Ibarra ve Hansen

Üç liderlik tarzının karşılaştırması
Emir komuta

Oybirliği

İşbirlikçi

Kurumsal yapı

Hiyerarşi

Matris veya
küçük grup

Dağınık, çapraz
kurumsal ağ

Uygun
enformasyon
kimde?

Üst düzey
yönetim

Resmi olarak
atanmış üyeler
veya uygun
coğrafya ya
da disiplinlerin
temsilcileri

Her düzey ve
yerden çalışanlar
ve çeşitli şirket dışı
yarardaşlar

Son kararı alma
otoritesi kimde?

Her tarafın eşit
Kuruluşun en
üstündeki insanlar otoritesi vardır
net bir otoriteye
sahiptir

İşbirliklerine liderlik
eden insanların net
bir otoritesi vardır

Mesuliyet ve
kontrolün
temeli ne?

Planlara göre
finansal sonuçlar

Ortak hedefleri elde
İşleve veya
etme üzerinden
coğrafyaya göre
birçok performans performans
göstergesi

En iyi nerede
çalışır?

Tanımlanmış bir
hiyerarşi içinde
iyi çalışır;
karmaşık
kuruluşlarda ve
inovasyon önemli
olduğu zaman
kötü çalışır

Küçük ekipler
içinde iyi çalışır;
hız önemli
olduğu zaman
kötü çalışır

Çeşitli gruplar
ve birimler-arası
ve şirket-arası
çalışmalarda ve
inovasyon ile
yaratıcılığın kritik
olduğu zamanlarda
iyi çalışır

Demir Yumruk Gösterin
Liderler çalışanları işbirliği yapmaya başlatınca farklı bir sorunla karşılaşırlar: Bunu fazla yapmak. Sık sık insanlar her
şeyde işbirliği yapmaya çalışacak ve fikirleri tartışıp fikir
birliğine ulaşma mücadelesi vererek sonu gelmeyen toplantılara kapanacaklar. Karar alamayacak ve hızlı bir şekilde
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Üst düzey yöneticilerin birimler arası çatışmayı çözmeye yardımcı olabilmelerinin en etkin yollarından biri, şirketin farklı
bölümlerinin ihtiyaçları birbirlerine aykırı olduğunda, insanlara ödünleşme yapmak için ölçütler vermeleridir. Florida
Blue Cross and Blue Shield’de, yeni yetenekler geliştirip geliştirmemek (örneğin aşağıdaki varsayımsal örnekte olduğu
gibi yeni bir tazminat talepleri işlem sistemi), onları satın almak ya da onlara ittifaklar vasıtasıyla erişim sağlamak gibi
konularda çoğunlukla çatışan bakış açıları vardır. Şirket, bu üç seçenekle ilişkili trade-off’larını birçok tarafın incelemesine
yardımcı olan bir kafes kullanır (basitleştirilmiş bir versiyonu aşağıda gösteriliyor). Katılımcılar keçeli kalemlerle kafesteki
çeşitli kutuları işaretleyerek belirli bir seçeneği çeşitli ölçütlerle ilgili olarak nasıl değerlendirdiklerini belirtirler: örneğin
yeni yeteneğin uygulamaya konması gereken tarih; yeteneği geliştirmek için gerekli olan sermaye ve personel gibi iç
kaynakların varlığı; mevcut ürünler ve süreçlerle olması gereken bütünleşme derecesi. Tablo formatı, ölçütleri ve değiş
tokuşları kolayca kıyaslanabilir kılar. İnsanların “oylarının” görsel tasviri ve ardından gelen tartışma bireylerin aralarındaki
farklılıkların nasıl sıklıkla farklı verilere erişim veya hedeflere farklı öncelikler verilmesi gibi faktörlerden kaynaklandığını
görmelerine yardımcı olur. Tartışma geliştikçe—ve insanlar yeni enformasyona yanıt olarak keçeli kalemlerini oynattıkça—
nerede uyum içinde olduklarını ve nerede ve niçin önemli anlaşmazlık fraksiyonlarına ayrıldıklarını görebilirler. Sonuç
olarak, ölçütlere dayalı diyalog keçeli kalemlerin üç sıradan birinde ağır basması sonucunu üretir ve bu suretle de bir
karar etrafında operasyonel fikir birliği sağlar.

