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Tym, którzy pokazali mi, co to znaczy wykorzystywać
inteligencjęemocjonalnąw pracy –
moim rodzicom, Fay i Irvingowi Golemanom
mojemu wujowi, Alvinowi M. Weinbergowi
mojemu promotorowi, Davidowi C. McClellandowi
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Podziękowania
PRZEMYŚLENIA, które doprowadził
y do napisania tej książki, mająwiele źródeł
.
Jednym z najważniejszych był
y nie kończące sięrozmowy z mojążoną, TarąBennettGoleman, sprowokowane wspólnymi nasiadówkami podczas wielu frustrują
cych
zebrań, zwł
aszcza zarządów, których byliś
my czł
onkami −poś
więconych omawianiu
interesów. Tara potrafił
a wsł
uchać się w prądy emocjonalne przepł
ywające pod
powierzchniągadaniny i odnaleź
ćte, które odwracał
y uwagęcał
ej grupy i pochł
aniał
y
jej energię
, przeszkadzając w zał
atwieniu spraw, dla których sięzebraliś
my.
Zaczął
em pracowaćwspólnie z Tarąnad czymś
, co ostatecznie przybrał
o kształ
t
książki i ukazał
o siępod tytuł
em Inteligencja emocjonalna. Jej przemyś
lenia i praca
przynosząteraz owoce w postaci książki, którąwł
aś
nie pisze. Towarzyszył
a mi na
każdym kroku podczas tej intelektualnej podróży.
Innym z gł
ównych źródełprzemyś
leń, które znalazł
y odbicie, był
y rozmowy z
nieodż
ał
owanym przyjacielem, Davidem C. McClellandem, moim promotorem na
Uniwersytecie Harvarda. Jego fantastyczne wyczucie natury kompetencji i niestrudzone
dociekanie prawdy był
y dla mnie nieustającąinspiracją
, a duża częś
ćdowodów, na
których oparł
em swoje twierdzenia, pochodzi z jego badań. Ogarną
łmnie wielki
smutek na wieś
ć
,oś
mierci Davida.
Pomagał
o mi wielu przyjaciółz bostońskiego oddział
u Hay/ McBer (firmy, którą
zał
ożyłDavid do spół
ki z Davidem Berlew, moim obecnym doradcąw interesach):
James Burnes, jej przewodniczą
cy; Mary Fontaine, wiceprzewodnicząca i dyrektor
generalny; Ruth Jacobs, starszy doradca, oraz Jason Goldner i Wei Chen −pracownicy
dział
u zbierania informacji.
Bardzo pomógł mi Richard Boyatzis, dziekan do spraw szkolenia kadry
kierowniczej Weatherhead School of Management w Case Western Reserve University,
był
y prezes Hay/McBer, kolega Davida McClellanda i mój dobry przyjaciel od czasu
wspólnych studiów na Harvardzie. Jego książki The Competent Manager [Kompetentny
zarządca] i Innovation in Education [Innowacje w oś
wiacie] sąklasycznymi wykł
adami o
wadze umieję
tnoś
ci emocjonalnych i najlepszymi podręcznikami do nauki sposobów
ich praktycznego wykorzystania. Richard wspaniał
omyś
lnie podzieliłsię ze mną
zbieranymi od lat danymi na ten temat, jak równieżbogatym doś
wiadczeniem i
wnikliwymi uwagami; cieszęsię, że będęmiałprzyjemnoś
ćpracowaćz nim przy moim
nowym przedsię
wzięciu, jakim jest firma Emotional Intelligence Services.
Lyle Spencer, dyrektor dział
u badań i ś
wiatowej technologii w Hay/McBer, był
kopalniądanych i wiedzy o umiejętnoś
ciach wybitnych pracowników (gwiazd) i o ich
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znaczeniu dla pracy cał
ych organizacji. Książka, której jest współ
autorem, Competence at
Work [Umiejętnoś
ćw dział
aniu], pozostaje nadal wyrocznią dla specjalistów z tej
dziedziny.
Marilyn Gowing, dyrektorka Oś
rodka Zasobów Ludzkich i Rozwoju w Krajowym
Biurze Zarządzania Kadrami, podzielił
a sięze mnąwynikami swych przeł
omowych
badań nad rolą umieję
tnoś
ci emocjonalnych jednostki w efektach dział
alnoś
ci
organizacji.
Sł
owa szczególnej podzięki kierujętakże do moich kolegów z Konsorcjum do Spraw
Badań Inteligencji Emocjonalnej w Miejscu Pracy: Gary’ego Chernissa z
Podyplomowego Studium Psychologii Stosowanej przy Uniwersytecie Rutgers, który
razem ze mną współ
przewodniczył konsorcjum; Roberta Caplana, profesora
psychologii organizacji na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona; Kathy Kram, dyrektor
programu szkolenia kadr kierowniczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Bostońskiego, Ricka Price’a z Instytutu BadańSpoł
ecznych na Uniwersytecie Michigan,
oraz Mary Ann Re z Zarzą
dzania Zasobami Ludzkimi w AT&T. W przeszukiwaniu
literatury na temat szkolenia i kształ
cenia niezwykle pomocni byli Rob Emmerling i
Cornelia Roche, pracownicy dział
u badań i zbierania informacji w konsorcjum.
Doktoranci Maurice’a Eliasa z Uniwersytetu Rutgers dokonali wstępnego rozpoznania
terenu badań.
Pragnęteżwyrazićgł
ębokąwdzięcznoś
ćInstytutowi Fetzera za wsparcie pracy
konsorcjum i za nieustające zainteresowanie wszelkimi inicjatywami dotyczącymi
inteligencji emocjonalnej.
Koledzy z Emotional Intelligence Sendces, Rita i Bill Cleary, Judith Rogers, Ken Rhee
i Therese Jacobs-Stewart, przyczynili siędo opracowania praktycznych zastosowań
moich analiz pracy z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej.
Mam intelektualny dł
ug wobec Claudia Fernandez-Araoza z oddział
u Egon
Zehnder International w Buenos Aires, którego duchowa szlachetnoś
ć
, przenikliwy
umysł i niewyczerpana energia wzbogacił
y tę książkę
. Natomiast rozmowy z
pracownikami Egon Zehnder International, w tym z jego dyrektorem naczelnym
Danielem Meilandem, zastępcą dyrektora Victorem Loewensteinem oraz samym
Egonem Zehnderem, pionierem w dziedzinie tworzenia emocjonalnie inteligentnej
organizacji, pomogł
y mi zgromadzićmateriałfaktograficzny.
Wś
ród osób, które wspaniał
omyś
lnie podzielił
y sięze mnąswoimi przemyś
leniami,
są: Warren Bennis, wybitny profesor z Business Administration w USC; John Seely
Brown, gł
ówny naukowiec z Xerox Corporation; Rick Canada, dyrektor dział
u
przywództwa i organizacyjnego doskonalenia z Cellular Sector Motoroli; Kate Cannon,
dyrektor dział
u doskonalenia kadr przywódczych w American Express Financial
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Advisors; Richard Davidson, dyrektor Laboratory for Affective Neuroscience na
Uniwersytecie Wisconsin; Margaret Echols i Meg O’Leary z Coopers & Lybrand; Susan
Ennis, szefowa dział
u kształ
cenia kadr w Bank-Boston; Joanna Foster z British Telecom;
Howard Gardner, profesor z Uniwersytetu Harvarda; Robert E. Kelley z Uniwersytetu
Carnegie-Mellona; Phil Harkin, prezes Linkage; Judith Hall, psycholog z Uniwersytetu
Pół
nocnowschodniego; Jed Hughes z Walter V. Clarke Associates; Linda Keegan,
wiceprezes do spraw kształ
cenia kadr w Citibank; Fred Kiehl, prezes KRW Associates w
Minneapolis; Doug Lennick, wiceprezes w American Express Financial Advisors; Mark
Loehr, dyrektor zarządzający Salomon Smith Barney; George Lucas, prezes Lucas Film;
Paul Robinson, dyrektor Sandia National Laboratories; Deepak Sethi, szef dział
u
edukacji w AT&T; Erik Hein Schmidt, dyrektor naczelny Rangjung Yeshe Publications;
Brigitta Wistrand, czł
onkini szwedzkiego parlamentu; Nick Zeniuk z Interactive
Learning Labs; dr Vega Zagier z Tavistock Institute w Londynie, Shoshana Zuboff z
Harvard Business School i Jim Zucco z Lucent Technologies.
Rachel Brod, moja gł
ówna asystentka badawcza, wyszukał
a opracowania i studia,
których potrzebował
em dla oparcia tej książ
ki na najnowszych odkryciach. Miranda
Pierce, moja gł
ówna analizatorka danych, prześ
ledził
a setki modeli kompetencji w celu
oszacowania potencjalnego wpł
ywu inteligencji emocjonalnej na doskonał
e wyniki w
pracy. Robert Buchele, profesor ekonomii w Smith College, przeprowadziłpodobną
analizęwyników pracowników urzędów federalnych i sł
użyłmi innymi, pomocnymi
badaniami w zakresie ekonomii.
David Berman, wybitny doradca w sprawach komputerów, sł
użył pomocą
technicznąi byłzawsze pod rękąw sytuacjach kryzysowych. Mój asystent Rowan Foster
prowadziłmoje sprawy zawodowe w czasie, kiedy cał
y czas pochł
aniał
o mi pisanie.
Wyrazy najgł
ę
bszej wdzięcznoś
ci skł
adam teżsetkom mężczyzn i kobiet z dużych i
mał
ych firm na cał
ym ś
wiecie, którzy podzielili sięze mnąswymi doś
wiadczeniami i
przemyś
leniami. Wiele z tych osób wymieniam na stronach tej książ
ki z nazwiska, ale
wiele pozostaje bezimiennych. Książ
ka ta dużo zawdzięcza ich intuicyjnym poglądom
na to, co znaczy stosowaćinteligencjęemocjonalnąw pracy.
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Częś
ćI
Poza wiedząfachową
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RozdziałI
Nowa miara

ŻYJEMY W CZASACH, które przyniosł
y nowe zasady oceny naszej pracy. Mierzy
się nas nową miarą, nie tylko wedł
ug tego, jacy jesteś
my bystrzy, jakie mamy
przygotowanie czy wiedzęfachową
, ale także jak dajemy sobie radęz samymi sobąi z
innymi. Miarętęcoraz czę
ś
ciej stosuje sięprzy podejmowaniu decyzji o zwolnieniach
czy awansach.
Nowe zasady pozwalają też przewidzieć, kto ma szanse zostać najlepszym
pracownikiem −„gwiazdą”, a kto jest najbardziej narażony na porażkę. Bez wzglę
du na
dziedzinędział
ania mierzy sięprzy ich uż
yciu cechy o zasadniczym znaczeniu dla
możliwoś
ci dostania przez nas pracy w przyszł
oś
ci.
Zasady te mająniewiele wspólnego z tym, co wpajano nam w szkole jako ważne;
wedle tego kryterium umieję
tnoś
ci czysto akademickie nie sązbyt istotne. Nowa miara
zakł
ada, ż
e mamy wystarczające zdolnoś
ci umysł
owe i wiedzę fachową, aby
wykonywaćnasząpracę
, a zatem skupia sięna cechach osobowoś
ciowych, takich jak
inicjatywa i współ
odczuwanie, umieję
tność przystosowania się i zdolnoś
ć
przekonywania.
Nie jest to przemijająca moda ani najnowsze panaceum na bolączki kadry
kierowniczej. Dane, które przemawiająza poważnym traktowaniem tej nowej miary,
oparte są na badaniach dziesiątków tysięcy pracowników o różnych zawodach.
Wykazująone z niespotykanąwcześ
niej dokł
adnoś
cią, jakie cechy predestynujądo
zostania znakomitym pracownikiem, zwł
aszcza na kierowniczym stanowisku. Bez
wzglę
du na to, jaki masz zawód, zrozumienie, w jaki sposób możesz doskonalićte
umieję
tnoś
ci, może miećkluczowe znaczenie dla twojej kariery.
Jeś
li pracujesz w dużej firmie, to prawdopodobnie jesteśoceniany pod wzglę
dem
tych zdolnoś
ci, chociażbyćmoże nie zdajesz sobie z tego sprawy.
Bę
dąc czł
onkiem zespoł
u zarządzającego, powinieneśzastanowićsię
, czy twoja
firma zachęca do pielęgnowania tych umieję
tnoś
ci, czy wprost przeciwnie. Będzie ona
bardziej skuteczna i produktywna w takim stopniu, w jakim panująca w niej atmosfera
sprzyja rozwojowi tych zdolnoś
ci. Jeś
li stworzycie odpowiedni klimat, to
zmaksymalizujecie zbiorowąinteligencjęcał
ej organizacji, synergiczne współ
dział
anie
najwię
kszych talentów wszystkich jej czł
onków.
Jeś
li pracujesz w mał
ej firmie albo na swój rachunek, to twoja zdolnoś
ć do
szczytowych osiągnię
ćzależy w dużym stopniu od tego, czy posiadasz te umiejętnoś
ci,
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chociażprawie na pewno nie nauczono cięich w szkole. Mimo to twoja kariera bę
dzie,
w większym lub mniejszym stopniu, zależał
a od tego, jak dobrzeje opanował
eś
.
W czasach, kiedy nikt nie ma gwarancji, że otrzyma pracę, a poję
cie „posady”
zastę
pujątak zwane „umiejętnoś
ci przenoś
ne”, są to gł
ówne cechy, dzięki którym
możemy otrzymaći utrzymaćzatrudnienie. Bę
dące od dziesiątków lat tematem luźnych
uwag i spostrzeżeń, okreś
lane przeróżnymi nazwami, od „charakteru” i „osobowoś
ci”
poczynają
c, na „mię
kkich umieję
tnoś
ciach” i „kompetencji” kończąc, został
y one
wreszcie dokł
adniej zrozumiane i zyskał
y sobie nowe, zbiorcze miano inteligencji
emocjonalnej.

