Coaching w ZZL
Moduł: Przywództwo
Opracowanie i prowadzenie:
dr Barbara Czardybon
Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz

Przywództwo/leadership
Kto jest adresatem szkoleń z przywództwa?
 menedżerowie
 ci, którzy chcą być skuteczni na piastowanych przez siebie kierowniczych
stanowiskach
 wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć jak budować zaangażowanie w
zespołach
 pragnący świadomie pełnić rolę lidera w zespole bądź organizacji
 zainteresowani skutecznym kierowaniem zespołem w trudnych sytuacjach
zawodowych
 chcący zwiększyć satysfakcję z kierowania innymi ludźmi
 ci, którzy chcą przeciwdziałać zespołowi wypalenia zawodowego
Biznes potrzebuje przywódców. Zespoły kierowane przez liderów pracują
efektywniej.












Skąd się bierze przywództwo?
Co stanowi istotę przywództwa?
Co powinno wyróżniać przywódcę spośród innych osób?
Czy są to określone cechy, czy zachowania?
Jakie funkcje i zadania powinien, a jakich nie powinien
wypełniać przywódca?
Co to znaczy „być dobrym przywódcą”?
Co wpływa na to, że ktoś jest lepszym bądź gorszym (bardziej
albo mniej skutecznym/efektywnym) przywódcą?
Czy istnieją różnice między przywódcą/liderem i menedżerem?
Czy każdy może być przywódcą?

Veni, vidi, vici.

„Niemożliwe” to
słowo dla głupców!

Sukces nigdy nie jest ostateczny.
Porażka nigdy nie jest totalna.
Liczy się tylko odwaga.

Jedyną rzeczą, której
należy się lękać, jest sam
lęk.

Nie chcem, ale
muszem.

Choć tak różni, jesteśmy
jednością. Jesteśmy
ludem tęczy.

Oj, się będzie
działo!

Posiadanie pieniędzy to jest
odpowiedzialność. Komuś się
poszczęściło w życiu i ma obowiązek
się dzielić. Mądrze dzielić.

Każdy człowiek jest dobry.
Nawet jak coś zrobi złego,
to na pewno dlatego, że
był nieszczęśliwy.

Najpierw Cię ignorują. Potem
śmieją się z Ciebie. Później z
Tobą walczą. Później wygrywasz.

Zrób pierwszy krok w wierze.
Nie musisz widzieć całej drogi.
Po prostu zrób pierwszy krok.

Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!

Dajcie mi pięć lat, a
nie poznacie Niemiec.

Wolę gdy ludzie popierają mnie
ze strachu niż z przekonania.
Przekonania są zmienne, strach
zawsze jest ten sam.

Lepiej żyć jeden dzień
jak lew niż sto dni jak
owca.

Koniec Ameryki jest
nieunikniony, bez względu na
to, czy będę żywy, czy martwy.

Ja jestem Drogą, Prawdą i
Światłem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze
mnie.

Czy lubisz seks? Czy radujesz
się nim? Jeśli nie, to coś złego
musi być z Tobą samym.

Wiedza to najlepsze
narzędzie władzy.

Kiedy miałem 23 lata byłem wart ponad milion
dolarów, ponad 10 milion dolarów gdy miałem 24
lata, a kiedy miałem 25 lat było to już ponad 100
milionów dolarów. Ale to się nie liczyło,
ponieważ nigdy nie robiłem tego dla pieniędzy.

Czemu z każdym
komplementem w moją stronę
wiąże się jakieś oskarżenie?

Bez rąk, bez nóg,
bez ograniczeń!

Możesz mieć wszystko czego
zapragniesz, jeżeli pozbędziesz
się przekonania, że nie możesz
tego mieć.

Wszyscy kiedyś umrzemy.
Lecz nie wszyscy wiedzą
jak żyć.

Mapa cech i umiejętności
dobrego przywódcy

SMARTER
S – Specific and clear (specyficzny i konkretny)
M – Measurable (mierzalny)
A – Attainable (osiągalny)
R – Relevant (istotny)
T – Time-bound (osadzony w czasie)
E – Exciting (ekscytujący)
R – Recorded (zapisany)

Struktury w coachingu

STORM

Coaching to proces, w którym dzięki rozmowom o
określonej strukturze pomagasz pracownikom
podnieść jakość ich pracy zarówno w bliższej, jak
i dalszej perspektywie (Achieve Global)
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• Goal – cel
• Praca z celem
• Reality - rzeczywistość
• terminologia deskryptywna a nie oceniająca
• poszukiwanie faktów, liczb i informacji
• Options - możliwości
• Poszukiwanie maksymalnie wielu rozwiązań
• Kreatywność rozwiązań
• Ewentualne rozbijanie problemu na mniejsze części

• What will you do? – co zrobisz?
• 9-tka działania

9-tka działania
Co konkretnie zamierzasz zrobić?
Kiedy zamierzasz to zrobić?
Czy to działanie pozwoli zrealizować Twój cel?

