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Gotowo do podejmowania
ryzyka
NIEDAWNO PRZEPROWADZONO BADANIA nad gotowoci do podejmowania

ryzyka przez ludzi oraz organizacje. Dziki nim moemy lepiej zrozumie to zjawisko. Badania te pomogy okreli, w jaki sposób ludzie oceniaj swoj ch do
podjcia ryzyka, i obliczy ich wspóczynnik ryzyka (w skrócie WR). Wicej informacji na ten temat znajdziesz w mojej ksice The Power of Risk — How Intelligent
Choices Will Make You More Successful, A Step-by-Step Guide. Z tego rozdziau dowiesz si, jak obliczy swój WR. Najpierw jednak powiemy sobie o gotowoci do
podejmowania ryzyka.

Style podejmowania ryzyka
Zgadzajc si na objcie posady menederskiej, podje pewne ryzyko. Opucie
swoje dawne stanowisko, na którym prawdopodobnie odnosie spore sukcesy,
i zaje nowe. Tutaj wyzwania s zupenie inne i nie masz adnej gwarancji, e
podoasz nowym obowizkom. Mimo to zdecydowae si podj ryzyko — by
moe w decyzji pomóg Ci fakt, e znasz firm, która zaoferowaa Ci t posad,
oraz ludzi, którzy w niej pracuj. To, ile czasu potrzebowae na pen ocen sytuacji i podjcie decyzji o przyjciu oferty pracy, wiadczy w duym stopniu o Twoim
stylu podejmowania ryzyka. Jeli bez wahania zaakceptowae propozycj, to oznacza, e masz duo odwagi — chyba e wczeniej wiedziae ju, i firma zamierza
zaoferowa Ci to stanowisko, i miae duo czasu na rozwaenie wszystkich plusów i minusów tej oferty. W tym drugim przypadku Twój styl podejmowania ryzyka charakteryzuje si wiksz ostronoci.
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Okrelenie gotowoci do podejmowania ryzyka
Prawdopodobnie znasz ju najwiksze zalety poszczególnych czonków Twojego
zespou i mógby bez trudu je wymieni. S to takie cechy, jak asertywno, ukierunkowanie na wyniki, zdolno wspópracy czy inteligencja. Gdyby mia oceni
kadego ze swoich podwadnych pod ktem posiadania danej cechy w skali od
1 do 10, zrobiby to bez zastanowienia. Musisz jednak wiedzie, e wanym elementem profilu kadego pracownika (Ciebie samego równie) jest okrelenie poziomu gotowoci do podejmowania ryzyka.
Pamitaj, e nie ma idealnego ani nawet preferowanego poziomu gotowoci
do podejmowania ryzyka. Ludzie, którzy niechtnie ryzykuj i ostronie podchodz do nowoci, umiej lepiej ocenia nowe sytuacje. Ich dziaania s bardziej
metodyczne.
Z drugiej strony wielbiciele ryzyka czsto pomagaj popchn now inicjatyw
do przodu. Oni jako pierwsi przechodz do dziaania. Twoim zadaniem jest okreli, jakie nastawienie do ryzyka prezentuje kady z Twoich podwadnych — dziki
temu bdziesz umia lepiej ich motywowa i wykorzystywa ich talenty.
Zaómy, e nie powicie temu zagadnieniu zbyt duo czasu, przez co doszede do bdnego zaoenia, e wszyscy ludzie zachowuj si podobnie w obliczu
ryzyka. Postanowie zleci dwóm czonkom swojego zespou otwarcie filii poza
miastem. Powiedzmy, e jeden z nich wykazuje si du gotowoci do podejmowania ryzyka, a drugi jest ostroniejszy. Ten pierwszy bardzo ucieszy si z przydzielonego zadania. Bdzie podekscytowany na myl o tym, e pojedzie w nowe
miejsce, pozna nowych ludzi, odwiedzi nowe restauracje i odkryje ciekawe propozycje kulturalne.
Drugi pracownik, który jest mniej skory do podejmowania ryzyka, skupi si na
negatywnych skutkach Twojej decyzji. Jego gow bd zaprzta myli o problemach z dojazdem, nieznajomoci okolicy czy koniecznoci poszukiwania nowych
dostawców.
Reakcje tych dwóch pracowników bd zgoa odmienne. Jeli nie bdziesz wiedzia, jaka jest tego przyczyna, moesz by zdumiony. Oczywicie jeste w stanie
przekona ich, aby podjli si tego zadania, ale uda Ci si to tylko wtedy, gdy we miesz pod uwag wspóczynnik ryzyka kadego z nich.

Wykorzystywanie wiedzy na temat ryzyka
w perswazji i komunikacji
Warto wiedzie, jak gotowo do podejmowania ryzyka prezentuj pozostali pracownicy firmy, którzy nie nale do Twojego zespou. Zastanów si, jak postrzegaj
ryzyko poszczególni dyrektorzy wyszego szczebla w Twojej firmie. Oce kadego
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z nich w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza wielk niech do ryzyka, a 10 du gotowo do podejmowania ryzykownych dziaa .
W jaki sposób przekada si to na ich skonno do akceptacji Twoich pomysów? Jeli wiesz, e Twój przeoony nie lubi ryzyka, powiniene wyjani mu, jakie kroki mona podj, eby zmniejszy zagroenie zwizane z proponowanymi
przez Ciebie rozwizaniami. Natomiast rozmawiajc z szefem, który chtnie podejmuje ryzyko, powiniene skupi si na moliwociach, jakie daje Twój pomys.
Gdyby zacz mu opowiada o tym, jak zminimalizowa ryzyko, zanudziby go.
Z tych wszystkich powodów warto zna swój wspóczynnik ryzyka, a take WR
innych osób pracujcych w Twojej firmie.