Byćbystrym inaczej
−W szkole inżynierskiej miał
em najniższąś
redniąocen −mówi mi współ
dyrektor
jednej z firm doradczych. −Ale kiedy poszedł
em do wojska i trafił
em do szkoł
y
oficerskiej, był
em pierwszy w klasie... chodził
o o to, jak dawaćsobie radęz samym sobą,
ukł
adaćstosunki z ludźmi, pracowaćw zespole, dowodzić
. I to samo sprawdza sięw
ś
wiecie pracy.
Innymi sł
owy, tym, co sięliczy, jest bycie bystrym w inny sposób. W książ
ce
Inteligencja emocjonalna skoncentrował
em sięgł
ównie na edukacji, chociażjeden krótki
rozdziałpoś
więcił
em konsekwencjom tej inteligencji w pracy i w życiu organizacji 1.
Zupeł
nym zaskoczeniem − chociaż bardzo mił
ym − był
o dla mnie niezwykł
e
zainteresowanie tymi sprawami społ
ecznoś
ci ludzi interesu. Odpowiadają
c na zalew
listów i faksów, poczty elektronicznej i telefonów, proś
by o wykł
ady i konsultacje,
odbył
em odysejępo cał
ym ś
wiecie, a podczas tych podróży rozmawiał
em z tysią
cami
osób, od dyrektorów naczelnych po sekretarki, o tym, co znaczy wykorzystanie
inteligencji emocjonalnej w pracy.
Stale sł
yszał
em tęsamąlitanię. Ludzie tacy jak ów konsultant z niskąś
redniąocen
mówili mi, że przekonali się, iżnajwiększe znaczenie dla osiągnię
cia doskonał
oś
ci w
pracy, ma nie wiedza techniczna ani wyniesiona ze szkółczy książek znajomoś
ć
zagadnień, lecz inteligencja emocjonalna. Twierdzili, że dzię
ki mojej książce moż
na
bezpiecznie rozmawiaćo kosztach niekompetencji emocjonalnej i kwestionowaćwąskie
widzenie umiejętnoś
ci, obejmują
ce tylko wiedzęfachową. Uważali, że teraz mogąw
inny sposób myś
lećo tym, czego życząsobie w swoim miejscu pracy.
1 Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna (Pozna ń: Media Rodzina of Poznań, 1997). W sprawie szczegół
ów natury inteligencji emocjonalnej,
zob.: Dodatek I.
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Mówili z niezwykł
ąszczeroś
ciąo tym, co odgrywa istotnąrolęw pracy, a co
znajduje się poza zasię
giem radarów specjalistów z dziedziny stosunków
międzyludzkich. Wielu opowiadał
o szczegół
owo, co sięnie sprawdza (takie opowieś
ci o
braku kwalifikacji emocjonalnych przytaczam tutaj, nie ujawniają
c nazwisk osób, od
których je usł
yszał
em, ani nazw organizacji, gdzie sązatrudnione). Inni opowiadali o
sukcesach, potwierdzając praktyczną wartoś
ć wykorzystywania inteligencji
emocjonalnej w pracy.
I tak zaczę
ł
y siędwuletnie dociekania i poszukiwania, których kulminacjąjest ta
książka. W wysił
kach tych splotł
y sięróżne wątki mojego życia zawodowego. Od
początku stosował
em metody dziennikarskie przekopując fakty i wyciągając wnioski.
Powrócił
em teżdo moich zawodowych korzeni, czyli do psychologii akademickiej,
prowadząc wyczerpujący przegląd badań, które wyjaś
niają rolę inteligencji
emocjonalnej w osiągnię
ciach jednostek, zespoł
ów i organizacji. Przeprowadzał
em albo
zlecał
em wykonanie nowych analiz naukowych danych uzyskanych z setek firm, aby
ustalićprecyzyjne miary do kwantyfikowania inteligencji emocjonalnej.
Poszukiwania te doprowadził
y mnie z powrotem do badań, w których
uczestniczył
em jako doktorant, a później pracownik naukowy na Harvardzie.
Zakwestionował
y one po raz pierwszy zasadnoś
ćotaczanego wielkim kultem ilorazu
inteligencji −fał
szywą, ale szeroko rozpowszechnionąopinię
, że dla osiągnię
cia sukcesu
potrzebny jest sam intelekt. Przyczynił
y się też do powstania specyficznego
miniprzemysł
u zajmują
cego się analizą rzeczywistych umiejętnoś
ci, dzięki którym
odnosimy sukcesy we wszystkich rodzajach zawodów i organizacji, a odkrycia te są
zaskakujące. Okazuje się, ż
e w decydowaniu o wybitnych osiągnięciach zawodowych
iloraz inteligencji zajmuje drugie miejsce, po inteligencji emocjonalnej.
Analizy dokonywane niezależnie od siebie przez dziesiątki różnych ekspertów w
blisko pięciuset korporacjach, agencjach rządowych i organizacjach nie nastawionych na
zysk prowadził
y do zadziwiająco podobnych wniosków, a są one szczególnie
przekonujące z tego powodu, że wolne był
y od wpł
ywów, jakie może miećprzychylne
lub negatywne nastawienie jednej osoby czy jednego zespoł
u do przedmiotu badań, i od
nieuniknionych w indywidualnych czy zespoł
owych badaniach ograniczeń. Uzyskane
wyniki wskazująna to, ż
e inteligencja emocjonalna ma fundamentalne znaczenie dla
wybitnych osiągnię
ć w pracy, niemal we wszystkich zawodach i na wszystkich
stanowiskach.
Idee te nie sąz pewnoś
ciąniczym nowym dla osób zajmujących siępracą−to, jak
panujemy nad sobąi w jakich pozostajemy stosunkach z ludźmi z naszego otoczenia jest
oś
rodkiem zainteresowania wielu teorii zarządzania. Nowoś
ciąsąnatomiast dane −
dysponujemy obecnie wynikami prowadzonych od dwudziestu pię
ciu lat badań
empirycznych, ukazujących z nie znanąwcześ
niej precyzją, w jakim stopniu sukces
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zależy od inteligencji emocjonalnej.
Przez kilkadziesiąt lat, które upł
ynęł
y od czasu, gdy sam prowadził
em badania w
dziedzinie psychobiologii, ś
ledził
em przeł
omowe odkrycia neurologii. Pozwolił
o mi to
na sformuł
owanie hipotetycznych, opartych na nauce o mózgu podstaw modelu
inteligencji emocjonalnej. Wielu ludzi interesu sceptycznie odnosi siędo „miękkiej”
psychologii i ostrożnie podchodzi do popularnych teorii, które pojawiają się i
przemijają
, ale neurologia wyjaś
nia w krystalicznie przejrzysty sposób, dlaczego tak
bardzo liczy sięinteligencja emocjonalna.
Stare czę
ś
ci mózgu będące oś
rodkami emocji sąrównieżsiedliskiem umiejętnoś
ci
potrzebnych do skutecznego kierowania sobąi uzyskania sprawnoś
ci społ
ecznej. A
zatem umiejętnoś
ci te są solidnie zakotwiczone w zdolnoś
ciach do przetrwania i
przystosowania się
, które otrzymaliś
my w ewolucyjnym spadku.
Neurologia dowodzi, że emocjonalna czę
ś
ćmózgu uczy sięinaczej niżjego częś
ć
myś
ląca. Spostrzeżenie to stał
o się osią niniejszej ksią
żki. Skł
ania mnie ono do
zakwestionowania znacznej częś
ci konwencjonalnych poglądów na szkolenie i
dokształ
canie kadr różnych firm i instytucji.
Nie jestem w tym osamotniony. Od dwóch lat pracujęjako współ
przewodniczą
cy w
Konsorcjum do Spraw BadańInteligencji Emocjonalnej w Organizacjach, które zrzesza
badaczy ze szkółbiznesu, wł
adz federalnych i przemysł
u. Nasze badania ujawniają
ubolewania godne wady w szkoleniu przez firmy pracowników w zakresie potrzebnych
im umieję
tnoś
ci, od sł
uchania i przewodzenia poczynają
c, a na tworzeniu zespoł
ów i
wprowadzaniu zmian kończąc.
Wię
kszoś
ćprogramów szkolenia opiera sięna modelu akademickim, co jest wielkim
nieporozumieniem, które kosztuje miliony straconych godzin i miliardy wyrzuconych
w bł
oto dolarów. Potrzebny jest zupeł
nie nowy sposób myś
lenia o tym, co trzeba robić
,
aby pobudzaćinteligencjęemocjonalną.

Niektóre bł
ę
dne poglą
dy
Kiedy objeżdżał
em ś
wiat, kontaktując się z ludźmi interesu, zetknął
em się z
pewnymi szeroko rozpowszechnionymi bł
ędnymi poglą
dami na temat inteligencji
emocjonalnej. Postaram się już na wstę
pie wyjaś
nić niektóre z najczę
stszych
nieporozumień. Po pierwsze, inteligencja emocjonalna nie oznacza po prostu „bycia
mił
ym”. W kluczowych momentach może ona wymagaćnie tyle „bycia mił
ym”, ile −na
przykł
ad −jednoznacznego i bezpoś
redniego przedstawienia komuśniewygodnej, ale
mającej dalekosię
żne skutki prawdy, której ten ktośunika jak ognia.
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Po drugie, nie jest ona równoznaczna z pozbyciem siękontroli nad uczuciami, ze
spuszczeniem ich z wodzy. Oznacza ona raczej takie kierowanie nimi, by wyrażane był
y
odpowiednio i skutecznie, pozwalając wszystkim na wspólną, gł
adko ukł
adającąsię
pracęi dążenie do osiągnię
cia wspólnego celu.
Nie jest równieżprawdą, że kobiety mająwyższąinteligencjęemocjonalnąniż
mę
żczyź
ni. Każdy z nas ma w zakresie tych umiejętnoś
ci silne i sł
abe punkty. Niektórzy
posiadająwielkązdolnoś
ćempatii, ale brak im pewnych zdolnoś
ci niezbę
dnych do
pocieszenia samego siebie w strapieniu, inni mogąwprawdzie uś
wiadamiaćsobie
najdrobniejszązmianęswojego nastroju, ale nie radząsobie w stosunkach z innymi
ludźmi.
Prawdąjest, że w ujęciu grupowym mężczyźni i kobiety wykazująswoisty dla pł
ci
ogólny schemat wad i zalet. Analiza inteligencji emocjonalnej tysięcy męż
czyzn i kobiet
wykazał
a, że przecię
tnie biorąc, kobiety są bardziej ś
wiadome swoich emocji,
charakteryzują się wię
kszą empatią i lepiej sobie radzą w stosunkach
2
interpersonalnych . Mę
żczyźni natomiast są bardziej pewni siebie, bardziej
optymistycznie nastawieni, ł
atwiej sięprzystosowująi lepiej radząsobie ze stresem.
Jednak ogólnie biorąc, wię
cej jest tu podobieństw niżróżnic. Niektórzy męż
czyźni
odznaczająsiętakąsamąempatiąjak najbardziej wrażliwe na kł
opoty i cierpienia
innych osób kobiety, natomiast niektóre kobiety potrafiąprzeciwstawiaćsięstresowi z
takąsamąniezł
omnoś
ciąjak najbardziej odporni emocjonalnie mę
żczyź
ni. W istocie
rzeczy, jeś
li spojrzy sięna ogólne oceny umieję
tnoś
ci mężczyzn i kobiet, to sł
abe i mocne
punkty uś
redniająsię
, tak że w kategoriach ogólnej inteligencji emocjonalnej nie ma
żadnych różnic między obu pł
ciami 3.
Na koniec powiedzieć trzeba, że poziom inteligencji emocjonalnej nie jest
zdeterminowany genetycznie ani nie kształ
tuje się we wczesnym dzieciństwie. W
odróżnieniu od ilorazu inteligencji, który od kiedy ukończymy kilkanaś
cie lat zmienia
się w niewielkim stopniu, inteligencja emocjonalna wydaje się w dużej mierze
wyuczona i rozwija sięprzez cał
e życie w wyniku naszych doś
wiadczeń, a zatem może
stale wzrastać
. Prawdę mówią
c, badania, w czasie których mierzono inteligencję
emocjonalnąu tych samych osób przez wiele lat, pokazują, że w miaręjak coraz lepiej
dajemy sobie radęz naszymi emocjami i impulsami, coraz skuteczniej potrafimy się
motywowaćdo róż
nych dział
ań i rozwijamy w sobie coraz większą empatięoraz
2 Reuven Bar-On, Bar-On Emotional Quotient-Inventory: Technical Manual (Toronto: Multi-Health Systems, 1997).
3 Reuven Bar-On, twórca pionierskich metod oceny inteligencji emocjonalnej i autor tego studium, powiedziałmi, ż
e na cał
ym ś
wiecie - wś
ród
Igbów w Nigerii i Tamilów w Sri Lance, w Niemczech, Izraelu i Ameryce, czyli wszę
dzie, gdzie prowadziłbadania - odkrywałidentyczny uk ł
ad
wad i zalet u męż
czyzn i kobiet. Jego wnioski oparte sąna badaniach inteligencji emocjonalnej ponad pię
tnastu tysięcy osób z dwunastu krajów
leż
ących na czterech kontynentach.
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zdolnoś
ćdo odnajdywania sięw sytuacjach społ
ecznych, umieję
tnoś
ci te wzrastają. Jest
takie staromodne sł
owo na okreś
lenie tego zwię
kszania się potencjał
u inteligencji
emocjonalnej −dojrzał
oś
ć
.

