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WPROWADZENIE

Apetyt na chwilowe mody jest niemal niezaspokojony w Ameryce i Europie. 
Wydaje się, że jesteśmy bardziej zainteresowani tym, co jest nowe, niż tym, 
co jest dobre. W konsekwencji mamy mentalność konsumentów dóbr jednora-
zowego użytku: jeśli coś, co posiadamy nie działa, wyrzucamy to i nabywamy 
coś nowego. Dotyczy to oczywiście mody i muzyki. Niestety wygląda na to, 
że zasada ta stosuje się również do takich relacji jak te ze współmałżonkami 
i pracownikami. Żyjemy w czasach filozofii chwili w zarządzaniu. 

Niektórym podejście do zarządzania opisane w tej książce może wy-
dawać się znajome na tyle, że menadżer może stwierdzić: już tam byłem 
i to robiłem. W latach 1982–1992 niektóre z tych pojęć były stosowa-
ne przez ruch zajmujący się jakością, ale w zasadzie nauczyciele TQM 
po pierwsze nie rozumieli tej filozofii, a po drugie trywializowali  ją. 
TQM, powtarzam, stanowi trywializację ważnego, nowego sposobu myśle-
nia. W tym rozdziale opiszę nowe podejście do przywództwa biorąc pod 
uwagę to, jak zostało ono opracowane przez jego pionierów w ciągu ostat-
nich 50 lat, bez nawarstwień i pretensji, które przywarły do tego niezwykle 
ważnego i rewolucyjnego sposobu myślenia.

Oto niektóre z obecnych mód i przekonań: 

 Musimy upoważniać naszych pracowników.

 Musimy podzielić ich na zespoły.

 Musimy podzielić ich na samokierujące się grupy. 

 Musimy ich motywować. 

 Musimy zaoferować im zachęty do pracy. 

 Musimy ich rozliczać. 

 Musimy ich na nowo skonstruować i wymyślić. 

Wszystkie nie doceniają systemów i tego, jak istotne jest ich opano-
wanie, aby ważna, codzienna praca została wykonana. Aby zrozumieć 
systemy, należy zrozumieć, że: 

Wszyscy ci pracownicy upoważnieni, zmotywowani, podzieleni na zespoły, 

działający w samokierujących się grupach, zachęceni, rozliczani, na nowo 

skonstruowani i wymyśleni, których możesz zebrać, nie zrekompensują 

dysfunkcyjnego systemu. Kiedy system działa dobrze, cała reszta to tylko 

ozdóbki. Kiedy system nie działa prawidłowo, wszystkie te rzeczy to nadal 

tylko puste banialuki bez znaczenia.
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Dobrze zarządzana organizacja z poprawnie funkcjonującymi syste-
mami pozwala ludziom od najwyższego do najniższego szczebla wykonywać 
pracę, z której mogą być dumni. Kiedy potrafimy dobrze razem pracować, 
realizując interesujące zadania, możemy również stworzyć wspólnie rados-
ne miejsce pracy. Podejścia opisane w tej książce doprowadzą do odczucia 
z niego dumy i zadowolenia. Obecne ozdóbki i banialuki, które uchodzą za 
filozofię zarządzania, przyniosą tylko cynizm i niezadowolenie. 

W tym rozdziale opisanych jest wiele koncepcji. Na ich przyswojenie 
pewni czytelnicy mogą potrzebować czasu, zwłaszcza ci, dla których 
omawiane w nim pojęcia są nowe. Nie są one szczególnie trudne do 
zrozumienia. Są jednak nasycone treścią i skondensowane. Zachęcam 
czytelnika, aby spędził nieco czasu nad tym rozdziałem i zapoznawał 
się z nim stopniowo. Zajmiemy się tu nowymi kompetencjami przywód-
czymi. Zrozumienie i biegłość w zakresie tych dziedzin są potrzebne 
menadżerom w nowym paradygmacie. Idąc ulicą, zauważyłem kogoś, 
kto miał na sobie koszulkę z napisem paradygmat przekreślonym ukośną 
czerwoną linią. Przyznaję, że to słowo jest nadużywane oraz stosowa-
ne nieprawidłowo. Jednak w tym przypadku jest ono jak najbardziej 
trafne. Filozofia przywództwa, która zaczęła się od Deminga w Tokio 
w 1950 roku, jest zasadniczo pierwszą nową koncepcją zarządzania od 
1840 roku, odpowiednikiem przejścia od Newtona do Einsteina. Tak na-
prawdę Deming może oznaczać jeszcze większe odejście od sposobów 
myślenia znanych w przeszłości. U.S. News and World Report (1991) 
umieścił go na liście rewolucyjnych myślicieli, która obejmuje między 
innymi św. Pawła (chrześcijaństwo nie jest tylko dla Żydów), Kopernika 
(Ziemia nie jest centrum wszechświata), Darwina (nie zostaliśmy spe-
cjalnie stworzeni, tylko jesteśmy najbardziej zaawansowaną formą życia) 
i Freuda (jest bardzo wiele doznań w nas samych, których nie rozumiemy, 
nie potrafimy kontrolować ani przewidzieć). Wkład Deminga w brak 
ciągłości ludzkiej myśli jest następujący: wszystko jest systemem, a my 
jesteśmy jego częścią.

Najpierw przyjrzyjmy się pokrótce starym kompetencjom: zdolnościom 
potrzebnym do przeżycia i wybicia się w starej organizacji. 

1. Siła. Częścią odpowiedzialności menadżera była kontrola pra-
cowników, sprawienie, aby ludzie robili to, co w innym przypad-
ku byliby skłonni zignorować. Dobrzy menadżerowie potrafili 
w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem wywoływać pożądaną 
przez siebie reakcję. 

2. Motywator. Łagodniejszą stroną siły była zdolność do inspirowa-
nia swoich pracowników tak, aby świetnie pracowali. Rozsądne 
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połączenie kija i marchewki, inspirowania i nakłaniania było 
chlebem powszednim menadżera. 

3. Decyzyjność. Rutynowo oczekiwano od menadżera w starym stylu 
podejmowania szybkich decyzji przy braku informacji. 

4. Upór. Dobrzy szefowie wiedzieli, czego chcieli i nie odstępowali 
od tego na krok.

5. Asertywność. Dobry szef mówił bez ogródek. Liderzy w starym 
stylu nie mogli pokazać słabości ani niewiedzy, w przeciwnym 
razie ich pracownicy nie zostawiliby na nich suchej nitki.

6. Zorientowanie na rezultat i końcowy wynik. Szefowie rozliczali 
pracowników z realizacji planów i spełnienia norm oraz osiąg-
nięcia zadanych celów. Maksymalizacja zysków kwartalnych 
i minimalizacja kosztów – takie były cele. 

7. Zorientowanie na zadanie. Menadżerowie dbali o to, aby każdy 
miał zajęcie i coś do zrobienia. Żadnego obijania się, żadnych kon-
taktów towarzyskich. Mówiąc prawdę, ludzie nie chcą pracować 
i pozostawieni sami sobie będą unikać pracy. Dlatego masz być 
ich sumieniem i wymagać od nich.

8. Uczciwość i dyplomacja. Dobrzy szefowie ukrywali się pod przy-
krywką taktu i życzliwości. Bądź uczciwy, sprawiedliwy i pełen 
szacunku, równocześnie dając swoim pracownikom znać, że wiesz, 
co robić, kiedy sprawy wymkną się spod kontroli. 

Wiecie, o co chodzi. Wszyscy pracowaliśmy w takich środowiskach 
i znamy menadżerów, którzy przodują w tego rodzaju zachowaniach. 
Nadal takie właśnie są przeważające oczekiwania względem menadżerów. 
Te stare kompetencje nie są złe. Są raczej nieodpowiednie lub w niektórych 
przypadkach nieistotne.

NOWE KOMPETENCJE

Nowe kompetencje mają inny charakter. Opierają się na bardzo od-
miennych przesłankach, założeniach i przekonaniach dotyczących ludzi 
i organizacji. 

Każdy, komu znany jest System Gruntownej Wiedzy Deminga 
(ang. System of Profound Knowledge), rozpozna takie podejście. To, co ja 
przedstawiam jako nowe kompetencje, jest interpretacją i rozwinięciem jego 
pracy, wielkiego dziedzictwa, wobec którego żywię najgłębszy szacunek 
i wdzięczność (Deming, 1994). 
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Kompetencja 1: Umiejętność myślenia systemowego 

i wiedza o tym, jak kierować systemami 

Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o organizacjach w kategoriach ich 
struktury, łańcucha zależności oraz tego, kto przed kim odpowiada (Rys. 1.1).

Mądrość Indian Czirokezów i kompetencje przywódcze

Według tradycji plemienia Czirokezów istnieje pradawna recepta na 

sukces:

 Jasna intencja: Musisz wiedzieć, jaki jest twój cel i wytrwale do 

niego dążyć.

 Sprawne środki: Musisz mieć dobre metody i w sprawny sposób 

z nich korzystać.

 Potwierdzenie: Twoje zadanie musi odpowiadać twoim przekonaniom, 

nie może być sprzeczne z podstawowymi wartościami, potrzebuje 

wsparcia ze strony plemienia i twojego własnego serca. 

Sukces

w pracy

PotwierdzenieSprawne środki

Jasna intencja

Rys. 2.1. Mądrość Indian Czirokezów

(na podstawie: Dhyani Ywahoo, Voices of Our Ancestors:

Cherokee Teachings from the Wisdom Fire, Boston: Shambhala, 1987).

Całe wieki temu kompetencje przywódcze były definiowane w taki 

sposób i nadal są aktualne. Ponowny wgląd w to co było znane już dawno 

pozwoli na nowo odkryć i poszerzyć zrozumienie tych podstaw sukcesu.
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Deming nauczył nas patrzeć na systemy tak, jak przedstawiono na 
Rys. 2.2. 

Czym jest system?

Oto niektóre z charakterystycznych cech systemu¹:

1. System to całość złożona z wielu części (np. samochód).

2. Jednostka systemowa ma cel, który można zdefiniować (np. celem 
samochodu jest zapewnienie prywatnego transportu).

3. Każda część systemu ma swój udział w osiągnięciu celu całości, 
ale żadna z nich nie może tego zrobić samodzielnie (np. silnik 
samochodu nie może sam zapewnić prywatnego transportu).

4. Każda część ma swój własny cel, ale kiedy oddziałuje na cały 
system, jest zależna od innych elementów. Części systemu 
są współzależne. 

5. Możemy zrozumieć część patrząc na to, jak wpisuje się w system. 
Nie możemy zrozumieć systemu przez identyfikowanie każdej 
części lub nawet całego zbioru niepołączonych elementów.

6. Przyjrzenie się interakcjom pomiędzy częściami może pomóc 
nam zrozumieć, jak działa system. Ale aby zrozumieć, dlaczego on 
istnieje, musimy spojrzeć poza niego, zazwyczaj na wydarzenia, 

¹ Większość zawartości niniejszej listy zawdzięczam Russellowi Ackoffowi.

