
w ramach prac nad strategi ﬁrmy.
Powy sze propozycje analizowania ró nych perspektyw dzia alno ci ﬁrmy mog
dostarczy wielu ciekawych i przydatnych informacji, a tym samym przyczyni si
do wi kszej efektywno ci procesu projektowania elastycznej strategii biznesowej.
Mo e si wówczas okaza , e ﬁrma ma w istocie du o wi kszy potencja rozwojowy
ni ten do tej pory dostrzegany przez samego przedsi biorc .
Wspó czesne ﬁrmy funkcjonuj w warunkach ci g ych zmian i niepewno ci,
dlatego te kluczowa dla ich zrównowa onego rozwoju staje si twórcza i elastyczna
adaptacja. Narz dzia proponowane w ramach metody „design thinking” wspomagaj z jednej strony utrzymywanie ci g ej percepcji zorientowanej na zmiany kontekstowe, a z drugiej strony anga uj uczestników procesu w proaktywne dzia anie
na rzecz przysz ej dzia alno ci ﬁrmy.
Ciekaw propozycj narz dzia w perspektywie my lenia projektowego jest wiczenie „las i drzewa”, dzi ki któremu mo liwe jest rozró nienie problemów przynosz cych krótkotrwa e konsekwencje od tych, które mog w sposób bardzo istotny
wp ywa nie tylko na ﬁrm , ale i na jej otoczenie spo eczno-ekonomiczne. Do przeprowadzenia wiczenia warto zaprosi ca e kierownictwo ﬁrmy oraz zespó pracowniczy (lub jego g ównych przedstawicieli). Mo na równie , je li jest to uzasadnione, zaprosi do wspó pracy znajomych ekspertów lub bliskich wspó pracowników.
W ramach wiczenia moderator rozdaje uczestnikom samoprzylepne karteczki oraz
dzieli du tablic na dwie cz ci: jedn nazywaj c „lasem”, a drug „drzewami”.
Zadaniem ka dego z uczestników jest okre lenie wszystkich g ównych problemów
czy wyzwa , którym po wi caj najwi cej czasu w swojej pracy w ﬁrmie, zapisanie
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ich na poszczególnych karteczkach oraz przylepienie ich w cz ci okre lonej jako
„drzewa”. Moderator mo e pogrupowa wszystkie problemy i wyzwania w grupy
tematyczne. W kolejnym kroku warto przyjrze si wszystkim „drzewom” z tablicy w szerszym kontek cie, czyli „lasu” – ka dy z w tków tematycznych powinien
zosta oceniony przez ca grup pod wzgl dem jego znaczenia dla szerszego rodowiska dzia alno ci ﬁrmy. Te spo ród w tków, które dotycz szerszego kontekstu
nale y skopiowa do drugiej cz ci tablicy – „lasu”. W kolejnej fazie moderator
prosi uczestników o zapisanie na karteczkach tych problemów i wyzwa , o których
s yszeli, ale nie dostrzegaj jeszcze ich bezpo redniego wp ywu na ﬁrm . Podobnie
jak w poprzedniej cz ci wiczenia uczestnicy przyklejaj karteczki z wypisanymi
problemami na tablicy – tym razem w cz ci „las”. Po zidentyﬁkowaniu wszystkich
w tków tematycznych grupa podczas wspólnej dyskusji analizuje „las” z perspektywy „drzew”, czyli decyduje, które z w tków nale y przenie na drug cz
tablicy. Po zako czeniu wiczenia powstaje mapa wizualizuj ca zmiany, które mog
w przysz o ci przynie konsekwencje dla ﬁrmy i pozwalaj ca na uruchomienie
procesu my lenia i projektowania dzia a adaptacyjnych.
Narz dziem, które mo e znacznie u atwi zaplanowanie kolejnych dzia a adaptacyjnych do okre lonych wcze niej zmian w otoczeniu, jest wiczenie „3 – 12 – 3”. Istot
tego wiczenia jest burza mózgów, ale realizowana pod du presj czasow . wiczenie
wykonuje si w formie grupowej, a kolejne liczby w jego nazwie symbolizuj ilo
minut przeznaczon na ka d jego cz : 3 minuty na wymy lenie rozwi za w podzespo ach, 12 minut na po czenie rozwi za w bardziej ogólne koncepcje lub motywy
oraz 3 minuty na ich prezentacj na forum grupy. Celem wiczenia jest wi c zaproponowanie przez podzespo y koncepcji i pomys ów na rozwi zanie problemu sformu owanego na pocz tku przez moderatora (np. szkolenia wewn trzne) na podstawie wyników
poprzedniej analizy perspektywy nadchodz cych zmian w otoczeniu ﬁrmy.
Po okre leniu perspektywy zmian oraz koncepcji potencjalnych rozwi za , warto przej do etapu szczegó owej oceny wymy lonych rozwi za i wyboru tych
najbardziej efektywnych z punktu widzenia zasobów ﬁrmy. Na tym etapie pracy
projektowej mo na zastosowa „matryc wp ywu i wysi ku”, na podstawie której
rozwi zania s analizowane pod wzgl dem dwóch wymiarów: wysi ku wdro eniowego oraz potencjalnego wp ywu na dany problem czy wyzwanie. Niektóre rozwi zania mog by niedrogie i atwe do wdro enia, a przy tym ich realny wp yw
mo e by niewielki. Inne z kolei mog wymaga du ych ﬁnansów, ale ich wp yw
b dzie dalekosi ny. Taki sposób kategoryzacji rozwi za znacznie u atwia podj cie decyzji co do ostatecznych rozwi za . wiczenie „matryca wp ywu i wysi ku”
polega na tym, e ka dy z podzespo ów uczestnicz cych w poprzedniej fazie procesu przedstawia ponownie swoje pomys y i jednocze nie umieszcza je na narysowanej na tablicy matrycy uwzgl dniaj cej wymiary wp ywu i wysi ku (4 cz stki).