Jakie przeszkody możesz napotkać?
Kto powinien o wszystkim wiedzieć?
Jakiego wsparcia potrzebujesz?
W jaki sposób i kiedy uzyskasz to wsparcie?
Jakie inne kwestie mogą wchodzić w grę?
Na skali od 1 do 10 określ swoją determinację,
aby rzeczywiście zrealizować te ustalenia.

Przywódca = twórca wybitnych zespołów
zdolność superszybkiego rozwiązywania problemów
wykraczających poza przyjęty schemat







temat znany już w starożytności (Państwo Platona,
Arystoteles i Aleksander Wielki)
bardzo dużo różnych definicji pojęcia
wielcy przywódcy: militarni, społeczno-polityczni,
religijni; ogromny i skuteczny wpływ na nadawany
działaniom innych osób kierunek poprzez słowa i
zachowania
sfera biznesu, zarządzania organizacjami
Coach wykorzystuje swe umiejętności
psychologiczne, by pomóc klientowi stać się
efektywnym liderem. Umiejętności te muszą być
dostosowane do konkretnych, aktualnych
problemów, by klient mógł je wcielić na stałe do
swojej praktyki kierowniczej lub przywódczej.
B. Peltier

Metody i techniki rozwoju zespołu
 przywódca jako doradca
 przywódca jako mentor
 przywódca jako coach
Główny dylemat związany z przywództwem: Czy przywódca jest
to ktoś, kto nakazuje innym, by szli w określonym kierunku
(naprzód), czy raczej inspiruje i motywuje do tego, by podążali za
nim? Czy jest więc osobą dyrektywną, autorytarną, czy
zorientowaną na wspieranie i na metody demokratyczne?

„przywództwo”, od staroang. lead – „iść”, „podążać”

leadership – przewodzenie, tj.
prowadzenie po drodze, będąc na
przedzie/sprawianie, by ktoś za nami
podążał; leader – osoba idąca na przedzie
i sprawiająca, że inni sami z siebie za nią
podążają, łatwo poddają się jej
przywództwu
Przywództwo może zachodzić w grupach
formalnych i nieformalnych.

Typy przywództwa (ze względu na charakter
otoczenia w jakim występuje):
 przywództwo społeczno-polityczne
 przywództwo religijne
 przywództwo biznesowe
Źródła przywództwa:
 formalna pozycja kierownika w strukturze
organizacji
 osobowość/charyzma
 wiedza i kompetencje fachowe

uczucia: sympatia, podziw, zaufanie, strach,
nienawiść i in.

Dwie formy przywództwa:
 proces polegający na wpływaniu na zachowanie
innych osób bez użycia przymusu; wyznaczanie
celów, inspirowanie i motywowanie
 zbiór cech osobniczych

kumulacja autorytetu osobistego
i urzędowego
osoba z wybitnymi zasługami w danej dziedzinie
zostaje powołana na stanowisko urzędowe
związane z wcześniej prowadzoną działalnością

Styl przywództwa oznacza sposób podejmowania
decyzji w ramach relacji przywódczej.
Możliwe style przywódcze:
 autorytarny
 liberalny
 demokratyczny
Przywódca stanowi dla danej grupy źródło energii
niezbędne do wdrażania planów. Lider w
odpowiedni sposób komunikuje się z osobami
wspierającymi jego wizję oraz innymi, których
współpraca może okazać się niezbędna podczas
realizowania strategii w przyszłości.
Cykl życia lidera (R. K. Merton):
 ludzie wywierający wpływ w danym momencie
 ludzie potencjalnie wpływowi („wschodzące
gwiazdy”)
 ludzie, których wpływ stopniowo zanika
 ludzie, którzy nie wykorzystują swego wpływu

