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Konflikt jest niezbędny dla innowacji. 
Sprawą kluczowąjest zadbanie o to, 
by starcie sprzyjało kreatywności.

Dorolhy Leonard, Susaan Straus

Rosnąca konkurencja i szybko zmieniający się rynek globalny zmusza organizacje 
do podejmowania decyzji w sytuacji znacznego ryzyka i niepewności oraz presji czasu.

Wprowadzać innowacje czy pozostać przy starych rozwiązaniach - to dwa kon
kurencyjne imperatywy dla środowisk kierowniczych w wielu organizacjach. Proces 
innowacyjny wiąże się z sytuacją zderzenia się różnych idei, spostrzeżeń oraz spo
sobów przetwarzania i oceny informacji. Taki stan rzeczy wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy „graczami” patrzącymi na świat we właściwy tylko sobie sposób. W rezul
tacie konstruktywny konflikt, dotyczący różnych idei, często przeradza się i kończy 
bezproduktywnie na interpersonalnym poziomie. Ogólna dysputa sięga do sfery oso
bistej każdego z uczestników, a brak wzajemnego zrozumienia prowadzi do załamania 
kreatywnego procesu.

Zasadniczo, kadra kierownicza organizacji prezentuje dwa sposoby traktowania 
powyższego zjawiska. Z jednej strony, menedżerowie nieprzychylni konfliktowi lub 
ceniący tylko osobiste ujęcie, aktywnie unikają sytuacji zetknięcia się różnych idei, 
wartości. Zatrudniają i nagradzają osoby o szczególnych właściwościach, zbliżonych 
na zasadzie podobieństwa do nich samych. Tak zarządzane organizacje padają ofiarą 
tzw. comfortable clone syndrome, co można przetłumaczyć jako „syndrom wygodnego 
podobieństwa”, zgodnie z którym to zjawiskiem, współpracownicy podzielają podobne 
zainteresowania i poziom wyszkolenia oraz podobny sposób myślenia.

Ponieważ wszystkie idee przechodzą przez zbliżone do siebie ekrany myślowe, tyl
ko znajome czy bliskie przetrwają proces filtracji informacji. Odzwierciedleniem tego 
przykładu jest sytuacja, w której nowo utworzona grupa ds. rozwoju, uformowana 
z pracowników o takim samym zapleczu znajomości dyscypliny i podobnym doświad
czeniu zawodowym, ocenia każdy pomysł przez pryzmat niezróżnicowanych we
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wnętrznie założeń i narzędzi analitycznych. Taka grupa podejmuje wielki wysiłek 
innowacyjny, który zakłada długi okres zmagania się z nową sytuacją.

Z drugiej strony, menedżerowie ceniący pracowników o zróżnicowanych stylach 
myślenia często nie posiadają wystarczającej wiedzy do kierowania tak heterogeniczną 
grupą. Reakcją jest przeświadczenie, iż zamknięcie grupy przyniesie w końcowym 
rezultacie owocne rozwiązanie problemu. Przeoczony zostaje fakt, że ludzie o różnych 
stylach myślenia mogą napotkać trudności we wzajemnym zrozumieniu się oraz oto
czeniu się szacunkiem, a istniejące różnice są podstawą do dalszych nieporozumień.

Ilustrując powyższą sytuację, można przytoczyć przykład: osoba skupiająca się na 
szczegółach, odrzuca przewidywania innych; inna osoba, skupiająca się na pojęciach, 
„cierpi” w sytuacji niekończących się analiz, zaś indywidualista uważa wymagania 
grupowe za stratę czasu. Współpraca pomiędzy takimi jednostkami w organizacji jest 
możliwa, ale wymaga pomocy z zewnątrz.

Menedżer odnoszący sukcesy w zakresie wprowadzania innowacji do organizacji, 
świadomie łączący różne stanowiska jednostek w konstruktywny proces, przyczynia się 
do tzw. kreatywnego starcia (creative abration). Ujęcie to charakteryzuje pełne zrozu
mienie dla indywidualnych stylów myślenia: analitycznego lub intuicyjnego, pojęciowe
go lub doświadczalnego, grupowego lub niezależnego, logicznego lub wartościującego. 
Jest to świadectwem zamierzonego projektowania przez menedżera całego wachlarza 
ujęć i perspektyw organizacyjnych, uniezależniającego swoje postępowanie od tego, czy 
dana firma jest tylko grupą roboczą, czy też obejmuje całą organizację. Ustanowione 
reguły wspólnej pracy, po uprzedniej analizie czynników wzmacniających i hamujących 
innowacje, służą zdyscyplinowaniu kreatywnego procesu.

NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE (NLP) A SYSTEMY 
REPREZENTACJI UMYSŁOWEJ

NLP zajmuje się strukturą subiektywnego doświadczenia ludzkiego, bada, w jaki 
sposób organizujemy to, co robimy, słyszymy i czujemy, oraz jak opracowujemy 
i filtrujemy zewnętrzny świat poprzez nasze zmysły. Doświadczamy świat wyrażony 
w języku i działaniu, zarówno celowo, jak i bez udziału naszej woli, uzyskując okre
ślone rezultaty. Przy poszukiwaniu danych wzorców zachowań powstały jako „produkt 
uboczny” tzw. mapy naturalnych procesów komunikacji, techniki zmian struktury 
myślenia i przeżywania.

Badania nad modelami ludzkich zachowań zostały przeprowadzone z szacunkiem 
dla osobistych różnic i podobieństw, jak i ich dynamiki.

