Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie
kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku
filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Redaktor prowadzący: Grzegorz Krzystek
Projekt okładki: Maciej Grzegorek
Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/comoza
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-283-5938-3
Copyright © Helion SA 2020
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĽci

Wst«p

5

O autorze

9

Ciekawi mnie, co dobrego u Ciebie?

11

Akt I
Fundament
1.1. MenedŠer — czyli kto?
1.2. Triada biznesowej efektywnoŁci
1.3. SamoŁwiadomoŁú menedŠerska
1.4. Inteligencja emocjonalna
1.5. Analiza transakcyjna
1.6. Proces grupowy

17
21
25
44
54
68

3
Kup książkę

Poleć książkę

Nowa psychologia zarz§dzania

Akt II
Model
2.1. Dlaczego coaching (nie) dzia¯a?
2.2. 7 filarów coachingowego modelu zarz§dzania
2.2.1. Cel indywidualny
2.2.2. Koncentracja na zasobach
2.2.3. Wzmacniaj§ca informacja zwrotna
2.2.4. Dzia¯anie w ramie rozwi§zania
2.2.5. Pozytywna intencja
2.2.6. Autonomia
2.2.7. Wewn«trzna motywacja

79
84
84
90
93
98
107
112
118

Akt III
Implementacja
3.1. MenedŠer w roli coacha, mentora i trenera
3.2. 10 kroków w rozmowie motywacyjno-koryguj§cej
3.2.1. SMART+
3.2.2. Metoda b¯yskawicznej motywacji
3.2.3. Przyk¯adowa rozmowa motywacyjno-koryguj§ca

127
140
144
151
162

Jaki b«dzie Twój pierwszy krok, jeŠeli go w ogóle zrobisz?

175

Dodatek A. S¯ownik terminów merytorycznych

179

Dodatek B. Coachingowy model zarz§dzania — opis schematu

189

Rekomendowana literatura

193

4
Kup książkę

Poleć książkę

AKT I

Fundament

W tej cz«Łci poznasz uŠyteczn§ metafor« roli menedŠera, coacha
oraz trenera. Odkryjesz triad« kluczowych kompetencji ludzi
biznesu. Dowiesz si«, dlaczego samoĽwiadomoĽö stanowi fundament Twojego sukcesu. Poznasz moc inteligencji emocjonalnej
oraz istot« analizy transakcyjnej i procesu grupowego.
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Rysunek 1.1. Schemat coachingowego zarz§dzania — fundament
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1.1. MenedŜer — czyli kto?
„I zawsze pamiÚtaj, ĝe jesteĂ kimĂ wyjÈtkowym.
Jedyne, co musisz zrobiÊ, to pozwoliÊ innym zobaczyÊ,
ĝe taki jesteĂ”.
Milton H. Erickson (1901–1980)