Style kierowania podwładnymi i organizacją:
 menedżer kryzysów – „strażak gaszący
pożary” (osobowości choleryczne)
 biurokrata (administracja, organizacje o
tradycyjnej kulturze)
 autokrata
 demokrata
 zwolennik partycypacji (środowisko
korporacyjne)
Typy sprawowania przywództwa według M.
G. Herman:
 pstrokaty kobziarz z Hamelin
 kupiec
 marionetka
 walczący na froncie

Przywództwo i wprowadzanie zmian
 opór wobec zmian
 elementy tworzące trwałe zmiany
 zmiana postaw i zachowań
Opór – prawidłowość, u której podstaw
najczęściej tkwi lęk przed zmianą. Ludzie
niezbyt chętnie korzystają z sytuacji, by
poznać oraz zrozumieć własne
zachowanie. Zmiany często są odczuwane
jako zagrażające.
Sposobem na zwalczenie oporu w
coachingu jest zbudowanie relacji.

Jeśli masz Ser, jesteś szczęśliwy.
Im Ser jest dla ciebie ważniejszy, tym bardziej
chcesz go zatrzymać.
Wyobrażenie Nowego Sera, zanim go znajdziesz,
sprawi, że zaczniesz szukać.
Jeżeli się nie zmieniasz, to giniesz.

Im szybciej zrezygnujesz ze Starego Sera, tym
wcześniej znajdziesz Nowy.

Co byś zrobił, gdybyś się nie bał?

Bezpieczniej jest błądzić w Labiryncie niż
pozostawać w bezserowej sytuacji.

Wąchaj często swój Ser; będziesz wiedział, kiedy
się psuje.

Stare przekonania nie doprowadzą cię do
Nowego Sera.

Wierząc, że możesz znaleźć Nowy Ser, który da Ci
radość, zmieniasz kurs.
Ruch w nowym kierunku pomaga ci znaleźć Nowy Ser.

Kiedy pokonasz swój lęk, będziesz wolny.

Obserwuj małe zmiany. Będziesz gotów na duże
kiedy nadejdą.

Zmiany są nieuchronne.
Odbiorą Ci Ser.
Przygotuj się na zmiany.
Twój Ser na pewno zniknie.
Obserwuj zmiany.
Wąchaj swój Ser często, a będziesz wiedział,
kiedy zaczyna się psuć.
Szybko reaguj na zmiany.
Im szybciej zrezygnujesz ze Starego Sera,
tym wcześniej będziesz cieszył się Nowym.
Zmieniaj się.
Nie daj się wyprzedzić swojemu Serowi.
Ciesz się zmianą.
Zasmakuj w przygodzie i delektuj się
Nowym Serem.
Spodziewaj się zmian i ciesz się nimi.
Odbiorą Ci Ser.
Zmieniaj się razem ze swoim Serem i ciesz
się tym!

Konik polny i mrówka
Niepomny jutra, płochy i swawolny,
Przez całe lato śpiewał konik polny. Lecz przyszła zima,
śniegi, zawieruchy Gorzko zapłakał biedaczek. „Gdybyż choć jaki robaczek.
Gdyby choć skrzydełko muchy
Wpadło mi w łapki… miałbym bal nie lada!”
To myśląc, głodny, zbiera sił ostatki,
Idzie do mrówki sąsiadki
I tak powiada:
„Pożycz mi, proszę, kilka ziarn żyta;
Da Bóg doczekać przyszłego zbioru,
Oddam z procentem – słowo honoru!”
Lecz mrówka skąpa i nieużyta
(Jest to najmniejsza jej wada)
Pyta sąsiada:
„Cóżeś porabiał przez lato,
Gdy żebrzesz w zimowej porze?”
„Śpiewałem sobie.” – „Więc za to
Tańcujże teraz, nieboże!”

J. de la Fontaine, tłum. W. Noskowski

Filary przywództwa według P. Druckera:
 Przywódca posiada zwolenników.
 Przywódca jest osobą, która wzbudza nie tylko pozytywne emocje.
 Można za to osobę tę określić poprzez działania jakie wywiera na inne
jednostki.
 Przywództwo oznacza odpowiedzialność.

„Przywództwo” – to czasownik a nie rzeczownik;
oznacza to, co robisz a nie to, kim jesteś (B.
Gore). Przywódcę można poznać poprzez jego
własne działania oraz działania innych ludzi.
Przywództwo nie wynika z piastowania urzędu czy
stanowiska, ale ze wzbudzonego szacunku i
poparcia wśród innych członków
zespołu/organizacji. Ludzie sami sobą zarządzają;
co najwyżej możemy im przewodzić.