Rys. 2.2. Spojrzenie Deminga na systemy.
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w które zaangażowani są ludzie i większe systemy. (Dlaczego 
w niektórych krajach kierownica jest po lewej stronie, a w in-
nych po prawej?)

7. Aby zrozumieć system, musimy zrozumieć jego cel, interakcje 
oraz współzależności. Kiedy rozbierze się go na części, traci swoje 
zasadnicze cechy charakterystyczne. Analiza to przyglądanie się 
częściom. Synteza to spoglądanie na całość. 

8. Kiedy przyglądamy się organizacji, patrzymy na złożony system 
społeczny i techniczny. 

 Organizacja ma swoje interesy, cel oraz współdziałające, współ-
zależne części. 

 Organizacja jest tylko jedną, współdziałającą, współzależną 
częścią w ramach jeszcze większych systemów (np. przedsię-
biorstwa, branży, wspólnoty gospodarczej, kraju, świata).

 W ramach organizacji istnieją współdziałające, współzależne 
części (np. wydziały, działy, zespoły, jednostki). Każda z nich 
ma swoje interesy i cel, który może mieć pozytywny lub nega-
tywny wpływ na zdolność całości do osiągnięcia wspólnego 
celu (Rys. 2.3).

 Do interakcji technicznych i mechanicznych organizacje dodają 
złożoność interakcji społecznych – relacje, pracę zespołową, 
współdziałanie, współpracę, wspólnotę, itp. 

Nowe kompetencje przywódcze

1. Umiejętność myślenia systemowego i wiedza o tym, jak kiero-

wać systemami.

2. Umiejętność zrozumienia zmienności przy planowaniu i rozwiązy-

waniu problemów.

3. Zrozumienie tego, jak się uczymy, rozwijamy i doskonalimy oraz 

przewodzenie prawdziwemu uczeniu i doskonaleniu się.

4. Zrozumienie ludzi i tego dlaczego postępują w określony sposób. 

5. Zrozumienie współdziałania i współzależności pomiędzy systemami, 

zmienności uczenia się oraz ludzkiego zachowania. Wiedza o tym, 

jak każdy oddziałuje na innych. 

6. Nadanie organizacji wizji, znaczenia, kierunku i wskazanie celu.
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Jakakolwiek bieżąca sytuacja jest wynikiem netto interakcji i współza-
leżności pomiędzy różnymi czynnikami, siłami i wydarzeniami, co przed-
stawia Rys. 2.4.

Jak stwierdziliśmy, system składa się z dynamicznej interakcji pomiędzy 
różnymi siłami i czynnikami, w wyniku czego powstaje pewna sytuacja 
złożona. Jeżeli chcesz zrozumieć swoją obecną sytuację – niezależnie od 
tego, czy jest to coś, czego chcesz lub nie – musisz zrozumieć swój system. 

Cel jest nierozerwalnie połączony z pojęciem systemu. Bez zdefinio-
wanego celu nie możesz określić, czy działa on dobrze, słabo lub w ogóle 
nie działa. Bez jasnego celu nie będziesz wiedział, jak go poprawić lub po-
nownie zaprojektować. 

Skutkiem niestałego celu jest chronicznie dysfunkcyjny system. 
Aby mógł on sprawnie reagować na konieczne zmiany, muszą istnieć 
podsystemy, które je planują i zapewniają elastyczność reakcji. 

System to metoda, za pomocą której osiągasz wyniki. Nieosiągnięcie 
pożądanych rezultatów jest spowodowane błędem metody lub systemu. 
Nie poświęcając świadomej uwagi systemom koncentrujemy się na ludziach. 
Tego nas nauczono. Zamiast zrozumieć i poprawić systemy, będziemy 
dążyć do lepszych wyników przez nakłanianie i motywowanie naszych 
pracowników. Kiedy nie rozumiemy systemów, utożsamiamy doskonalenie 
ludzi z doskonaleniem procesów. 

Rys. 2.3. Systemy w systemach systemów.
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Ludzie są częścią systemów, pracują w nich. Należy pamiętać jednak, 
że systemy istniały zanim większość osób została zatrudniona i będą 
istnieć po odejściu obecnych pracowników. Poprawa systemów wymaga 
wspólnego, dobrze zaplanowanego, zazwyczaj przekrojowego wysiłku, 
któremu przewodzi się ze szczytu organizacji. Kiedy zmienia się system, 
ludzie muszą zmienić swoje działania. Jednakże zmiana działań ludzi, 
niekoniecznie zmieni system. 

Stosowanie myślenia systemowego

Kiedy myśli się teoretycznie o systemach, łatwo jest zagubić się w wie-
dzy tajemnej. Praktyczna wartość myślenia systemowego jest jednak po-
tężna. Zastanów się nad następującymi stwierdzeniami:

Nie mamy kontroli nad kosztami! Chcę, abyście wszyscy znaleźli sposo-

by na ograniczenie kosztów! Zacznijcie od kupowania tańszych zapasów 

i materiałów, a także ograniczcie wydatki na podróże!

Zmiana kształtu tego elementu będzie nas drogo kosztować! Nie inte-

resuje mnie, czy ułatwiłoby to pracę na montażu i obniżyło uszkodzenia! 

Nie zrobimy tego!

Rys. 2.4. System jako współdziałająca całość.
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Aby poprawić sprzedaż podczas tych ostatnich czterech tygodni bieżącego 

kwartału, daję 36-calowy telewizor każdemu, kto sprzeda o 25% więcej, niż 

przewiduje jego plan! 

Myślenie systemowe pomoże nam uniknąć nazbyt uproszczonych 
interpretacji i rozwiązań złożonych problemów. W czasach cytowania 
fragmentów dłuższych wypowiedzi i umieszczania naklejek na zderzakach 
samochodów, jesteśmy zachęcani do szukania sloganów i kozłów ofiarnych, 
a nie głębokich, opartych na systemach wyjaśnień tego, co i dlaczego się 
dzieje. Jeżeli chcemy prowadzić firmę i udoskonalić naszą codzienną pracę, 
musimy zrozumieć system. Oprócz tego musimy wypracować odruchy 
i instynkty systemowe. 

Nie mamy kontroli nad kosztami. Czyżby? Skąd to wiesz? Kompetencja 
druga zajmuje się tym, w jaki sposób zmieniają się wskaźniki (takie jak 
koszty). Ponieważ jednak na razie zajmujemy się pierwszą – myśleniem 
systemowym – uznamy koszty za system. 

Koszty są produktem netto szeregu czynników i współdziałających, 
niezależnych wydarzeń. Jeżeli naprawdę są one poza kontrolą, wtedy jeden 
lub więcej czynników, wydarzeń lub interakcji w tym szeregu jest także poza 
nią. Pierwsza z przytoczonych wcześniej wypowiedzi dotyczy właśnie tego 

Wydział nie-wymyśliłem-sobie-tego

Popyt na określony rodzaj papieru spadł z powodu recesji. Centrala firmy papierniczej 

powiadomiła kierownika zakładu, że zapasy tego produktu są zbyt duże  i dlatego należy 

zwolnić pracę wytwarzających go maszyn. Kierownik zakładu próbował protestować, ale we 

właściwy tej firmie autokratyczny sposób powiedziano mu, że ma tylko postępować zgodnie 

z instrukcjami. 

Wiedział, że kiedy taka maszyna pracowała zbyt szybko, powstawało wiele wadliwego 

papieru i produkt musiał zostać spisany na straty (lub odrzucony, jak się mówi w branży 

papierniczej). Tak było w tym przypadku.

W lepszych czasach, kiedy popyt był wyższy, kierownik zakładu otrzymywał polecenia, 

aby przyspieszyć maszynę, przeciwko czemu również próbował bezskutecznie protestować. 

Stosując się do wymagań kierownictwa zwolnił pracę maszyny. To z kolei spowodowało mniej 

wad i wyższą produktywność, więcej papieru, którego nie można było sprzedać, wyższe 

zapasy, a nawet bardziej wypełnione magazyny. Co się stało z kierownikiem zakładu? Stracił 

pracę z powodu niestosowania się do poleceń. 

Jest to przykład tragicznych konsekwencji nieznajomości systemów przez menadżerów 

z centrali. 
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tematu. Na poparcie takiego stwierdzenia potrzeba jednak danych. Mimo 
to mówca przechodzi od razu do rozwiązania (Zacznijcie od kupowania 
tańszych zapasów i materiałów oraz ograniczcie wydatki na podróże!) bez 
wskazania tego, co jest przyczyną problemu, jeżeli on faktycznie istnieje. 
Przyczyna problemu może leżeć w tym, że tanie materiały niskiej jakości, 
które są już stosowane, powodują awarie, wady, poprawki i opóźnienia. 
Zakup tańszych towarów może tylko pogorszyć sprawę. 

Drugi cytat (Zmiana kształtu tego elementu będzie nas drogo koszto-
wać!) pokazuje po raz kolejny brak myślenia systemowego. Ponieważ zmia-
na kształtu będzie nas drogo kosztować, pomysł zostaje odrzucony. 
Może ona jednak ułatwić montaż i spowodować mniejsze uszkodzenia. 
Cytowany menadżer martwi się o budżet, za który jest odpowiedzialny 
i nie zdobywa uznania za ułatwienie montażu lub zmniejszenie uszko-
dzeń. Polityka w zakresie wynagradzania gratyfikuje menadżerów tylko 
za optymalizację ich części systemu. Tak więc ten postępuje dobrze, 
ale cierpi większy system. 

W trzecim cytacie menadżer oferuje zachętę (36-calowy telewizor 
za darmo), aby skłonić pracowników do zwiększenia sprzedaży i pomocy 
w wykonaniu planu kwartalnego. Co jest złego w tym sposobie myślenia? 
Zakłada on, że:

 plany kwartalne są skutecznym sposobem zwiększenia sprzedaży,

 plany kwartalne są możliwe do osiągnięcia,

 sprzedawcy mają informacje, wiedzę oraz zasoby potrzebne do 
zwiększenia sprzedaży, 

 sprzedawcy pracują na zmniejszonych obrotach świadomie lub 
nieświadomie wstrzymując się z podjęciem pewnego wysiłku, 

 trzeba ich nakłonić lub zmusić do pełnego wysiłku, 

 aby dać z siebie wszystko, sprzedawcy potrzebują jakiejś zachę-
ty materialnej, 

 takie zachęty materialne (36-calowy telewizor) są skuteczne, 

 wzrost sprzedaży w tym miesiącu nie będzie miał szkodliwego 
skutku dla sprzedaży w kolejnym,

 produkt, którego dotyczą plany, jest tym, czego potrzebują klienci, 

 przekroczenie planów nie zaszkodzi na dłuższą metę twoim re-
lacjom z klientami. 