Milton Erickson (legendarny amerykaĮski psychiatra, prekursor
terapii krótkoterminowej i protoplasta coachingu) jako dziecko
mieszka¯ wraz z rodzicami na wsi. Kiedy mia¯ oko¯o 5 lat, mia¯o
miejsce nast«puj§ce zdarzenie. Do gospodarstwa Ericksonów przyb¯§ka¯ si« koĮ. Milton go zauwaŠy¯. KoĮ mia¯ uzd«, wi«c ch¯opiec wiedzia¯, Še to czyjeŁ zwierz«. Podszed¯ do niego ostroŠnie.
Z¯apa¯ delikatnie za uprz§Š i zacz§¯ go wyprowadzaú z gospodarstwa. Szli tak spokojnie oko¯o 15 minut. W pewnym momencie
koĮ zauwaŠy¯ soczyst§ traw« po prawej stronie ŁcieŠki. Zszed¯
z drogi, a Milton mu na to pozwoli¯. Zwierz zjad¯ kilka k«sów,
po czym ch¯opiec delikatnie sprowadzi¯ go na ŁcieŠk«.
Szli dziarsko przez kolejne 20 minut, gdy nagle po lewej stronie
drogi ukaza¯a si« pi«kna polana, okraszona promieniami zachodz§cego s¯oĮca. KoĮ zszed¯ w lewo, Milton ponownie mu na to
pozwoli¯. KoĮ zrobi¯ jeden sus, drugi i trzeci, potrz§saj§c jednoczeŁnie grzyw§. Ch¯opiec delikatnie sprowadzi¯ zwierz« na ŁcieŠk«. Szli jeszcze tak oko¯o 10 minut, gdy przed nimi, na szerokim
planie, ukaza¯y si« rozleg¯a farma i domostwo. Milton zauwaŠy¯,
jak z daleka biegnie do nich jakaŁ postaú. To by¯ pan Robertson.
Kojarzy¯ go z miejsc publicznych, przede wszystkim z koŁcio¯a.
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Pan Robertson zbliŠy¯ si« do nich i w emfazie powiedzia¯ do Miltona, którego takŠe kojarzy¯ ze Łwi§tyni: „Miltonie, sk§d wiedzia¯eŁ, Še to mój koĮ? Szukam go od rana. Sk§d wiedzia¯eŁ, gdzie
jest jego dom i jaka droga do niego prowadzi?”. Milton, w swojej
m§droŁci niespe¯na szeŁcioletniego ch¯opca odpowiedzia¯ ze spokojem w g¯osie: „Panie Robertson, ja nie wiedzia¯em, czyj jest ten
koĮ. Nie wiedzia¯em teŠ, gdzie mieszka i jaka droga prowadzi do
jego domu. On wiedzia¨. Ja jedynie nie pozwoli¨em mu zbaczaö ze ĽcieŜki”1.
Jakie wnioski wyci gasz z tej przypowieĽci?
Jak moŜna zainspirowaö si¤ ni , Ŝeby zarz dzaö skuteczniej?
Jak s dzisz, co sta¨oby si¤, gdyby Milton chcia¨ zbyt si¨owo sprowadziö konia na ĽcieŜk¤?
Historia Miltona Ericksona stanowi swoisty punkt wyjŁcia w moim
podejŁciu do zarz§dzania, bycia trenerem czy coachem. Skuteczny
menedŠer to osoba, która jest Łwiadoma siebie (swoich zasobów i rezerw), celów, do których zmierza, oraz wie doskonale, Še cel korporacyjny nie jest dla pracownika tak istotny jak jego cele indywidualne.
Strategicznie staje obok swojego pracownika wspieraj§c go, sponsoruj§c i wzmacniaj§c w procesie wzrastania. Kiedy zaistnieje potrzeba
— reaguje i dokonuje delikatnych korekt (¯agodnie „sprowadza konia na ŁcieŠk«”). Finalnie pracownik (klient w przypadku coachingu,
dziecko w procesie wychowania czy pacjent w psychoterapii) dochodzi do poŠ§danego celu.

Por. Rosen S., Mój g®os pod§Šy za tob§. Terapeutyczne przypowieŁci Miltona
H. Ericksona, Zysk i S-ka, PoznaĮ 1997, s. 38.
1
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Wi«kszoŁú ludzi ma zazwyczaj jasno sprecyzowane, motywuj§ce do
dzia¯ania cele — d§Š§ do czegoŁ lub chc§ si« przed czymŁ zabezpieczyú (paradoksalnie wi«cej osób wokó¯ nas reprezentuje drugie podejŁcie). JeŠeli menedŠer potrafi wesprzeú pracownika w taki sposób,
by móg¯ on osi§gaj§c cele korporacyjne, realizowaú przede wszystkim
cele w¯asne (szcz«Łcie prywatne, mieszkanie, dom, ekspresj« w przestrzeni swoich zainteresowaĮ), wtedy znacz§co zwi«kszy prawdopodobieĮstwo obopólnego sukcesu.
Spójrzmy na jedno z pytaĮ umieszczonych pod przywo¯an§ histori§:
Co by siª sta®o, gdyby Milton (menedŠer) chcia® sprowadziú metaforycznego
konia (pracownika) na ŁcieŠkª zbyt si®owo? Najpewniej wywo¯a¯oby to
równie gwa¯towny sprzeciw. W psychologii to zjawisko okreŁla si«
mianem reaktancji — oporem na wp¯yw. JeŠeli uczestnicz§ca w relacji
osoba zauwaŠy, Še wywieramy na ni§ presj« i poczuje si« przez to
manipulowana, moŠe to spowodowaú automatyczny regres. Remedium stanowi autonomia — o czym opowiem szczegó¯owo w drugim akcie.
Sponsorowanie
Sponsorowanie to technika pozytywnego wzmacniania stworzona
przez znanego trenera i coacha, Roberta Diltsa, który zaprojektowa¯
i zaimplementowa¯ innowacyjn§ strategi« zarz§dzania m.in. we w¯oskim Fiacie. Dilts rekomenduje, by do kaŠdej rozmowy menedŠerskiej z pracownikiem wprowadziú od 4 do 5 komunikatów sponsoruj§cych. Komunikaty sponsoruj§ce s§ sformu¯owaniami opartymi
na faktach i zasobach pracownika, a ich przytoczenie ma podnieŁú
samoocen« podw¯adnych.
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Przyk¨adowe komunikaty



JesteŁ dla nas waŠny.
UwaŠam, Še masz kompetencje, które pomog§ ci to zrealizowaú.