Świat postrzegany przez nas nie jest światem prawdziwym. To mapa stworzona 
przez nasz umysł. To, na co kierujemy w mapie uwagę, jest następnie filtrowane po
przez nasze przekonania, zainteresowania, założenia. Drogą odbioru świata jest komu
nikacja. Komunikacja zaczyna się od naszych myśli. Myślenie można ująć w katego
riach procesu wewnętrznego wykorzystania naszych zmysłów, świadomie lub nieświa
domie. Wiele z naszego myślenia jest mieszaniną takich zapamiętanych i skonstruowa
nych wrażeń zmysłowych. W NLP sposoby odbierania, magazynowania i kodowania 
informacji w naszej myśli - widzenie, słyszenie, dotyk, smak i zapach - znane sąjako 
systemy reprezentacji. Jesteśmy zdolni używać ich wszystkich, ale posiadamy ten
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dencję do nawykowego użycia jednego ze zmysłów wewnętrznych - NLP nazywa ten 
zmysł systemem preferowanym.

Umiejętnością podzielaną przez jednostki wybitne w różnych dziedzinach jest zdol
ność swobodnego używania wszystkich systemów reprezentacji i wybierania najbar
dziej stosownego dla bieżącego zadania. Używane przez nas słowa odzwierciedlają 
zatem sposób, w jaki myślimy.

Aby stworzyć kontakt komunikacyjny, należy „zharmonizować się” z drugą osobą. 
Zdolność osiągnięcia harmonii zależy od: po pierwsze, od ostrości postrzegania w za
kresie zauważania, słyszenia i przejmowania wzorców językowych innych osób; po 
drugie, od posiadania odpowiedniego zasobu słów w danym systemie reprezentacji. 
Należy zatem pozwolić wzrokowcom „zobaczyć”, o czym mówisz. Słuchowo zorien
towani powinni słyszeć wystarczająco głośno i wyraźnie, a myślący kinestetycznie 
uchwycić sens cudzej wypowiedzi.

Niezwykle ważną funkcję w komunikacji interpersonalnej - jak podkreślają pro
pagatorzy NLP - pełnią tzw. „Programy-Meta”. Metaprogramy są nadrzędnymi, 
wewnętrznymi sposobami umożliwiającymi sortowanie informacji (sorting styles), 
które jesteśmy w stanie wchłonąć. Sortowanie informacji obejmuje formę, a nie ich 
zawartość. Dzięki nim uzyskujemy konkretny system, którym kierujemy się w po
rządkowaniu nowo nabytych danych. Metaprogramy, obok systemów reprezentacji, są 
kolejnymi filtrami percepcji, ważnymi w kluczowych obszarach motywacji i podej
mowania decyzji. Jako efekt naszych doświadczeń, wychowania, świadomych i pod
świadomych decyzji, przekonań oraz wartości, kształtują naszą osobowość, a także 
pomagają nam w zachowaniu indywidualnej rzeczywistości.

Do zasadniczych form sortowania informacji należą:
- orientacja;
- punkt odniesienia;
- związek;
- orientacja czasowa;
- skupienie uwagi;

do czego/od czego 
wewnątrz/z zewnątrz 
dla mnie/dla nas/dla innych 
przeszłość/teraźniejszość/przyszłość 
ludzie/miejsca/rzeczy, czas/aktywność/informacje 
(kto? co? gdzie? jak?) /problemy lub rozwiązania 
specyficzne (szczegółowe)/całościowe (ogólne) 
podobnie/różnie 
całkowite/niecałkowite

- przetwarzanie;

aktywne/pasywne
Osoby o orientacji „do” koncentrują się na swoich własnych celach i motywowane 

są przez ich osiągnięcia. Mówią, czego chcą, co osiągnęły i co zyskały. Osoby o orien
tacji „od” skupiają się na problemach do uniknięcia. Jasne staje się to, czego chciałyby 
uniknąć. Silną motywacją są problemy oraz niebezpieczeństwo kary. Osoby z meta- 
programem „od” są doskonałe w znajdowaniu błędów i świetnie sprawdzają się w kon
troli jakości.

Osoby o orientacji wewnętrznej posiadają zinterioryzowane standardy i same decy
dują za siebie. Posługują się nimi w procesach porównawczych i decyzyjnych. Osoby 
o takiej orientacji z trudnością akceptują czyjeś kierownictwo, mają małą potrzebę 
nadzoru. Atrakcyjna staje się możliwość pracy na własną rękę. Osoby o przeciwnej 
orientacji opierają się na standardach zewnętrznych. Wymagają pokierowania i instruk
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cji pochodzących od innych osób. Kryteria określające ich sukces muszą pochodzić 
z zewnątrz, w przeciwnym wypadku nie będą pewne, czy poprawnie wykonały pracę.

Zewnątrz- i wewnątrzsterowność łączy się z nastawieniem na opcje lub procedury. 
Ludzie nastawieni na opcje chcą mieć możliwość wyboru. Reagują na otwarte idee, 
poszerzające ich możliwości. Ludzie nastawieni na procedury dobrze się czują w re
lacji określonego schematu działań. Nastawieni są na pomysły oferujące jasną, precy
zyjną ścieżkę działań. Kierują się często ogólnym przekonaniem, jakby istniał jakiś 
właściwy sposób wykonania danej czynności. Osoba taka nie będzie się mogła podjąć 
opracowania alternatywnego programu dla stanu obecnego. Ludzie nastawieni na opcje 
podają powody, dla których wybrali takie, a nie inne posunięcie. Ludzie trzymający się 
procedur opowiedzą, jak doszło do tego, że zajmują się danym zadaniem, czynnością 
(podadzą fakty).