Inteligencja emocjonalna −brakują
cy skł
adnik
Coraz wię
cej firm dostrzega, że zachęcanie pracowników do doskonalenia
umieję
tnoś
ci skł
adających sięna inteligencjęemocjonalnąjest istotnym skł
adnikiem
filozofii zarządzania. „Nie rywalizuje sięjużwył
ącznie produktami, ale tym, jak dobrze
wykorzystuje sięswoich ludzi”, powiedziałmi jeden z dyrektorów Telii, szwedzkiej
firmy telekomunikacyjnej. A Linda Keegan, wiceprzewodnicząca do spraw kształ
cenia
kadr kierowniczych w Citibank, ujęł
a to tak: „Inteligencja emocjonalna jest
podstawowym zał
oż
eniem wszystkich szkoleń kierownictwa”. Powtarza się to jak
refren.
Prezes zatrudniającego sto osób zakł
adu z branży lotniczej mówi mi, że zaopatrującą
sięu nich Allied-Signal wymogł
a, aby i on, i jego podwł
adni przeszli kurs tak zwanego
„kręgu jakoś
ci”. „Chcieli, żebyś
my pracowali lepiej jako zespół
, co był
o znakomitym
pomysł
em −mówi. −Ale stwierdziliś
my, że jest to trudne −jak moż
na pracować
zespoł
owo, jeś
li nie jest sięzwartągrupą
? Żeby stworzyćwię
zi ł
ączące nas jako grupę
,
musieliś
my podwyższyćnasząinteligencjęemocjonalną”.
„Od dawna udaje sięnam skutecznie zwiększaćzyskownoś
ćdzięki metodom takim
jak przyspieszenie cyklu opracowywania i wdrażania nowych produktów. Ale chociaż
osiągamy spore sukcesy, to krzywa udoskonaleńciągle sięspł
aszcza −opowiada mi
jeden z dyrektorów koncernu niemieckiego Siemens AG. −Widzimy potrzebęlepszego
wykorzystywania naszych ludzi, zmaksymalizowania pożytków pł
ynących z naszych
ludzkich zasobów, aby krzywa ta zaczę
ł
a znowu rosnąć
. Staramy sięwięc, by firma był
a
bardziej inteligentna emocjonalnie”.
Był
y dyrektor Ford Motor Company do spraw nowych projektów wspomina, jak
wykorzystywał opracowane na wydziale zarządzania Massachusetts Institute of
Technology metody „uczącej sięorganizacji” dla stworzenia nowego modelu lincolna
Continental. Mówi, że uczenie sięo inteligencji emocjonalnej był
o dla niego czymśw
rodzaju objawienia: „Sąto dokł
adnie te same zdolnoś
ci, które musieliś
my wykształ
cić
,
aby staćsięskutecznąuczącąsięorganizacją”.
Przeprowadzona w 1997 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Kształ
cenia i
Rozwoju analiza metod oceny stosowanych przez duże przedsię
biorstwa wykazał
a, że
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cztery na pięć firm starają się podnosić inteligencję emocjonalną zarówno już
zatrudnionych, jak i ś
wieżo przyjmowanych osób, organizując dla nich odpowiednie
4
kursy i szkolenia .
Skoro tak, to po co pisaćtęksiążkę? Otóżdlatego, że w wielu organizacjach, starania
te przynosząbardzo mizerne efekty i sąstratączasu, energii i pienię
dzy. Podczas
najsystematyczniejszych z dotychczas przeprowadzonych badań zysków z
inwestowania w szkolenie kadry kierowniczej stwierdzono (jak przekonamy sięw
częś
ci IV), że jedno z cieszących sięrenomątygodniowych seminariów dla najwyższych
urzę
dników miał
o w istocie rzeczy niewielki wprawdzie, ale negatywny wpł
yw na
jakoś
ćich pracy.
Przedsiębiorstwa zaczynająuś
wiadamiaćsobie fakt, że nawet najkorzystniejsze
szkolenie może być−i czę
sto jest −niewiele warte. A dzieje sięto w czasach, kiedy
inteligencja emocjonalna okazuje się niezbędnym skł
adnikiem przepisu na
konkurencyjnoś
ć
.

Dlaczego liczy sięto wł
aś
nie teraz
Dyrektor naczelny nowej, pręż
nej firmy biotechnologicznej z Kalifornii wylicza z
dumą cechy, dzię
ki którym stał
a się nowoczesnym, modelowym rzec moż
na
przedsię
biorstwem −nikt, z nim wł
ącznie, nie ma przydzielonego do pracy lokalu,
wszyscy nosząstale ze sobąmał
e komputery walizkowe, swoje ruchome biuro, każdy
poł
ączony jest z każ
dym. Nie ma żadnych stanowisk, kierowników ani podwł
adnych,
wszyscy pracująw wielozadaniowych zespoł
ach, peł
niąc raz tę
, raz innąfunkcję
, cał
a
firma aż kipi energią twórczą. Ludzie pracują normalnie po siedemdziesiąt −
osiemdziesiąt godzin tygodniowo.
−No to jakie sąminusy? −pytam.
−Nie ma żadnych minusów −mówi z absolutnąpewnoś
ciąsiebie.
I był
o to fał
szywe rozumowanie. Kiedy zaczął
em rozmawiaćz zał
ogą, usł
yszał
em
prawdę
. Gorączkowe tempo pracy sprawiał
o, że ludzie czuli sięwypaleni i pozbawieni
możliwoś
ci prowadzenia normalnego życia prywatnego. Ba, uważali, że okrada sięich z
prywatnoś
ci. I chociażkażdy rozmawiałza poś
rednictwem komputera z wszystkimi
pozostał
ymi, czuł
, że tak na prawdęnikt go nie sł
ucha.

4 ASTD Benchmarking Forum, Member -to-Member Survey, American Society for Training and Development, Alexandria, Virginia, October
1997.
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Pracownicy rozpaczliwie potrzebowali prawdziwych kontaktów, empatii, otwartej
rozmowy.
W nowej atmosferze pracy, w której w przedsiębiorstwie liczy siękażde stanowisko,
te ludzkie potrzeby bę
dąmiał
y większe znaczenie niżdotychczas. Ogromne zmiany są
obecnie stał
ą
; innowacje techniczne, globalna rywalizacja i naciski instytucjonalnych
inwestorów sącoraz potę
żniejszymi sił
ami wymuszają
cymi zmiany.
Coraz większąwagęnadaje inteligencji emocjonalnej inne jeszcze zjawisko. W miarę
jak organizacje kurcząsięw rezultacie stał
ych redukcji zatrudnienia, osoby, które w
nich zostają, stająsięcoraz bardziej odpowiedzialne za wykonywanie zadań i... są
bardziej widoczne. Dawniej pracownik ś
redniego szczebla zarzą
dzania mógłdoś
ćł
atwo
ukryćwybuchowy charakter albo nieś
miał
oś
ć
, teraz wyraźnie widaćtakie jego cechy,
jak panowanie nad swoimi emocjami, umiejętnoś
ćrozmawiania z innymi, wł
ączania się
do pracy zespoł
owej i przewodzenia. Licząsięteżone bardziej niżkiedykolwiek.
Globalizacja pracy sprawia, że w bogatszych krajach inteligencja emocjonalna staje
się szczególnie opł
acalna. Jeś
li pł
ace mają być tam nadal wyższe niż w krajach
uboższych, to musząstaćsięzależne od produktywnoś
ci zupeł
nie nowego rodzaju. A
do tego nie wystarcząnowe rozwiązania strukturalne ani postę
p techniczny, ponieważ
− jak w owej firmie biotechnologicznej z Kalifornii − stwarzają one czę
sto nowe
problemy, których pokonanie wymaga jeszcze większej inteligencji emocjonalnej.
Tak jak zmienia się oblicze firm, tak też zmieniają się cechy umożliwiają
ce
mistrzostwo w pracy. Zbierane od kilkudziesięciu lat dane na temat talentów
najbardziej wybijających siępracowników pokazują, że w latach dziewię
ćdziesiątych
kluczowego znaczenia nabrał
y dwie cechy, które jeszcze dwadzieś
cia lat wcześ
niej
odgrywał
y niewielkąrolęw odnoszeniu sukcesów na tej niwie. Zdolnoś
ciami tymi są
umieję
tnoś
ć tworzenia zespoł
u i przystosowywania się do zmian. Poza tym u
najlepszych pracowników pojawił
y siędwie nowe cechy: umożliwianie zmian oraz
propagowanie i wspomaganie zróżnicowania. Nowe wyzwania potrzebują nowych
talentów.

Zmniejszanie sięliczby miejsc pracy i nowe lę
ki
Znajomy zatrudniony w jednej z pię
ciuset najlepiej −wedł
ug magazynu Fortune −
prosperujących firm, która dokonał
a wł
aś
nie redukcji zatrudnienia, zwalniając parę
tysięcy osób, powiedziałmi: „To był
o straszne widziećtyle osób, które znał
em od lat,
zwolnionych, przeniesionych na niższe stanowiska albo do innych dział
ów. Był
o to
cię
żkie dla wszystkich. Ja nadal jestem na tym samym stanowisku, ale nie mam już
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takiego poczucia bezpieczeństwa jak przedtem”.
„Pracuję tu już ponad trzydzieś
ci lat i przez cał
y ten czas dawano nam do
zrozumienia, że dopóki przyzwoicie wykonujemy swojąrobotę, firma bę
dzie troszczyć
sięo nas. A potem, ni z tego, ni z owego powiedziano nam: »Nikomu nie gwarantujemy
jużstał
ego zatrudnienia«„.
Wydaje się, że nikt nigdzie nie ma jużzagwarantowanego zatrudnienia. Nastał
y
cię
żkie czasy dla pracobiorców. Coraz powszechniejsza ś
wiadomoś
ćtego, że nikt nie
może jużbyćpewny spokojnej pracy ażdo emerytury, nawet jeś
li firma, w której jest
zatrudniony, ś
wietnie prosperuje, oznacza, że coraz więcej ludzi odczuwa strach,
niepokój albo czuje sięzagubionymi.
A oto wymowne ś
wiadectwo narastającej niepewnoś
ci − amerykańska firma
zajmująca się wyszukiwaniem pracowników poinformował
a, że ponad poł
owa jej
klientów jest gdzieśzatrudniona. Osoby te tak bardzo obawiająsięutraty pracy, że
zawczasu rozglądająsięza nową5. W dniu, w którym AT&T zaczęł
a powiadamiać
pierwszych czterdzieś
ci tysięcy pracowników o tym, że zostanązwolnieni −a osiągnęł
a
wtedy rekordowy zysk w wysokoś
ci 4,7 miliarda dolarów −ankieta przeprowadzona w
cał
ym kraju wykazał
a, że jedna trzecia Amerykanów boi się
, że ktośz rodziny straci
wkrótce pracę
.
Obawy takie utrzymująsięnawet teraz, kiedy gospodarka amerykańska stwarza
więcej miejsc pracy, niżtraci. Kurczenie sięliczby miejsc pracy, które ekonomiś
ci
nazywająeufemistycznie „elastycznoś
ciąrynku pracy”, jest obecnie przykrym faktem.
Jest to tendencja ogólnoś
wiatowa, dostrzegalna w gospodarce wszystkich krajów
rozwinię
tych, bez wzglę
du na to, czy leżąone w Europie, Azji czy Ameryce Pół
nocnej i
Poł
udniowej. Dobra koniunktura nie jest żadnągwarancją; do zwolnieńgrupowych
dochodzi nawet w kwitną
cych gospodarkach. Paradoks ten jest −jak ująłto Paul
Krugman, ekonomista z Massachusetts Institute of Technology −„pożał
owania godną
ceną, jakąmusimy pł
acićza tak dynamicznągospodarkę, jakąmamy obecnie”6.
Nowy krajobraz pracy wygląda ponuro. „Pracujemy w strefie ogarniętej cichymi
dział
aniami wojennymi − podsumowałw rozmowie ze mną pracownik ś
redniego
szczebla zarządzania pewnej międzynarodowej firmy. −Nie ma mowy o tym, żeby
zachowując lojalnoś
ćwobec firmy, spodziewaćsię
, że odpł
aci ona tym samym. A więc
każdy staje sięjednoosobowym zakł
adem w jej ramach −musisz byćczł
onkiem zespoł
u,
ale jednocześ
nie przygotowaćsięna to, żeby iś
ćdalej i byćsamowystarczalnym”.
Dla wielu starszych pracowników, których nauczono, że wykształ
cenie i
5 Cytat za: Challenger, Gray i Christmas, przytoczone przez Boba Herberta, „Separation Anxiety”, New York Times, January 19, 1996.
6 Krugman: cytat za Stephen Lohr, „On the Road with Chairman Lou”, New York Times, June 26, 1994.
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umieję
tnoś
ci techniczne sąkluczem do stał
ych sukcesów, ten nowy sposób myś
lenia
może byćszokiem. Ludzie zaczynająrozumieć, że do odniesienia sukcesu trzeba czegoś
więcej niżtylko intelektualnej doskonał
oś
ci czy biegł
ej znajomoś
ci zagadnieńczysto
technicznych. Po to, by przetrwać−a jużz cał
ąpewnoś
ciąpoprawićswój los −na coraz
bardziej niespokojnym rynku pracy, potrzebujemy umieję
tnoś
ci innego rodzaju.
Nowego znaczenia nabierają takie cechy jak elastycznoś
ć
, inicjatywa, optymizm i
umieję
tnoś
ćprzystosowywania się
.