Ten menadżer patrzy na sprzedaż oraz swoich pracowników i nie 
widzi systemu z nieodłącznym potencjałem, ale ludzi, którymi należy 
manipulować i których należy pozyskać. Gdyby menadżerowie nauczyli się 
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widzieć system sprzedaży, mogliby szukać sposobów jego udoskonalenia 
tak, aby otrzymać lepsze wyniki, zamiast uciekać się do kija i marchewki 
w celu zmotywowania pracowników. Myśleniem systemowym zajmiemy 
się bardziej szczegółowo w Rozdz. 3. 

Kompetencja 2: Umiejętność zrozumienia zmienności 

przy planowaniu i rozwiązywaniu problemów

Psycholog zatrudniony przez izraelskie lotnictwo wojskowe dowiedział się 
o tym, że instruktorzy latania zachowywali się agresywnie wobec studen-
tów pilotażu: nie chwalili ich wystarczająco, udzielali publicznych nagan, 
krzyczeli i używali obelżywego języka. Psycholog postanowił zająć się 
projektem, mającym doprowadzić do zmiany ich zachowania na życzliwsze 
i łagodniejsze (Kahneman and Tverski, 1973, McKean, 1985).

Podczas pierwszego spotkania z  instruktorem 
latania usłyszał, że podejście życzliwszy-łagodniejszy 
nie działało: pochwały dla studentów pilotażu z zasady 
prowadziły do gorszych wyników, natomiast nagany – 
zazwyczaj do poprawy. 

Psycholog był zaniepokojony – ale nie dał się przeko-
nać – kiedy usłyszał w zasadzie tę samą wersję od innych 
instruktorów latania. Postanowił obserwować to, co się 
działo, aby samemu sprawdzić, jakie były skutki pochwał 
i nagan dla wyników studentów pilotażu. 

Rezultaty były dla niego wstrząsem. Wyniki ulegały poprawie po 
tym, jak otrzymali naganę i faktycznie pogarszały się po tym, jak zostali 
pochwaleni. To, co mówili instruktorzy latania, wydawało się prawdą. Na 
podstawie wyników studentów psycholog nie mógł już dłużej opowiadać 
się za stosowaniem pozytywnego wzmocnienia, ani zachęcać instruktorów 
do unikania ostrzejszych reakcji. 

Zrezygnował z tego projektu i zajął się inną pracą. Jednak wyniki 
tego badania nie dawały mu spokoju. W kolejnym roku badał inne rzeczy. 
W trakcie swoich zajęć odkrył coś, co spowodowało, że ponownie zbadał 
problem agresywnych instruktorów latania. 

Psycholog zajmował się wtedy koncepcją zmienności. Proszę przypo-
mnieć sobie Rys. 2.4 przedstawiający system jako współdziałającą całość. 
Nauka pilotażu samolotu jest wynikiem wielu współzależnych warunków, 
czynników i wydarzeń. Nie są one stałe. Każdy jest inny w zależności od 
dnia. Zmienia się pogoda, samoloty – każdy ma własny system współdzia-
łających części, instruktor latania i student pilotażu. Niezliczone czynniki 
składają się na wynik i nikt nigdy nie pozna ich wszystkich. Wynikiem 
netto będzie zmienność. 
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Psycholog wyposażony w nową wiedzę i punkt widzenia ponownie 
zbadał wyniki studentów pilotażu oraz to jakie było powiązanie pomiędzy 
nimi a zachowaniem instruktorów latania. Nowe rezultaty, interpretowane 
z innej perspektywy, doprowadziły do radykalnie przeciwnego wniosku: 
nagany instruktorów nie przynosiły poprawy wyników, a pochwały nie 
prowadziły do ich pogorszenia. To, z czym faktycznie miał do czynienia 
w badanej uprzednio sytuacji, to była zmienność naturalna.

William Deming nauczył nas, że istnieją dwa rodzaje zmienności. 
Zmienność naturalna jest częścią systemu i stanowi wynik netto różnych 
wpływów, z których wielu nigdy nie poznamy. Z reguły zmienność – prob-
lemy, wady, błędy, wypadki, pomyłki, odpady, odrzuty i poprawki, z którymi 
mamy do czynienia codziennie – to zmienność naturalna wbudowana 
bezpośrednio w proces. Deming nazywa drugi rodzaj zmienności zmien-
nością specjalną będącą zdarzeniem wyjątkowym, które można przypisać 
jakiemuś znanemu wpływowi. 

Większość zmienności w naszych organizacjach to zmienność natu-
ralna wbudowana w system. Ale powszechnym, choć błędnym odruchem 
menadżera jest uznawanie wszystkiego, co pójdzie źle, za specjalny przypa-
dek, który można przypisać jakiejś osobie. Tak zachowywali się instruktorzy 
latania. Przypisywali dobre i złe dni pilotom, a nie potencjałowi zmienności 
wbudowanemu w system. 

Spójrz na Rys. 2.5 i zadaj sobie pytanie Kiedy najprawdopodobniej 
instruktor latania udzieli pochwały? Prawdopodobnie w dniach 2, 4, 8 
lub 12. A kiedy instruktor latania udzieli nagany studentowi pilotażu? 
Prawdopodobnie w dniach 6, 9, 13 i 15. W systemie zmienności naturalnej, 
kiedy wyniki są na wysokim poziomie, dużo bardziej prawdopodobne jest, 
że spadną, zamiast wzrosnąć. Kiedy wyniki są niskie, mało prawdopodobne 

Rys. 2.5. Zmienność wyników osiąganych przez studenta pilotażu.
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jest, że pozostaną na niskim poziomie. Na tym polega natura zmienności 
i interwencja osoby z autorytetem nie ma z nią nic wspólnego. 

Menadżerowie tworzą odpowiednik przesądu, kiedy nie są świadomi 
istnienia zmienności wbudowanej w system i mają tylko złudzenie wiedzy. 
Wyobraźmy sobie, że na koniec złego dnia instruktorzy latania kazaliby 
studentom pilotażu pocałować kadłub. Co się najprawdopodobniej stanie 
z wynikami następnego dnia? Poprawią się, nie z powodu pocałowania 
kadłuba, ale z powodu zmienności. Ale żaden z instruktorów nie kazałby 
studentom pilotażu całować kadłuba po nieudanym dniu. To byłoby prze-
sądem! Zamiast tego udzielają im nagany. Tego nie uważa się za przesąd. 

W jaki sposób menadżerowie powinni reagować na problemy? Zależy, 
czy ich źródłem jest zmienność naturalna czy specjalna. Bez starannie zebra-
nych danych poddanych umiejętnej analizie, menadżer nie będzie wiedział 
z jakiego rodzaju zmiennością ma do czynienia. Jeżeli problem wynika ze 
zmienności naturalnej – co dotyczy większości z nich – wówczas pozbycie 
się go będzie oznaczało zmianę systemu, procesu lub metody pracy. Jeżeli 
źródłem problemu jest zmienność specjalna, wówczas menadżer musi wyko-
rzystać dane do znalezienia jego przyczyny i wyeliminować problem u źródła. 

Kiedy menadżer nie rozumie zmienności lub, co gorsza, nie uznaje 
jej istnienia, powstają poważne i przewlekłe problemy:

 Menadżer widzi trendy tam, gdzie ich nie ma. (Koszty są poza 
kontrolą.)

 Menadżer nie zauważa trendów tam, gdzie one są. (Mieliśmy kilka 
problemów z dostawami, ale to nic niezwykłego.)

 Menadżer przypisuje przyczynę problemów jakiejkolwiek osobie 
będącej w pobliżu, w momencie gdy problemy wystąpiły, nawet 

Zmienność naturalna i specjalna

Podczas czytania tego tekstu twoją uwagę rozpraszają rozliczne drobne wydarzenia, które 

mają wpływ na to, jak dobrze potrafisz się skoncentrować: hałasy lub czynności w tle, stan 

twojego własnego umysłu lub zdrowia, rodzaj materiału, który czytasz itp. Efektem netto tych 

czynników jest zmienność twojej zdolności do koncentracji wbudowana w system o przewidy-

walnym zasięgu i średniej wydajności – jeżeli faktycznie twoją zdolność do koncentracji można 

byłoby zmierzyć. Powiedzmy, że błyskawica uderza w drzewo obok twojego domu i towarzyszy 

temu ogłuszający grzmot lub dziecko biegnie do ciebie płacząc, albo ktoś dzwoni do drzwi. Lub 

powiedzmy, że wszystkie te sytuacje zdarzyły się równocześnie. Te zakłócenia spokoju są poza 

systemem. Są one szczególne i można je zidentyfikować. Ten pierwszy zestaw czynników wpły-

wających na twoją zdolność do koncentracji jest naturalny, a ten ostatni to czynniki specjalne.



31 Nowe kompetencje przywódcze

jeżeli nie miała ona żadnej kontroli nad wydarzeniem. (Z powodu 
ostatnich gwałtownych powodzi zwolniliśmy naszego meteorologa!)

 Menadżer docenia osoby za wprowadzanie udoskonaleń i osiąga-
nie wyników, mimo że nie miały nad nimi żadnej kontroli. Miały 
tylko szczęście. (Tę nagrodę otrzymuje nasza szkolna pielęgniarka, 
dzięki której w ciągu zeszłego roku szkolnego nie odnotowaliśmy 
żadnego przypadku odry. Gratulujemy, pani Bliss!)

W świecie bez danych wygrywa opinia

Gdyby świat był logiczny, spodziewalibyśmy się korelacji pomiędzy 

asertywnością a prawdą obiektywną. 
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Rys. 2.6. Asertywność i prawda.

Obszar zacieniony przedstawia korelację, która byłaby idealna i logiczna. 

Znaki X przedstawiają to, co zazwyczaj widzimy w codziennym życiu. 

Dyskurs przeważnie skrywa się pod zasłoną retoryki racjonalności. 

Jednakże dane stanowią konieczny składnik racjonalności, zwłaszcza te 

pokazujące zmienność. Bez nich przeważa opinia. Tam, gdzie jest ona naj-

ważniejsza ten, kto ma władzę, jest królem. Dlatego największa korelacja 

jest bardziej prawdopodobna pomiędzy asertywnością i władzą, a nie 

asertywnością a prawdą obiektywną. Możliwe jest, że menadżerowie, 

którzy chcą trzymać się ułudy władzy, mogą być niechętni statystycznemu 

podejściu do pracy.
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 Menadżer nie rozumie wyników z przeszłości i nie jest w stanie 
przewidzieć ich w przyszłości.

 Menadżer nie rozumie obecnych systemów, ich słabych punktów, 
potencjału lub tego, czy należy je udoskonalić lub zmienić. 

Dlaczego ludzie są tacy niechętni wykorzystaniu danych przy 

planowaniu i rozwiązywaniu problemów?

Zajmiemy się tym szerzej w Rozdz. 6. Oto moje teorie dotyczące 
tego dylematu:

 Matematyka i statystyka są tradycyjnie nauczane w taki sposób, 
że jedyna interesująca kwestia jest taka, czy uczniowie zanudzą 
się czy zostaną zastraszeni na śmierć. Ludzie, którzy w przyszłości 
zostaną menadżerami składają śluby abstynencji od statystyki.