Osoby czynne inicjują działanie, są zdecydowane i podążają do przodu. Motywo
wani są wyrażeniami typu: „zrób to”, „zdobądź to”, „czas zabrać się do działania”. 
Osoby bierne czekają, aż inni podejmą działanie, albo czekają na właściwy moment. 
Często potrzebują długiego czasu na podjęcie decyzji. Reagują one na następujące 
stwierdzenia: „poczekaj”, „przeanalizuj to”, „pomyśl o tym”, „zobaczmy, co inni o tym 
sądzą”.

Ludzie o nastawieniu ogólnym wolą spoglądać na rzeczywistość z perspektywy 
większej ilości informacji im dostarczonych. Stosując generalizacje, postrzegają dane 
zadanie jako kompletną sekwencję niż jako serię stosowanych kroków. Osoby 
o nastawieniu konkretnym preferują małe elementy informacji, mając do czynienia 
z sekwencjami wydarzeń i zdań. Ludzie tacy będą mówić o krokach i ich kolejności, 
przytaczać precyzyjne opisy. Ludzie o nastawieniu ogólnym sprawdzają się w plano
waniu i rozwijaniu strategii. Nastawienie konkretne sprawdza się lepiej w zadaniach 
wymagających koncentracji na szczegółach.

Wzorzec zgodność/niezgodność (podobnie/różnie) dotyczy dokonywania porów
nań. Są osoby opierające się na różnicach występujących w różnych obiektach, które 
wikłają się często w wymianę argumentów. Inne osoby zauważają cechy wspólne. 
Osoba wrażliwa na konkret i niezgodność będzie drobiazgowo sprawdzać informację 
w poszukiwaniu wszelkich odstępstw.

Podobnie jak systemy reprezentacyjne, stosujemy metaprogramy zależnie od konte
kstu i sytuacji. Mogą one ulegać zmianie wraz ze stanami emocjonalnymi. Osoba może 
być bardziej aktywna w stresie, a pasywna w sytuacji komfortowej. Posługując się 
wiedzą na temat indywidualnych procesów w zdobywaniu informacji i ich przyswaja
niu, możemy przewidzieć reakcję na zachowanie danej osoby w określonej sytuacji.

Podsumowując rozważania na temat znaczącej roli systemów reprezentacji 
i metaprogramów w codziennej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, jakim kanałem przepływa informacja i jak osoba operuje 
informacją, gdy już ją uzyska; np. osoba posługująca się w znacznej części kanałem 
wzrokowym musi zobaczyć dowody, „słuchowiec” - musi wysłuchać argumentów, 
„kinestetyk” - musi zacząć działać. Należy pamiętać o zróżnicowanym trybie opero
wania informacjami, który wymaga: wielokrotnego powtórzenia informacji, zanim się 
osoba do niej przekona, fragmentarycznych informacji (tryb automatyczny) lub dłuż
szego czasu do odbioru danej informacji.
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W JAKI SPOSÓB MYŚLIMY?

To, co nazywamy „umysłowymi różnicami” (cognitive differences'), obejmuje 
zróżnicowane ujęcie do postrzegania i asymilowania danych, podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie problemów i stosunek do innych ludzi. Zróżnicowane ujęcia są prefe
rencjami i nie należy ich mylić ze zdolnościami czy umiejętnościami. Jednostka może 
preferować intuicyjne ujęcie do problemu, pomimo iż w rzeczywistości jest lepiej 
wyszkolona w ujęciu analitycznym. Preferencje nie są stałe; większość ludzi prezentuje 
mieszaninę kilku wybranych ujęć, nie zamykając swojego życia w wyznaczonych 
granicach umysłowego poznania. W znacznej większości dążymy do tego, by kierować 
się jednym lub dwoma nawykami myślowymi, które wpływają na styl podejmowania 
decyzji i nasze interakcje z innymi ludźmi.

Najszerzej rozpowszechniony podział stylów myślowych wiąże się z dominacją 
mózgową lewej lub prawej półkuli. Takie rozróżnienie, choć w mniejszym stopniu 
fizjologicznie zgodne z prawdą (np. funkcje związane powszechnie z lewą półkulą 
mózgową, nie zawsze są zlokalizowane w lewej korze mózgowej), odgrywa niezwykle 
użyteczną rolę. Analityczne, logiczne i sekwencyjne traktowanie formowania i rozwią
zywania problemu (lewopółkulowe myślenie) wyraźnie różni się od intuicyjnego, 
opartego na wartościach, emocjonalnego i nielinearnego stylu (prawopółkulowe my
ślenie).

Indywidualne preferencje umysłowe ujawniają się w stylu pracy i czynnościach 
związanych z podejmowaniem decyzji. Część osób preferuje pracę zespołową nad 
problemem, inni zbierają i opracowują informacje samodzielnie. Każda z tych odręb
nych grup najlepiej wykonuje swą pracę w odmiennych warunkach.

Kontynuując listę różnic w stylach myślenia, należy nadmienić, iż abstrakcyjni my
śliciele asymilują informacje z różnych źródeł (książki, raporty, rozmowy, środki prze
kazu) oraz preferują uczenie się „o czymś”, niż bezpośrednie doświadczanie tego. Dla 
kontrastu, eksperymentatorzy zdobywają informacje w sytuacji interakcji z innymi. 
Niektóre osoby wymagają szybkich decyzji bez względu na treść, podczas gdy ich 
koledzy opierają się na zbieraniu i tworzeniu wielu opcji danego działania. Wreszcie, 
jeden typ osób skupia się na szczegółach, inny na obrazie umysłowym, odzwiercie
dlającym ogólne relacje i wzory tworzone za pośrednictwem danych.