Wszystkie pomys y, które znajd si w wiartce „wysoki wp yw/ma y wysi ek”,
b d stanowi pul rozwi za o najwy szym stopniu wykonalno ci i efektywno ci.
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Wa n perspektyw w projektowaniu procesu twórczego rozwoju jest historia
wszystkich kluczowych komponentów zarówno sukcesów, jak i pora ek, jakie przyczyni y si do obecnej sytuacji ﬁrmy. Warto w tym obszarze wykorzysta narz dzie
„design thinking” nazwane przez B. Ingle „20-20”, które pozwala nakre li map
zawieraj c wszystkie te kluczowe elementy i wykorzystywa j w przysz ym rozwoju. Zastosowanie tego narz dzia wymaga pracy zespo owej i polega na wykorzystaniu tzw. osi czasu symbolizuj cej histori ﬁrmy. O czasu mo na narysowa na
tablicy w postaci d ugiej linii z zaznaczonymi na niej podzia ami symbolizuj cymi
poszczególne lata dzia alno ci ﬁrmy – od momentu jej powstania do chwili obecnej.
Zadaniem cz onków zespo u jest napisanie na karteczkach odpowiedzi na zadawane
przez moderatora pytania i przydzielenie ich do poszczególnych miejsc na osi czasu.
Pytania mog przy tym dotyczy nast puj cych zagadnie : sukcesy ﬁrmy, pora ki ﬁrmy, wyci gni te wnioski, znacz ce zmiany dotycz ce: zespo u ﬁrmy, misji
i celów, oferowanych produktów czy us ug, przychodu, kluczowych klientów, post pu technologicznego, zmian prawnych itp. Po zako czeniu tej cz ci pracy, warto
przeanalizowa wspólnie z zespo em wszystkie powtarzaj ce si motywy i podsumowa je wnioskami wa nymi z perspektywy rozwoju ﬁrmy – które z wzorców
przyczyni y si znacz co do rozwoju ﬁrmy, jakie wnioski uda o si wyci gn oraz
w którym momencie ﬁrma osi gn a najwi kszy sukces i dlaczego. Warto równie
w ramach podsumowania zastanowi si , jak ﬁrma mog aby tak map historii wykorzysta dla osi gni cia kolejnych sukcesów w przysz o ci.
Obecnie coraz powszechniej wykorzystuje si „design thinking” do projektowania wra e klienta ﬁrmy (ang. customer experience), czyli sposobu, w jaki wchodzi on w osobiste interakcje z mark i ﬁrm . Wed ug B. Ingle narz dzia my lenia
projektowego stosuje si do tworzenia celowych i znacz cych interakcji z mark ,
szczególnie w kontek cie sensorycznym. Ka dy rodzaj kontaktu z klientami, zaczynaj c od ﬁzycznej lokalizacji ﬁrmy po obs ug przez pracowników jest okazj
do zdobycia ich lojalno ci.
W kontek cie projektowania wra e klienta przez ﬁrmy, których model biznesowy opiera si na bezpo rednich kontaktach z klientami, bardzo istotna jest ﬁzyczna
lokalizacja ﬁrmy, wygl d i rozk ad biura, sklepu czy magazynu. Wszystkie te elementy s bowiem odpowiedzialne w du ej mierze za efekt pierwszego wra enia,
a je li b dzie on niekorzystny, wówczas b dzie mia negatywny wp yw na interakcj ﬁrmy z klientem. Warto wi c w tym znaczeniu zastanowi si , czy lokale ﬁrmy
zapewniaj klientowi odpowiednie wra enia zwi zane z mark i czy s zaprojektowane w sposób anga uj cy klienta. W ramach metodologii „design thinking” mo na
przeprowadzi badania wp ywu takich przestrzeni na klienta i ich zwi zku z mark .
Wielu rozwi za w tym obszarze dostarcza obecnie coraz bardziej powszechna wiedza z zakresu psychologii architektury63. Przyk adem mo e by tu wp yw kolorów
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w pomieszczeniach na emocje. Kolory ciep e takie, jak czerwony, ó ty i pomara czowy wywo uj zazwyczaj entuzjazm, energi i witalno . Natomiast kolory
zimne takie, jak niebieski, ﬁoletowy i zielony wywo uj wra enia profesjonalizmu,
dojrza o ci i stabilno ci. W odniesieniu do konkretnej marki i ﬁrmy kolor mo na
wi c wykorzystywa do wzmocnienia wizerunku i okre lonych odczu klientów.
Du y wp yw na wra enia klientów maj równie zachowania pracowników ﬁrmy. Ingle proponuje w tym obszarze zastosowania narz dzia my lenia projektowego
zwanego „map empatii”. Celem zastosowania tego narz dzia w projektowaniu jest
pog bione zrozumienie klienta, jego potrzeb i oczekiwa wynikaj cych z interakcji z zespo em ﬁrmy. Mo na je przeprowadzi z udzia em niewielkiej grupy osób
z zespo u pracowniczego, a w przypadku start-upów mo na zaanga owa osoby
z najbli szego otoczenia ﬁrmy lub samego w a ciciela. Na du ej tablicy nale y narysowa na rodku symbol reprezentuj cy klienta, a wokó niego cz ci o nast puj cych nazwach: „my lenie”, „mówienie”, „robienie”, „widzenie”, czucie”. Nast pnie
ka dy z cz onków zespo u stara si wej w rol klienta i wypisa wszystkie jego
potencjalne odczucia i wra enia w ramach wyszczególnionych na tablicy cz ci. Po
stworzeniu „mapy empatii” mo e si okaza , e wiedza na temat klientów jest ograniczona i wymaga pog bionych bada . Zrozumienie i przyj cie punktu widzenia
klientów jest jednak bardzo istotne dla zaprojektowania anga uj cego customer experience. Na podstawie opracowanej „mapy empatii” mo na bowiem zaprojektowa
„map podró y klienta” (ang. customer journey map) obrazuj c idealn interakcj
klienta z ﬁrm wraz z jej poszczególnymi etapami. Tego typu mapy wykorzystuje
si równie do projektowania us ug ﬁrmy. Zastosowanie tego narz dzia równie
opiera si na pracy zespo owej i polega na szczegó owej analizie wra e klienta
w ka dym punkcie jego styczno ci z ﬁrm w ramach poszczególnych cie ek obs ugi. cie ki kontaktu z klientem mog rozpoczyna si od telefonu lub maila do ﬁrmy,
bezpo redniego kontaktu w sklepie lub styczno ci ze stron internetow . Wa ne jest
równie uwzgl dnienie zachowania pracowników wobec klientów. Po opracowaniu
w zespole „mapy podró y klienta” warto zastanowi si nad elementami wspólnymi dla wszystkich wyszczególnionych cie ek – które z nich warto wzmocni
i wprowadzi jako standardy wewn trzne, a które warto skorygowa i poprawi .