JesteŁ istotn§ cz«Łci§ zespo¯u.



Wierz« w to, Še Ci si« uda.





Jestem przekonany, Še konsekwentnie dojdziesz do celu,
który sobie postawi¯eŁ.
JuŠ na etapie rekrutacji zauwaŠy¯em twoje kompetencje,
które wed¯ug mnie mog§ Ci skutecznie pomóc w osi§gni«ciu zamierzonego rezultat.

Komunikaty sponsoruj§ce, szczególnie na etapie inkubacji (wzrastania), kiedy pracownik stawia pierwsze kroki w firmie lub na nowym
stanowisku, mog§ pomóc mu zakorzeniú si« i podnieŁú efektywnoŁú.
JednoczeŁnie, przekazuj§c informacje sponsoruj§ce, naleŠy pami«taú
o intencji, to znaczy. Šeby sponsorowanie nie by¯o stosowane tylko
dlatego, Še ktoŁ to zasugerowa¯ (czytaj: Dilts czy Gordon). Warto
z pozytywn§ premedytacj§ zauwaŠyú to, co jest dobrego w pracowniku („przy¯apaú go na czymŁ dobrym”) — wypisaú jego zalety i wspominaú o nich w trakcie rozmów, pami«taj§c przy tym o ich zróŠnicowaniu; komunikaty sponsoruj§ce nie powinny byú jednakowe dla
wszystkich pracowników, z którymi rozmawiamy2.

Zob. teŠ Dilts R., Od Przewodnika do Inspiratora, czyli Coaching przez DuŠe „C”,
PINLP, Warszawa 2006, s. 222.
2
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ýwiczenie 1. Mój zasobny zespóã
1. PomyŁl o cz¯onkach zespo¯u, którym kierujesz, wypisz ich
imiona na kartce.
2. UmieŁú przy kaŠdym po 3 kluczowe kompetencje, które
Twoim zdaniem s§ szczególnie wartoŁciowe i mog§ przyczyniú si« do jego przysz¯ego rozwoju (np. jest zaangaŠowany,
ma niekonwencjonalne podejŁcie, „wejdzie oknem, gdy drzwi
s§ zamkni«te”).
3. PomyŁl o sobie i wskaŠ trzy zasoby, które pomog§ Ci skutecznie rozwijaú grup« (np. tolerancja, stabilnoŁú, wiara w moŠliwoŁú pozytywnej transformacji).
4. Stosuj przygotowan§ list« zasobów swojego zespo¯u w trakcie sponsorowania.

1.2. Triada biznesowej efektywnoĽci
„SÈdzÚ, ĝe wkrótce juĝ bÚdziesz musiaï uĂwiadomiÊ sobie,
dokÈd chcesz dojĂÊ.
A kiedy sobie uĂwiadomisz, musisz natychmiast wyruszyÊ
w drogÚ. Natychmiast.
Nie wolno ci traciÊ ani chwili”.
J.D. Salinger (1919–2010)
Kiedy rozpoczynam szkolenie biznesowe lub inicjuj« kolejn§ edycj«
Akademii MenedŠera, na flipcharcie wypisuj« trzy fundamentalne
dla mnie punkty, które chc« zrealizowaú w trakcie trwania warsztatów. S§ to — cel, intencja i spójnoŁú — trzy zasoby, które s§ dla mnie
podstaw§ efektywnoŁci menedŠerskiej. Triada biznesowej efektywnoŁci tworzy wektory coachingowego modelu zarz§dzania.
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Rysunek 1.2. Triada biznesowej efektywnoŁci