 Konwencjonalne wykorzystanie statystyki w biznesie jest zwią-
zane ze wskaźnikami finansowymi (jeśli, oczywiście nie działasz 
w branży nadawców programów sportowych, gdzie statystyka jest 
często jedyną rzeczą, o której się mówi). 

 Inne statystyki niż dane finansowe nie są postrzegane jako in-
formacje użyteczne dla dyrektorów i liderów. Dane pokazujące 
zmienność w systemach, procesach i inne kluczowe wskaźniki 
otrzymują niższy status i zajmują się nimi pracownicy niższego 
szczebla. Dyrektorzy je ignorują. 

 Jednym ze sposobów unikania jakiejkolwiek statystyki są strate-
gie defensywne, takie jak ośmieszanie. Najpowszechniejsza wy-
mówka – Istnieją kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki – jest 
truizmem. (Nikt nigdy nie mówi kłamstwa, okropne kłamstwa 
i roczny budżet, w czym zapewne byłoby więcej prawdy.)

 Nie żąda się danych. Kiedy dyrektorzy i kierownictwo wyższego 
szczebla będą się ich spodziewać i zadawać pytania, na które można 
odpowiedzieć tylko przy ich pomocy, dane zaczną stawać się języ-
kiem tej dziedziny. To oczywiście wymagałoby od pracowników 
wyższego szczebla ich zrozumienia i stosowania.

 Zbyt często posiadamy wiele danych, które są nieprzydatne i ig-
norowane lub nawet przydatne, ale wciąż ignorowane. Wiele firm, 
takich jak Ford i GM, przeszło restrukturyzację pomiarów, pozby-
wając się nieprzydatnych informacji i ograniczając sprawozdania 
aż o 90%. Tylko kilka istotnych pomiarów pozostało. Dokonanie 
tego wymaga znajomości systemów i myślenia statystycznego.
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Kompetencja 3. Zrozumienie tego, jak się uczymy, 

rozwijamy i doskonalimy; kierowanie prawdziwym 

uczeniem się i doskonaleniem

Uczenie się i doskonalenie przez całe życie jest już obowiązkowe dla jed-
nostek, organizacji i społeczności. Zastanów się nad następującą koncepcją 
(zawdzięczam ją Malcolmowi Knowlesowi).

Rys. 2.7. Dwa równoległe zjawiska.

W dziejach mieliśmy do czynienia z dwoma trendami związanymi 
z uczeniem się, co przedstawia Rys. 2.7. Jeden to rosnąca długość życia. 
Drugi to częstotliwość zmian technicznych, ekonomicznych, społecznych 
i politycznych. Wraz z rosnącą długością życia zwiększała się częstotliwość 
zmian. Oto konsekwencje:

 Edukacji nie podejmuje się już jedynie w młodym wieku, aby ją 
wykorzystywać w dorosłości. Kształcenie musi być ustawiczne. 

 Edukacja nie składa się już z pojedynczego zestawu lekcji, które 
nie zmieniają się przez kilka pokoleń. Lekcje zmieniają się bez 
przerwy w ciągu życia jednostek.

 Nasze szkoły muszą kierować uczniami. Źródłosłowem wyrazu 
edukować jest łacińskie słowo oznaczające kierować. Szkoły muszą 
kierować uczniami tak, aby zdobyli wiedzę o tym, jak się uczyć. 
Nie jest to wcale to samo co nauczanie.

 Nasze organizacje i społeczności muszą być ośrodkami kształcenia 
ustawicznego. Musimy radykalnie przemyśleć pojęcie uczenia się 
w trakcie pracy. 

 Organizacje bez systemów ciągłego kształcenia są prawdopodobnie 
skazane na to, ze staną się przestarzałe. 
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Prawdziwe uczenie się
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Jak odbywa się uczenie: teoria i zastosowanie

Oto dwa cytaty, każdy pochodzi od uznanego statystyka. 
Wydaje się, że są sprzeczne ze sobą, ale ich przesłanie jest takie samo:

Wszystkie teorie są nieprawdziwe, ale niektóre są użyteczne.
 dr George Box

Wszystkie teorie są prawdziwe w jakimś świecie.
 dr W. Edwards Deming

Każdy z podanych uprzednio cytatów dotyczy tego, że dowód na słusz-
ność teorii leży w jej udanym zastosowaniu. Teorie same w sobie niczego 
nie dowodzą. Koszty są poza kontrolą! – to teoria. Nic ona nie znaczy do 
momentu sprawdzenia jej zastosowania, w tym przypadku danych, które 
zweryfikują, czy koszty są poza kontrolą. 

Teoria sama w sobie niczego nie uczy, podobnie jak i praktyka. Uczenie 
się jest wynikiem dynamicznej, wzajemnej zależności pomiędzy tymi 
dwoma czynnikami. 

Rys. 2.8. przedstawia podstawową dynamikę uczenia się.
Myślimy o czymś, co wydaje nam się prawdą:

 Koszty są poza kontrolą!

 Chwalenie studentów pilotażu ma ujemny wpływ na ich wyniki.

 Ludzie będą pracować ciężej, jeżeli zaoferujemy im zachęty do pracy.

Rys. 2.8. Teoria i jej zastosowanie.
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Teoria? Hipoteza? Przeczucie? Przypuszczenie?

Są to stwierdzenia lub opinie, które powinny zostać udowodnione lub 

przynajmniej udoskonalone. Przepis jest teorią, która sugeruje, że jeżeli 

będziesz postępować według tych zaleceń, przygotujesz danie, na które 

masz ochotę. Jedynym sposobem dowiedzenia się, czy teoria przepisu jest 

słuszna, jest wykorzystanie go. Następnie można go udoskonalić i sprawdzić 

również tę teorię. Lista kontrolna to również teoria. Polega ona na tym, 

że jeżeli zaznaczysz każdy element na liście, to wszystko pójdzie dobrze. 

Kiedy nie wszystko idzie dobrze, wiemy, że trzeba ją udoskonalić. W ten 

sam sposób plan lub budżet roczny to również teoria. 

 Nasze reklamy telewizyjne przyniosą zwiększenie sprzedaży, 
jeżeli będą w nich występować osoby nadpobudliwe mówiące 
z szaleńczą prędkością.

 Musimy rozliczać naszych nauczycieli!

To są hipotezy, podobnie jak większość opinii, które wygłaszają 
menadżerowie. Hipoteza jest z natury bezużyteczna, jeżeli nie została 
poparta dowodami. Żeby zweryfikować teorię przy pomocy danych lub 
innego dającego się obserwować sprawdzianu, musimy zdefiniować to, 
czego szukamy. Umiejętność bieżącego definiowania naszych przeczuć 
pozwala nam na szukanie danych, które potwierdzają lub zaprzeczają 
twierdzeniu. Na przykład, co dokładnie znaczy poza kontrolą? Czym są 
koszty w tej kwestii? 

Przyjęcie opinii jako faktu jest o wiele łatwiejsze. Udawanie, że nasza 
pewność siebie odzwierciedla obiektywną prawdę, jest oczywiście wygod-
ne. Jeśli jednak chcemy zrozumieć, co się dzieje naprawdę i dowiedzieć 
się, co jest konieczne, aby poprawić sytuację u źródła, musimy porównać 
nasze przekonania z danymi. Jeśli tego nie zrobimy, nie zidentyfikujemy 
i nie wyeliminujemy stałych przyczyn problemów. Uzyskamy najwyżej tym-
czasowe złagodzenie symptomów. Menadżerowie muszą postrzegać siebie 
jako eksperymentatorów, którzy przewodzą uczeniu się, a nie narzucają 
kontrolę. Coś, czego dr Deming nauczył Japończyków, służy podkreśleniu roli 
menadżera jako eksperymentatora i lidera cyklu uczenia się. Jest to PDSA.

PDSA to nigdy nie kończący się cykl uczenia i doskonalenia opra co wany 
przez De minga, na podstawie tego, czego nauczył się od swojego mentora 
Waltera She wharta. Deming przekazał wiedzę o tym cyklu Japończykom 
w 1950 roku. Nazwał go cyklem Shewharta, a Japończycy określili mianem 
koła Deminga.
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Teorie

Zastosowania

Zaplanuj

Działaj

Zaplanuj 

Działaj

Zaplanuj 

Wykonaj

Zbadaj

Wykonaj

Zbadaj

Wykonaj

Zbadaj

Rys. 2.9 i 2.10 bardziej precyzują powiązanie pomiędzy PDSA i naturą 
prawdziwego uczenia się. 

Cykl PDSA może być wykorzystywany do sprawdzania zmian zwią-
zanych z celami długofalowymi (nasz plan pięcioletni, wizja i wartości) lub 
z cyklami krótkoterminowymi (cotygodniowe spotkania pracowników). 
PDSA można stosować wobec jakiegokolwiek powtarzającego się działania, 
takiego jak coroczny proces planowania lub codzienna praca w regularnie 
powtarzających się procesach – fakturowania, przyjmowania zamówień, 
obchodzenia się z materiałami. Nie możemy obiecać, że wszystko się uda, 
ale PDSA wbudowuje w naszą pracę wielkoduszność i obietnicę, że będziemy 
się uczyć na podstawie tego, co się nie powiodło. 

A P

DC

A P

DS

LUB

Deming wolał słowo zbadać od sprawdzać, które jak uważał sugeruje przy-

mus. Japończycy od dziesięcioleci nazywają ten cykl PDCA. Zastosowanie, 

a także jego istota oraz intencja nie są nigdzie bardziej wszechobecne niż 

w Japonii. Ja postanowiłem jednak zdać się na terminologię Deminga. 

Rys. 2.9. Uczenie się i PDSA.
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Działaj

(ang. Act)

Zbadaj (ang. Study)

Zaplanuj

(ang. Plan)

Wykonaj (ang. Do)

Przyswajamy sobie lekcje 
wyniesione ze sprawdzianów 
lub nauki. Zmieniamy naszą 

teorię. Dostosowujemy nasze
metody. Identyfikujemy, czego 

jeszcze musimy się nauczyć. 

Identyfikujemy  zamiar 
i cele. Formułujemy teorię. 
Definiujemy, jak zmierzymy 
sukces. Planujemy działania.

Monitorujemy wyniki testując 
słuszność teorii i planu. Anali-

zujemy rezultaty pod kątem 
oznak postępu lub sukcesu, 
albo niespodziewanych wy-

ników. Szukamy nowych 
lekcji do nauczenia 
się i problemów do 

rozwiązania. 

Wykonujemy nasz plan, 
podejmując zadania, 
przeprowadzając interwencje, 
wykorzystując najlepiej 
naszą wiedzę do realizacji 
pożądanego zamiaru 
i celów.