Zako czeniem projektu mo e by wypracowanie standardu obs ugi klienta wraz
z przydzieleniem pracownikom odpowiedzialno ci za realizacj jego poszczególnych elementów.
„Mapa podró y klienta” jest narz dziem, które mo na z powodzeniem wykorzystywa równie w obszarze projektowania procesu dostarczania us ug klientom.
Podstaw projektowania us ug powinno by jednak, w my l g ównych za o e „design thinking” wcze niejsze pog bione zbadanie i zrozumienie potrzeb lub problemów klienta, których rozwi zaniem maj by wiadczone przez ﬁrm us ugi.
Dopiero wówczas warto przyst pi do analizowania i projektowania cie ki obrazuj cej kolejne sposoby dostarczania danej us ugi.
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W procesie projektowania us ug kluczowe jest dok adne przestudiowanie wydajno ci i efektywno ci ka dego momentu transakcji w ramach danej cie ki. Do
„mapy podró y klienta” warto wi c doda szczegó y dotycz ce sposobów dostarczania us ugi: jakie cie ki wykorzystuje klient, aby dotrze do ﬁrmy, w jakich
momentach cie ki zawierane s konkretne transakcje, dzi ki którym dostarczona
zostaje us uga, jaka cz
us ugi odbywa si przez Internet, a jaka w bezpo rednim
kontakcie itp. Po utworzeniu „mapy podró y klienta” w kontek cie wiadczonych
us ug nale y przede wszystkim dok adnie przeanalizowa , czy proces jest op acalny
i efektywny oraz okre li tzw. wska nik rezygnacji pokazuj cy te punkty decyzyjne
cie ki, które s szczególnie obci one niebezpiecze stwem porzucenia przez klienta transakcji. Wówczas mo liwe b dzie opracowanie standardów okre laj cych priorytety w zakresie wiadczenia us ug, ze szczególnym uwzgl dnieniem wydajno ci
i efektywno ci ca ego procesu.
Jak pokazuj powy sze przyk ady, narz dzia „design thinking” maj swoje zastosowanie w wielu obszarach dzia alno ci ﬁrmy. Wybór poszczególnych narz dzi
czy strategii projektowania zale y g ównie od celu, jakiemu maj s u y . Najistotniejsze jednak w tej metodzie pracy jest z jednej strony uwzgl dnianie z o onych
kontekstów danego obszaru czy wyzwania biznesowego na ka dym etapie realizacji projektu, a z drugiej strony wiadomo tego, e projektowanie jest procesem
otwartym i ci g ym, a jego potencja rozwojowy tkwi w nieko cz cym si poszukiwaniu nowych perspektyw i mo liwo ci.

5. Twórcza wspó praca
na rzecz innowacyjno ci
5.1. Nawi zywanie efektywnych relacji interpersonalnych
w kontek cie rozwoju osobistego i zawodowego
Kapita spo eczny rozumiany jako wi zi zaufania zawarte w strukturach powi za
spo ecznych umo liwiaj ce skuteczne dzia anie poprzez mobilizacj i czenie zasobów, jest ród owym potencja em dla rozwoju kluczowych kompetencji ogólno yciowych cz owieka, warunkuj cych jego skuteczno w realizacji celów osobistych,
zawodowych i obywatelskich. Funkcjonalno i wp yw kapita u spo ecznego przejawia si zarówno na poziomie ycia ca ej spo eczno ci (kolektywny kapita spo eczny),
jak i równie na poziomie ycia ka dej jednostki (indywidualny kapita spo eczny).
Ró norodno powi za i relacji cz cych poszczególne osoby umo liwia
przede wszystkim dotarcie do wielu, wcze niej niedost pnych zasobów oraz zach ca jednostki do podejmowania ryzyka i korzystania z nowych mo liwo ci. Niektóre
zasoby s dost pne tylko i wy cznie dzi ki w asnemu kapita owi spo ecznemu,
takie jak wsparcie spo eczne w sytuacjach kryzysowych. Wa n zalet posiadania
bogatego indywidualnego kapita u spo ecznego jest dost p do aktualnych i wszechstronnych informacji, co jest kluczowe w kontek cie szybko zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Bardzo silny wp yw indywidualnego kapita u spo ecznego mo na
jednak szczególnie zauwa y w odniesieniu do rozwoju osobistego i zawodowego.
Kapita spo eczny jest form aktywów, dzi ki którym jednostka uzyskuje dost p
do wewn trznych i zewn trznych rynków pracy, m.in. poprzez formaln i nieformaln wymian informacji, mo liwo pozyskiwania wsparcia dla realizacji celów
osobistych i zawodowych. Poprzez udzia w sieci relacji spo ecznych kszta tuj si
kluczowe kompetencje ogólno yciowe, decyduj ce o atrakcyjno ci kapita u kariery, warunkuj cego efektywno poruszania si po wspó czesnym rynku pracy64.