Mając na uwadze własne preferencje, powinniśmy dążyć do wyboru takich zawo
dów czy form działalności, które pokrywają się oraz - na zasadzie sprzężenia zwrotne
go - wzmacniają pierwotne preferencje i doskonalą związane z nimi umiejętności. 
Potwierdzeniem dotychczasowych rozważań jest przykład zróżnicowania sposobu 
rozwiązywania problemów wśród: księgowych, przedsiębiorców, pracowników socjal
nych, artystów. Wyłączne oparcie się na określonej dyscyplinie w celu zdiagnozowania 
indywidualnego sposobu rozwiązywania problemów może wprowadzić w błąd.

Najlepszym sposobem oceny stylów myślenia członków danej organizacji jest wy
korzystanie standardowych narzędzi testujących. Dużą popularnością wśród menedże
rów na całym świecie cieszy się: Wskaźnik Typów Myersa-Briggsa (MBTI) oraz na
rzędzie do określania Dominacji Mózgowej Herrmanna. Otrzymane wyniki, akcepto
wane przez pracowników, służą rozwojowi osobistemu poszczególnych jednostek.

Wskaźnik typów Myersa-Briggsa (The Myers-Briggs Type Indicator - MBTI) jest 
najpopularniejszym na świecie narzędziem używanym do określania typów osobo
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wości. Skonstruowany przez Isabel Myers i jej matkę Katherine Cook Briggs, oparty 
został na teorii Carla Junga. Początkowo był wykorzystywany jako narzędzie diagnos
tyczne przy zatrudnieniu siły roboczej na odpowiednich stanowiskach pracy w prze
myśle wojennym (okres 11 wojny światowej). MBTI odpowiada standardowym kon
wencjom testowym. Stosowany szeroko w biznesie, psychologii, edukacji i porad
nictwie zawodowym.

MBTI wykorzystuje cztery różne pary cech (atrybutów) dla opisu 16 typów osobo
wościowych:

- Introwersja/Ekstrawersja (Introversion/Extraversiony, pierwsza para mierzy po
ziom introwertyzmu (I) lub ekstrawertyzmu (E) - źródła indywidualnej energii umy
słowej. Osoby ekstrawertyczne czerpią energię od innych osób, natomiast introwertycy 
poszukują tej energii w sobie.

- Zmysły/Intuicja (Sensing/Intuiting)·, druga para charakteryzuje sposób odbioru 
informacji. Zmysły (Z) gromadzą dane, odwołując się do pięciu głównych narządów 
postrzegania, natomiast intuicja (I) opiera się na mniej bezpośredniej percepcji, takiej 
jak: wzory, związki, relacje, przeczucia.

- Myślenie/Odczucie (Thinking/Sensing); trzecia para odwołuje się do sposobu po
dejmowania decyzji. Osoby opierające się na odczuciu (O) wykorzystują inteligencję 
emocjonalną w procesie podejmowania decyzji, odwołując się do wartości - we
wnętrznego źródła oceny dobra i zła. Osoby kierujące się procesem myślowym (M) 
wykorzystują logikę i obiektywne kryteria oceny sytuacji, opisywanej w kategoriach 
prawdy i fałszu.

- Osąd/Postrzeganie (Judging/Perceivingy, czwarta para odzwierciedla tempo to
warzyszące podejmowaniu decyzji. Osoby kierujące się osądem (Os) wykazują wysoką 
potrzebę ukończenia, dopełnienia czynności oceny sytuacji. Związane jest to z szybkim 
wnioskowaniem na podstawie dostępnych informacji. Osoby opierające się na postrze
ganiu (P) preferują ocenę otwartą, tzn. z ostateczną oceną wstrzymują się do momentu 
zebrania wystarczającej ilości danych. Pierwszy typ osób opiera się na ambiwalencji, 
drugi na pewności osądu.

Szczegółową charakterystykę typów osobowości przedstawia poniższa tabela.
Innym instrumentem badawczym jest Narzędzie do Badania Dominacji Mózgowej 

Herrmanna (The Herrmann Brain Dominance Instrument - HBDI). Ned Herrmann jest 
autorem kolejnego testu, który powstał w wyniku dwudziestoletniej pracy badawczej w 
Generał Electronic. HBDI zostało zatwierdzone przez liczne instytucje zajmujące się 
badaniami psychometrycznymi. HBDI mierzy indywidualne preferencje dla lewopół- 
kulowego lub prawopółkulowego stylu myślenia oraz pojęciowego lub doświadczalne
go stylu myślenia. Powyższe preferencje często odpowiadają różnorodnym profesjom 
czy zawodom. Inżynierowie np. opisują siebie jako osoby analityczne, o ścisłym umy
śle, logiczne. Artyści, dla kontrastu, opisują swój styl jako emocjonalny, przestrzenny 
i estetyczny.
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MBT1
Postrzeganie zmysłowe (Z) Postrzeganie intuicyjne (In)

Myślenie (M) Odczucie (O) Odczucie (O) Myślenie (M)

Intro
wertycy (1)

Osąd (Os) IZMOs 
Poważny, cichy, 
odnosi sukces 
poprzez koncen
trację 
i gruntowność. 
Praktyczny 
i zorganizowany, 
rzeczowy, logicz
ny, realistyczny, 
niezależny i od
powiedzialny