Nie wszyscy uczniowie uczą się w taki sam sposób

Wiele napisano w ostatnich latach na temat różnych sposobów ucze-
nia się ludzi. Tradycyjne podejście do nauczania opiera się na milczącym 
założeniu, że wszyscy zdobywają wiedzę w dokładnie taki sam sposób. 

To mogło wystarczyć 200 lat temu, kiedy niewiele było do nauki 
i edukację kończyło się po kilku latach. Teraz zdolność uczenia się jest tak 
ważna, że każdy musi odkryć, w jaki sposób najlepiej zdobywa wiedzę i za-
dbać o to, aby jego potrzeby w tym zakresie zostały spełnione. Nauczyciele 
w swoich metodach edukacyjnych muszą wychodzić poza znane schematy 
oraz swoje własne upodobania, tak aby uwzględnić potrzeby różnych typów 
uczniów. Jedno z podejść do zrozumienia różnic w uczeniu się wykłada 
Dawna Markova, która wraz Anne Powell napisała książkę How Your Child 
Is Smart (1992).

Istnieje wiele teorii na ten temat. Doprowadziły one ludzi do myśle-
nia o sobie jako o wzrokowcach, słuchowcach i kinestetykach. Tradycyjne 
definicje tych typów uczniów są następujące: 

Rys. 2.10. Trwający cykl uczenia się i doskonalenia.
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 Wzrokowcy (V)

 – Wzrokowcy uczą się najpierw przez patrzenie i  czytanie 
oraz pisanie.

 – Słowo pisane jest ważne.

 – Uczniowie wyrażają siebie przez tabele, wykresy i obrazy. 

 Słuchowcy (A)

 – Słuchowcy uczą się najpierw przez słuchanie i rozmawianie.

 – Słowo mówione jest ważne.

 – Uczniowie wyrażają siebie przez dyskusję, rozmowę i dźwięki.

 Kinestetycy (K)

 – Kinestetycy uczą się najpierw poprzez zrobienie czegoś – do-
świadczenie i działanie. 

 – Przedmioty, działania i uczucia są ważne.

 – Uczniowie wyrażają siebie przez ruch, gesty i dotyk. 

Książka Markovej �e Open Mind (1996) przedstawia podejście do 
zrozumienia uczniów i sposobów uczenia się. Ważnym spostrzeżeniem 
w podejściu otwartego umysłu jest to, że wszystkie trzy kanały percepcji – 
wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny są niezbędne w procesie zdobywania 
wiedzy każdej osoby. To one uruchamiają trzy wzorce fal mózgowych, które 
odpowiadają różnym rodzajom funkcjonowania umysłu. Według tego po-
dejścia trzy kanały percepcji działają razem na jeden z sześciu możliwych 
wzorców myślenia osobistego: AKV, AVK, VKA, VAK, KAV i KVA. Wzorzec 
ucznia jest najbardziej dogodną i funkcjonalną sekwencją, w której odbiera 
się i przetwarza informacje słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne. Osoba 
uczy się najłatwiej, wykorzystując pierwszy kanał ze swojego wzorca, ale 
potrzebuje również dwóch pozostałych rodzajów bodźców, aby robić to 
najbardziej efektywnie.

Osoby, które uważają się za słuchowców, mogą najłatwiej zdobywać 
wiedzę słuchając wykładów, ale informacje pozostaną im w głowach na 
dłużej, jedynie wtedy kiedy coś zobaczyły i zrobiły w trakcie procesu 
uczenia. W podobny sposób kinestetycy mogą zostać pobudzeni do 
działania przez praktyczne ćwiczenia i symulacje, ale ich aktywne ucze-
nie wzmocni się dzięki dalszym wysiłkom, które obejmują na przykład 
czytanie i dyskusję.

Programy szkoleniowe opierają się zazwyczaj na założeniu, że wszyscy 
uczymy się w ten sam sposób. Nauczyciele muszą być świadomi, że proces 
ten będzie najbardziej skuteczny i długotrwały, a informacje możliwe do 
odtworzenia, kiedy wszystkie nasze zmysły zostaną w nim wykorzystane.



39 Nowe kompetencje przywódcze

Proponowanie różnorodnych możliwości uczenia się może spełniać 
potrzeby większej liczby uczniów w procesie szkolenia. 

Kilka uwag na temat procesu uczenia się:

 Koncentracja na wynikach ucznia, zamiast na procesie nauczania 
i sposobie w jaki nauczyciel przekazuje wiedzę. 

 Nauczanie może odbywać się bez skutku, jakim jest proces uczenia 
się. Jest również możliwe – i nierzadkie – że uczenie przebiega 
bez nauczycieli i nauczania.

 Stare porzekadło mówiło: Jeśli uczeń nie umie, to nauczyciel nie 
nauczył. Nie widzę prawdziwości ani użyteczności tego stwier-
dzenia. Wolę powiedzieć: Jeśli uczeń nie umie, to system nie jest 
jeszcze właściwy. 

Zastosowanie wiedzy o tym, jak się uczymy,  

rozwijamy i doskonalimy

Bez zrozumienia tego, jak się uczymy, rozwijamy i doskonalimy, 
liderzy doprowadzają do wielu sytuacji, w których oni sami, a także ich 
organizacje są bezbronne:

 Nie rozumiejąc różnicy pomiędzy zmianą a poprawą, menadżero-
wie przeprowadzają i pozwalają na podejmowanie działań, które 
stanowią ułudę postępu i są tylko tymczasowym zastrzykiem 
optymizmu, a nie prawdziwą poprawą. 

 Liderzy są zarażeni myśleniem bez działania lub, co jest powszech-
niejsze, działaniem bez myślenia.

 Problemy pozostają nierozwiązane. Najwyżej znikają na chwilę, 
aby znowu się pojawić. Ludzie nie wiedzą, dlaczego trudności 
zniknęły, ani dlaczego ponownie się pojawiły. 

 Organizacja, która nie wie, w jaki sposób uczyć się oraz jak się 
doskonalić, nie wie również, jak poprawić te procesy. 

 Organizacja staje się ofiarą obecnej mody, tego, jaki program 
zarządzania jest danego dnia na topie. Ludzie stają się cyniczni, 
ucząc się, że moda przeminie i zastąpi ją kolejna. Dlatego nikt 
z nich nie bierze jej na poważnie. 
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Kompetencja 4. Zrozumienie ludzi i przyczyn 

ich postępowania w określony sposób

My, Amerykanie, lubimy postrzegać siebie jako osoby wrażliwe. Wielu 
menadżerów chwali się, że ludzie są naszym najważniejszym aktywem. 
Nasza retoryka jest humanitarna. Kiedy spojrzymy głębiej, nasze założenia, 
odruchy, relacje i przywództwo takie nie są. 

Dlaczego ludzie postępują w określony sposób

W dużym stopniu ludzie zachowują się w sposób zgodny z tym, 
czego po nich oczekujemy. W swojej przełomowej pracy !e Human Side 
of Enterprise (1985), Douglas McGregor opisał dwa zestawy założeń me-
nadżerskich i to, w jaki sposób wpływają one na zachowanie pracownika 
(Rozdz. 9, s. 298). Ostatnio Dov Eden zajął się tym samym tematem w fa-
scynującej książce Pygmalion in Management (1990).

Jeżeli menadżer chce wiedzieć, dlaczego ludzie postępują w określony 
sposób, dobrym punktem wyjścia jest zbadanie jego własnych oczeki-
wań. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że działają samospełniające 
się przepowiednie.

Motywacja

Jak menadżerowie mogą motywować swoich pracowników? Nie mogą. 
Frederick Herzberg stwierdził to dawno temu (1966, 1968). Ich największym 
zarozumialstwem jest przekonanie, że mogą inspirować ludzi. Motywacja 
nie jest substancją, którą możemy wstrzyknąć z zewnątrz, tak jak szpik 
kostny w trakcie przeszczepu. 

Wszystkie nasze wysiłki w celu zmotywowania pracowników oparte 
są na mitach, w które powszechnie wierzymy. Menadżerowie potrafią – 
to prawda – demotywować. Powiedzmy, że twój szef przyjdzie jutro i po-
wie: Ponieważ staramy się ciąć koszty, zmniejszamy twoją pensję o 50%. 
Taka wiadomość może spowodować mniej wysiłku z twojej strony oraz 
gorsze wyniki. Byłbyś zdemotywowany. Powiedzmy, że powie coś innego: 
Począwszy od jutra twoja pensja się podwoi. Czy ucieszysz się? Na pew-
no! Czy będziesz zmotywowany? Czy lepiej wykonasz swoją pracę? Nie. 
Może wystąpić tymczasowy efekt aureoli, kiedy – nieprzypadkowo – bę-
dziesz poświęcał pracy więcej uwagi, wypracowywał nadgodziny i wkładał 
w nią nieco więcej wysiłku. Nie będzie to raczej długo trwało (tak jak radość 
z większych zarobków) i szybko powrócisz do przypadkowej zmienności 
w osiąganych wynikach. Zastanów się nad konsekwencjami tego, że ktoś 
inny jest w stanie zmotywować cię do lepszych wyników przez pewnego 
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rodzaju nagrodę. Oznaczałoby to, że byłeś w stanie wstrzymać określone 
zasoby wysiłku, czekając, aż ktoś cię przekupi, aby je uwolnić. Nikt z nas nie 
chciałby powiedzieć tego o sobie. Nie mówimy również, że inni się wstrzy-
mują, czekając na łapówkę. Jednakże stosując konkursy i zapłatę według 
kompetencji oraz premie jako zachętę, działamy tak, jakby to była prawda.2

W swojej ważnej książce Punished by Rewards Alfie Kohn (1993) przy-
pomina nam o obserwacji Harry’ego Levinsona, że pomiędzy legendarną 
marchewką a kijem stał osioł. Skuteczność podejścia motywacyjnego op-

artego na kiju i marchewce – jeżeli jakakolwiek 
istnieje – wydaje się ograniczać do tego gatunku. 
Menadżerowie powszechnie przyjmują jednak 
za niekwestionowaną prawdę przekonanie, że lu-
dzie muszą być motywowani przez połączenie 
obietnic nagrody z groźbami kary. Cóż za cy-
niczna ocena ludzi, zwłaszcza w kraju, który 
postrzega siebie jako humanitarny. 

Herzberg nazywa taką motywację kopem w tyłek (ang. kick-in-the-
-pants, KITA). Istnieje zarówno pozytywna jak i negatywna KITA. Według 
Herzberga i Kohna obie wiążą się z następującymi problemami: 

 Nie działają (za wyjątkiem zgodności krótkofalowej, niezłożonej).

 Mają szkodliwy wpływ na relacje pomiędzy:

 – motywującym i tym, który ma być motywowany,

 – tym, który ma być motywowany i jego kolegami.