Sposoby przechodzenia przez ró ne szczeble edukacji, ró ne zwi zki z rynkiem
pracy i ró ne do wiadczenia spo eczne, które nie maj bezpo redniego zwi zku ani
z prac , ani z nauk , w ostateczno ci jednak decyduj o jako ci procesu osi gania dojrza o ci zawodowej. Do takich kluczowych kompetencji ogólno yciowych
nale przede wszystkim: proaktywno , sztuka automarketingu, umiej tno budowania wsparcia spo ecznego dla realizacji w asnych celów, zdolno socjalizacji
w nowym rodowisku, kreatywno i odwaga eksperymentowania oraz mobilno
i otwarto na nowe do wiadczenia. Wed ug J. Czapi skiego i jego cyklicznych
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bada prowadzonych w ramach Diagnozy spo ecznej zarówno te osoby, które maj
dopiero utraci prac , jak i przej ciowo i trwale bezrobotni ró ni si w zakresie kapita u spo ecznego od trwale zatrudnionych pod wzgl dem: zaufania interpersonalnego, aktywno ci spo ecznej oraz gotowo ci do podejmowania wyzwa
wspólnotowych. Niski kapita spo eczny jednostki powoduje, i ma ona ograniczone
mo liwo ci rozwoju i generowania zmiany, ograniczone aspiracje i horyzont yciowy, ograniczony dost p do informacji oraz efektywnych wzorców przystosowania
i repertuaru ról spo ecznych, a tym samym obni a si jej szansa na wzmacnianie
kompetencji kluczowych dla efektywnego poruszania si po rynku pracy. Obni ony
dost p do ró norodnych, atrakcyjnych zasobów w ramach w asnej sieci spo ecznej
powoduje, i jednostka zmuszona jest pozyskiwa je poprzez mechanizmy rynkowe, np. musi wynaj t umacza do przet umaczenia CV na j zyk angielski, zamiast
poprosi o wsparcie zaprzyja nionego specjalist . Nowe typy karier wymagaj wi c
nie tylko kompetencji know-how oraz know-why, ale przede wszystkim kompetencji
know-whom, czyli nieustannego rozwijania sieci kontaktów zawodowych i biznesowych65. Kompetencje interpersonalne staj si tym samym szczególnie znacz ce,
gdy umo liwiaj zarówno sprawne zarz dzanie w asnym potencja em rozwojowym, jak i jego odpowiednie spo ytkowanie w kontaktach z innymi lud mi.
Kompetencje interpersonalne umo liwiaj efektywne uczestnictwo w relacjach
spo ecznych oraz ci g e wzmacnianie indywidualnego kapita u spo ecznego, a poprzez te ró norodne do wiadczenia spo eczne ich zasi g i jako mo e jednocze nie
ci gle wzrasta . Ze wzgl du na du e znaczenie tego typu kompetencji w kontek cie
osi gania celów osobistych i zawodowych warto mie wiadomo w asnych mocnych i s abych stron w tym zakresie.
Wed ug P. Smó ki mo na mówi o trzech g ównych i niezale nych aspektach
kompetencji spo ecznych: poznawczym, motywacyjnym i behawioralnym66. Aspekt
poznawczy i motywacyjny mo na powi za z procesami poprzedzaj cymi generowanie zachowa interpersonalnych, które z kolei stanowi istot aspektu behawioralnego (wykonawczego) kompetencji spo ecznych. W zwi zku z niezale no ci tych
poszczególnych elementów, jednostki mog znacz co ró ni si mi dzy sob pod ich
wzgl dem, co z kolei ma du y wp yw na jako i zakres ich kompetencji spo ecznych,
a tym samym na efektywno ich uczestnictwa w relacjach spo ecznych.
Aspekt poznawczy kompetencji spo ecznych mo na okre li jako: inteligencj
spo eczn cz c umiej tno sprawnego i trafnego my lenia o sytuacjach spo ecznych, zdolno empatii oraz znajomo regu spo ecznych. Element ten odnosi si
równie do rozbudowanej i szczegó owej wiedzy spo ecznej wraz z konkretnymi
skryptami jej praktycznego zastosowania w okre lonych sytuacjach. Ten aspekt
kompetencji jest wi c znacz cy dla osób odpowiedzialnych za opracowywanie
65

66

Smó ka P., Kompetencje spo eczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiej tno ci interpersonalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Ibidem.

MARIA ARABASZ, MARCIN SI

CZUCH

53

strategii dzia ania w kontaktach interpersonalnych, m.in. menad erów i polityków.
Sprawno ci my lenia o sytuacjach spo ecznych (aspekt poznawczy) niekoniecznie
musi towarzyszy zestaw konkretnych umiej tno ci spo ecznych, dzi ki którym
mo liwe b dzie skuteczne wdro enie zaplanowanych strategii dzia ania (aspekt
behawioralny). Kto mo e wi c pe ni efektywnie rol doradcy w tym zakresie,
ale przy tym nie sprawdza si w obszarze praktycznego zastosowania strategii
w konkretnych sytuacjach spo ecznych. Deﬁcyty w ramach samego aspektu poznawczego kompetencji spo ecznych mog natomiast skutkowa ma o elastycznym
i cz sto nieadekwatnym do sytuacji zachowaniem wobec innych osób, a przy tym
niewykorzystywaniem nadarzaj cych si okazji i nieumiej tno ci zaaran owania
sytuacji u atwiaj cych osi gni cie za o onych celów. Dodatkowo tego typu deﬁcyty
mog utrudnia proces uczenia si i trenowania konkretnych umiej tno ci spo ecznych. Niskie umiej tno ci poznawcze mog bowiem powodowa , e wyuczone zachowania spo eczne b d stosowane automatycznie i nawykowo, bez uwzgl dnienia
zale no ci sytuacyjnych, a tym samym ma o skutecznie.