Nadchodzą
cy kryzys −coraz wię
kszy iloraz inteligencji, coraz niż
sza inteligencja emocjonalna
Od 1918 roku, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono na masowąskalębadania
ilorazu inteligencji, poddając im rekrutów wcielanym do biorą
cej udziałw I wojnie
ś
wiatowej armii amerykańskiej, jego ś
rednia wysokoś
ć w Stanach Zjednoczonych
wzrosł
a o 24 punkty, a podobny wzrost odnotowano w innych rozwiniętych krajach na
cał
ym świecie7 . Przyczynił
o siędo tego lepsze odżywianie, większy procent ogół
u dzieci
kończących szkoł
y ponadpodstawowe, gry komputerowe i zagadki umysł
owe oraz
ukł
adanki wymagające syntetycznego myś
lenia i umiejętnoś
ci kojarzenia, które
wyrabiająu dzieci umieję
tnoś
ci orientacji przestrzennej, a także mniejsza dzietnoś
ć
rodzin (która generalnie idzie w parze ze zwię
kszaniem sięilorazu inteligencji u dzieci).
Mamy jednak do czynienia z niebezpiecznym paradoksem −chociażdzieci uzyskują
coraz wyższe wyniki w badaniach ilorazu inteligencji, to ich inteligencja emocjonalna
stale sięzmniejsza. Chyba najbardziej niepokojących danych dostarczajązakrojone na
wielkąskalęankiety przeprowadzone wś
ród rodziców i nauczycieli, które pokazują, że
obecne pokolenie cierpi na wię
ksze zaburzenia emocjonalne niżpoprzednie. Przeciętnie
biorąc, dzieci są bardziej samotne i przygnę
bione, bardziej skł
onne do zł
oś
ci i
wybryków, bardziej nerwowe, impulsywne i agresywne, ł
atwiej poddają się
zmartwieniom.
Poddano ocenie rodziców i nauczycieli dwie losowo wybrane, reprezentatywne
grupy dzieci w wieku od siedmiu do szesnastu lat. Pierwszągrupęoceniono w poł
owie
lat siedemdziesiątych, drugą − przy zachowaniu kryteriów pozwalających na
porównanie jej z pierwszą−pod koniec lat osiemdziesiątych8. Okazał
o się
, że przez tych
zaledwie piętnaś
cie lat inteligencja emocjonalna dzieci stale sięzmniejszał
a. Chociaż,
ś
rednio biorąc, dzieci z uboższych rodzin wykazywał
y na początku niższy jej poziom, to
7 Ulric Neisser (red.), The Rising Curve (Washington, D.C.: American Psychological Press, 1997).
8 Thomas Achenbach i Cathrine Howe ll, „Are America’s Childrens Problems Getting Worse? A 13-Year Comparison”, Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, November 1989.
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wskaźnik spadku byłtaki sam we wszystkich grupach dochodów −obrazują
ce go
krzywe spadał
y tak samo stromo w odniesieniu do dzieci mieszkających w
najbogatszych podmiejskich dzielnicach, jak w najuboższych slumsach w centrum
miast.
Dr Thomas Achenbach, psycholog z Uniwersytetu Vermont, który przeprowadziłte
badania −i razem ze współ
pracownikami brałudziałw podobnych badaniach w innych
krajach −powiedziałmi, że to zmniejszanie siępodstawowych zdolnoś
ci emocjonalnych
u dzieci zdaje siębyćzjawiskiem ogólnoś
wiatowym. Do najbardziej wymownych tego
oznak należ
ą: wzrastający odsetek zdesperowanych i wyalienowanych mł
odych ludzi,
coraz większa liczba narkomanów, przestępstw popeł
nianych przez mł
odocianych,
przypadków depresji albo zaburzeńł
aknienia, przypadkowych ciąż, znęcania sięnad
sł
abszymi i porzucania szkoł
y.
Dla firm zapowiada to nie lada kł
opoty − coraz większy niedobór inteligencji
emocjonalnej u pracowników, zwł
aszcza tych, których zatrudnia siępo raz pierwszy. W
roku 2000 większoś
ćdzieci, które Achenbach badałw latach osiemdziesią
tych, bę
dzie
miał
a po dwadzieś
cia paręlat. Pokolenie to zaczyna jużdzisiaj zasilaćzastępy sił
y
roboczej.

Czego chcąpracodawcy
Przeglą
d opinii pracodawców amerykańskich ujawnia, że ponad poł
owa
zatrudnionych nie ma motywacji do dalszej nauki i podwyższania kwalifikacji. Cztery
na dziesięćosób nie potrafiąwspół
pracowaćz kolegami, a tylko 19 procent starają
cych
9
sięo pracęma wystarczającąsamodyscyplinęi nawyk pracy .
Coraz więcej pracodawców skarż
y sięna brak umiejętnoś
ci społ
ecznych u nowo
zatrudnionych. Mówiąc sł
owami jednego z szefów dużej sieci restauracji: „Zbyt wielu
mł
odych ludzi nie potrafi przyjmowaćuwag krytycznych −kiedy powie im sięcośna
temat ich pracy, obrażająsięalbo zł
oszczą
. Reagująna uwagi o ich pracy tak, jakby był
a
to napaś
ćna nich”.
Problemem nie sąjedynie nowi pracownicy; to samo dotyczy doś
wiadczonych kadr
kierowniczych. W latach sześ
ć
dziesiątych i siedemdziesiątych wystarczył
o pójś
ćdo
renomowanej szkoł
y i skończyćjąz dobrym wynikiem. Niestety, ś
wiat peł
en jest dobrze
wykształ
conych, niegdyśobiecują
cych mężczyzn i kobiet, których kariery zawodowe
utknę
ł
y w martwym punkcie albo − co gorsza − zaczęł
y się kończyć z powodu
9 The Harris Education Research Council, „An Assessment of American Education”, New York City, 19 91.
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niedostatków kluczowych zdolnoś
ci skł
adających sięna inteligencjęemocjonalną.
Przeprowadzona wś
ród pracodawców ogólnokrajowa ankieta na temat tego, czego
oczekująod nowo przyjmowanych pracowników, wykazał
a, że konkretne umiejętnoś
ci
techniczne sąteraz mniej ważne niżzdolnoś
ćuczenia sięw miejscu pracy. W nastę
pnej
kolejnoś
ci pracodawcy wymieniali:
 umieję
tnoś
ćsł
uchania i werbalnego porozumiewania się,
 zdolnoś
ć do przystosowania się i twórcze reakcje na niepowodzenia i
przeszkody, umiejętnoś
ćpanowania nad sobą,
 wiaręw siebie,
 motywacjędo dział
ańprowadzących do osiągnięcia zał
ożonych celów,
 pragnienie rozwijania wł
asnej kariery i dumęz osiągnię
ć,
 skutecznoś
ćgrupowąi interpersonalną,
 umieję
tnoś
ćwspół
dział
ania i prowadzenia pracy zespoł
owej,
 umieję
tnoś
ćpolubownego rozstrzygania sporów,
 skuteczne dział
anie w ramach organizacji,
 chę
ćwniesienia wkł
adu w jej dorobek, potencjalne zdolnoś
ci przywódcze10.
Z siedmiu pożądanych cech tylko jedna związana był
a z wykształ
ceniem −
umieję
tnoś
ćczytania, pisania i liczenia.
Podobna lista wynika z analizy wymagań firm wobec przyjmowanych do pracy
absolwentów szkółwyższych11. Trzema najbardziej pożądanymi umiejętnoś
ciami są:
umieję
tnoś
ć porozumiewania się
, radzenia sobie w stosunkach z innymi oraz
inicjatywnoś
ć
. Jak powiedział
a Jill Fadule, dyrektorka dział
u rekrutacji i pomocy
finansowej z Harvard Business School: „empatia, zdolnoś
ćpatrzenia na siebie i innych z
dystansem, umiejętnoś
ćnawiązywania porozumienia i zdolnoś
ćdo współ
dział
ania”
należądo tych cech, których wydziałoczekuje od kandydatów na studia.

Nasza podróż
Napisał
em tęksiążkępo to, aby staćsięprzewodnikiem w dąż
eniu do opartej na
10 Anthony P. Carnevale i in., „Workplace Basics: The Skills Employers Want”, US Department of Labor Employment and Training
Administration, 1989. W 1996 roku pracodawcy mówili, że umiejętnoś
ciami szczególnie poszukiwanymi u nowych pracowników są
: umiejętnoś
ć
sł
ownego porozumiewania się, zdolnoś
ci interpersonalne oraz umiejętnoś
ćpracy w zespole.
11 Karen O. Dowd i Jeanne Liedtka, „What Corporations Seek in MBA Hires: A Survey”, The Magazine of the Graduate Management Admission
Council, Winter 1994.
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naukowych podstawach pracy −indywidualnej, grupowej i we wszelkiego rodzaju
organizacjach −wykorzystującej inteligencjęemocjonalną. Na każdym kroku starał
em
się zestawiać wyniki badań naukowych z weryfikującymi je ś
wiadectwami osób
wykonujących różne zawody i pracujących na różnych stanowiskach we wszystkich
rodzajach organizacji. Ich gł
os bę
dziemy sł
yszećcał
y czas podczas tej podróży.
W częś
ci I przedstawiam i udowadniam tezę, że w każdej pracy −inteligencja
emocjonalna odgrywa wię
ksząrolęniżiloraz inteligencji i wiedza fachowa, a dla
znakomitego kierowania jest ona ważniejsza niżniemal wszystkie pozostał
e cechy.
Dane z róż
nych firm sąprzekonujące −te z nich, które potrafiąskorzystaćz tego atutu,
osiągajązdecydowanie lepsze, wymierne wyniki.
Czę
ś
ćII poś
więcona jest szczegół
owemu opisowi konkretnych, przydatnych w
pracy umiejętnoś
ci −między innymi inicjatywnoś
ci, pewnoś
ci siebie, wzbudzaniu w
innych osobach zaufania i dążeniu do osiągnię
ć−oraz roli, jakąodgrywająw doskonał
ej
robocie.
W czę
ś
ci III zajmujęsiętrzynastoma umiejętnoś
ciami o kluczowym znaczeniu dla
obcowania z innymi, takimi jak empatia, ś
wiadomoś
ć polityczna, popieranie
różnorodnoś
ci, zdolnoś
ci do pracy zespoł
owej i do przewodzenia. Sąto umiejętnoś
ci
pozwalające kierowaćbez trudu prądami przepł
ywającymi przez organizację
, gdy
innym to nie wychodzi.
Podczas lektury tej czę
ś
ci czytelnicy mogąz grubsza ocenić
, jak wypadająpod
wzglę
dem inteligencji emocjonalnej stosowanej w pracy. Jak wykażęw rozdziale III, po
to, by uzyskaćwybitne osiągnię
cia w pracy, nie musimy wcale opanować tych
umieję
tnoś
ci w stopniu najwyższym; wystarczy, byś
my byli dobrzy w kilku z nich, by
osiągnąćmasękrytycznąniezbędnądo odniesienia sukcesu.
Czę
ś
ćIV gł
osi dobrąnowinę−moż
emy podnieś
ćpoziom nie najlepiej opanowanych
umieję
tnoś
ci wchodzących w skł
ad inteligencji emocjonalnej, unikając straty czasu i
pienię
dzy. Podaję tam bowiem praktyczne, oparte na podstawach naukowych
wskazówki, jak zrobićto najlepiej.
Na koniec, w częś
ci V rozpatruję
, jakie znaczenie ma dla dowolnej organizacji fakt,
że jest emocjonalnie inteligentna. Na przykł
adzie jednej firmy pokazuję
, dlaczego takie
cechy nie tylko pomagają odnieś
ć sukces w interesach, ale sprawiają
, że w
przedsię
biorstwie takim przyjemnie jest pracować
. Ukazują też, że firmy, które
lekceważą emocjonalne cechy i potrzeby swoich pracowników, dział
ająna wł
asną
szkodę, natomiast organizacje doceniające wagęinteligencji emocjonalnej i szczycące się
niąmająnajlepsze warunki dla przetrwania −i powodzenia −w coraz trudniejszych
czasach.
Chociaż pisał
em tę książ
kęinspirowany chę
cią niesienia pomocy, nie jest ona
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podrę
cznikiem w stylu „pomóż sobie sam”. Jest już chyba za dużo książek
samopomocowych obiecujących zbyt wiele w zakresie podwyższenia inteligencji
emocjonalnej. Zamiast gotowych recept zapewniających szybkie osiągnię
cie celu,
znajdziesz tu solidne wskazówki, jak rzetelnie pracowaćnad poprawieniem swoich
umieję
tnoś
ci emocjonalnych. Opierają się one na zrównoważ
onym przeglądzie
najnowszych przemyś
leń, odkryćnaukowych i wzorcowych organizacji z cał
ego ś
wiata.
Żyjemy w czasach, w których nasza przyszł
a pomyś
lnoś
ćw coraz większym stopniu
zależy od wł
aś
ciwego kierowania sobąi zręczniejszego ukł
adania stosunków z innymi.
Mam nadzieję, że udał
o mi sięprzedstawićtu pewne praktyczne wskazówki, jak stawić
czoł
o wielkim wyzwaniom, które czekająnas samych i nasze firmy w nadchodzącym
stuleciu.
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RozdziałII
Umiejętnoś
ci gwiazd