² Knute Rockne – jeden z najsłynniejszych trenerów futbolu amerykańskiego. Film o jego życiu, 
w którym grał Ronald Reagan, zawiera scenę przemówienia trenera, w której motywuje swój zespół 
opowiadając o spotkaniu z jedną z największych gwiazd futbolu, George’em Gippie (nazywanym 
Gipper), leżącym na łożu śmierci i proszącym tylko o to, aby zdobyć punkt dla Gippera (przyp. tłum.).

Knute Rockne: wielki motywator2

Czy trener Knute Rockne nie zmotywował drużyny Fighting Irish w swoim poruszającym 

przemówieniu podczas przerwy w meczu, aby zdobyli punkt dla Gippera? Nigdy nie padło 

inne pytanie: Czy drużyna z uniwersytetu Notre Dame wygrałaby mecz bez tego przemówienia? Ja 

twierdzę, że mecz wygrano dzięki ćwiczeniom, uwarunkowaniu psychologicznemu i treningowi, 

który zaczął się wiele lat wcześniej, zanim odbył się pamiętny mecz. System wygrał spotkanie, 

a nie przemowa. Ale przyznaję, że na podstawie mojej wersji nie powstałby tak dobry film. 
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Jak przedstawiono na Rys. 2.12, KITA zamyka menadżera i pod-
władnego w relacji rodzic–dziecko. Kiedy nagrody zależą od wewnętrznej 
konkurencji pomiędzy współpracownikami, doprowadzają do powstania 
wygranych i przegranych oraz antagonistycznych relacji pomiędzy osobami, 
które powinny być kolegami. Wyobraź sobie, w jaki sposób konkurencja 
wpływa na pracę zespołową i współpracę, a także na menadżerów, którzy 
twierdzą, że są humanitarni.

Czym jest motywacja?

Motywacja zewnętrzna (KITA)

Kije
(negatywna KITA)

Marchewki
(pozytywna KITA)

Rys. 2.11. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.

Rys. 2.12. Związek pomiędzy motywującym a motywowanym.

Motywujący Motywowany

Rodzic

Dorosły

Dziecko

Rodzic

Dorosły

Dziecko

Relacje

Zrozumienie ludzi wymaga zrozumienia relacji. Przy przewodzeniu 
pracownikom niezbędne jest nawiązanie relacji osobistych, ich codzienna 
pielęgnacja oraz zachęcanie innych do ich tworzenia i dbania o nie.
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Pizza za czytanie: motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna 

Mój przyjaciel Dave z Indianapolis był zdenerwowany. Jego córka Emily była dobrą uczennicą, 

zapaloną czytelniczką, tzn. do momentu, aż Pizza Hut zaangażowała się w rozdawanie nagród. 

Firma przekazała nauczycielom kupony na darmową pizzę, które mieli wręczać uczniowi, gdy 

przeczytał dziesięć książek. Córka Dave’a zaczęła wybierać cieńsze i łatwiejsze książki albo 

tylko szybko przeglądała te grubsze, aby dostać więcej kuponów. 

W tym samym czasie niektórzy koledzy z klasy Emily zaczęli czytać więcej. Nawet ci, 

którzy wcześniej tego nie lubili. Wybierali cienkie i proste książki, ale przynajmniej te dzieci 

coś czytały. Ci uczniowie, którzy, podobnie jak Emily, byli zapalonymi czytelnikami, niestety 

również zmienili upodobania.

Jednak w końcu kampania Pizzy Hut, promująca czytanie w zamian za pizzę, się zakończyła; 

podobnie jak czytanie tych, którzy wcześniej byli zapalonymi odbiorcami ambitnych książek 

i tych, którzy nie czytali wcale. 

Wraz z żoną nieświadomie pozwoliliśmy, aby Pizza Hut zastąpiła swoją zewnętrzną motywacją 

wewnętrzną motywację naszej córki, powiedział Dave. Zastąpili jej motywację do czytania, a potem 

w końcu ich zastępcza motywacja się skończyła. Kiedy kupony na pizzę nie były już dostępne, 

dzieci w klasie czuły, że nie ma powodu do czytania. 

Ta historia – prawdziwe zdarzenie – pokazuje błędne rozumowanie, które stoi za wszyst-

kimi programami motywacyjnymi. Badania nad nagradzaniem, programami wynagradzania 

na podstawie kompetencji i zachęt – wśród dorosłych, jak również wśród dzieci – pokazują, 

że są one nieskuteczne, a nawet szkodliwe, jak w przypadku Emily.

Dla wielu będzie to szokiem. Programy nagradzania, zachęt, programy motywacyjne 

i wynagradzania na podstawie kompetencji, stanowią prawie zawsze szczere wysiłki podej-

mowane w dobrej wierze w celu uznania tego, co ludzie robią. Jak to możliwe, że są one złe? 

Jakim sposobem mogłyby być nieskuteczne, a nawet szkodliwe? Aby dowiedzieć się więcej 

na ten temat z cennego źródła obejmującego obfitą i drobiazgową dokumentację, przeczytaj 

Punished by Rewards autorstwa Alfie’go Kohna (zaczerpnięte ze Small Business Forum, Madison, 

WI: UW Extension, Winter 94/95, s. 71 i kolejne, Reward and incentive programs are ine'ective 

even harmful, Scholtes).

Czym jest relacja? Przez relację rozumiem dobrą, staromodną, indy-
widualną zależność osobistą, twarzą w twarz, po imieniu. Jej pewne cechy 
charakterystyczne są następujące:

 Słuchacie nawzajem swoich opowieści. Jesteście w stanie opowie-
dzieć sobie nawzajem swoje historie. 

 Szanujecie się nawzajem i wiecie, jak okazywać szacunek w sposób 
oczekiwany przez innych.
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Szef jako

rodzic

Podwładny

jako dziecko

 Znacie się nawzajem na tyle dobrze, aby wiedzieć jakie są swoje 
słabości i czułe punkty. Każdy troszczy się wystarczająco o drugą 
osobę i stara się jej nie urazić. 

Oczywiste jest, że nikt nie może mieć tego rodzaju relacji z każdym. 
Jednak możliwa jest organizacja, w której wszystkie osoby się znają i mają 
relacje z innymi. Nikt nie powinien pozostawać bez powiązań. Spędzamy 
zbyt dużo naszego życia w miejscu pracy, aby pozostawać w izolacji i sa-
motności bez kontaktu z ludźmi. 

Charakter relacji menadżer–pracownik w większości organizacji jest 
protekcjonalny i paternalistyczny. Twórcą analizy transakcyjnej jest Eric 
Berne, którego publikacje zaczęły niestety być kojarzone z żargonem psycho-
terapeutów z ruchu promującego potencjał człowieka w latach 70. Zasługuje 
on na więcej. Berne spopularyzował i poważnie rozwinął teorie Freuda. 
Nauczał, że każdy z nas ma trzy stany ego, trzy postawy w relacji z innymi:

 Rodzica: w najlepszych chwilach pielęgnuje i wspiera; w najgorszych 
krytykuje i kontroluje.

 Dorosłego: w najlepszych chwilach realistyczny, logiczny i racjo-
nalny; w najgorszych wyzuty z emocji.

 Dziecka: w najlepszych chwilach wesoły i kreatywny; w najgorszych 
zbuntowany i złośliwy.

Większość menadżerów przyjmuje postawę rodzica, narzucając tym 
samym pozostałym osobom postawę dziecka. Rys. 2.13 przedstawia tę re-
lację. Czasami dzieje się tak, że podwładni sami przyjmują rolę dziecka, co 
utrudnia szefowi przyjęcie jakiejkolwiek innej postawy. Niewypowiedziana 
wiadomość od rodzica-szefa do podwładnego-dziecka w konwencjonalnej 
relacji paternalistycznej brzmi ja jestem OK, a ty nie!

Rys. 2.13. Relacja szefa i podwładnego w konwencjonalnej organizacji.
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W relacjach istnieją cztery możliwe postawy, które ujęto na Rys. 2.14.

OK oznacza zasadniczo kompetentny i wiarygodny; posiadający dużą 
wartość jako osoba i  jako pracownik. Nie OK oznacza niekompetentny 
i/lub niewiarygodny; niegodny zaufania jako pracownik i/lub człowiek. 

Tylko jedna z postaw na Rys. 2.14 – Ja jestem OK, ty jesteś OK – przed-
stawia zdrową relację ze światem wokół nas. Pozostałe trzy stanowią różne 
formy patologii. To na niej opiera się konwencjonalna, paternalistyczna 
relacja szef – podwładny:

 Ja jestem OK, ty potrzebujesz motywacji.

 Ja jestem OK, ty potrzebujesz kija i marchewki.

 Ja jestem OK, ty potrzebujesz oceny wyników.

 Ja robię, co w mojej mocy, ty potrzebujesz zachęt, aby zmusić cię 
do wysiłku.

Menadżerowie interweniują w zachowanie swoich pracowników, uży-
wając metod, których nie uznaliby za konieczne wobec siebie. Ponieważ ocze-
kiwano od nich, aby byli surowymi przełożonymi, w starym paradygmacie 
zachęcani byli do nienawiązywania osobistych kontaktów z podwładnymi. 
Porównaj to z podejściem Toma Chappella, prezesa Tom’s of Maine, który 
zachęca do przyjaźni ze swoimi pracownikami oraz pomiędzy nimi i który 
wierzy w moc słuchania ludzi, kiedy opowiadają historie pokazujące, kim są 
i jakie wartości ich kształtują. Tom Chappell chce, aby jego pracownicy znali 
się nawzajem, nie tylko według kategorii pracy, ale w sposób, który wprowadza 
ich wzajemnie do swojego życia. Peter Block nazywa to powiązaniem. W Tom’s 
of Maine dążą do stworzenia nie tylko przedsiębiorstwa, ale wspólnoty ludzi. 
Pojęcia osobistych relacji i wspólnoty są następnie rozszerzane na klientów, 
dostawców, właścicieli, partnerów finansowych, lokalną społeczność i samo-
rząd. Odkryłem, że myślę o mojej firmie nie tylko jako prywatnym podmiocie, 
ale w odniesieniu do innych – pracowników, partnerów finansowych, klientów, 

Ja nie jestem OK Ja jestem OK

Ty jesteś OK
Ja nie jestem OK,

ty jesteś OK

Ja jestem OK,

ty jesteś OK

Ty nie jesteś OK
Ja nie jestem OK,

ty nie jesteś OK

Ja jestem OK,

ty nie jesteś OK

Rys. 2.14. Ja (szef) jestem OK, ty (pracownik) jesteś OK.
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Wysoka

Niska

Niskie Wysokie

Życzliwość:
Zakres, w jakim

wierzę, że ty
troszczysz się

o mnie i będziesz
nadal mnie wspierać.

(Sympatia) Zaufanie

Nieufność (Szacunek)

Uzdolnienia:
Zakres, w jakim wierzę,

że jesteś wykwalifikowany
i kompetentny.

dostawców, nawet samej planety. Żyjąc w społeczności, nawiązujemy relacje 
i mamy zobowiązania, które idą w ślad za nimi (1993, s. 16). Tom Chappell 
odkrył dla siebie i swojej firmy ludzką stronę myślenia systemowego. 