IZOOs
Cichy, przyjazny, 
odpowiedzialny 
i sumienny.
Oddany w pracy, 
by sprostać 
zobowiązaniom. 
Gruntowny, 
skrupulatny 
i dokładny. 
Lojalny, liczący 
się z innymi

linOOs
Odnosi sukces 
dzięki wytrwało
ści, oryginalności, 
chęci działania. 
Przekonujący, 
sumienny, skon
centrowany na 
innych. Odnoszą
cy się 
z szacunkiem do 
zasad innych 
ludzi

linMOs
Posiada oryginal
ny umysł i zapal 
dla własnych 
pomysłów 
i zadań.
Sceptyczny, 
krytyczny, 
niezależny, 
stanowczy, 
ale czasami 
uparty

Postrzeganie 
(P)

1ZMP
Zimny obserwa
tor, cichy, po
wściągliwy, 
analityczny. 
Zainteresowany 
zasadami pracy 
mechanicznych 
urządzeń. Posiada 
oryginalny 
humor

IZOP 
Nieśmiały, 
przyjazny, miły 
i czuły. Skromny 
(ad osobiste 
umiejętności), 
unika nieporozu
mień.
Lojalny następca

llnOP 
Dba o naukę, 
idee,język, 
niezależne własne 
projekty. Przyj
muje 
na siebie zbyt 
wiele zadań, 
z którymi umie 
się jednak uporać. 
Przyjazny, choć 
często pochło
nięty pracą

linZP
Cichy, nieśmiały 
bezosobowy 
w kontaktach 
z innymi. Pasjo
nuje się teore
tycznymi i 
ścisłymi 
przedmiotami. 
Zainteresowany 
głównie ideami, 
mniej udziela się 
towarzysko 
(przyjęcia, 
rozmowy). 
Dobrze zdefinio
wane pole zainte
resowań

Ekstra
wertycy (E)

Postrzeganie 
(P)

EZMP 
Rzeczowy, bez 
pośpiechu i nie
pokoju, cieszy się 
tym, co jest dane. 
Może być bezce
remonialny lub 
niewrażliwy. 
Sprawdza się 
w prawdziwych 
sytuacjach

EZOP
Otwarty, opano
wany, akceptują
cy, przyjazny, 
z poczuciem 
humoru. Lubi 
sport i majster
kowanie.
Z większą 
łatwością zapa
miętuje fakty niż 
przyswaja teorie

EInOP
Ciepły, entuzja
styczny, 
o doskonałym 
humorze. 
Pomysłowy, 
z wyobraźnią. 
Podejmuje się 
wszystkiego, co 
darzy zaintereso
waniem. Szybki 
w podejmowaniu 
decyzji i pomo
cny w sytuacji 
problemowej

EInZP 
Szybki, pomy
słowy, sprawny 
w wielu dziedzi
nach. Skłonny 
do przekory. 
Zaradny 
w rozwiązywa
niu problemów, 
które stanowią 
wyzwanie. 
Odrzuca 
rutynowe zadania



124 Maja U rzędów ska

MBTI
Postrzeganie zmysłowe (Z) Postrzeganie intuicyjne (In)

Myślenic (M) Odczucie (O) Odczucie (O) Myślenie (M)

Ekstra
wertycy (E)

Osąd (Os) EZMOs 
Praktyczny, 
rzeczowy, uta
lentowany 
w dziedzinie 
biznesu 
i mechaniki. 
Niczainleresowa- 
ny 
przedmiotami, 
które nie są 
użyteczne w jego 
mniemaniu. 
Organizator 
i lider

EZOOs 
Serdeczny, 
rozmowny, 
cieszący się 
popularnością, 
sumienny, uro
dzony współpra
cownik Odczuwa 
potrzebę harmo
nii Pracuje 
najlepiej w 
sytuacji zachęty. 
Zainteresowany 
abstrakcyjnym 
myśleniem lub 
technicznymi 
przedmiotami

ElnOOs
Wrażliwy i odpo
wiedzialny.
Wyraża rzeczy
wiste 
zainteresowanie 
tym, co inni 
myślą i pragną. 
Towarzyski 
i wrażliwy na 
pochwały 
i krytykę

ElnZOs 
Serdeczny, 
uczciwy,zdecy
dowany lider 
Utalentowany 
w dziedzinach 
wymagających 
rozumowania 
i naukowych 
dysput

Poniższe wykresy pokazują, jak różne preferencje łączą się w cztery odrębne 
ćwiartki i jak można wykorzystać ich graficzną postać do analizy grupy i jej stylów 
myślenia.

Charakterystyka poszczególnych ćwiartek:
1. Górna lewa - cechuje osobę, która rozwiązuje problemy, osobę o matematycznym 

lub technicznym umyśle, analityka.
2. Górna prawa - cechuje osobę konceptualisty, syntetyka, osobę z wyobraźnią, 

o holistycznym stylu myślenia, artystę.
3. Dolna lewa - cechuje planistę, osobę logiczną, kontrolującą się, konserwatywną, 

organizatora i administratora.
4. Dolna prawa - cechuje rozmówcę, osobę umuzykalnioną, uduchowioną, emocjo

nalną o nastawieniu interpersonalnym.



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ODNIESIENIU DO ZRÓŻNICOWANYCH SYSTEMÓW 125

Homogeniczną grupę charakteryzuje ujęcie problemowe i nastawienie na wyzwa
nie z naciskiem na poszukiwanie rozwiązania. Pomimo iż jakość pracy jest wysoka, 
członkowie grupy z trudnością akceptują odejście od ustalonych standardów. W sytu
acji restrukturyzacji organizacji oraz zmiany wzorców i funkcji współpraca między 
członkami grupy ulega znacznemu pogorszeniu.