Kluczowe kompetencje organizacji są tym,
co dana organizacja umie robić najlepiej.
P. Drucker

Zdaniem J. C. Maxwella, przywództwo – to właśnie
wpływ. Prawdziwy przywództwa nie jest kimś,
kogo się mianuje. Przywództwo przychodzi z
wypracowanym wpływem, na który można zasłużyć
własnym działaniem.

M. de Pree podkreśla, że dobre przywództwo widać w sposobie
działania innych osób (pozytywne myślenie o pracy, zaangażowanie,
poświęcenie i oddanie pracy, poczucie odpowiedzialności, determinacja i
wytrwałość, pasja). To, czy lider jest skuteczny, poznaje się po
podległych mu osobach.
K. Blanchard – twórca tzw. przywództwa
sytuacyjnego – doszedł do wniosku, że definicja
przywództwa jako procesu wpływania na ludzi jest
już nieaktualna. Należy ją wzbogacić o
umiejętność wywierania wpływu na jednostki,
związaną z wyzwalaniem ich potencjału i
wewnętrznej siły (empowerment) w celu
umożliwienia im dążenia do większego dobra. To
ostatnie stanowi warunek współczesnego
efektywnego przywództwa.

Przywództwo w organizacji:
przywództwo a zarządzanie,
przywódca/lider a menedżer
Menedżer

Przywódca/Lider

Podąża drogą, która już została przez Szuka, znajduje i wytycza (sobie oraz
kogoś wytyczona.
innym) nową drogę.
Stosuje reguły i procedury.

Ignoruje zasady, ma tendencję do
tworzenia nowych reguł.

Jest przezorny.

Jest twórczy, innowacyjny, podąża za
wizją.

Realizuje określone zadania we
właściwy sposób.

Robi rzeczy właściwe.

Utrzymuje pewien status quo,
ewentualnie przywraca zachwianą
równowagę.

Poszukując nowatorskich sposobów
działania, burzy zastany porządek,
zmienia, rozwija.

Jest skupiony na systemie i
strukturach.

Uwagę kieruje w stronę ludzi.



menedżer – nastawienie na zadanie



lider – nastawienie na zespół



coach, mentor – nastawienie na jednostkę

Przywództwo warunkuje tworzenie zmian,
a zarządzanie – systematyczne uzyskiwanie
wyników.

Piramida poziomów logicznych
Batesona-Diltsa

Przywództwo przez
małe „p” i duże „P”

P

P

P

p

p

p

cel/wizja
tożsamość
przekonania,
wartości

umiejętności/zdolności
zachowania
środowisko

Od zarządzania do przywództwa
Główne paradygmaty przywództwa
Klasyczny





najczęściej kojarzony z przywództwem jako takim
funkcjonował najdłużej, bo od czasów starożytnych do wczesnego
kapitalizmu (obecnie utrzymuje się w firmach o korzeniach francuskich)
ściśle związany ze stanowiskiem, władzą – czymś przydzielonym i
sformalizowanym, dominacja jednej osoby bądź grupy osób
wybitnie jednostronna komunikacja; podporządkowanie, posłuszeństwo,
kontrola; dyrektywność, nie liczenie się z opiniami innych ludzi i nie
włączanie ich w kluczowe procesy decyzyjne

Transakcyjny






dominacja pod koniec XX w., do momentu nastania rewolucji
informatyczno-technologicznej
akcentowanie stosunków na linii przywódca – jego zwolennicy, a
dokładniej korzyści płynących z wymiany między wyróżnionymi stronami
atrakcyjność wymiany dla dwóch stron (zasoby, nagrody, bonusy –
akceptacja „władzy”-przywództwa, zaangażowanie, kreatywność,
poparcie osoby przywódcy i jego idei)
komunikacja dwustronna; otwarcie na wpływ zespołu („gracz
zespołowy”), konsultacje, częste zbieranie pomysłów

Wizjonerski/charyzmatyczny/transformacyjny









dominacja od połowy lat 80. XX w. do 2000 r.
(w dalszym ciągu) uznawany za idealny zwłaszcza w tych organizacjach,
w których potrzeba wprowadzić poważne zmiany bądź gdy czasy dla
działalności są niepewne, burzliwe
uwaga skupiona na charyzmatycznym przywódcy; jego wizja – źródło
inspiracji do podjęcia większego wysiłku przez podwładnych (S. Jobs i
Apple, B. Gates i Microsoft)
idealizacja osoby przywódcy („przywództwo heroiczne”)
jednomyślność
nie zawsze i nie wszędzie skuteczny paradygmat!