BYŁO TO NA POCZĄTKU LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH, W szczytowym okresie protestów
studenckich przeciwko wojnie wietnamskiej. Biblioteka rka z Agencji Informacyjnej
Stanów Zjednoczonych odebrał
a zł
ąwiadomoś
ć−grupa studentów groził
a spaleniem
jej biblioteki. Bibliotekarka ta miał
a jednak znajomych wś
ród aktywistów grupy
studenckiej, która wystą
pił
a z tąpogróżką. Jej reakcja może sięna pierwszy rzut oka
wydaćnaiwna albo niemądra, zaproponował
a bowiem, by grupa ta urządzał
a zebrania
w budynku biblioteki. Przyprowadził
a teżludzi z okolicy, aby ich posł
uchali i w ten
sposób skł
onił
a obie strony do dialogu zamiast do konfrontacji.
Robią
c to, wykorzystał
a wię
zi ł
ączą
ce jąz garstkąprzywódców studentów, których
znał
a wystarczająco dobrze, aby im zaufaći na odwrót. Taktyka ta otworzył
a nowe
kanał
y wzajemnego porozumienia i umocnił
a jej przyjaźńz przywódcami studentów.
Biblioteka pozostał
a nie naruszona.
Bibliotekarka wykazał
a sięumieję
tnoś
ciami znakomitego negocjatora czy rozjemcy,
potrafiącego wyczućpodskórne prądy napię
tej, szybko zmieniającej się sytuacji i
zareagowaćna nie tak, by zamiast przeciwstawiaćjedne osoby innym zbliżyćje do
siebie. Jej placówka uniknę
ł
a zniszczeń, jakich dokonali zbuntowani studenci w innych
instytucjach rządowych, którymi kierował
y osoby nie posiadające podobnych
umieję
tnoś
ci.
Bibliotekarka znalazł
a sięw grupie mł
odych dyplomatów, których Departament
Stanu okreś
liłmianem „supergwiazd”.
Z osobami tymi przeprowadził gruntowne i szczegół
owe wywiady zespół
badawczy pod kierunkiem profesora Davida McClellanda z Harwardu1.
W owym czasie McClelland byłgł
ównym promotorem mojej pracy doktorskiej,
wciągnąłmnie wię
c do swojego zespoł
u. Wyniki badańskł
onił
y go do opublikowania
artykuł
u, który dokonałprzewrotu w myś
leniu o źródł
ach inteligencji.
Badając, co skł
ada sięna znakomitąpracę
, McClelland podjąłsięprzedsię
wzięcia,
któremu podstawy naukowe dał
y prace prowadzone na początku dwudziestego wieku
przez Fredericka Taylora. Taylorowscy specjaliś
ci od badania skutecznoś
ci dział
ań
analizowali najbardziej skuteczne z mechanicznego punktu widzenia ruchy, jakie może
1 Studium pracowników dyplomacji i począ
tki ruchu na rzecz testowania kompetencji opisane sąprzez Davida McClellanda we wstę
pie do: Lyle
M. Spencer Jr. i Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance (New York: John Wiley and Sons, 19 93).
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wykonywaćrobotnik (a ś
ciś
lej −jego ciał
o). Miarąludzkiej pracy był
a maszyna.
Zaraz po tayloryzmie przyjęto inne kryterium oceny −test na iloraz inteligencji.
Zwolennicy tych pomiarów dowodzili, że prawidł
owąmiarąosiągnię
ćsązdolnoś
ci
ludzkiego umysł
u.
Potem, wraz z rosnącąpopularnoś
ciąteorii Freuda, kolejna fala ekspertów zaczęł
a
argumentować
, że oprócz ilorazu inteligencji ważnym skł
adnikiem doskonał
oś
ci
zawodowej jest osobowoś
ć. Testy osobowoś
ci i typologie −badanie, czy na przykł
ad
dana osoba jest wylewna czy teżjest introwertykiem, czy należy do typu „czującego”
czy do „myś
lącego” − stał
y się w latach sześ
ć
dziesiątych częś
cią standardowych
pomiarów potencjalnych zdolnoś
ci do pracy.
Byłjednak pewien problem. Wiele z testów osobowoś
ci opracowanych został
o dla
zupeł
nie innych celów, takich jak diagnozowanie zaburzeń psychicznych, a zatem
okazał
y sięsł
abymi wskazówkami co do rzeczywistych osią
gnięćw pracy. Również
testy na iloraz inteligencji nie był
y niezawodne, ponieważosoby z wysokim ilorazem
często kiepsko dawał
y sobie radęw pracy, a te z miernym pracował
y bardzo dobrze.
ArtykułMcClellanda z 1973 roku, zatytuł
owany Sprawdzanie raczej kompetencji niż
inteligencji, zmieniłzasadniczo charakter tych dyskusji. Autor dowodził
, że tradycyjna
sprawnoś
ć akademicka, stopnie uzyskiwane w szkole i dyplomy nie pozwalają
przewidzieć
, jak damy sobie radęw pracy ani czy odniesiemy w życiu sukces 2.
Twierdził
, że osoby, które mają najwyż
sze osią
gnięcia, wyróż
niają się zespoł
em
specyficznych cech (kompetencji, wedle jego okreś
lenia), obejmują
cych mię
dzy innymi
empatię, samodyscyplinę i inicjatywnoś
ć
. Sugerowałteż, że chcąc okreś
lić
, jakie
kompetencje determinują wybitne osiągnię
cia w danym zawodzie czy na danym
stanowisku, trzeba bacznie przyjrzećsięmającym takie osiągnię
cia pracownikom i
stwierdzić
, jakimi wyróżniająsiękompetencjami.
Jego artykułzapoczą
tkowałzupeł
nie nowe podejś
cie do mierzenia doskonał
oś
ci
zawodowej. Zgodnie z tym podejś
ciem ocenia siękompetencje (sprawnoś
ć
) ludzi ze
wzglę
du na pracę, którąwykonują. „Kompetencja” jest w tym uję
ciu cechąosobowoś
ci
albo zbiorem nawyków, które prowadządo bardziej skutecznego wykonywania danej
pracy. Innymi sł
owy, jest to zdolnoś
ć
, która dodaje oczywistąekonomicznąwartoś
ćdo
starańosoby zatrudnionej na danym stanowisku.
Spostrzeżenie to doprowadził
o w ostatniej ć
wierci stulecia do badańsetek tysię
cy
pracowników, od zwykł
ych urzę
dników poczynając, na najwyższej kadrze kierowniczej
kończąc, w organizacjach tak ogromnych jak administracja federalna Stanów
Zjednoczonych czy AT&T i tak mał
ych jak jednoosobowe firmy. Wyniki tych badań
2 Zob. David McClelland, „Testing for Competence Rather than Intelligence”, American Psychologist 46 (1973). Będą
cy kamieniem milowym w
badaniach nad wydajnoś
ciąpracy artykułMcClellanda jeszcze teraz, w ponad ćwierćwieku po jego opublikowaniu, budzi spory.
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pokazują, że kluczowe znaczenie dla osią
gnięcia sukcesu mająosobowe i społ
eczne
zdolnoś
ci, które okreś
lamy obecnie mianem inteligencji emocjonalnej.

Niedostrojony programista
Dwóch programistów komputerowych wyjaś
nia, jak wykonuje swoje zadania,
przygotowując programy, które mają zaspokoićpilne potrzeby firm bę
dących ich
klientami. Jeden z nich opowiada: „Usł
yszał
em, jak mówi, że potrzebuje wszystkich
danych w takim formacie, żeby zmieś
cił
y sięna jednej stronie”. Postarałsięwięc
dostarczyćklientowi taki wł
aś
nie produkt.
Jednak drugi zdaje sięmiećtrudnoś
ci z dotarciem do sedna sprawy. W odróżnieniu
od kolegi nie wspomina ani sł
owem o potrzebach klientów. Zamiast tego wygł
asza
litanięczysto technicznych uwag: „Kompilator BASIC HP 3000/30 byłza wolny, więc
przeszedł
em od razu do języka maszyny”. Innymi sł
owy, skupia sięnie na ludziach, a
na maszynie.
Pierwszego programistę uznano za wyróżniają
cego się w pracy, potrafią
cego
opracowywaćprogramy, które są przyjazne dla użytkowników, drugiego jako w
najlepszym razie przeciętnego, ponieważw zasadzie zniechę
ca klientów, nie umiejąc się
do nich dostroić
. Pierwszy wykazuje sięinteligencjąemocjonalną
, drugi jest przykł
adem
jej braku. Obu przebadano, korzystając z opracowanej przez McClellanda metody
wykrywania zdolnoś
ci, którymi wyróżniająsięnajlepsi pracownicy na wszelkiego
3
rodzaju stanowiskach .
McClelland dokonałswego pierwotnego spostrzeżenia, pracując dla korporacji
przemysł
owych i takich organizacji jak Departament Stanu USA, na którego
zamówienie oceniał zdolnoś
ci wybijających się urzę
dników sł
uż
by zagranicznej,
mł
odych dyplomatów, którzy reprezentująAmerykęw innych krajach. Rzeczywiste
zadanie tych urzędników, podobnie jak personelu dział
u zbytu czy dyrektorów do
spraw sprzedaży w duż
ych firmach, polega na „sprzedawaniu” Ameryki, na
wyrabianiu u obywateli obcych krajów pozytywnego stosunku do Stanów
Zjednoczonych.
Selekcja kadr na te odpowiedzialne, dyplomatyczne stanowiska stawiał
a przed
kandydatami bardzo wysokie poprzeczki, które przeskoczyćmogli tylko legitymujący
sięnajlepszym wykształ
ceniem. Podczas selekcji mierzono poziom zdolnoś
ci, które
zdaniem wysokich urzędników Departamentu Stanu potrzebne był
y dyplomatom −
3 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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gł
ównie gruntownąwiedzęopartąna takich akademickich dyscyplinach, jak historia i
kultura Ameryki, biegł
a znajomoś
ć języków obcych, specjalistyczna wiedza
ekonomiczna itp. Problem polegałna tym, że egzamin pokazywałjedynie to, ile
kandydaci wynieś
li ze studiów.
Uzyskiwane przez nich wyniki nie dawał
y odpowiedzi na pytanie, jak ci ś
wieżo
upieczeni dyplomaci dadząsobie radęwe Frankfurcie, Buenos Aires czy Singapurze4.
Prawdęmówiąc, oceny ich pracy korelował
y negatywnie z wynikami osiągniętymi w
teś
cie kwalifikacyjnym; samo mistrzowskie opanowanie zagadnieńczysto akademickich
nie miał
o zwią
zku z umiejętnoś
ciami, które licząsięw tej formie sprzedaż
y, jakąjest
dyplomacja (albo −co gorsza −wpł
ywał
o na nie ujemnie).
Tym, co naprawdęsięliczył
o, był−jak odkryłMcClelland −zupeł
nie inny rodzaj
kompetencji. Kiedy przeprowadził wywiady z „supergwiazdami” − mł
odymi
dyplomatami, których Departament Stanu uznał za najś
wietniejszych i
najskuteczniejszych −i porównałich z rówieś
nikami, najbardziej wymowne różnice
pojawił
y sięw zespole podstawowych ludzkich zdolnoś
ci, których nie mierzy sięani
podczas testów czy egzaminów na uczelniach, ani podczas badania ilorazu inteligencji.
Wś
ród zasadniczo odmiennych testów, które zaczął stosować McClelland,
znajdowałsiępomysł
owy, ś
wieżo opracowany przez jego kolegęz Harvardu test do
oceny umiejętnoś
ci odczytywania emocji. W teś
cie tym pokazuje sięosobom badanym
nagrane na kasecie magnetowidowej scenki z udział
em ludzi rozmawiających o takich
budzących spore emocje sprawach jak przeprowadzanie rozwodu czy nieporozumienia
lub sprzeczki w miejscu pracy5 . Elektryczny filtr zmienia dź
wię
k, w rezultacie czego
widz nie sł
yszy sł
ów, lecz raczej tony i niuanse, które ujawniają, co czuje dana osoba.
McClelland stwierdził
, że gwiazdy odczytywał
y o wiele trafniej niż przecię
tni
dyplomaci emocje rozmówców (uzyskiwał
y o wiele wyższe noty w teś
cie). Przekł
adał
o
sięto bezpoś
rednio na zdolnoś
ćodczytywania sygnał
ów emocjonalnych wysył
anych
przez osoby należące do bardzo odmiennych kultur i to nawet wtedy, kiedy nie
rozumieli oni ani sł
owa w danym języku. Nie trzeba chyba dodawać, ż
e jest to
umieję
tnoś
ćo zasadniczym znaczeniu nie tylko dla dyplomatów, ale równieżdla ludzi
prowadzących interesy w różnych rejonach ś
wiata.
Opisując krytyczne momenty w swojej pracy, dyplomaci ci często opowiadali o
4 Kenneth Clark stwierdził
, ż
e wyniki uzyskane przez kandydatów do sł
użby dyplomatycznej w testach kwalifikacyjnych nie pozwalał
y
przewidziećich osiągnię
ć, które ocenione został
y póź
niej, podczas oceny ich pracy. Wyniki tego badania przedstawiająD.C. McClelland i C.
Dailey „Improving Officer Selection for the Foreign Service”, McBer, Boston, 1972.
5 Testem tym jest Profil Wra ż
liwoś
ci Niewerbalnej [Profile of Nonverbal Sensitivity], opracowany w Uniwersytecie Harvarda przez Roberta
Rosenthala. Zob. na przykł
ad: Robert Rosenthal, „The PONS Test: Measuring Sensitivity to Nonverbal Cues”, w: P. McReynolds (red.),
Aduances in Psychological Assessment (San Francisco: Jossey-Bass, 1977).
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sytuacjach kubek w kubek podobnych do przytoczonej na wstępie przygody
bibliotekarki. Gdyby na ich miejscu znaleźli sięludzie mniej społ
ecznie wrażliwi, to z
powodu ich nieumieję
tnoś
ci wł
aś
ciwego odczytywania emocji albo radzenia sobie z
ludźmi, sytuacje te często kończył
yby siękatastrofą.