Obliczanie wspóczynnika ryzyka
W ksice The Power or Risk przedstawiem narzdzie do oceny ryzyka stworzone
przez kilkaset osób w ramach bada przeprowadzonych na cele tej ksiki. Aby
okreli swój WR, oce swoj reakcj w poniszych sytuacjach w skali od 1 do 10,
gdzie 1 oznacza niech do ryzyka, a 10 du gotowo do podejmowania ryzykownych dziaa . Nie musz to by liczby cakowite — odpowiedzi 4,6 albo 5,7
s tak samo poprawne jak 4 czy 6.
 Ryzyko fizyczne — aktywno fizyczna, która moe grozi urazem. Typo-

we przykady to jazda na motocyklu, rafting, wspinaczka górska, skoki ze
spadochronem.
 Ryzyko zwizane z karier zawodow — zmiana pracy, przejcie nowych

obowizków, aktywne zabieganie o awans.
 Ryzyko finansowe — inwestycje, kredyty, poyczanie komu pienidzy.
 Ryzyko spoeczne — poznawanie nowych ludzi albo udzia w spotkaniu to-

warzyskim w zupenie nowych dla Ciebie okolicznociach, które mog by
dla Ciebie kopotliwe.
 Ryzyko intelektualne — ch pogbienia trudnego tematu, poszukiwanie

informacji, które s sprzeczne z Twoimi przekonaniami, czytanie ksiek
bdcych dla Ciebie intelektualnym wyzwaniem.
 Ryzyko zwizane z kreatywnoci — zajcia takie jak malowanie, rysowa-

nie, udzia w konkursie pisarskim albo realizowanie niekonwencjonalnego
projektu.
 Ryzyko w relacjach midzyludzkich — ch spotykania si z now osob,

angaowanie si w niepewny zwizek albo otwarte wyznanie uczu.
 Ryzyko emocjonalne — gotowo do okazania wraliwoci emocjonalnej.
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 Ryzyko duchowe — gotowo do okazania zaufania dla koncepcji, której

by moe nie da si udowodni albo której nie rozumiesz w peni.
Teraz dodaj punkty, które sobie przyznae, i podziel t liczb przez dziewi, aby
otrzyma redni. Uzyskany wynik to Twój wspóczynnik ryzyka.

Jak wypadasz na tle innych?
Wiesz ju, jaki masz WR, ale nie jeste pewien, do czego moe przyda Ci si ta
wiedza. Badania przeprowadzone na grupie ponad 300 osób wykazay, e redni
WR to 6,5. U mczyzn wspóczynnik ten jest nieco wyszy — 6,7, a u kobiet niszy — 6,3. Porównaj swój wynik z t redni, aby przekona si, jak wypadasz na
tle innych osób pod wzgldem gotowoci do podejmowania ryzyka. Warto to wiedzie, poniewa dziki temu bdziesz w stanie lepiej komunikowa si z lud mi.
Gdy chcesz kogo zmotywowa albo skutecznie przekaza mu jak informacj,
zawsze uwzgldniaj jego gotowo do podejmowania ryzyka.
Oczywicie nie wiesz, jaki dokadnie WR ma dana osoba. By moe masz pewne
przypuszczenia, ale opieranie si na niejasnych przesankach moe by niebezpieczne. Dlatego warto zada takiej osobie kilka pyta , które pomog Ci w dokonaniu
waciwej oceny, na przykad: „Jakie informacje bd dla ciebie najwaniejsze, gdy
przedstawi ci nowy pomys? Nie mam na myli nic konkretnego. Chciabym to
wiedzie, tak na wszelki wypadek”. To nie jest aden podstp z Twojej strony. Po
prostu chcesz lepiej pozna swojego koleg, tak aby Wasza wspópraca przynosia
jak najlepsze rezultaty.
Warto pomyle o tym, eby wszyscy czonkowie Twojego zespou obliczyli
swój WR. Zapro ich na interesujce wiczenie, dziki któremu lepiej poznaj samych siebie. Pó niej zach ich, eby kady po kolei powiedzia, jaki ma WR (chyba e kto czuje si zbyt skrpowany). To wiczenie moe si okaza bardzo konstruktywne z wielu powodów. Twoi ludzie przede wszystkim przekonaj si, e
gotowo do podejmowania ryzyka jest wanym elementem osobowoci kadego
czowieka. Dziki temu lepiej zrozumiej, dlaczego czasami widz dan sytuacj
zupenie inaczej ni ich koledzy. A oto kolejna wana korzy — wyniki tego wiczenia mog bardzo Ci si przyda, gdy bdziesz kompletowa zespó do realizacji
nowego projektu. Bdziesz móg wiadomie wybra do niego osoby, których WR
jest wyszy lub niszy od przecitnej.

Zaleno WR od sytuacji
Musisz wiedzie, e wspóczynnik ryzyka moe si zmienia. Na jego wysoko
wpywaj takie czynniki, jak sukces, nieprzewidziane komplikacje i inne wydarzenia
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w yciu osobistym lub zawodowym. By moe spotkae si z sytuacj, w której kobieta zacza okazywa wiksz skonno do podejmowania ryzyka, gdy jej dzieci dorosy i przestay by od niej zalene. Nieraz widzimy, jak kto nagle zmienia
kierunek swojej kariery. To, e który z czonków Twojego zespou ma WR równy
4,5, nie oznacza, e za rok bdzie tak samo. Wspóczynnik moe wzrosn, zmale albo pozosta bez zmian.
Warto wiedzie, jak gotowo do podejmowania ryzyka prezentuje kady
z Twoich podwadnych. Ta cenna wiedza moe pomóc Ci odnie sukces zawodowy.
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