Heterogeniczna grupa charakteryzuje się szerokim zakresem problematycznym. 
Dominujący styl myślenia kierownictwa łączy fragmentaryczność pełnionych funkcji. 
Sami członkowie postrzegają siebie nawzajem jako źródło energii, a zróżnicowanie 
wewnętrzne uważają jako inspirację do dalszej współpracy.

Należy jednak podkreślić, iż MBTI i HBD1 nie są testami mierzącymi zdolności czy 
inteligencję. Nie mierzą one również innych ważnych właściwości sprzyjających dzia
łaniu innowacyjnemu, takich jak: odwaga, ciekawość czy empatia.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

Wszystkie narzędzia diagnostyczne są przydatne, jeśli przynoszą w następstwie 
zmiany w zachowaniu i działaniu. Prawdziwym wyzwaniem dla menedżerów jest 
umiejętne wykorzystanie wglądu za pomocą testów MBTI i ABDI w celu zwiększenia 
wysiłków innowacyjnych u poszczególnych członków organizacji.

Pierwszym krokiem w zwiększeniu kreatywnego potencjału jest zrozumienie same
go siebie. Identyfikacja własnego stylu myślenia, który kształtuje się na podstawie 
indywidualnych preferencji, może posłużyć w określeniu wzoru komunikacji oraz 
sposobu kierowania i zarządzania. Mogą wystąpić takie sytuacje, w których dominują
cy styl jednostki blokuje kreatywność pozostałych członków organizacji. Do ilustracji 
takiej sytuacji posłużą przykłady dwóch znanych firm.

Jim Shaw, zastępca prezydenta ds. wykonawczych w MTV Network, jest osobą 
o lewopółkulowym stylu myślenia w „prawopółkulowej” organizacji. Drogę dla owoc
nej współpracy stanowi znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Jim Shaw 
zastosował strategię stopniowego dawkowania informacji porządkujących plan działa
nia oparty na wizji swoich współpracowników, osób kreatywnych - marzycieli. Takie 
działanie zapobiegnie zniszczeniu planów wizjonerów i poczuciu niezrozumienia wo
bec osoby menedżera.

Inny przykład: Jerry Hirshberg, prezydent Nissan Design International, spotkał się 
z zupełnie odmiennym problemem. Błąd w tym przypadku polegał na podjęciu próby 
zarządzania organizacją i jej członkami w taki sposób, jaki leżał w obszarze preferencji 
i oczekiwań samego prezydenta. Dzięki wrodzonej czujności oraz wrażliwości osobi
stej, sygnały zwrotne zostały poprawnie zinterpretowane jako brak zrozumienia wśród 
pracowników. Początkowe ograniczenie czasowe, narzucone przez J. Hirshberga, 
uniemożliwiło tzw. „przetrawienie” problemu (osoby lewopółkulowe) i opracowanie 
solidnego, pomocnego planu dla realizacji wysuniętej idei.

Zarówno Jim Shaw, jak i Jerry Hirshberg uświadomili sobie, że ich osobiste prefe
rencje umysłowe, nieświadomie indukowane, ukształtowały styl kierowania i wzory 
komunikacji obce pozostałym członkom organizacji. W rzeczywistości, wgląd w styl 
pracy swoich pracowników pozwolił na optymalizację wyników pracy zespołowej. 
Wprowadzanie innowacji wiąże się niezaprzeczalnie z promowaniem osób, które two- 
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rzą sytuację dyskomfortu. Rozumiejąc własne preferencje, uzupełnia się słabe strony, 
a eksponuje i wykorzystuje mocne.

Złota reguła dotycząca traktowania innych ludzi w sposób, jaki chcielibyśmy być 
sami traktowani, nie jest dłużej przydatna. Komunikat musi być dopasowany do od
biorcy, a nie do nadawcy (patrz NLP). W środowisku o odmiennym stylu myślenia, 
wiadomość nadawana nie jest dokładnie tą, która zostanie odebrana. Już udowodniono, 
iż do niektórych osób przemawiają fakty, dane liczbowe lub statystyczne, do innych 
obrazowe reprezentacje danej kwestii. Dodatkowo informacja musi być dostarczona 
w języku preferowanym przez odbiorcę. Argumentem przemawiającym do osób o ana
litycznym sposobie myślenia są dobrze opracowane statystycznie i udokumentowane 
badania, przeprowadzone przez obiektywnego eksperta. Argumenty, kierowane do 
osoby zorientowanej na działanie, będą wymagały odpowiedzi na liczne postawione 
wcześniej pytania, dotyczące sposobów wprowadzenia danej idei w życie. Informacja 
jest przekonująca i zrozumiała, jeśli odpowiada indywidualnym preferencjom myślo
wym słuchacza.

TWORZENIE GRUP WZORUJĄCYCH SIĘ NA PRACY
ZINTEGROWANEGO MÓZGU (WHOLE-BRAINED TEAMS)

Homogeniczność grupy jest zaletą, ale i wadą, ograniczającą wielość ujęć danego 
problemu. Organizacje charakteryzujące się silną kulturą organizacyjną mogą być 
kreatywne, ale tylko w wyznaczonych, przewidywalnych granicach (np. rozsądnego 
marketingu). W sytuacji, gdy wymogi rynku wywierają presję innowacyjną na organi
zację, koniecznym krokiem staje się przyswojenie nowych sposobów reakcji. Takie 
ujęcie wymusza zaadaptowanie różnorodnych sposobów rozwiązywania problemów, 
przy wykorzystaniu nie tyle prawej czy lewej części mózgu, ale całego mózgu. Lista 
poszczególnych organizacji pracujących na wzór zintegrowanego modelu pracy mózgu 
oraz wprowadzających innowacje z pełnym sukcesem jest długa.