Zaufanie 

Do zrozumienia ludzi i relacji zachodzących między potrzebne jest 
zrozumienie zaufania, które wymaga współistnienia dwóch zbieżnych 
przekonań, co przedstawia Rys. 2.15. Kiedy wierzę, że jesteś kompetentny 
i że troszczysz się o mnie, będę ci ufał. Sama kompetencja lub troska nie 
rodzi zaufania. Obie są konieczne. 

Każda ujawnia się z czasem. Zatem relacje potrzebują czasu, aby się 
rozwinąć. Kiedy stanie się coś, co powoduje, że wątpię w twoją kompetencję 
lub troskę, odbudowa zaufania zajmie nam trochę czasu. 

Kiedy punktem wyjścia pomiędzy jednostkami lub grupami jest nieuf-
ność, potrzebna jest wnikliwa seria działań, które pozwolą sprawdzić nawzajem 
swoją gotowość do uwierzenia w kompetencje i troskę. Kiedy zaczynasz pra-
cować ze stronami w relacji antagonistycznej, zacznij od wykonywania pro-
stych zadań niskiego ryzyka. Na przykład, nauczcie się czegoś nowego razem. 
Stopniowo planuj współpracę związaną z działaniami, które są coraz bardziej 
ambitne. Niewielki wzrost ryzyka nie będzie wydawać się wielkim krokiem 
naprzód. Ale powolny, stały postęp w czasie może być naprawdę znaczny. 
(Dziękuję Liz Freeman i Rolandowi Coatesowi za pomysły, na których opierają 
się te uwagi, dotyczące ćwiczeń budujących zaufanie między adwersarzami.)

Rys. 2.15. Zaufanie, szacunek, sympatia.



47 Nowe kompetencje przywódcze

  Zrozumienie

systemu

Teoria

wiedzy

Psychologia
Wiedza

o zmienności

Kompetencja 5: Zrozumienie współdziałania i współzależności 

pomiędzy systemami, zmiennością, uczeniem się i ludzkim 

zachowaniem; wiedza o tym, jak każdy wpływa na innych 

Lista nowych kompetencji przywódczych przedstawiona wcześniej w tym 
rozdziale opiera się na systemie gruntownej wiedzy Deminga, chociaż jest 
nieco inaczej opisana. Na Rys. 2.16 postanowiłem zastosować jego termi-
nologię. Znaczenie jest takie samo. 

Chociaż rozważyliśmy każdy z czterech obszarów gruntownej wiedzy 
osobno, należy zrozumieć, że są one współdziałającym, współzależnym 
systemem wiedzy. Nie można w pełni zrozumieć, ani zastosować jednego 
obszaru bez znajomości pozostałych oraz tego, jak wszystkie wpływają 
na siebie nawzajem. 

Rys. 2.16. System gruntownej wiedzy Deminga.

Jedno z moich pierwszych doświadczeń w stosowaniu filozofii Deminga 
miało miejsce w Madison, w zakładzie Wisconsin Motor Equipment 
Operation. Motor Equipment zajmował się konserwacją i naprawą pojaz-
dów miejskich, wśród których były samochody policyjne i śmieciarki, pługi 
śnieżne i rolby³. Zdobyłem nieco wiedzy fachowej w dziedzinach rozwoju 
organizacji i pracy zespołowej. Pracowałem z nieżyjącym już dr Billem 

³ Maszyny do regeneracji lodu na lodowiskach (przyp. tłum.). 
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Hunterem, statystykiem z University of Wisconsin, który również bardzo 
dobrze znał filozofię Deminga. 

Na pierwszym spotkaniu z pracownikami z warsztatu First Street 
Garage, gdzie znajdowały się maszyny, zapytaliśmy: Jakie są wasze naj-
większe problemy? Natychmiastowa odpowiedź, która powszechnie pa-
dała, brzmiała Morale! Nie chciałem pracować nad problemami z morale, 
ponieważ są one symptomami czegoś innego i praca nad nimi zazwyczaj 
wiąże się z dużą ilością niepotrzebnego narzekania. Skłoniłem ich do tego, 
abyśmy odłożyli ten problem na później. 

Zaczęli pracować nad dwoma projektami: informacją zwrotną od 
klientów i czasem cyklu. Bezpośrednimi klientami Motor Equipment 
Operation były inne agencje komunalne, które potrzebowały sprawnych 
samochodów: Wydział Policji, Wydział Zieleni Miejskiej, Wydział Drogowy 
itp.. Pracownicy Motor Equipment przeprowadzili sondaże i rozmowy 
ze swoimi klientami, aby dowiedzieć się, co sądzili o usługach Motor 
Equipment. Zidentyfikowali główne skargi i priorytety klientów (które 
zadania powinny mieć pierwszeństwo przed innymi). Ku swojemu duże-
mu zadowoleniu pracownicy Motor Equipment dowiedzieli się również, 
że w większości klienci byli zadowoleni z ich usług. 

W projekcie dotyczącym czasu cyklu badaliśmy, jak długi był okres od 
zepsucia się pojazdu do momentu jego powrotu do pracy. Zidentyfikowaliśmy 
wszystkie etapy procesu przestoju i jak dużo czasu zabierał każdy z nich. 
Następnie wydzieliliśmy kilka podprojektów mających na celu ograniczenie 
czasu cyklu. 

Na przykład jeden dotyczył ograniczenia czasu oczekiwania na części. 
Po sześciu czy ośmiu tygodniach zaangażowania w takie działania zapro-
ponowałem na spotkaniu: A teraz porozmawiajmy o problemie morale. 
Jakim problemie? – odpowiedzieli. 

Problem przedstawiony pierwotnie – morale, był częścią obszaru 
psychologii w systemie gruntownej wiedzy. Zamiast tego zasugerowa-
łem ćwiczenia skoncentrowane na zrozumieniu systemu, począwszy 
od klientów, którzy stanowią punkt końcowy oraz celu (drugi obszar 
gruntownej wiedzy). Badanie systemu i czasów cyklu nieuchronnie 
obejmowało badanie zmienności w poszczególnych komponentach: 
które opóźnienia były spowodowane wyjątkowymi (specjalnymi) przy-
czynami, a które były wbudowane w obecny system (zmienność natu-
ralna). Jest to oczywiście trzeci obszar gruntownej wiedzy. Znajomość 
systemu i zmienności pozwoliła im skoncentrować się na udoskona-
leniach dotyczących systemowych przyczyn problemów. Z powodu 
większej wiedzy o klientach, systemach i metodach udoskonalenia 
pracownicy Motor Equipment osiągnęli radykalną poprawę w zakre-
sie problemów, które dręczyły działania firmy przez dziesięciolecia. 
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(Uczenie się, wiedza i doskonalenie są czwartym obszarem gruntownej 
wiedzy.) Wszystko to doprowadziło do radosnego podniecenia, dumy, 
ogromnej motywacji oraz zniknięcia problemu morale.

Przykład instruktorów latania w izraelskich siłach powietrznych, 
opisany wcześniej w niniejszym rozdziale, jest przykładem współdziałania 
obszarów gruntownej wiedzy. Ponieważ instruktorzy latania nie rozu-
mieli zmienności, przypisywali wszystkie problemy studentom pilotażu. 
Ponieważ problemy były w uproszczony sposób przypisywane studentom pi-
lotażu, instruktorzy nie potrafili zrozumieć systemowej natury problemów, 
w związku z czym nie wykorzystali szansy doprowadzenia do faktycznego 
doskonalenia umiejętności pilotów. Dodatkowym i niefortunnym produk-
tem ubocznym takiej mentalności był niewątpliwie niepotrzebny stres, 
niepokój, poczucie winy oraz złość na studentów pilotażu i niepotrzebne 
osłabienie relacji pomiędzy nimi a instruktorami latania. Takie napięte 
stosunki przypuszczalnie były przeszkodą we wspólnej pracy instruktorów 
i pilotów mającej na celu poprawę procesu uczenia się. A zatem interakcje 
w systemie gruntownej wiedzy są trwałe. 

Cokolwiek ważnego, niezależnie czy jest to problem do roz-
wiązania czy umiejętność do osiągnięcia, wiąże się ze znajomością 
i zastosowaniem wszystkich części systemu gruntownej wiedzy. 
Musimy nauczyć się patrzeć na wszystkie cztery obszary jako 
współdziałające, współzależne i jednoczesne. 

Dzisiaj problemy i potrzeby są złożone. Nie możemy osiągnąć 
postępów, stosując uproszczone rozwiązania złożonych problemów. 
System gruntownej wiedzy pozwala nam wyraźniej dostrzec tę 
złożoność i obchodzić się z nią w bardziej realistyczny sposób. 
Sędziemu Oliverowi Wendellowi Holmesowi przypisywano stwier-
dzenie: Nie dałbym figi za prostotę po tej stronie złożoności, ale 
oddałbym życie za prostotę po drugiej (Cawthon, 1996). Sędzia 
Holmes być może wyrażał potrzebę gruntownej wiedzy. 

Kompetencja 6: Nadanie organizacji wizji, 

znaczenia, kierunku i wskazanie celu

Aby utrzymać spójność organizacji i integralność jej systemów, wszyscy 
członkowie muszą wiedzieć:

1. Kim jesteśmy?

2. W jakiej branży działamy?

3. W jakiej branży nie działamy?

4. Dokąd zmierzamy w długiej perspektywie?
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Solipsyzm: nieznany i cudowny świat nr 1

Solipsyzm to przekonanie, że nic nie istnieje poza tobą. Jeżeli czytając tę książkę uważasz, 

że ta książka i wszystko wokół ciebie to wytwory twojej wyobraźni, jesteś solipsystą… oraz 

trochę zbzikowany; zwróć się o pomoc!

Engine Charlie Wilson, były prezes GM, powiedział kiedyś: Co jest dobre dla GM, jest dobre 

dla Ameryki! Engine Charlie pozwolił sobie na solipsystyczne myślenie w imieniu GM. Oceny 

w szkole mogą być kolejnym przykładem solipsyzmu. Celem szkoły jest nauczanie. Tworzymy 

namiastkę wskaźnika uczenia się – oceny. Następnie wchodzimy w zmowę, żeby udawać, 

że są one precyzyjnym wskaźnikiem, iż proces uczenia był skuteczny lub nie. Już nawet nie 

kwestionujemy zasadności ocen. 

Kolejny przykład: tydzień badania oglądalności. Dwa razy w roku odbywają się tygodniowe 

sondaże oglądalności telewizji. Wyniki zebrane w tych tygodniach są ważne, ponieważ określają, 

ile stacje będą żądać za reklamy. Solipsyzm polega na tym, że udajemy, że programy oceniane 

podczas tygodnia badania oglądalności są reprezentatywne dla zwykłych cen stacji i że wyniki 

zebrane podczas tygodnia badania oglądalności wskazują coś, co jest prawdą. 