Aspekt motywacyjny kompetencji spo ecznych czy tendencj do podejmowania ryzyka spo ecznego i anga owania si w sytuacje spo eczne z postawami interpersonalnymi. Aspekt motywacyjny odpowiada przede wszystkim za gotowo jednostki do podejmowania wyzwa interpersonalnych, a tym samym anga owania si
w ró norodne, cz sto trudne sytuacje spo eczne. Otwarto na nowe do wiadczenia
spo eczne powoduje z kolei mo liwo trenowania i rozwijania ró nych umiej tno ci
interpersonalnych, m.in. w wyniku mechanizmu modelowania, czyli uczenia si od
innych. O motywacji do uczestnictwa w sytuacjach spo ecznych decyduj równie
postawy, warto ci i przekonania dotycz ce relacji z innymi lud mi, m.in. orientacja
na rywalizacj lub na podejmowanie wspó pracy, tendencja do dominowania w sytuacjach spo ecznych, przekonanie o tym, e nikomu nie mo na ufa itp. Postawy
interpersonalne wp ywaj tym samym przede wszystkim na jako nawi zywanych
relacji. Deﬁcyty w aspekcie motywacyjnym, przejawiaj ce si g ównie w zbytniej niemia o ci, tremie, l ku spo ecznym, a jednocze nie w unikaniu wyzwa spo ecznych
powoduj , i liczba do wiadcze jest cz sto zbyt ma a, by umo liwi zrównowa ony rozwój umiej tno ci interpersonalnych. Skutkuje to zwykle ma efektywno ci
funkcjonowania spo ecznego, która z kolei nie przyczynia si do skutecznej autoprezentacji i osi gania wyznaczonych celów i uniemo liwia doskonalenie umiej tno ci.
Aspekt behawioralny kompetencji spo ecznych to przede wszystkim posiadane
i skutecznie wykorzystywane umiej tno ci spo eczne. Element ten odpowiada wi c
za obserwowalne, adekwatne i skuteczne zachowania interpersonalne w ró nych
sytuacjach spo ecznych, a tym samym równie za wra enie, jakie jednostka wywiera na innych. Deﬁcyty w tym obszarze oznaczaj wi c brak konkretnych umiej tno ci interpersonalnych lub brak wprawy w ich stosowaniu. Mo e to skutkowa
utrudnionym nawi zywaniem relacji, osi ganiem wyznaczonych celów, a przy tym
nieumiej tnym wyra aniem siebie w kontaktach z innymi lud mi. Aspekt beha-
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wioralny jest aspektem wykonawczym kompetencji spo ecznych, a jednocze nie
odpowiadaj cym za ka de widoczne zachowania spo eczne danej jednostki.
Jako i rozleg o posiadanego indywidualnego kapita u spo ecznego zale y zarówno od kontekstu spo eczno-kulturowego w jakim funkcjonujemy, jak i od poziomu naszych kompetencji spo ecznych z uwzgl dnieniem ich kluczowych aspektów.
Produktywno indywidualnego kapita u spo ecznego przejawia si przede wszystkim w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, ale wp ywa równie na poziom
kapita u kolektywnego, odpowiedzialnego za zrównowa ony rozwój gospodarczy
i budowanie spo ecze stwa obywatelskiego.

5.2. Sztuka budowania systemu wsparcia spo ecznego wokó celów
Otwarto na nowe do wiadczenia oraz wysokie kompetencje interpersonalne s niezb dne do nawi zywania nowych relacji i budowania obszarów wspó pracy. Jednak
aby nawi zane relacje mia y potencja twórczy i innowacyjny oraz przyczynia y si
do budowania kapita u spo ecznego, konieczna jest równie znajomo zasad i praw
rz dz cych sieciami spo ecznymi oraz umiej tno
wiadomego nimi zarz dzania.
Nie wszystkie struktury sieciowe i nie ka dy rodzaj kapita u spo ecznego bowiem
w takim samym stopniu przyczyniaj si do rozwoju.
R. Praszkier67, za S. Wassermanem i K. Faustem deﬁniuje sieci spo eczne jako
struktury spo eczne z o one z jednostek lub organizacji (zwanych „w z ami”) po czonych ze sob specyﬁcznymi zale no ciami. Pomi dzy w z ami sieci dochodzi do
wymiany informacji dzi ki kontaktom osobistym lub za po rednictwem technologii
komunikacyjnych. Przep yw informacji i innych zasobów determinuje struktura sieci
obejmuj ca interakcje mi dzy uczestnikami, ich cz stotliwo oraz zasady nimi rz dz ce. Niektóre jednostki w sieci maj wi cej po cze i kontaktów ni inne (zwane s
„ cznikami”), a tym samym ich kapita spo eczny jest wy szy. Dzi ki swojej pozycji
w sieci maj one wi c lepszy dost p do wi kszych zasobów wy szej jako ci.
Sieci spo eczne mo na poddawa analizie. Jest to du o atwiejsze w przypadku
ma ych sieci, w ramach których wszyscy jej cz onkowie mog si pozna i mie ze
sob bezpo redni kontakt. Je li jednak sieci si rozwijaj i ich cz onkowie nie mog
ju swobodnie ustanawia relacji z pozosta ymi osobami, wówczas ich analiza jest
du o bardziej skomplikowana i wymaga zwykle zastosowania specjalnego oprogramowania komputerowego. Wed ug R. Praszkiera analizy sieci zwykle opieraj si
na pewnych ich charakterystycznych w a ciwo ciach:
• G sto (ang. density) – to liczba istniej cych po cze podzielona przez liczb potencjalnych po cze .