Organiczny








dopiero się rozwija
właściwy nowym rozproszonym organizacjom o zasięgu globalnym,
stawiającym na procesy, działającym w multikulturowej przestrzeni
fundament w procesach integracji członków zespołu oraz
wypracowaniu przez nich wspólnych wartości
w większym stopniu orientacja na grupę, niż na osobę przywódcy,
która jest tutaj niewyraźna
preferowanie i zachęcania do tzw. samoprzywództwa
stawianie na synergię

[...] Nie miałem pojęcia co chciałem robić w życiu, ani
jak studia miałyby mi w tym pomóc. [...] zdecydowałem
o rezygnacji, wierząc, że wszystko jakoś się ułoży. Był
to całkiem przerażający okres, ale patrząc wstecz, była
to jedna z najlepszych decyzji, jaką kiedykolwiek
podjąłem. W momencie, w którym zrezygnowałem,
mogłem przestać chodzić na obowiązkowe zajęcia, które
mnie nie interesowały i zapisać się na te, które
wydawały mi się interesujące.
Nie było jednak w tym czasie różowo. [...] Wiele
rzeczy, do których wtedy doszedłem przez ciekawość czy
intuicję, okazały się bezcennymi doświadczeniami w
późniejszym okresie. [...] Oczywiście nie było możliwe
połączenie tych zdarzeń patrząc w przyszłość, podczas
gdy byłem na uczelni. Ale było to bardzo, bardzo
wyraźne widoczne, patrząc wstecz z perspektywy 10 lat.
Raz jeszcze, nie możesz łączyć punktów patrząc w
przyszłość; można je jedynie łączyć patrząc wstecz.
Trzeba więc ufać, że w jakiś sposób wydarzenia te
połączą się w przyszłości. Musisz w coś wierzyć – w
przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, w cokolwiek.
To podejście nigdy mnie nie zawiodło i wiele zmieniło w
moim życiu. [...]

Byłem szczęściarzem – wcześnie odkryłem, co
chciałbym robić w życiu. Woz i ja założyliśmy Apple w
garażu moich rodziców, gdy miałem 20 lat. Pracowaliśmy
ciężko, w ciągu 10 lat Apple rozrosło się, od naszej
dwójki w garażu, do 2 miliardowej firmy zatrudniającej
ponad 4000 pracowników. Rok wcześniej wypuściliśmy
nasze najlepsze dzieło – Macintosha – a ja dopiero
dobiegłem trzydziestki. I wtedy zostałem zwolniony. Jak
możesz zostać zwolniony z firmy, którą stworzyłeś? [...]
Straciłem to, nad czym się skupiałem przez całe dorosłe
życie – to było dewastujące przeżycie.
Przez kilka miesięcy nie miałem pojęcia, co dalej
robić. Czułem, że zawiodłem poprzednią generację
przedsiębiorców [...]. Była to bardzo publiczna porażka i
rozważałem nawet, czy nie uciec z Doliny Krzemowej.
Jednak coś powoli zaczęło mi świtać – dalej kochałem
to, co wcześniej robiłem. Obrót przypadków z Apple nie
zmienił tego ani trochę. Zostałem odrzucony, a jednak
ciągle kochałem. Tak więc postanowiłem rozpocząć
wszystko od początku.

Nie widziałem tego wtedy, ale okazało się, że
wyrzucenie z Apple było jedną z lepszych rzeczy, które
mogły mi się przytrafić w życiu. Ciężar sukcesów został
zastąpiony
przez
lekkość
bycia
raz
jeszcze
początkującym, mniej pewnym wszystkiego. Pozwoliło
mi to rozpocząć jeden z najbardziej twórczych
okresów w życiu.
W ciągu następnych pięciu lat stworzyłem nową
firmę NeXT, kolejną nazwaną Pixar, oraz zakochałem się
we wspaniałej kobiecie, która została moją żoną. [...] W
związku z nadzwyczajnym obrotem spraw Apple zakupiło
NeXT, powróciłem do mojej firmy, a technologie
stworzone w NeXT są siłą napędową obecnego renesansu
Apple. A Laurene i ja mamy wspaniałą rodzinę.

Jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie
wydarzyłoby się, gdybym pozostał w Apple. Było to
trudne do przełknięcia lekarstwo, ale chyba pacjent go
potrzebował. Czasami życie uderzy cię cegłą w głowę.
Nie trać wiary. Jestem przekonany, że jedyną rzeczą,
która dawała mi siłę by iść ciągle naprzód było to, że
kocham to, co robię. Jest to tak samo prawdziwe w
pracy, jak i w stosunku do ukochanych osób. Praca
wypełni dużą część twojego życia, zatem jedyną
możliwością, by być w pełni usatysfakcjonowanym,
jest dobrze pracować. Jedynym sposobem, by dobrze
pracować, jest robienie tego, co uważasz za
wspaniałe zajęcie. Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś,
szukaj dalej. Nie spoczywaj. Jak ze wszystkimi
sprawami serca, będziesz wiedział, kiedy to
odnajdziesz. Tak jak z każdym dobrym związkiem,
będzie ci coraz lepiej w miarę, jak będą upływać lata.
Zatem szukaj, dopóki tego nie znajdziesz. Nie
odpuszczaj.
[...] patrzę w lustro każdego ranka i pytam: „Jeżeli
dzisiaj byłby ostatni dzień mojego życia, czy
chciałbym robić to, co zamierzam dziś robić?”. Jeżeli
odpowiedź brzmiała „Nie” przez zbyt wiele dni z rzędu,
wiedziałem, że muszę coś zmienić.

Steve Jobs, Stay hungry, stay foolish (12.06.2005)

Pamięć o tym, że wkrótce mogę już nie żyć, jest
jedną z najważniejszych pomocy, którą napotkałem przy
podejmowaniu wielkich wyborów w życiu. Ponieważ
prawie wszystko – oczekiwania otoczenia, cała duma,
wszystkie obawy przed porażką lub zażenowaniem –
wszystkie te rzeczy nikną w obliczu śmierci,
pozostawiając jedynie to, co jest naprawdę ważne.
Pamięć o tym, że umrzesz, jest najlepszym sposobem
który znam, by uniknąć pułapki myślenia, iż masz coś
do stracenia. Jesteś już całkowicie obnażony. Nie ma
więc powodu, byś nie podążał za głosem serca.
[...]
śmierć
jest
prawdopodobnie
najważniejszym wynalazkiem życia. [...] Wasz czas jest
ograniczony, więc nie marnujcie go na życie życiem
innych. Nie dajcie złapać się w dogmat, którym jest
życie koncepcjami myślenia innych ludzi. Nie pozwólcie,
by szum opinii innych zagłuszył wasz własny
wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę
podążać za głosem waszego serca i intuicji. One w
jakiś sposób już wiedzą, kim naprawdę chcecie być.
Wszystko poza tym, jest drugorzędne.
[...]
Pozostań
nienasycony.
Pozostań
nierozsądny. Zawsze sam sobie tego życzyłem. [...]

Przywództwo transakcyjne vs.
przywództwo transformacyjne
(B. M. Bass)
W modelu transakcyjnym przywódca określa co podwładni powinni
zrobić, aby osiągnąć cele własne i organizacji, a w modelu
transformacyjnym motywuje podwładnych do zrobienia więcej niż
początkowo zamierzali. Przywódca transformacyjny rozbudza poczucie
wartości oraz ważności zadań. Często jest szybszy od konkurencji, może
dokonywać prawdziwych rewolucji; jest w stanie tchnąć w firmę nowego
ducha, ale jest skuteczny jedynie wtedy, gdy odnosi się do własnej
energii i wizji.
W przywództwie transformacyjnym kluczową rolę odgrywają:
 monitoring otoczenia
 tworzenie misji
 inspiracja podwładnych
 zdecydowanie i szybkie działanie