Kolejny przykład: The Discipline of Market Leaders to książka, która znalazła się na liście 

bestsellerów The New York Timesa. Doszło do tego, ponieważ stojący za tą książką, potrafili 

zidentyfikować, które księgarnie zostały wykorzystane przez The New York Timesa w pró-

bie obliczenia, jakie książki są bestsellerami. Kupując swoją książkę w tych sklepach, mogli 

w sztuczny sposób poprawić wyniki. Solipsyzm: udawanie, że lista The New York Timesa pre-

cyzyjnie przedstawia sprzedaż książek (i że wielkość sprzedaży książek jest precyzyjną miarą 

tego, co warto przeczytać).

Organizacje często pozwalają sobie na solipsystyczne myślenie, kiedy zajmują się plano-

waniem. Menadżerowie udają, że jedynymi ważnymi miarami – zadowolenia klienta i sukcesu 

firmy – są miary, co do których oni się zgadzają. Historia biznesu jest pełna firm, które osiągnęły 

swoje założenia i cele, a jednak upadły. Było tak dlatego, że ich miary odzwierciedlały głównie 

ich wewnętrzny świat, ich solipsyzm. 

Liderzy muszą być pewni, że ich miary sukcesu lub porażki odzwierciedlają prawdziwy świat 

poza nimi i ich organizacją. Jest różnica pomiędzy posiadaniem wizji i cierpieniem na halucynacje. 

5. Jakie są priorytety krótkoterminowe?

6. Jakie wartości i zasady powinny charakteryzować nasze relacje 
i wszystko, co robimy?

7. Co jest moim osobistym zadaniem i jak moje funkcje i działania 
wpisują się w szersze cele i systemy organizacji?

8. Jaki jest najlepszy sposób na wykonanie mojego zadania i czego 
się ode mnie oczekuje? Kto tego oczekuje? Co jest dobrze wyko-
nanym zadaniem i kto to definiuje?
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Myślenie na cal głębokie, na milę szerokie

Współpracowałem z jedną firmą, która miała 88 głównych priorytetów 

w roku. W połowie roku menadżerowie zdali sobie sprawę, że nie osiągnęli 

żadnego z nich, więc z pewnych zrezygnowali, a inne dodali – utrzymując 

ogółem tą samą liczbę. Pod koniec roku, kiedy było jasne, że nie osiągną 

nic poważnego, postanowili lepiej planować w kolejnym. W wyniku burzy 

mózgów przygotowali listę priorytetów – około 80 – a następnie próbo-

wali ją ograniczyć. Wyglądało to jak Kongres uchwalający budżet – każdy 

menadżer lobbował na rzecz swoich ulubionych projektów, był handel 

i kompromisy. Brak myślenia systemowego. 

Zdając sobie sprawę, że powtarzali błędy z zeszłego roku, postanowili 

potraktować sprawę serio i ograniczyć priorytety do kilku wykonalnych. 

Niestety, jedyne czego udało im się dokonać, to podzielenie nadmiernej 

liczby priorytetów na kategorie i zgłoszenie każdej z nich jako priorytetu. 

Zeszli z około 80 do 10, z których każdy obejmował liczne podprioryte-

ty. Nic się nie zmieniło, za wyjątkiem złożoności zdań określających ich 

cele. Postanowiłem nie wtrącać się do tego procesu głębokiego na cal 

i szerokiego na milę. Zamiast tego ograniczyłem swoją pracę do jednego 

z podpriorytetów. Udało nam się w tym przypadku zastosować podejście 

na milę głębokie i na cal szerokie. 

9. W jaki sposób zostaną przeprowadzone udoskonalenia mojego 
zadania? Kto dokona udoskonaleń i jakimi metodami? Czy ja będę 
zaangażowany w te poprawki? W jaki sposób?

10. Jakie źródła i formy informacji zwrotnej są dostępne, abym mógł 
się dowiedzieć, jak sobie radzę?

Organizacje konwencjonalne mogą przykładać niewielką wagę do 
tych kwestii. Odpowiedzi na pierwsze sześć pytań, dotyczących celu i kie-
runku organizacji, są często wieloznaczne i ciągle się zmieniają. Bez celu 
nie może być systemu. Gdy cel jest niejasny lub niekonsekwentny, system 
ucierpi z powodu chaosu i dysfunkcyjności. Rozdz. 5 i 6 zajmują się pierw-
szymi sześcioma pytaniami. Jeżeli odpowiedzi na pierwsze sześć pytań na 
naszej liście (tych, które dotyczą celu i kierunku organizacji) są niejasne 
i zmienne, odpowiedzi na ostatnie cztery (dotyczące indywidualnego celu 
i kierunku) będą takie same. Wieloznaczność w organizacji prowadzi do 
zamętu wśród jednostek. Pytania 7, 8, 9 i 10, dotyczące jasności i celu pra-
cownika w zakresie jego zadania, zostaną omówione w Rozdz. 4. 
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Dr Noriaki Kano jest profesorem zarządzania na Tokyo Science 
University i jednym z czołowych nauczycieli jakości w Japonii. Pracował 
z wieloma menadżerami z amerykańskich firm. Jego rada dla nas: Ame ry-
ka nie mają skłonności do działania głębokiego na cal i szerokiego na milę. 
Musi cie się nauczyć postępowania szerokiego na cal i głębokiego na milę. 
Powinniśmy się nauczyć robić mniej rzeczy dokładnie zamiast wiele nie-
odpowiednio. Opracowanie kierunku i celu dla organizacji wymaga, aby 
liderzy rozważyli wszystkie rzeczy, które warto zrobić i większości z nich 
powiedzieli nie. 

W Rozdz. 4, 5 i 6 zajmuję się tym bardziej szczegółowo i praktycznie, 
a teraz po prostu sugeruję, że wiedza o tym, jak nadać kierunek i wskazać 
cel organizacji jest niezbędną i konieczną kompetencją naszych współ-
czesnych liderów. Liderzy, którzy nie wiedzą, jak to zrobić w codziennych 
działaniach, są niekompetentni.
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PODSUMOWANIE

Życie nie jest proste. Organizacje są złożonymi systemami sieci społecznych 
i procesów technicznych. Uproszczone podejścia nie pomogą rozwiązać 
złożonych problemów. Pierwsze, czego lider musi się nauczyć, to myśle-
nie inaczej. 

W tym rozdziale zajęliśmy się pokrótce kilkoma kompetencjami, 
których potrzebują liderzy, aby doprowadzić do realizacji planów i przed-
sięwzięć, tworzyć produkty i usługi, z których ludzie mogą być dumni, 
oraz tworzyć radosne środowisko pracy. 

Dokonaliśmy powierzchownego oglądu myślenia systemowego, bę-
dącego jedną z sześciu nowych kompetencji przywódczych. W kolejnym 
rozdziale znowu przyjrzymy się systemom i wyciągniemy pewne praktyczne 
wnioski dla liderów.
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ĆWICZENIA DO ROZDZIAŁU 2

Pytania do dyskusji

1. Jak motywujesz pracowników?

2. Jak twoja odpowiedź na poprzednie pytanie różni się od tego, co opisano w Rozdz. 2?

3. A. Czego się ostatnio nauczyłeś? (Wymień jakąś wiedzę lub umiejętność, która jest dla 
 ciebie nowa.)

 B. Jak się tego nauczyłeś?

 C. Czy jest to typowy sposób, w jaki najlepiej się uczysz?
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Poziom 4: Rozumiem to. Wiem,
kiedy to stosować. Stosuję to. 

Poziom 3: Stosuję to,
ale mało umiejętnie,

potrzebuję sporo treningu. 

Poziom 2: Jakbym coś
o tym słyszał.

Poziom 1:
Nie mam zielonego
pojęcia, o co chodzi.

Wykres radarowy samooceny 

 Poniżej znajduje się wykres radarowy, pewna forma zapisywania własnych, względ-
nych kompetencji w odniesieniu do różnych umiejętności. Umiejętności odpowiadają 
nowym kompetencjom przywódczym opisanym w niniejszym rozdziale.

 Wykres radarowy składa się z 18 pól kompetencji podzielonych na sześć kategorii. 

 Wykres jest podzielony na cztery koncentryczne okręgi lub poziomy. Poziom 1, bli-
sko środka, wskazuje na prawie całkowity brak kompetencji. Poziom 4 wskazuje na 
wysoki poziom biegłości i zastosowania.

Kierunki

 Dla każdej kompetencji umieść kropkę na odpowiednim szczeblu wykresu wskazu-
jącym twój obecny poziom umiejętności i zastosowania. 

 Jak skończysz, połącz kropki. Obrazek, który powstanie, będzie wyglądał jak niere-
gularna pajęczyna pokazująca twoje mocne strony i możliwości dalszego rozwoju.
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Pewne sugestie

 Możesz poprosić zaufanego kolegę, aby przygotował schemat radarowy pokazujący, 
jak cię postrzega.

 Jeżeli jesteś częścią zespołu, możesz poprosić każdą osobę, aby przygotowała schemat 
na przeźroczystej folii wyświetlanej na projektorze. Następnie nałóż poszczególne 
schematy na siebie, pokaż je na ekranie i sprawdź, gdzie znajdują się wspólne mocne 
strony i możliwości rozwoju według postrzegania tych osób. 

Kompetencje

A. Myślenie systemowe:

1. Zrozumienie różnicy pomiędzy systemami i takimi pojęciami jak struktura 
i polityka. 

2. Umiejętność postrzegania kontekstów i przepływów.

3. Instynkt poszukiwania przyczyn systemowych, a nie osób winnych.

B. Zmienność:

4. Znajomość różnicy pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną.

5. Wiedza o tym, jak reagować na zmienność naturalną i specjalną.

6. Zbieranie różnych, ważnych danych, we właściwych kartach, uporządkowanych 
wg czasu.

C. Uczenie się:

7. Zrozumienie, kiedy stwierdzenie jest teorią lub opinią, a kiedy faktem, i dzia-
łanie zgodnie z nim.

8. Wiedza o różnych sposobach uczenia się ludzi.

9. PDSA.

10. Zapewnienie systemów i zasobów do ciągłego uczenia się.

11. Różnica pomiędzy zmianą a poprawą.

D. Psychologia i ludzkie zachowanie:

12. Zrozumienie i zastosowanie koncepcji wewnętrznej i zewnętrznej motywacji 
i demotywacji.

13. Rozwijanie relacji i wspólnoty wewnątrz organizacji oraz z systemami zewnętrznymi.

14. Rozwijanie i pielęgnowanie zaufania.

E. Interakcje:

15. Dostrzeganie współzależności pomiędzy myśleniem systemowym, zmiennością, 
uczeniem się i ludzkim zachowaniem. 

F. Wizja, znaczenie, kierunek i cel:

16. Rozpoczynanie od jasnego celu.

17. Działanie na cal szerokie i na milę głębokie.

18. Wypracowanie i stałe komunikowanie jasnego poczucia kierunku i celu.
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