• Blisko (ang. closeness) – to rednia odleg o danego w z a od wszystkich
pozosta ych. Im wy sza jest blisko w ramach sieci, tym wi ksza jest odle67
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g o (ang. distance) mi dzy danym w z em a pozosta ymi, co oznacza, e najwi ksze szanse na nawi zanie wspó pracy maj cz onkowie tych sieci, w których blisko ma mo liwie nisk warto . Odleg o naszych osobistych
sieci jest parametrem bardzo specyﬁcznym, gdy dotyczy nas coraz wi cej
zale no ci o charakterze globalnym i lokalnym. Warto zna rozk ady sieci,
w których uczestniczymy, gdy wówczas mamy wiedz o tym, jak pozycj
zajmujemy w danej sieci oraz jakie relacje cz nas z innymi uczestnikami.
• Po rednictwo (ang. betweenness) – to liczba osób, z którymi dana osoba czy
si po rednio, wykorzystuj c bezpo rednie cie ki. W j zyku sieci – to zdolno do nawi zywania po cze przez s siaduj ce ze sob w z y, przy czym
wi ksze znaczenie maj te spo ród nich, które maj jak najwi cej po cze
– tzw. „w z y centralne”.
• Spójno (ang. structural cohesion) – okre la podatno sieci na rozpad na
osobne cz ci. Im wy sza jest spójno grupy, tym wi cej alternatywnych cieek mo na wykorzysta , aby zrekompensowa brak pewnych w z ów, zapewniaj c tym samym utrzymanie komunikacji. Wraz ze wzrostem liczby relacji
zmniejsza si odleg o ca ej sieci, a jej spójno mo e si zwi ksza .
Sieci s tworami dynamicznymi. Z up ywem czasu mo e zmienia si zarówno
ilo informacji przekazywana pomi dzy poszczególnymi w z ami, jak i ilo w z ów (liczba cz onków sieci mo e si zwi ksza lub zmniejsza ) czy nawet mog
zachodzi zmiany obejmuj ce ca e sieci – mog one ulega u pieniu lub o ywieniu
(tzw. efekt sieci). Mniejsze sieci atwiej jest koordynowa i analizowa . W przypadku sieci du ych, bardziej rozleg ych i rozwini tych bardzo istotna staje si
znajomo mapy istniej cych po cze . Dowodem na to s badania przeprowadzone przez S. Milgrama68 dotycz ce tzw. zjawiska sze ciu stopni separacji. Wed ug
S. Milgrama odleg o mi dzy jedn osob a ka d inn na wiecie mo na zawsze
sprowadzi do sze ciu stopni, co oznacza, e odnalezienie kogo na innym kontynencie wymaga kontaktu z nie wi cej ni pi cioma osobami. Przyk adem mo e tu
by znajomy, który ma znajomego na innym kontynencie, który z kolei zna kogo
z interesuj cego nas rodowiska, który zna szefa ony poszukiwanej przez nas
osoby. Wed ug R. Praszkiera, jednak liczb stopni separacji mo na zmniejszy ,
a tym samym skróci czas dotarcia do danej osoby, a by mo e dzi ki temu skróci
czas jakiej wa nej transakcji biznesowej. Kluczowa jest w tym kontek cie znajomo rozk adu po cze w ramach sieci – przy dobrym rozpisaniu kontaktów
liczba stopni mog aby si okaza mniejsza od sze ciu, bo na przyk ad siedz ca
obok nas osoba na konferencji chodzi a do szko y z bratem osoby, której szukamy
i dzi ki znajomo ci z t osob mogliby my znacznie skróci drog poszukiwa .
W ramach du ych sieci wi kszo w z ów ze sob nie s siaduje, ale do wi kszo ci
z nich mo na dotrze z ka dego innego w z a poprzez tylko kilka kroków.
68
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Bardzo istotne dla sprawnego zarz dzania sieciami spo ecznymi jest, obok znajomo ci rozk adu po cze w jej ramach, równie rozró nianie dwóch typów sieci
– „kapita u spo ecznego wi cego” dotycz cego zwykle bardzo homogenicznych
grup oraz „kapita u spo ecznego pomostowego”, który z kolei dotyczy powi za
mi dzy zró nicowanymi wewn trznie grupami spo ecznymi i pozwala ka dej z nich
nawi za kontakt ze wiatem zewn trznym. Ka dy z tych kapita ów ma inne konsekwencje spo eczne i inny potencja rozwojowy.
W kontek cie wspó czesnych procesów globalizacji, narastaj cej ró norodno ci
spo ecznej i kulturowej dominuj cym zjawiskiem staje si zmiana i niepewno ,
co z kolei powoduje proces zasklepiania si w najbli szym, najbardziej znanym
i bezpiecznym otoczeniu sk adaj cym si zwykle z rodziny, kilkorga znajomych
i s siadów. Tego rodzaju wi zi staj si bardzo silne, oparte na bezgranicznym wzajemnym zaufaniu, powtarzalnych schematach i prostych regu ach, a przy tym staj
si usztywnione i zamkni te na innych. Wed ug M. Krajewskiego69 mamy w takiej
sytuacji do czynienia z negatywnym kapita em spo ecznym, który z kolei przyczynia si do zjawiska „amoralnego familizmu”, czyli koncentracji na ma ej grupie
i podejmowaniu dzia a na jej rzecz, ale ju nie na rzecz szerszej zbiorowo ci,
której jest ona cz ci . Ta ostatnia jest bowiem traktowana jako wroga i zagra aj ca, z któr trzeba rywalizowa o dost p do zasobów. Dochodzi wówczas zwykle
jeszcze do dwóch zjawisk: „cichego sojuszu” i „bezproduktywnej kreatywno ci”.
„Cichy sojusz” jest zmow milczenia na rzecz niewtr cania si w sprawy innych,
nawet je li mo e to nie ze sob jakie destrukcyjne skutki dla ca ej zbiorowo ci.