Teorie przywództwa
Teoria cech – koncepcja tzw. wielkich ludzi
Przywódcą trzeba się urodzić. Przywódca posiada pewne cechy charakteru,
których nie sposób się wyuczyć, a które są bardzo trwałe i trudno zmienialne.
Jakie cechy powinna posiadać osoba, którą byłabyś/byłbyś gotów wybrać na
przywódcę? (badania J. M. Kouzesa i B. Z. Posnera, metoda kwestionariusza):
uczciwość, dalekowzroczność, umiejętność inspiracji innych ludzi, bycie
kompetentnym we własnej dziedzinie.
Na potencjał przywódczy wpływa:


optymizm (pozytywne nastawienie – wiara w ludzi i świat, wiara w możliwość
osiągnięcia sukcesu; przekonanie, że każdy kryzys jest szansą rozwoju)



ambicja (dążenie do osiągania wytyczonych sobie celów, zaangażowanie,
permanentne dążenie do doskonałości)



odwaga (podejmowanie trudnych decyzji i ryzyka, wychodzenie z tzw. strefy
komfortu)



wytrwałość (koncentracja na realizacji określonych zadań oraz
długoterminowych celów, konsekwencja w działaniu, determinacja)

Teoria zachowań
(behawioryzm)
Przywództwo – to, co robisz, a nie to, jaki jesteś; akcentowanie działania a nie
cech. Przywództwo stanowi efekt nabytych umiejętności i wyuczonych zachowań.
Poprzez trening (w tym coaching) można nauczyć się zachowania wielkiego
(skutecznego, efektywnego) przywódcy.
Jak działa skuteczny przywódca? Co stanowi oś podejmowanych przez niego
działań?
Zachowania przywódcze
Zachowania zadaniowe
planowanie



organizowanie



wyznaczanie celów



twórcze rozwiązywanie problemów



monitorowanie



egzekwowanie



integrowanie i budowanie zespołu
(team building)



wspieranie, inspirowanie i
motywowanie



nagradzanie



delegowanie zadań

większa skuteczność



Zachowania relacyjne

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan pod kierunkiem
R. Likerta pod koniec lat 40. XX w.

styl autorytarny
zadania

styl demokratyczny
integracja

styl niedyrektywny

ludzie

Podejście sytuacyjne (K. Blanchard)
rewolucja w podejściu do rozwoju pracowników oraz kształtowania
relacji menedżerskich



teoria NLW F. Fiedlera
teoria „ścieżki do celu” R. J. House’a

Skuteczność przywódcy zależy od kontekstu (nie tylko cechy czy
zachowania, ale też sytuacja). Zachowanie lidera powinno uwzględniać
sytuację w jakiej znajduje się on i jego zespół. Lider, który potrafi
stosować tylko jeden styl zarządzania, nie będzie skuteczny.

Kompetencje lidera
w modelu przywództwa sytuacyjnego
(SL – Situational Leadership)
diagnozowanie etapu stopnia dojrzałości pracowników na
poziomie kompetencji i motywacji/zaangażowania
 elastyczność w dostosowywaniu stylu przywództwa do
zdiagnozowanego poziomu rozwoju pracowników
(zachowania wspierające, zachowania instruujące – różne
kombinacje)
 współpraca dla wyników (przywództwo – coś, co robi się z
ludźmi, a nie ludziom; pytanie o zgodę, bycie w
kontakcie, feedbackowanie)


Blanchardowskie etapy rozwoju pracowniczego
1. entuzjastyczny debiutant (ED) (w
określonym zadaniu): wysoka motywacja,
niskie umiejętności

2. rozczarowany adept (RA): niższa
motywacja, średnie umiejętności
3. kompetentny ale ostrożny praktyk
(KP): zmienna motywacja, wysokie
umiejętności
4. samodzielny ekspert (SE): bardzo
wysoka motywacja, wysokie umiejętności i
umiejętność samodzielnej pracy

Style przywództwa sytuacyjnego

dla ED – styl instruujący (raczej
dyrektywny, nakazujący)
Lider wyznacza cele i role dla
pracownika; pokazuje, buduje
kompetencje; utrzymuje ścisłą kontrolę
i nadzór nad wykonywanym zadaniem;
jest cierpliwy i wspiera jednostkę jako
osobę, ale nie akceptuje jej niskiej
gotowości do wykonania zadania.

dla RA – coaching (budowanie
motywacji) oraz (w mniejszym
stopniu) budowanie kompetencji
Przywódca kieruje realizacją zadań,
przekazując coraz więcej inicjatywy
pracownikowi; daje częste informacje
zwrotne po to, aby pracować nad
motywacją; aktywnie poszukuje
pomysłów.

dla KP – styl wspierający budowanie
samodzielności
Lider daje mało instrukcji, ale okazuje
dużo wsparcia; aktywnie słucha i
konsultuje się z innymi; zachęca do
podejmowania decyzji, próbowania,
testowania; łagodzi lęki przed
poniesieniem porażki.

dla SE – styl delegujący
Przywódca pozostawia działanie w
rękach pracownika, do którego ma dużo
zaufania, i tylko od czasu do czasu
monitoruje postęp jego działań po to,
by ewentualnie pomóc mu w alokacji
środków; pozwala ustalić pracownikowi
jego własne metody osiągania celu oraz
tempo pracy; jest kimś w rodzaju
konsultanta.