Blue Cross and Blue Shield: Geliştirmek mi, Satın Almak mı Yoksa İttifak Yapmak mı?
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Weiss ve Hughes

IBM: Çatışma için koçluk yapmak
Yöneticiler çatışmanın yönetim zincirindeki tekrarlanan tırmanışını, çalışanların
çatışmaları kendilerinin nasıl çözebileceklerini öğrenmesine yardımcı olarak
azaltabilirler. IBM’de, yöneticiler çatışma yönetimi konusunda eğitim alırlar ve
başkalarına koçluk yapmalarına yardımcı olması için kendilerine online kaynaklar
sunulur. Şirketin dahili bilgisayar ağındaki bir araç (bu araçtan düzenlenmiş
bir alıntı aşağıda verilmiştir) bir yönetici ile kendisine doğrudan bağlı olan ve
şirketteki bazı insanlarla—ki bunlardan bazılarıyla, tasarıma göre, görüşleri
alınmak amacıyla danışılır ama nihai kararın müzakeresine dahil edilmezler—
arasındaki bir anlaşmazlığı çözmek için çabalayan birisi arasında olabilecek bir
dizi konuşmadan geçirir.
Size bağlı olan
birisinden şunu
duyarsanız…

Sorun şu olabilir…

Ve siz de size bağlı kişiye şunları
söyleyerek yardımcı olabilirsiniz…

“Herkes hâlâ bir karar
verici olmakta ısrar
ediyor.”

Rapor verdiğiniz
amirler, karar alma
sürecinde (ya da bir
aşamasında) resmi
bir şey duymadıkça
kendi ihtiyaç ve
çıkarlarının hesaba
katılmayacağını
düşünebilirler.

“İnsanlara niçin danışıldığını ve bu
enformasyonun nasıl kullanılacağını
açıklamak isteyebilirsiniz.”

“Bu kişiyle peşinen
konuşursam, bana
bir yanıtı dayatmaya
çalışabilir veya
ilerleme çabalarımın
önüne engeller
çıkarabilir.”

Koçluk yaptığınız
kişi, katkı yapma
riskine girmek
istemiyor olabilir
ve katkı yapmadığı
kararları daha sonra
sabote edebilir.

“Birisinden nasıl tavsiye istersiniz? Ona
tavsiye istemenizin amacı hakkında ne
söylersiniz? Hangi soruları sorarsınız?
Bir çözüm öne sürüp diğer seçenekleri
tartışmaya karşı çıktığında, ona ne
söylersiniz?”

“Gereken tüm
taraflara danıştım
ve her açıdan iyi
bir planı ustalıkla
hazırladım. Ama
karar vericiler nihai
bir karar üzerinde
uzlaşamıyorlar.”

Müzakere grubuna
doğru isimler alınmış
olabilir ama nihai
karara varmak
için bir müzakere
sürecine karar
verilmemiştir.

“Kararların ne şekilde alınacağıyla ilgili temel
kurallar nelerdir? Gruptaki herkesin kabul
etmesi gerekli mi? Çoğunluk kabul etmek
zorunda mı? Yoksa sadece en fazla yetkinliğe
sahip olanların kabul etmesi yeterli mi?”
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“Bu kararı bir dizi alt meseleye ayırmak
ve karar verme rollerini bu alt meseleler
çevresinde dağıtmak mümkün müdür?”
“Grupla herkesi nihai karara dahil etmenin
maliyetleri hakkında konuşmayı düşünün.”

“Ona hiç danışmamanın dışında, çabalarınızı
engellemeye çalışması tehlikesini yönetmenin
bir yolu var mı? Ona şimdi danışırsanız, bu,
onun daha sonra çabalarınızı sabote etme
tehlikesini önleyebilir mi?”

“Herkesin mutabık kalmasını sağlama
hedefinin temelini hangi çıkarlar oluşturur? O
çıkarları karşılayacak başka bir karar verme
süreci var mı?”

Sİzİn İçİn Uygun Olan İşbİrlİğİ Türü Hangİsİ?