Dziedziny doskonał
oś
ci −ograniczenia ilorazu inteligencji
Dwóch z najzdolniejszych (przynajmniej w sensie akademickim) ludzi, jakich
znał
em, poszł
o zadziwiająco odmiennymi drogami kariery zawodowej. Jeden z nich był
moim przyjacielem na pierwszym roku studiów. Na egzaminach wstępnych otrzymał
doskonał
e oceny zarówno w werbalnej, jak i matematycznej częś
ci SAT* (800 punktów)
oraz pią
tkęz każdego ze sprawdzianów przedmiotowych. Nie miałjednak motywacji
do nauki, często opuszczałzajęcia i spóźniałsięz oddawaniem prac. W pewnym
momencie wyleciałze studiów, potem podjąłje na nowo i ostatecznie skończyłpo
dziesię
ciu latach. Obecnie donosi mi, że jest zadowolony ze swojej pracy − ma
jednoosobowąfirmędoradztwa w sprawach sprzętu komputerowego.
Drugi byłniezwykł
ym talentem matematycznym −mając dziesię
ćlat zostałprzyjęty
do szkoł
y ś
redniej, skończyłjąpo dwóch latach, a w wieku osiemnastu lat uzyskał
doktorat z matematyki na Oxfordzie. Byłtrochęza niski jak na swój wiek, a ponieważ
byłprzy tym mł
odszy od nas, to różnica wzrostu między nim a wię
kszoś
ciąkolegów w
szkole ś
redniej wynosił
a prawie stopę
. Byłprzy tym dwa razy bystrzejszy od
wszystkich pozostał
ych, więc wielu uczniów nie cierpiał
o go. Często kpili z niego i
starali sięzastraszyć
. Mimo mizernej postury nie dawałsobąpomiatać
. Byłzadziorny
jak kogut i nie rejterowałprzed największymi zabijakami. Oprócz intelektu odznaczał
siędużąasertywnoś
cią, co byćmoże wyjaś
nia, dlaczego −jak ostatnio doszł
y mnie
sł
uchy −jest teraz szefem jednego z najbardziej prestiżowych wydział
ów matematyki na
ś
wiecie.
Biorąc pod uwagęnacisk, jaki szkoł
y i uczelnie wyższe kł
adąna iloraz inteligencji,
zdumiewa fakt, jak mał
y wpł
yw ma on na osiągnię
cia w pracy i w życiu. Kiedy zestawi
sięwyniki testów na iloraz inteligencji z osiągnięciami zawodowymi, to najwyższa
ocena wpł
ywu ilorazu wynosi okoł
o 25 procent6 . Dokł
adna analiza wykazuje jednak, że
bliż
szy prawdy był
by wynik nie wyższy od 10, a moż
e nawet mieszczący sięw granicach
*SAT −School Achievement Test, sprawdzian osiągnię
ćszkolnych (przyp. tł
um.).
6 Wyż
sze oceny ilorazu inteligencji i jakoś
ćpracy, zob. na przykł
ad: John B. Hunter i F.L. Schmidt, „Validity and Utility of Alternative
Predictors of Job Performance”, Psychological Bulletin 96 (1984); F.L. Schmidt i John B. Hunter, „Employment Testing: Old Theories and New
Research Findings”, American Psychologist 36 (1981).
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zaledwie 4 procent 7.
Znaczy to, że w najlepszym wypadku 75, a w najgorszym 96 procent przyczyn
powodzenia w pracy nie da sięwyjaś
nićwysokoś
ciąilorazu inteligencji, czyli −innymi
sł
owy − że nie decyduje on o tym, komu się powiedzie, a kto przegra. Badania
absolwentów Harvardu z wydział
u medycyny, prawa, nauczania i ekonomii wykazał
y,
że uzyskane przez nich na egzaminach wstępnych wyniki −bę
dące namiastkąilorazu
inteligencji −miał
y zerowy albo ujemny wpł
yw na ich sukcesy zawodowe8.
Zakrawa na paradoks, ż
e iloraz inteligencji jest najmniej wiarygodnym elementem
spoś
ród branych pod uwagęprzy prognozowaniu, ile osób z grupy wystarczająco
zdolnych do podejmowania zadańw wymagających największej sprawnoś
ci umysł
owej
dziedzinach odniesie sukces, natomiast wartoś
ćinteligencji emocjonalnej w dążeniu do
sukcesu wzrasta tym bardziej, im wyżej ustawione są poprzeczki, które trzeba
przeskoczyć
, aby dostać się do grona osób uprawiających daną dziedzinę
. W
programach studiów magisterskich i w zawodach takich jak inżynier, prawnik czy
lekarz, gdzie podstawądoboru sąniemal wył
ącznie zdolnoś
ci intelektualne, inteligencja
emocjonalna jest znacznie waż
niejszym niżiloraz inteligencji czynnikiem okreś
lającym,
kto stanie sięliderem.
−To, czego nauczyliś
my sięw szkole, wyróżnia zaledwie garś
ćspoś
ród tych
pię
ciuset czy sześ
ciuset zawodów, które analizowaliś
my pod ką
tem przydatnych w nich
umieję
tnoś
ci −mówi Lyle Spencer Jr., dyrektor dział
u badańi technologii ś
wiatowej i
współ
zał
ożyciel, wraz z McClellandem firmy, która obecnie nosi nazwęHay/McBer9. −
Jest to zaledwie kompetencja progowa; musisz ją mieć
, aby dostaćsiędo danej
dziedziny, ale nie zrobi z ciebie gwiazdy. Dla wybitnych osią
gnięćwiększe znaczenie
majązdolnoś
ci skł
adające sięna inteligencjęemocjonalną.
Ta paradoksalna waga, jaką ma inteligencja emocjonalna w wymagających
najwię
kszej sprawnoś
ci umysł
owej dziedzinach, jest konsekwencjąfaktu, że tak trudno
jest dostaćsięna te studia. W branżach technicznych próg stanowi iloraz inteligencji w
granicach od 110 do 120 10. Koniecznoś
ćpokonania jużna starcie tak wysokiego progu
7 Ostroż
niejsza ocena zależnoś
ci mię
dzy ilorazem inteligencji a jakoś
ciąpracy, zob.: Robert Sternberg, Successful Intelligence (New York:
Simon and Schuster, 1996).
8 Dean K. Whitla, „Value Added: Measuring the Impact of Undergraduate Education”, Office of Instructional Research and Evaluation, Harvard
University, 1975; cytowany w: David C. McClelland, „The Knowledge -Testing-Educational Complex Strikes Back”, American Psychologist 49
(1994).
9 Wspó ł
zał
oż
ycielem tej firmy byłDavid Berlew, równie żstudent McClellanda, skąd wzię
ł
a sięjej pierwotna nazwa McBer.
10 Spencer i Spencer, Competence at Work. Pisząoni, że same zdolnoś
ci kognitywne nie sącechącharakterystycznąnajlepszych pracowników,
ponieważ„na wyż
szych stanowiskach technicznych, menedżerskich i w marketingu prawie każ
dy ma iloraz inteligencji 120 lub wyższy i dyplom
dobrego uniwersytetu. Tym, co wyróż
nia najlepszych na tych stanowiskach, jest motywacja, umiejętnoś
ci interpersonalne i polityczne”.
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sprawia, że wszyscy mieszcząsięw dziesię
cioprocentowej albo zbliż
onej do tego grupie
najinteligentniejszych czł
onków społ
eczeństwa, a zatem sam iloraz inteligencji nie daje
żadnej przewagi w rywalizacji wewną
trzgrupowej.
Nie rywalizujemy zatem w pracy z osobami, którym brakuje inteligencji niezbędnej
do dostania siędo naszej grupy zawodowej i pozostania w niej, ale z mniej licznągrupą
tych, którym udał
o pokonaćsię−w tym swoistym biegu przez pł
otki −kolejne etapy
edukacji, egzaminów wstępnych i innych przeszkód piętrzących sięprzed kandydatami
do tego zawodu.
Ponieważpodczas selekcji kandydatów inteligencja emocjonalna nie odgrywa nawet
w przybliżeniu takiej roli jak iloraz inteligencji, różnice między specjalistami tkwiące w
tej „mię
kkiej” dziedzinie sąwiększe niżw ilorazie inteligencji. Rozpię
toś
ćwyników
między osobami, które plasująsięu doł
u i u góry skali inteligencji emocjonalnej, jest
bardzo duża, a miejsce na górze daje dużąprzewagęw rywalizacji. A zatem „mię
kkie”
umieję
tnoś
ci mająjeszcze większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w „twardych”
dziedzinach.