Podejście funkcjonalne (J. Adair)
koncepcja cech osobowości + koncepcja sytuacyjna
+ teoria potrzeb grupy (psychologia małych grup)
Teoria potrzeb grupy – podstawa koncepcji
Grupa ma potrzeby zarówno indywidualne (fizyczne, społeczne, zawodowe), jak i
uniwersalne (wykonanie zadania, utrzymanie zespołu). Potrzeby wzajemnie na siebie
oddziałują, np. brak realizacji zadania wywiera negatywny wpływ na utrzymanie
zespołu; im większa spójność zespołu, tym lepsze wyniki.
Rola przywódcy – zaspokojenie wszystkich potrzeb (dążenie do wykonywania
wspólnych zadań, budowania i utrzymania zespołu oraz rozwoju jego poszczególnych
członków).
Funkcje lidera – obszary odpowiedzialności przywódczej (może dzielić z zespołem w
zależności od sytuacji):


planowanie i przygotowanie



informowanie



kontrola



wsparcie



ocena

Przywództwo naturalne
(D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee)
pierwotne zadanie lidera – umiejętność stworzenia więzi emocjonalnej z
członkami grupy; najważniejsza kompetencja lidera – inteligencja
emocjonalna (EQ, umiejętność radzenia sobie z własną sferą emocjonalną
oraz innych ludzi, tj. zdolność rozpoznawania własnych uczuć i uczuć innych, a
także zdolność motywowania się i kierowania emocjami własnymi oraz osób, z
którymi łączą nas jakieś więzi)
rezonans (współbrzmienie) contra dysonans (rozdźwięk)
rezonans = intelekt + emocje
Kompetencje lidera:
 samoświadomość
 świadomość społeczna
 zarządzanie sobą
 zarządzanie relacjami

5 zasad wzorcowego przywództwa
według J. M. Kouzesa i B. Z. Posnera







Wskazuj właściwą drogę.
Rozbudzaj wspólną wizję.
Nie bój się zmian.
Pozwól działać innym.
Motywuj i wspieraj.

Wyzwania w pracy lidera w firmie komercyjnej



dobro firmy vs. dobro klienta
obrona partykularnych interesów własnych
działów

Komponenty motywacyjne
(P. R. Pintrich, E. V. De Groot)

komponent
wartości
„Dlaczego chcę to
robić?”
„Dlaczego to robię?”

komponent
afektu
„Jakie emocje
wzbudza we mnie
założony wynik i
zakładane
działanie?”

komponent
możliwości
„Czy i w jakim
stopniu jestem w
stanie to zrobić?”

Kompetencje pracownicze
(T. Oleksyn)














cechy psychofizyczne
motywacja wewnętrzna
stan zdrowia
wiedza
wykształcenie
doświadczenie
umiejętności
uzdolnienia
predyspozycje
postawy i zachowania
uprawnienia do działania

7 nawyków skutecznego działania
S. R. Covay’a



Bądź proaktywny.



Zaczynaj z wizją końca.



Rób najpierw to, co najważniejsze.



Myśl w kategoriach win – win (wygrana – wygrana).



Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumiany.



Synergia.



Ostrzenie piły – nawyk wszechstronnej samoodnowy.

Model 8 x O
Oddychanie
Odżywianie

Obecność

Opiekowanie
się sobą

Oparcie w
sobie

Odpuszczanie

Odreagowanie
Odpoczynek

Zarządzanie talentami







umiejętności globalne (global skills)
umiejętności technologiczne (digital skills)
„zwinne” myślenie (agile thinking)
budowanie relacji

rekrutacja

szkolenia

rozwój

utrzymanie
pracowników

Przywództwo w zespołach wirtualnych

Budowanie wizerunku i autorytetu
osobistego przywódcy w biznesie

Przywództwo w sytuacji konfliktowej






najczęstsze źródła konfliktów
dynamika konfliktów w zespole
zarządzanie konfliktem
style przywództwa a konflikt
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