İşbirliği Yapmanın Dört Yolu
Belirli bir inovasyon projesinde nasıl işbirliği yapılacağına karar
verirken yöneticilerin dikkate almaları gereken iki temel mesele
vardır: Bir ağda üyelik açık mı yoksa kapalı mı olmalı? Ve ağın
sorunları ve çözümleri seçmekle ilgili yönetişim yapısı düz mü
olmalı yoksa hiyerarşik mi? Bu çerçeve ortaya dört temel işbirliği

Bir şirketin bir sorunu
koyabileceği bir yer, herkes
çözüm önerebilir ve şirket en
çok beğendiği çözümleri seçer

Herkesin sorunlar önerebildiği,
çözümler sunabildiği ve hangi
çözümlerin kullanılacağına
karar verebildiği bir ağ

Örnek: Şirketlerin bilimsel sorunları koyabildiği
İnnoCentive.com web sitesi

Örnek: Linux açık kaynak
yazılım topluluğu

Elit ortam

Konsorsiyum

Şirket tarafından seçilmiş, aynı
zamanda sorunu tanımlayan
ve çözümleri seçen seçkin bir
grup katılımcı
Örnek: Alessi’nin ev ürünleri
için yeni konseptler geliştiren,
iki yüzü aşkın dikkatle seçilmiş
tasarım uzmanından oluşan
grubu

Müştereken sorunları seçen,
çalışmayı nasıl yürüteceğine
karar veren ve çözümleri
seçen özel bir katılımcılar
grubu

Kapalı

İnovasyon
topluluğu

Katılım

İnovasyon alışveriş
merkezi

Açık

biçimi çıkarıyor.

Örnek: IBM’in müştereken yarı
iletken teknolojileri geliştirmek
amacıyla seçkin şirketlerle
yaptığı partnerlik

Yönetişim
Hiyerarşik

Düz
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Sİzİn İçİn Uygun Olan İşbİrlİğİ Türü Hangİsİ?

En İyi İşbirliği Biçimi Nasıl Seçilir
İşbirliğine dayalı bir inovasyon biçimi seçerken, yöneticiler her biçimin
farklı stratejik ödünleşmelerini göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıda
işbirliğine farklı yaklaşımların bazı önemli avantajları ve meydan
okumaları; yetenek, varlık, süreç örnekleri; ve her birini uygulamayı
kolaylaştıran sorun türleri verilmiştir.
Avantaj: Deneyim veya bilgi alanınızın ötesinde
olabilecek alanlardan çok sayıda çözüm ve çok
geniş bir yelpazede ilginç fikirler alırsınız.
Meydan okuma: Çok çeşitli alanlardan çok
sayıda fikri cezbetmek ve onları elekten
geçirmek.

İnovasyon
alışveriş
merkezi

Katılım

Açık

İnovasyon
topluluğu

Avantaj:
İnovasyonun yönünü
ve ondan kimin
değer elde edeceğini
siz kontrol edersiniz.

Meydan okuma: Doğru bilgi alanını ve doğru
tarafları seçmek.
Mümkün kılanlar: Konuyla ilgili ağlarda fark
edilmemiş yetenek bulma yeteneği; en iyi
taraflarla ayrıcalıklı ilişkiler geliştirme yeteneği.

Yönetişim

Hiyerarşik

Avantaj: Seçilmiş bir bilgi alanındaki en iyi
uzmanlardan çözüm alırsınız.
Kapalı

Konsorsiyum

Elit ortam

Mümkün kılanlar: Çözümleri düşük maliyetle
test etme ve elekten geçirme yeteneği; tarafların
kolayca katkıda bulunmalarına olanak tanıyan
enformasyon platformları; basit tasarım
araçlarıyla çözülebilen küçük sorunlar ya da
katkı yapanların üzerinde özerk bir şekilde
çalışabildikleri farklı parçalara bölünebilen
büyük sorunlar.

Düz

Avantaj:
İnovasyonun yükünü
paylaşırsınız.

Meydan okuma:
Katkıda bulunanları
sizin için kârlı
Meydan okuma:
Doğru yönü seçmek. olacak bir çözümde
birleştirmek.
Mümkün kılanlar:
Kullanıcı ihtiyaçlarını Mümkün kılanlar:
Tarafları ortak
anlama yeteneği;
hedeflere ulaşmak
çalışmanın önce
için uyum halinde
üçüncü şahıslar
çalışmaya motive
arasında bölünüp
eden süreç ve
sonra tekrar
kurallar.
birleştirilmesini
mümkün kılan
sistemler
tasarımlama
yeteneği.
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