W Xerox Park pracownicy socjalni są zatrudniani obok naukowców zajmujących 
się komputerami. Przykładem owocnej współpracy jest osoba Pavela Curtisa - twórcy 
wirtualnego świata, miejsca spotkań wielu ludzi z całego świata, oraz osoba antropolo
ga wykorzystującego w swej pracy wiedzę na temat zasad formowania się społeczno
ści. W rezultacie wirtualny świat Curtisa cechuje ludzki pierwiastek.

Kolejnym przykładem jest PARĆ PAIR (PARK Artist in Residence) program, który 
zrzesza naukowców zajmujących się komputerami i artystów, łącząc różne perspekty
wy patrzenia na świat.

Jerry Hirshberg stosuje zasadę zintegrowanej pracy w sytuacji zatrudniania nowych 
pracowników do Nissan Design, tworząc wirtualne pary projektantów reprezentujących 
odmienne preferencje, np. upodobaniu do niezależności, czystych barw i rytmów jed
nego z nich przeciwstawia racjonalne i analityczne ujęcie oraz skoncentrowanie na 
funkcjach.
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ZARZĄDZANIE KREATYWNYM PROCESEM

Menedżerowie odnoszący sukcesy i stojący na czele heterogenicznych grup pra
cowniczych, od pierwszych dni działalności organizacyjnej wkładają osobisty wysiłek 
w poznanie członków organizacji i ich preferencji umysłowych, opierając się na wyni
kach analiz diagnostycznych i bezpośrednim kontakcie. Przed podjęciem pierwszych 
prób wspólnego rozwiązywania problemu opracowują i definiują wskazówki przyszłej 
współpracy.

Niekiedy pracownicy danej firmy czują się wyizolowani od reszty zespołu z powo
du odmiennych stylów myślenia i np. zajmując tylne miejsca pod ścianą w salach kon
ferencyjnych, stanowią świadectwo braku kompetencji w zakresie zarządzania proce
sem kreatywnego starcia. Proste, lecz skuteczne techniki mogą się okazać pomocne 
w poprawie stosunków interpersonalnych z tzw. „organizacyjnym tyłem autobusu” (the 
organizational back-of-the-buś). Po pierwsze, należy uświadomić wszystkim pracow
nikom przyczyny, dla których praca ma miejsce w zróżnicowanych grupach. Wyja
śnieniu temu towarzyszyć powinien jasno sprecyzowany cel lub zamierzenie. Po dru
gie, wskazówki dotyczące działań operacyjnych powinny być jasno sformułowane - 
proste i zwięzłe dyrektywy. Po trzecie, ustalony porządek dzienny powinien stwarzać 
możliwość przeprowadzenia tzw. „rozbieżnych" (divergent) dyskusji, dostarczających 
twórczych alternatyw, oraz tzw. „zbieżnych” (convergent) dyskusji w celu wybrania 
jednej wspólnej opcji i ułożenia planu operacyjnego. Innowacja wymaga zatem obu 
form: zbieżnego i rozbieżnego myślenia, jak również tzw. burzy mózgów.

Istnieje sześć taktyk kierowania interpersonalnym konfliktem:
- Koncentracja na faktach; wielu menedżerów jest zdania, że duża liczba danych 

przyczynia się do poszerzenia zakresu tematyki dyskusyjnej oraz wzrostu interperso
nalnego konfliktu. W rzeczywistości, większa liczba informacji (obiektywnych i aktu
alnych) pozwala na koncentrację wokół istoty rzeczy - nie osobowości innych. 
W sytuacji braku lub niepełnych danych (dane o wewnętrznych operacjach organiza
cyjnych i zewnętrznych czynnikach, takich jak np. konkurencyjne produkty, zbierane 
niesystematycznie i w wąskim zakresie), wewnętrzna debata opiera się na jednostko
wych opiniach lub przesłankach. Fakty pozwalają na szybsze przemieszczanie się do 
centralnie położonych zagadnień, warunkujących strategiczny wybór. Istnieje zatem 
zależność pomiędzy niskim poziomem interpersonalnych konfliktów a opieraniem się 
na faktach.

- Wielość alternatyw; wielu menedżerów wyraża przekonanie, że można zreduko
wać konflikt, skupiając się tylko na jednej lub dwóch alternatywach, minimalizując 
perspektywy niezgody. W rzeczywistości, menedżerowie świadomie prezentują opcje 
mniej popierane przez ich osobę dla zwiększenia liczby alternatyw, zmniejszenia kon
trastu pomiędzy konkurencyjnymi przykładami. Jednostki zyskują dzięki takiemu 
posunięciu przestrzeń wyboru, menedżerowie możliwość zmiany pozycji bez groźby 
utraty twarzy i honoru. Generowanie opinii sprzyja skoncentrowaniu energii na roz
wiązywaniu problemów oraz zwiększa prawdopodobieństwo wypracowania zintegro
wanych, oryginalnych planów.