Druga dziedzina −wiedza fachowa
Oto dylemat: jesteś attache kulturalnym ambasady amerykańskiej w pewnym
pół
nocnoafrykańskim kraju i dostajesz z Waszyngtonu telefon, żeby pokazaćfilm o
amerykańskim polityku, który cieszy sięw tym kraju wyjątkowo zł
ąreputacją.
Jeś
li go pokażesz, to miejscowi potraktują to jako obrazę. Jeś
li nie, to twoi
zwierzchnicy w kraju będąniezadowoleni.
Co robić
?
Nie jest to bynajmniej sytuacja hipotetyczna. W takich opał
ach znalazłsięjeden z
dyplomatów, z którymi przeprowadzałwywiady McClelland. Urzędnik ten wspomina:
„Wiedział
em, że jeś
li pokażęten film, to nastę
pnego dnia półtysiąca wś
ciekł
ych
studentów spali cał
ąambasadę. Ale Waszyngton uważał
, że film jest ś
wietny. Musiał
em
wymyś
lićjakiśsposób, żeby pokazaćfilm i poinformowaćwł
adze w Waszyngtonie, że
zrobił
em, co chciał
y, ale jednocześ
nie nie obrazićludzi w tym kraju”.
I jakie znalazłrozwiązanie? Wyś
wietliłfilm w dniu ś
więta, kiedy wiedział
, że nikt
nie przyjdzie na projekcję.
Ten wspaniał
y przejaw zdrowego rozsądku jest przykł
adem inteligencji praktycznej,
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poł
ączenia wiedzy fachowej i doś
wiadczenia 11. To, jak dobrze dajemy sobie radęna co
dzień, okreś
lają, oprócz ilorazu inteligencji, nasze umieję
tnoś
ci praktyczne wespółz
opanowanymi przez nas zdolnoś
ciami technicznymi. Bez względu na potencjał
intelektualny tym, co sprawia, że jesteś
my wystarczająco dobrzy, aby wykonywać
konkretny zawód, jest wiedza fachowa −ogólny zasób informacji z danej specjalnoś
ci i
umieję
tnoś
ci praktycznych.
Najbardziej kompetentnymi lekarzami sąci, którzy pogł
ębiająswojąwiedzę
,ś
ledząc
najnowsze odkrycia w medycynie, a jednocześ
nie mają bogaty zasób wł
asnych
doś
wiadczeń i potrafią korzystaćz tego wszystkiego w diagnozowaniu i leczeniu
pacjentów. To ciągł
e dąż
enie do przyswajania sobie najnowszych zdobyczy wiedzy
medycznej ma dużo większe znaczenie dla wł
aś
ciwego leczenia chorych niżwyniki,
jakie uzyskali na egzaminie wstępnym na studia.
Wiedza fachowa jest w dużej częś
ci poł
ączeniem zdrowego rozsądku, wiedzy
specjalistycznej i umieję
tnoś
ci, które zdobywamy, wykonują
c jakikolwiek zawód. Bierze
sięona z nauki, którączerpiemy w miejscu pracy, a ujawnia sięjako charakterystyczne
dla czł
owieka z grona profesjonalistów wyczucie różnego rodzaju przeszkód i puł
apek,
w które moż
e wpaś
ćniedoś
wiadczony nowicjusz.
Jest to, innymi sł
owy, prawdziwa wiedza zawodowa, którą daje jedynie
doś
wiadczenie.
Takie przyziemne, praktyczne zdolnoś
ci był
y przedmiotem rozległ
ych badań
prowadzonych przez psychologa z Yale, Roberta Sternberga, który jest autorytetem w
sprawach inteligencji oraz sukcesów osobistych i zawodowych 12. Analizując wyniki
testów, którym poddano kadrękierownicząprzedsiębiorstw z listy najlepszych 500 firm
publikowanej przez „Fortune”, Sternberg odkrył
, że inteligencja praktyczna zdaje się
miećco najmniej takie znaczenie dla sukcesów w pracy, jak iloraz inteligencji13.
Z drugiej strony, inteligencja praktyczna rzadko jest gł
ównym czynnikiem
wpł
ywającym na znakomitąjakoś
ćpracy gwiazd w poszczególnych zawodach. „Setki
badań prowadzonych z zastosowaniem rygorystycznych procedur kontrolnych,
podczas których porównywaliś
my wybitnych pracowników różnych firm z cał
ego
ś
wiata z zaledwie przeciętnymi, wykazał
y, że biegł
oś
ćzawodowa nie jest czynnikiem
11 Zob.: Robert J. Sternberg i Richard K. Wagner, Practical Intelligence: Naturęand Origins of Competence in the Everyday World (Cambridge:
Cambridge University Press, 1986).
12 Zob.: Sternberg, Successful Intelligence.
13 R.K. Wagner i R.J. Sternberg, „Practical Intelligence in Real-World Pursuits: The Role of Tacit Knowledge”, Journal of Personality and Social
Psychology 49 (1985).
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wyróż
niającym”, mówi Ruth Jacobs, starsza konsultantka w Hay/McBer w Bostonie.
−Wiedza fachowa jest umieję
tnoś
ciąpodstawową. Potrzebna jest po to, żeby dostać
pracęi wykonaćją, ale jakoś
ćtego wykonania okreś
lająinne umieję
tnoś
ci towarzyszą
ce
wiedzy fachowej −dodaje Jacobs. −Czy potrafisz przeł
ożyćswojąwiedzęfachowąna
coś
, co sprzeda sięna rynku, co cięwyróż
nia? Jeś
li nie, to ma ona niewielkie znaczenie.
Osoby nadzorujące pracowników technicznych i rzemieś
lników musząmiećpewną
wiedzęfachową, ponieważkierowanie takimi pracami bez orientacji w tym, co ludzie
robią, był
oby prawie niemoż
liwe. Jednak posiadanie takiej wiedzy jest ledwie wstę
pnym
wymogiem; umieję
tnoś
ci, którymi wyróżniają się wybitni kierownicy zespoł
ów
wykonujących prace techniczne, nie są umieję
tnoś
ciami technicznymi, ale raczej
14
odnosząsiędo sfery współ
życia z innymi ludźmi .
A więc, podobnie jak iloraz inteligencji, doś
wiadczenie i wiedza fachowa licząsięw
pewnym stopniu, ale dla osiągania znakomitych wyników w pracy trzeba dużo wię
cej.

Trzecia dziedzina −inteligencja emocjonalna
Sternberg przytacza pouczającąhistoriędwóch studentów, Penna i Matta. Penn był
znakomitym, peł
nym twórczych pomysł
ów studentem, modelowym wrę
cz przykł
adem
15
wszystkiego najlepszego, co ma do zaoferowania Uniwersytet Yale . Kł
opot polegałna
tym, że Penn doskonale wiedział
,ż
e jest wyjątkowy, w związku z czym −jak okreś
liłto
jeden z profesorów − byłteż „niewiarygodnie arogancki”. Mimo swych zdolnoś
ci
odstręczałludzi, zwł
aszcza tych, którzy musieli z nim pracować
.
Jednak na papierze prezentowałsię wyjątkowo. Kiedy skończyłstudia, został
dosł
ownie zasypany ciekawymi ofertami pracy; o jego zatrudnienie zabiegał
y wszystkie
najwyżej notowane firmy z jego specjalnoś
ci. Dla każdej z nich byłcennym nabytkiem −
przynajmniej na podstawie uzyskanych ocen. Ale podczas rozmów ujawniał
a sięjego
cał
a arogancja, skończył
o sięwię
c na tym, że otrzymałtylko jednąofertępracy −z
podrzędnej firmy.
Matt, który ukończyłten sam kierunek co Penn, nie byłtak ś
wietnym studentem.
Umiałza to doskonale znaleźćwspólny ję
zyk z innymi osobami i byłlubiany przez
wszystkich, którzy z nim pracowali. Przeprowadziłrozmowy z oś
mioma firmami i
otrzymałsiedem ofert zatrudnienia. Podjąwszy pracę, zmierzałpewną drogą do
14 Spencer i Spencer, Competence at Work.
15 Opowieś
ćo Pennie i Macie za: Robert Sternberg, Successful Intelligence.
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sukcesu, podczas gdy Pennowi kazano odejś
ćpo dwóch latach pracy w pierwszej
firmie.
Pennowi brakował
o tego, co miałMatt −inteligencji emocjonalnej.
Umieję
tnoś
ci wchodzące w skł
ad inteligencji emocjonalnej są synergistyczne
wzglę
dem umiejętnoś
ci umysł
owych; najlepsi wykonawcy posiadająi jedne, i drugie.
Im bardziej skomplikowana jest praca, tym wię
ksze znaczenie odgrywa przy jej
wykonywaniu inteligencja emocjonalna, choć
by dlatego, że niedostatek tych
umieję
tnoś
ci może przeszkadzaćw wykorzystywaniu wiedzy fachowej czy intelektu
danej osoby. Weźmy na przykł
ad fachowca, którego ś
wieżo zatrudniono jako prezesa
wartej 65 milionów dolarów firmy rodzinnej. Jest on pierwsząosobąspoza rodziny na
tym stanowisku16.
Naukowiec oceniający jego umiejętnoś
ć rozwiązywania skomplikowanych,
wymagających dużej sprawnoś
ci naukowej problemów dałmu najwyższą ocenę
,
17
szóstkę. Osoba o takich umieję
tnoś
ciach nadaje sięteoretycznie do kierowania wielką
firmąo zasięgu ogólnoś
wiatowym albo państwem. Jednak w pewnej chwili podczas
tego wywiadu rozmowa zeszł
a na przyczyny jego rezygnacji z poprzedniej pracy.
Okazał
o się, że zostałzwolniony, ponieważ nie potrafiłstanąćtwarząw twarz z
podległ
ymi mu ludźmi i wytknąćim, że źle wywiązująsięze swoich obowiązków.
−Nadal wzbudzał
o to w nim emocje −powiedziałmi ów naukowiec. −Zaczerwienił
się
, zacząłmachaćrękami −byłwyraźnie zdenerwowany. Okazał
o się, że jego nowy
pracodawca, wł
aś
ciciel firmy, skrytykowałgo akurat tego ranka dokł
adnie za to samo.
Nie mógłsięuspokoići jeszcze dł
ugo mówiło tym, jak trudno mu jest powiedzieć
komuś
, że źle pracuje, szczególnie jeś
li jest to pracownik o dł
ugim stażu. −A kiedy −
zauważ
yłnaukowiec − byłtaki zdenerwowany, to jego zdolnoś
ćrozwiązywania
zawił
ych problemów, zdolnoś
ćrozumowania, gwał
townie sięobniżał
a.
Krótko mówiąc, emocje, które wyrywająsięspod kontroli, mogąz mądrego zrobić
gł
upiego.
Doug Lennick, wiceprezes American Express Financial Advisors, ująłto tak:
„Umiejętnoś
ci, które potrzebne sądo odniesienia sukcesu, zaczynająsięod sprawnoś
ci
intelektu, ale po to, by wykorzystaćskł
adające sięna tępotencjalnąsił
ęwszystkie
talenty, potrzebna jest teżkompetencja emocjonalna. Powodem tego, że nie możemy
dysponowaćwszystkimi zdolnoś
ciami ludzi, jest ich niekompetencja emocjonalna”.
16 O procesie tym opowiedzia ł
a mi Ann Graham Ehringer, dyrektorka Family Business Program w Marshall School of Business na Uniwersytecie
Poł
udniowej Kalifornii.
17 Miaręzdolnoś
ci do radzenia sobie ze skomplikowanymi zadaniami umysł
owymi opracowałElliott Jacques; zob.: Elliot Jacques, Requisite
Organization (Arlington, VA: Cason Hall, 1989).
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Linia podział
u
Był
a to niedziela, w którąrozgrywano mecz o superpuchar koszykówki, ś
więto,
które większoś
ćmę
żczyzn w Ameryce spę
dza przed telewizorami. Odlot samolotu z
Nowego Jorku do Detroit opóźniłsięo dwie godziny, wię
c napięcie wś
ród pasażerów −
prawie bez wyjątku biznesmenów − był
o wyraź
nie wyczuwalne. Kiedy w końcu
wylądowali w Detroit, jakieś tajemnicze problemy ze schodami wyjś
ciowymi
spowodował
y, że samolot zatrzymałsięo sto stóp od wejś
cia prowadzącego do hali
przylotów. Wś
ciekli z powodu spóź
nienia pasażerowie zerwali sięz miejsc.
Jedna ze stewardes podeszł
a do mikrofonu. Jak mogł
a wszystkich najskuteczniej
przekonać
, by w powrotem zaję
li miejsca i spokojnie poczekali, ażsamolot dokoł
uje na
wyznaczone miejsce?
Nie oznajmił
a surowym gł
osem: „Przepisy federalne nakazują pozostać na
miejscach, dopóki samolot nie podjedzie do wyjś
cia”.
Zamiast tego zaszczebiotał
a takim tonem, jak gdyby żartobliwie napominał
a
uwielbiane dziecko, które cośspsocił
o, ale któremu można to wybaczyć
: „Wy stoiiicie?!”
Sł
ysząc to, wszyscy sięroześ
miali, usiedli i nie wstali, dopóki samolot nie zatrzymał
sięprzy wyjś
ciu. I, biorąc pod uwagęokolicznoś
ci, wysiedli w zadziwiająco dobrym
nastroju.
Linia podział
u zdolnoś
ci przebiega między sercem a umysł
em albo −ujmując to
bardziej naukowo −mię
dzy emocjami a myś
leniem. Niektóre zdolnoś
ci, takie jak
rozumowanie analityczne czy oparte na wiedzy fachowej wnioskowanie, sączysto
kognitywne, czyli intelektualne. W innych myś
l ł
ączy sięz uczuciem; te nazywam
„zdolnoś
ciami emocjonalnymi” 18.
Wszystkie zdolnoś
ci emocjonalne charakteryzują się zatem pewnymi cechami
należącymi do sfery uczuć
, którym towarzyszą różnorodne elementy kognitywne.
Stanowi to jaskrawy kontrast ze zdolnoś
ciami czysto intelektualnymi, którymi może
wykazywać się nie tylko czł
owiek, ale również odpowiednio zaprogramowany
18 Terminu „kompetencja emocjonalna” u ż
ywająw tym znaczeniu równieżinni teoretycy i badacze. Zob. na przykł
ad: Carol Saarni, „Emotional
Competence: How emotions and relationships become integrated”, w: R.A. Thompson (red.), Nebraska Symposium on Motivation, vol. 36, 1988;
Carol Saarni, „Emotional Competence and Selfregulation in Childhood”, w: Pe ter Salovey i David J. Sluyter (red.), Emotional Development and
Emotional Intelligence (New York: Basic Books, 1997). Podkreś
lając wagękompetencji emocjonalnych, nie mam najmniejszego zamiaru
sugerować, ż
e wiedza fachowa i zdolnoś
ci intelektualne sąnieistotne; zdolnoś
ci te sączę
ś
ciązł
oż
onego ukł
adu, a w każ
dym tego rodzaju ukł
adzie
wszystkie czę
ś
ci oddzia ł
ująna siebie wzajemnie. Moim celem jest oddanie sprawiedliwoś
ci kompetencjom emocjonalnym, które sątak czę
sto
pomijane czy ignorowane.
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komputer. „Przepisy federalne nakazująpozostaćna miejscach, dopóki samolot nie
podjedzie do wyjś
cia” mógł
by równie dobrze oznajmićopracowany cyfrowo gł
os.
Jednak wyprany z wszelkiego uczucia, skomputeryzowany gł
os nigdy nie
wywarł
by takiego wpł
ywu jak gł
os bystrej stewardesy. Być może pasażerowie
podporządkowaliby się niechętnie poleceniu maszyny, ale z cał
ą pewnoś
cią nie
doznaliby takiej zmiany nastroju, jakąudał
o sięwywoł
aćw nich stewardesie. Potrafił
a
utrafić we wł
aściwą nutę emocjonalną, czyli osiągnąć coś
, do czego nie może
doprowadzić samo ludzkie myś
lenie (ani, skoro już o tym mowa, program
komputerowy −przynajmniej na razie)19.
Przyjrzyjmy sięteżroli zdolnoś
ci emocjonalnych w porozumiewaniu się. Pisząc te
sł
owa, mogępolecićkomputerowi, by sprawdził
, czy to, co wstukuję
, jest poprawne
pod względem gramatyki. Nie mogęjednak polecićmu, aby oceniłsił
ęoddział
ywania
emocjonalnego sł
ów, zdolnoś
ćzaabsorbowania uwagi czytelników czy kryjącąsięw
nich pasję. Te kluczowe elementy skutecznej komunikacji zależą od zdolnoś
ci
emocjonalnych −umiejętnoś
ci wczucia sięw reakcje odbiorców −czytelników czy
sł
uchaczy oraz takiego dostosowania sposobu prezentacji swoich poglądów do ich
potrzeb i oczekiwań, aby wywarł
y one na nich znaczący wpł
yw emocjonalny.
Najbardziej przekonujące, najsilniejsze argumenty przemawiajązarówno do serca,
jak i do rozumu. To ś
cisł
e zgranie myś
li i uczucia możliwe jest dzięki czemuś
, co moż
na
porównaćdo autostrady w mózgu, dzięki wiązce neuronów ł
ą
czących przednie częś
ci
pł
atów czoł
owych − oś
rodek kierowania procesami decyzyjnymi − z obszarem
znajdują
cym sięw gł
ę
bi mózgu, gdzie zakotwiczone sąnasze emocje20.
19 Od niedawna czyni siępróby przeł
oż
enia umieję
tnoś
ci emocjonalnych na ję
zyk oprogramowania, które sprawi, ż
e komputery stanąsiębardziej
„ludzkie”. Zob.: Roz Picard, Affective Computing (Cambridge: MIT Press, 1998).
20 Uszkodzenie kory mózgowej upoś
ledza naszązdolnoś
ćpostrzegania i myś
lenia; uszkodzenie kluczowych rejonów podkorowych niszczy
zdolno ś
ćrejestrowania emocji. Najbardziej niszczycielski wpł
yw na zdolnoś
ćrejestrowania emocji ma uszkodzenie obwodów nerwowych,
ześ
rodkowujących sięw ciele migdał
owatym. (Zob.: Joseph LeDoux, The Emotional Brain, New York: Simon & Schuster, 1996). Przecię
cie
gł
ównych powią
zańmiędzy zewnę
trznymi warstwami mózgu a tymi oś
rodkami emocjonalnymi niszczy kompetencje emocjonalne, z których
wszystkie zale ż
ąod ś
cisł
ego zgrania myś
li i uczuć. Poł
ą
czenia nerwowe kory z podkorzem, które odgrywajądecydującąrolęw integrowaniu
myś
li i uczuć
, biegnąod ciał
a migdał
owatego, będą
cego częś
ciąukł
adu limbicznego, podkorowego oś
rodka emocji, do brzusznopoś
rodkowego
obszaru znajdującego sięw przednich czę
ś
ciach pł
atów czoł
owych, oś
rodka decyzyjno-wykonawczego mózgu. Obwody te sąopisane
szczegół
owo w: Antonio Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain (New York: Grosset/Putnam, 1994). Damasio,
neurolog z Wydział
u Medycyny Uniwersytetu Iowy, jest autorem najlepszych badańnad mózgowymi podstawami kompetencji. Kiedy przesł
ał
em
mu listękompetencji emocjonalnych, odpisałmi, ż
e wszystkie z nich (ale nie zdolnoś
ci umysł
owe) był
yby upoś
ledzone u osób, które doznał
yby
uszkodzenia mózgu przerywającego poł
ą
czenia między gł
ównymi oś
rodkami znajdują
cymi sięw pł
atach czoł
owych i oś
rodkami emocji. Zgodnie
z przyję
tymi w neurologii zasadami wnioskowania, z faktu, ż
e zdolnoś
ci te upoś
ledzone sąu osób, które doznał
y uszkodzenia konkretnej okolicy
mózgu, wynika, ż
e te same okolice regulująte zdolnoś
ci u osób, których mózgi sąnietknię
te. Innymi sł
owy, obwody nerwowe leż
ące u podł
oża
kompetencji emocjonalnej −w odró ż
nieniu od kompetencji intelektualnej −ł
ącząprzednie częś
ci pł
atów czoł
owych z o ś
rodkami emocjonalnymi.
Wynika stąd, ż
e uszkodzenie tych obszarów upoś
ledza osobiste i społ
eczne umiejętnoś
ci, które pozwalająna sprawne wykonywanie pracy, mimo
i żzdolnoś
ci umysł
owe pozostająnienaruszone.
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Uszkodzenie tego niezmiernie ważnego poł
ączenia sprawia, że ludzie stająsię
niezdolni do odczuwania, przeżywania i odczytywania emocji, chociaż ich czysto
intelektualne zdolnoś
ci pozostająnie naruszone. Mówią
c innymi sł
owy, osoby takie
nadal uzyskiwał
yby wysokie wyniki w badaniach ilorazu inteligencji i innych
pomiarach zdolnoś
ci kognitywnych. Jednak w pracy, i generalnie w życiu, nie
potrafił
yby wykazaćsięumiejętnoś
ciami emocjonalnymi, które sprawiają, że tacy ludzie
jak owa stewardesa bywająimponująco skuteczni w dział
aniu.
A zatem linia podział
u między tymi zdolnoś
ciami, które sączysto intelektualne, a
tymi, które zależąrównieżod inteligencji emocjonalnej, odzwierciedla podobny podział
w naszym mózgu.