Taki stan rzeczy bardzo utrudnia wprowadzanie jakichkolwiek zmian, gdy nikt
wówczas nie poczuwa si do odpowiedzialno ci za uruchomienie procesu zmiany.
Drugie zjawisko – „bezproduktywna kreatywno ” hamuje z kolei proces zmiany
poprzez wykorzystywanie twórczego potencja u i wyobra ni nie do poszukiwania
i tworzenia nowego, ale do wzmacniania zamkni to ci wspólnoty i obrony przed
niepewno ci . Obydwa te zjawiska powoduj , e jakikolwiek potencja zmiany staje
si w tych zamkni tych wspólnotach „zu ywany” do obrony przed wiatem zewn trznym, postrzeganym jako wrogi i zagra aj cy. Wed ug M. Krajewskiego brak
powi za mi dzy tymi poszczególnymi wspólnotami, a przy tym bardzo silny wi cy kapita spo eczny powoduj , i ró norodno sieci nie pracuje na rzecz ca ej
zbiorowo ci. Rozwi zaniem takiej sytuacji mog by s abe wi zi, czyli pomostowy
kapita spo eczny. Okazuje si bowiem, e zaledwie kilka dodatkowych po cze
(s abych wi zi) pozwala na znaczne zmniejszenie izolacji w z ów w ramach sieci,
a tym samym na dop yw nowej wiedzy, informacji i innych zasobów. Wówczas sie
spo eczna sk ada si z ma ych grup/klastrów o silnych wi ziach spo ecznych oraz
niewielu s abych wi ziach zewn trznych, które cz wszystkie grupy z ca sieci .
69
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Wed ug R. Praszkiera70, w ramach takiej sieci rozk ad w z ów jest losowy i zale y
od liczby po cze wychodz cych z ka dego z nich.
Wed ug R. Praszkiera, jednak najbardziej efektywny sposób czenia si du ych
i pr nych sieci odbywa si bezskalowo, czyli poprzez wyst powanie zarówno w z ów
(jednostek/organizacji) o bardzo du ej czliwo ci, jak i o bardzo ma ej liczbie wi zi.
Sieci bezskalowe maj struktur p ask i bardzo otwart , w ramach której wszystkie
w z y s po czone w z em centralnym o du ej czliwo ci, a w ich centrum znajduje
si jeden „superw ze centralny” charakteryzuj cy si bardzo wysokim po rednictwem. W ramach takiej sieci ka dy z w z ów ma okre lon zdolno do przy czania
innych u ytkowników sieci, co daje im szans utworzenia w asnych, nowych w z ów,
ale tak e wypracowania pozycji lepszej ni starsze w z y z najwi ksz liczb po cze . Wed ug R. Praszkiera takie sieci s lepiej skoordynowane, maj sprawniejszy
przep yw informacji, a przy tym s bardziej elastyczne, wytrzyma e i odporne na
niepowodzenia. Maj one równie du dynamik i silny potencja rozwojowy, a wi c
mog stanowi ród o kolejnych nowych inicjatyw. Przekszta canie struktur relacji
w tak dynamiczn i pr n sie odbywa si w czteroetapowym procesie:
• Tworzenie dogodnej struktury – czyli ﬁzycznej podstawy, na której zbudowane zostan relacje mi dzyludzkie;
• Tworzenie korzystnej tre ci – przyci gni cie uwagi innych ludzi i zach canie
ich do zaanga owania si w dzia alno sieci poprzez uruchomienie pewnych
bod ców (atraktorów);
• Tworzenie to samo ci sieci – gdy sie ma w a ciwo ci wzmacniaj ce poczucie przynale no ci, wówczas jej g ówn si rozwojow staje si ch przynale enia i uto samiania si z ni ;
• Tworzenie kapita u spo ecznego – etap, w ramach którego relacje istniej ce
w ramach sieci powoduj pojawienie si zaufania i ch ci wspó pracy, a co
za tym idzie pojawianie si nowych inicjatyw i sukcesów spajaj cych relacje
i wzmacniaj cych kapita spo eczny. Na tym etapie rozwoju sieci buduj wi c
kapita spo eczny, a ten z kolei wzmacnia efekt sieci.
Wed ug R. Praszkiera, powy szy czteroetapowy proces zachodzi tylko w niektórych sieciach. Wiele sieci wykazuje potencja rozwojowy, ale go nie wykorzystuje. Dlatego te tworzenie dynamicznych i twórczych sieci spo ecznych, równie
w obszarze dzia alno ci biznesowej, wymaga zarówno wiadomo ci praw i zasad
rz dz cych ich rozwojem, jak i efektów jakie mo na uzyska poprzez ró ne sposoby
zarz dzania nimi.
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5.3. Efekt synergii w twórczej wspó pracy
Tym, co niezwykle wzmacnia zaufanie spo eczne jest efekt synergii, pojawiaj cy si
w wyniku wspólnej twórczej wspó pracy71. Synergia oznacza, e ca o jest czym
wi cej ni sum poszczególnych cz ci. Znaczy to, e zwi zek pomi dzy poszczególnymi cz ciami ca o ci sam w sobie jest cz ci ca o ci i to t najbardziej katalizuj c , wzmacniaj c , jednocz c , cz ci najbardziej pobudzaj c . Do wiadczenie
efektu synergii w twórczej wspólnej pracy otwiera drog do kolejnych, nowych
celów, a tym samym zwi ksza otwarto na nowe wspólne ryzyka i wyzwania,
tworz c silne wi zi mi dzyludzkie i wzmacniaj c zaufanie.