- Formułowanie strategicznych wyborów w kategoriach współistnienia, nie zaś 
bezwzględnej konkurencyjności; warunkiem uzyskania najlepszych możliwych roz
wiązań, leżących w interesie każdej jednostki, jest zdefiniowanie wspólnego celu po
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dzielanego przez pracowników (spójność grupy). Cele te nie wiążą się jednak z jedną 
nadrzędną wizją świata (homogeniczne myślenie). Współuczestnictwo w formułowa
niu celów sprzyja poprawnej interpretacji opinii innych ludzi, otwartości na odmienne 
poglądy oraz nauce na podstawie doświadczeń. Członkowie organizacji z mniejszym 
prawdopodobieństwem postrzegają siebie jednostkowo jako wygranych lub przegra
nych.

- Wykorzystywanie humoru w celu redukcji napięcia związanego ze współzawod
nictwem na brutalnym i niepewnym rynku; humor należy pojmować jako mechanizm 
samoobrony, chroniący ludzi w stresowych sytuacjach podejmowania decyzji - 
w wyniku psychologicznego zdystansowania się poprzez umiejscowienie całej sytuacji 
w szerszym kontekście życia, często z domieszką ironii. Taka cecha humoru, jak am
biwalencja, łagodzi negatywne skutki informacji, wpływa na wykształcenie się posta
wy optymistycznej, kreatywności w procesie rozwiązywania problemów. Pozytywny 
nastrój koreluje z obiektywnością argumentacji i oceny, ponieważ niszczy bariery 
stanowiące przeszkodę dla efektywnego słuchania.

- Zrównoważenie struktury władzy; badania wykazują, że autokratyczni liderzy, za
rządzający w obrębie wysoce scentralizowanej struktury władzy, często przyczyniają 
się do powstania interpersonalnych starć. Wyważona struktura władzy zakłada współ
uczestnictwo w podejmowaniu strategicznych decyzji organizacyjnych.

- Dążenie do uzyskania zgody, jednomyślności przy spełnieniu warunku sprawie
dliwości (consensus with qualifications)', efektywne zarządzanie konfliktem obala tezę 
zakładającą bezwzględne dążenie do uzyskania konsensusu. Osiągnięcie jednomyślne
go porozumienia przy ograniczeniu czasowym może odbyć się kosztem sprawiedliwo
ści wobec osób partycypujących w dyskusji i osłabić wsparcie grupowe dla końcowego 
rozwiązania problemu. Poczucie sprawiedliwości wiąże się z uczestnictwem i wpły
wem wszystkich zainteresowanych danym problemem na wynik końcowy dyskusji. 
Akceptacja wyniku niezgodnego z oczekiwaniami jest możliwa pod warunkiem, iż 
pracownik organizacji posiada poczucie sprawiedliwości związane z procesem podej
mowania decyzji. Consensus with qualifications jest sprawiedliwym i egalitarnym 
procesem podejmowania decyzji, zachęcającym każdego pracownika do ujawnienia 
swojego stanowiska, ale jasno nakreślającym sposób, w jaki decyzja będzie podjęta w 
przypadku braku jednomyślnej zgody uczestników. W sytuacji przedłużających się 
bezowocnych, czasochłonnych i frustrujących rozmów, decyzja końcowa jest podej
mowana przez doświadczonego pracownika na podstawie opinii członków grupy.

Alternatywą konfliktu jest nie ugoda, lecz apatia i brak zaangażowania. Grupy, któ
re nie są zdolne do rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wykazują niskie osiągnię
cia.

DEPERSONALIZACJA KONFLIKTU

Jakkolwiek myśl innowacyjna wymaga „skrzyżowania” wielu odmiennych idei, 
zróżnicowane preferencje umysłowe mogą przyczynić się do powstania obciążającego 
napięcia w grupie.

Ponieważ wiele nowych produktów tworzy raczej system niż pojedyncze elementy, 
zachodzi konieczność, by projekty nowych przedsięwzięć były realizowane w koope
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racji osób odmiennie odczytujących te same wiadomości i odmiennie interpretujących 
zaobserwowane sytuacje. Osoby, dla których zróżnicowane preferencje umysłowe nie 
stanowią pewnego rodzaju wyzwania, majątendencję do personalizowania konfliktu.

Ważnym elementem w zrozumieniu odmiennych stylów myślenia jest przeświad
czenie o braku wyższości jednego stylu nad drugim. Każdy z nich bowiem wnosi uni
katową wartość nowej perspektywy, podobnie jak z każdym z nich związane są pewne 
negatywne aspekty.

W sytuacji częściowej akceptacji wartości nowych perspektyw, ewentualne niepo
rozumienia będą odnoszone w większym stopniu do własnej osoby, nie sprzyjając przy 
tym osiągnięciu kompromisu i likwidacji poczucia wrogości. Sytuacji odmiennej towa
rzyszyć będzie otwartość na odmienne spojrzenie na świat i wzmocnienie subiektyw
nego punktu widzenia.

Podsumowując rozważania na temat zarządzania organizacją w odniesieniu do 
zróżnicowanych systemów reprezentacji umysłowej, należy podkreślić pewien para
doks współczesnego zarządzania: w sytuacji szybkiego tempa zmian o charakterze 
technologicznym i socjalnym, natura ludzka - przedmiot naszych zainteresowań i od
działywań - pozostaje nadal niezmienna w ciągu wieków.
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Summary

The article underlines the importance of cognitive differences - varying approaches to perceiving 
and assimilating data, making decisions, solving problems in the organizational management.

It presents the NLP (Neurolinguistic Programming) approach to the variety of thinking styles and 
creative process as well as researches on the interplay of conflict, politics and speed in strategic 
decision making by top-management teams. The article covers the Myers-Briggs Type Indicator 
(MBT1) - the most widely used personality-assessment instrument in business world & career coun
seling and Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI), which measures a person’s cognitive 
preferences (both for right-brained or left-brained thinking).
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