Cel
Ludzi sukcesu poznaje si« po tym, Še „myŁl§ celami” — planuj§, d§Š§
do nich i je zazwyczaj realizuj§. Zdecydowanie rzadziej chc§ jedynie
zachowaú status quo (co odróŠnia ich od wi«kszoŁci spo¯eczeĮstwa).
Bior§c pod uwag« ten element, moŠna rozróŠniú ludzi skutecznych,
charakteryzuj§cych si« „postaw§ do” — ich cechy to proaktywnoŁú
i przedsi«biorczoŁú — oraz wycofanych: dla nich w¯aŁciwa jest „postawa od”, a takŠe zaleŠnoŁú i umiarkowana efektywnoŁú.
JuŠ na etapie rekrutacji warto diagnozowaú „myŁlenie celami”, zadaj§c pytania o priorytety, realizowane cele, potencjalne poraŠki, zaniedbania i wnioski, które kandydaci z nich wyci§gn«li. JeŠeli rozmówca spójnie relacjonuje histori« d§Šenia do priorytetowych celów,
wyci§ga wnioski z niepowodzeĮ i jednoczeŁnie postrzega je jako wyzwanie, to w duŠej mierze moŠemy domniemywaú, Še b«dzie proaktywny w sprzyjaj§cym Łrodowisku pracy.
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Klarowny cel jest jednoczeŁnie azymutem dla menedŠera i pracownika w trakcie przekazywania wzmacniaj§cej i koryguj§cej informacji
zwrotnej. Kiedy ktoŁ pyta mnie, czy coŁ by¯o dobrze wykonane, automatycznie odpowiadam pytaniem: „A jaki cel chcia¯eŁ osi§gn§ú?”.
Cel indywidualny (prywatny) po¯§czony z celem korporacyjnym,
wzmacniany sponsorowaniem i korygowany feedbackiem — to patent na sukces pracownika i menedŠera.
Skuteczny menedŠer to osoba, która jest Łwiadoma swoich celów,
potrafi nimi efektywnie zarz§dzaú, ale równieŠ umie zbudowaú
wokó¯ siebie tak§ przestrzeĮ, aby ludzie, którzy z ni§ pracuj§,
dzia¯ali w ramach swoich celów prywatnych, realizuj§c wspólnie
waŠne cele organizacyjne.
Intencja
Intencja to fundament. Jest w nas — w menedŠerze, coachu, rodzicu, partnerze, handlowcu — kiedy zarz§dzamy, rekomendujemy
konkretne rozwi§zania b§dŞ prowadzimy dzia¯ania wychowawcze
w okreŁlony sposób. Stanowi o naszym „charakterze pisma” (czyli
temperamencie, wartoŁciach i przekonaniach), wp¯ywa na decyzje,
zachowania i priorytety.
Przywo¯any wyŠej Milton Erickson powiedzia¯ swego czasu, Še jego
terapia jest w istocie „manipulowaniem ludŞmi, sk¯aniaj§cym do robienia czegoŁ dobrego”. Kontrowersyjne, prawda? Wszystko, co robimy, moŠe byú w efekcie dobre lub z¯e. Zaczyn stanowi intencja.
W tej ksi§Šce odnajdziesz wiele uŠytecznych technik, które mog§
wydatnie pomóc innym; trzeba jednak pami«taú o tym, Še moŠna je
równieŠ wykorzystaú do niecnych celów. Intencja jest filtrem.
Przy podejmowaniu konkretnych dzia¯aĮ warto pami«taú o tym, aby
w postaci czytelnego komunikatu przedstawiaú je pracownikom.
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JeŠeli nie wyt¯umaczymy drugiej stronie powodów ich podj«cia, b§dŞ
nie powiemy dlaczego kogoŁ do czegoŁ sk¯aniamy, najcz«Łciej spowoduje to opór.
Skuteczny menedŠer w klarowny sposób komunikuje najwaŠniejsze dzia¯ania. Podejmuj§c decyzje, dok¯adnie je t¯umaczy —
dekonstruuje ich istot«. Dzi«ki jasnemu przekazowi pracownicy
przestan§ fantazjowaú i domniemywaú, a w konsekwencji zrozumiej§ okreŁlone zadania i zaangaŠuj§ si« w nie.
SpójnoĤþ
SpójnoŁú to kluczowa kompetencja menedŠerska, biznesowa oraz
handlowa. Uwiarygadnia, profesjonalizuje i stanowi esencj« charyzmy. Pierwszy jej wymiar to wspó¯granie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. JeŠeli po¯§czymy ich si¯«, powstanie skuteczny komunikat
i przyczyni si« do budowy silnej marki osobistej. Gdy jednak audytorium zauwaŠy na tej niwie dysonans, najpewniej skoncentruje si«
na nim.
Drugi wymiar spójnoŁci to poszukiwanie „wewn«trznych stronników”
(wspieraj§cych przekonaĮ) w d§Šeniu do poŠ§danego celu. W kaŠdym
z nas trwa nieustanna walka mi«dzy alegorycznym Dawidem (ch«ú rozwoju, poch¯aniania wiedzy i testowania jej) i jego przeciwieĮstwem
— Goliatem (d§ŠnoŁú do zajmowania si« mniej skomplikowanymi,
przyjemniejszymi sprawami, zachowaniem status quo). To ca¯kowicie
naturalne, Še Ty teŠ czasami tak si« czujesz. JeŠeli nasze przekonania
wspieraj§ obrany kierunek — mkniemy do przodu, jeŠeli na tej niwie
dochodzi do zap«tleĮ — moŠemy zabrn§ú w Łlep§ uliczk« (np. gdy
menedŠer sprzedaŠy zauwaŠa, Še podejmowane przez niego dzia¯ania
s§ z punktu widzenia jego moralnoŁci nieetyczne; moŠe to spowodowaú wewn«trzny konflikt, widoczn§ niespójnoŁú i finalnie przynieŁú frustracj«, spadek efektywnoŁci i wypalenie zawodowe).
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Trzecim komponentem spójnoŁci jest zgranie deklaracji z dzia¯aniem. JeŠeli menedŠer nie stworzy zaleŠnoŁci mi«dzy tym, co mówi,
a tym, co robi, najpewniej nie zdob«dzie autorytetu. Grupa zauwaŠy
to i zareaguje oporem lub atakiem na lidera. Pierwszym krokiem do
osi§gni«cia spójnoŁci jest samoŁwiadomoŁú, o czym opowiem w kolejnym podrozdziale. Pomaga ona w zdiagnozowaniu tego, co jest
w nas szans§, a co moŠe byú pewnym zagroŠeniem i nad czym moŠemy popracowaú, Šeby zbliŠyú si« do poŠ§danego celu.
Skuteczny menedŜer zachowuje spójnoĽö
na trzech poziomach:






dba o komunikacj«, wspieraj§c treŁú przekazu werbalnego
mow§ cia¯a,
jest produktywny, post«puj§c zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartoŁciami,
staje si« relewantny, uwzgl«dniaj§c w swoich dzia¯aniach
priorytety ludzi wokó¯ siebie.

1.3. SamoĽwiadomoĽö menedŜerska
„ZwyciÚstwa publiczne muszÈ byÊ poprzedzone
zwyciÚstwami prywatnymi”.
Stephen Covey (1932–2012)
Edukuj§c, rozwijaj§c kompetencje i wspieraj§c menedŠerów, cz«sto
spotykam si« ze zjawiskiem swoistego zagubienia we mgle, która spowija zespó¯ i jego cele, ale przede wszystkim samego menedŠera.
Na jego barkach spoczywa ogromna odpowiedzialnoŁú, cz«sto jest on
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zmuszony do dzia¯ania po omacku, szukania bezpiecznych wspó¯rz«dnych, kluczowych zasobów i, dalekich od intuicyjnego „wydaje
mi si«”, materialnych faktów.
ģwiadomoĤþ kroczy przed sukcesem
Pierwszy krok do sukcesu to samoŁwiadomoŁú: na etapie edukacji,
póŞniej wyboru zawodu i w trakcie pokonywania kolejnych szczebli
kariery zawodowej. KiedyŁ zapyta¯em studentów II stopnia psychologii w biznesie: „Kto z was by¯ kiedykolwiek wspierany uŠyciem
profesjonalnych testów badaj§cych kompetencje, zasoby, predyspozycje?”. Na blisko 50 osób obecnych w sali wyk¯adowej zg¯osi¯a si« tylko jedna. Okaza¯o si«, Še trafi¯a na m§dr§ wychowawczyni« w szkole
Łredniej, która chcia¯a w ten sposób pomóc swoim wychowankom
w trudnych wyborach dotycz§cych doros¯ego Šycia.
A reszta? Najcz«Łciej szuka dla siebie miejsca, b¯§dz§c w mgielnej
mazi. Przez lata rozczarowaĮ, wypaleĮ i zawiedzionych nadziei.
O tym mówi§ teŠ doŁwiadczeni menedŠerowie na studiach podyplomowych, które koordynuj«: „Tomek, potrzebujemy wskazania
tego, co dzia¯a, i tego, nad czym mamy pracowaú. Potrzebujemy informacji zwrotnej i mapy drogowej dojŁcia do celu”.
SamoŁwiadomoŁú jest istotna, poniewaŠ pokazuje nam, w jakim miejscu jesteŁmy i co warto zrobiú, Šeby dostaú si« do miejsca poŠ§danego.
Warto od tego rozpocz§ú kaŠdy proces zmiany — czy to indywidualnej, czy grupowej, czy to w firmie, czy w Šyciu prywatnym. Pierwsz§ rzecz§ jest wyznaczenie celu, kolejn§ zdiagnozowanie zasobów,
jakimi dysponujemy. Zwracamy uwag« na wszystko, co ewentualnie
powinniŁmy zmieniú, Šeby zwi«kszyú prawdopodobieĮstwo dotarcia
tam, gdzie chcielibyŁmy si« znaleŞú.
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