G ówn zasad umo liwiaj c twórcz wspó prac i osi gni cie synergii jest docenienie i wykorzystanie ró nic we wzajemnej komunikacji – poszanowanie ich, budowanie na ich sile i kompensowanie s abo ci. Wielu ludzi nie mia o okazji do wiadczy
nawet umiarkowanej synergii. Wpojone w trakcie do wiadcze spo ecznych i kulturowych scenariusze komunikacji nastawione na obron , chronienie siebie i w asnych
interesów cz sto powoduj , i trudno jest im zrozumie , e si a relacji le y w a nie
w mo liwo ci innego spojrzenia na dan spraw , rozszerzeniu w asnej perspektywy
o wiedz i zasoby innych ludzi, a przede wszystkim w zaufaniu we wspólnotowo
interesów. Zwi zek mi dzy komunikacj a zaufaniem obrazuje rysunek 5.1.
Najni szy poziom w komunikacji powstaje w sytuacji niewielkiego zaufania, a jego
charakterystyczne cechy to defensywny stosunek do innych, cz ste pos ugiwanie si
j zykiem prawnym, który okre la warunki dla wycofania si , gdy sprawy przybieraj
nieoczekiwany obrót. Z takiej komunikacji rodzi si jedynie relacja „wygrana-przegrana” lub „przegrana-przegrana”. Jest ona nieskuteczna, a w dodatku stwarza sytuacje
do ochrony i obrony.
Poziom rodkowy to pe na szacunku komunikacja ludzi, którzy jednak nie chc c
dopu ci do nieprzyjemnych scysji rozmawiaj szczerze, ale bez empatii. Na poziomie intelektualnym zazwyczaj rozumiej si , nie próbuj jednak wnika g biej
w paradygmaty warunkuj ce ich stanowisko, przez co nie otwieraj si na nowe mo liwo ci. Ten rodzaj komunikacji dzia a w sytuacjach niezale no ci, a nawet wspó zale no ci, jednak nie otwiera twórczych mo liwo ci. Prowadzi jedynie do kompromisu
oznaczaj cego, e ka dy co osi ga, ale i ka dy co traci. Sposób porozumiewania
si nie jest tu nastawiony na obron lub chronienie w asnych pozycji. Jednak nie jest
twórczy, ani synergiczny.
Synergia, silnie zwi zana z wysokim poziomem zaufania tworzy rozwi zania
znacznie najbardziej twórcze i efektywne. Poza tym sprawia wszystkim satysfakcj
i rado z uczestniczenia we wspólnym twórczym przedsi wzi ciu. Powsta a w ten
sposób minikultura daje wi c zarówno skuteczniejsze efekty, jak i zadowolenie z samego przebiegu pracy, co znacznie zwi ksza poziom wzajemnego zaufania i zaanga owania we wspólne sprawy. Synergia dzia a przy tym szczególnie silnie przeciw
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negatywnym si om pojawiaj cym si w sytuacjach zmiany, a proces ten bardzo przekonuj co obrazuje model „Analizy Pola Si ” autorstwa socjologa K. Lewina72.
Model Analizy Pola Si opisuje ka dy bie cy poziom wykonania lub istnienia,
jako równowagi pomi dzy si ami nap dowymi, które wzmacniaj ruch do przodu
i si ami hamuj cymi, które go wstrzymuj . Si y nap dowe s z zasady pozytywne,
sensowne, logiczne, u wiadomione i ekonomiczne. Si y hamuj ce natomiast s cz sto negatywne, emocjonalne, nielogiczne, nieu wiadamiane i spo eczne lub psychologiczne. Oba zbiory si musz by brane pod uwag przy wszelkich zmianach.
Rysunek 5.1. Poziomy komunikacji.

ród o: Covey S., 7 nawyków skutecznego dzia ania, Wydawnictwo Rebis, Pozna
2007, s. 283.
Rysunek 5.2. Pola si wed ug Lewina.

ród o: Hall C., Lindzey G., Teorie osobowo ci, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001.
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Zwi kszenie si nap dowych mo e dawa chwilowe rezultaty. Jednak dopóki
istniej si y hamuj ce, b dzie to coraz trudniejsze – przypomina to naciskanie spr yny: im silniejszy nacisk, tym silniej si ona opiera, a do momentu, w którym jej
si a odepchnie j nagle z powrotem do dawnego poziomu. Jednak kiedy zachodzi
efekt synergii, efekt twórczej wspó pracy opartej na potencjale ró nic, który bezporednio wp ywa na si y hamuj ce tworzy si nowy wgl d w sytuacj , a to zmienia
si y hamuj ce w si y nap dowe. Aktywne zaanga owanie ludzi we wspóln prac
nad problemami, których bezpo rednio do wiadczaj powoduje, i maj oni poczucie wp ywu na swoj sytuacj , a przez to staj si wa n cz ci ich rozwi zania.
W rezultacie powstaj kolejne nowe, wspólne cele i ca e przedsi wzi cie przesuwa
si naprzód, cz sto w sposób, którego nikt wcze niej nie przewidywa . Towarzysz cy temu zapa i emocje tworz zupe nie now kultur . Zaanga owani w to ludzie
wzmacniani s nowym sposobem my lenia, nowymi twórczymi, a przede wszystkim wspólnymi rozwi zaniami i mo liwo ciami. Im bardziej i d u ej wszyscy s
zaanga owani w analizowanie i rozwi zywanie do wiadczanych problemów, tym
bardziej staj si twórczy i oddani temu, co wspólnie stworzyli. Przej cie z poziomu interesów osobistych lub instytucjonalnych do poziomu interesów wspólnych
dla danej grupy lub spo eczno ci, oparte na synergicznym systemie komunikacji
znacznie wzmacnia poziom zaufania spo ecznego, a przy tym równie poczucie
pola wp ywu na otaczaj c rzeczywisto spo eczn . Jest to jednak proces, który
niesie ze sob du y poziom wyzwa i nieprzewidywalno ci, dlatego tak wa ne jest
jego umiej tne moderowanie i realizacja wed ug okre lonych zasad, szczególnie,
gdy proces ten nie jest jeszcze zakorzeniony w praktykach danej spo eczno ci.
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