Kompetencja emocjonalna
Kompetencja emocjonalna jest wymiernąumieję
tnoś
ciąwywodzącąsięz inteligencji
emocjonalnej, której wynikiem są wybitne osiągnięcia w pracy21. Weźmy sztuczkę
wspomnianej wyżej stewardesy. Udał
o sięjej po mistrzowsku wpł
ynąćna pasażerów, a
stał
o sięto dzię
ki temu, że posiadał
a bardzo ważnąumieję
tnoś
ćemocjonalną−zdolnoś
ć
nakł
aniania innych do reagowania w pożądany sposób. U podł
oża tej umieję
tnoś
ci leżą
dwie zdolnoś
ci: współ
odczuwanie, na które skł
ada sięmiędzy innymi odczytywanie
uczućinnych osób, oraz umieję
tnoś
ci społ
eczne, które pozwalająna biegł
e kierowanie
tymi uczuciami.
Nasza inteligencja emocjonalna okreś
la nasze potencjalne zdolnoś
ci uczenia się
umieję
tnoś
ci praktycznych, które opierają się na jej pięciu skł
adnikach:
samoś
wiadomoś
ci, motywacji, kierowaniu samym sobą, empatii i dobrym ukł
adaniu
stosunków z innymi osobami. Nasza kompetencja emocjonalna pokazuje natomiast, ile z
tych potencjalnych zdolnoś
ci udał
o sięnam zamienićw bardzo przydatne w pracy
umieję
tnoś
ci. Znakomita obsł
uga klientów jest rezultatem kompetencji emocjonalnej
opierającej sięna empatii. Podobnie rzecz sięma z byciem osobągodnązaufania, która
to cecha jest wyrazem kompetencji opierającej sięna umieję
tnoś
ci kierowania samym
sobą (samoregulacji), czyli panowania nad impulsami i emocjami. Zarówno dobra
obsł
uga klientów, jak i bycie osobągodnązaufania sąrezultatami kompetencji, które
mogąprzyczynićsiędo wyróż
nienia sięw pracy.
Wysoka inteligencja emocjonalna sama w sobie nie gwarantuje, że osoba, która się
niąodznacza, potrafi wykorzystaćumieję
tnoś
ci emocjonalne w pracy. Oznacza ona
21 Termin „kompetencja emocjonalna” odnosi sięzarówno do kompetencji społ
ecznych, jak i emocjonalnych, podobnie jak termin „inteligencja
personalna” w użyciu Howarda Gardnera obejmuje zarówno zdolnoś
ci intra-, jak i interpersonalne.

39

tylko tyle, że osoba ta ma bardzo dobre potencjalne możliwoś
ci nauczenia siętych
umieję
tnoś
ci. Można miećdużązdolnoś
ćempatii, ale nie posiadaćnabytych, czyli
wyuczonych, umiejętnoś
ci, które przekł
adają się na znakomitą obsł
ugę klientów,
ś
wietne trenowanie zawodników, bycie znakomitym wychowawcączy koordynatorem
pracy różnych osób. Analogiątego w muzyce był
by ktoś
, kto miał
by znakomity gł
os, a
przy tym pobierał
by lekcje ś
piewu, dzię
ki czemu stał
by się znakomitym tenorem
operowym. Bez tych lekcji nie zrobił
by kariery ś
piewaka operowego, mimo że
dysponował
by znakomitym potencjał
em −był
by Pavarottim, który nigdy nie miał
okazji, żeby sięw peł
ni rozwinąć
.
Kompetencje emocjonalne można podzielićna grupy, z których każda opiera sięna
pewnej wspólnej zdolnoś
ci wchodzącej w skł
ad inteligencji emocjonalnej. Te leżące u
podł
oża kompetencji emocjonalnych zdolnoś
ci mająistotne znaczenie dla skutecznego
nauczenia sięumieję
tnoś
ci potrzebnych do odniesienia sukcesu w pracy. Jeś
li komuś
brakuje na przykł
ad umieję
tnoś
ci społ
ecznych, to nie potrafi przekonać czy
zainspirowaćinnych, kierowaćzespoł
em lub inicjowaćzmiany. Jeś
li ktośma niską
samoś
wiadomoś
ć
, to nie bę
dzie sobie zdawałsprawy ze swoich sł
aboś
ci i bę
dzie mu
brakował
o pewnoś
ci siebie, która pł
ynie ze ś
wiadomoś
ci swoich silnych punktów.
Tabela 1 ukazuje związki między pięcioma wymiarami inteligencji emocjonalnej i
dwudziestoma pię
cioma kompetencjami emocjonalnymi22. Nikt z nas nie opanowałw
najwyższym stopniu wszystkich z nich; każdy ma tu silne punkty i braki czy
ograniczenia. Ale, jak sięprzekonamy, skł
adniki znakomitej pracy wymagają, byś
my
opanowali w bardzo dobrym stopniu pewnątylko liczbętych umiejętnoś
ci, na ogół
okoł
o sześ
ciu, i by umiejętnoś
ci, w których celujemy, rozkł
adał
y sięmniej więcej
równomiernie na wszystkie pięćobszarów inteligencji emocjonalnej. Ujmując to inaczej,
jest wiele dróg do ś
wietnoś
ci.
Kompetencje emocjonalne dzielimy na:
 niezależ
ne −każda z nich przyczynia sięw jedyny w swoim rodzaju sposób do
jakoś
ci pracy,
 wzajemnie zależne −każda z nich wynika w pewnym stopniu z kilku innych, a
mię
dzy niektórymi istniejąsilne zwią
zki wzajemne,

22 W tej ogólnej tabeli kompetencji ujęte sąodkrycia z: MOSAIC competencies for professionals and administrators (opracowanych przez US
Department of Personnel, 1996); Spencer i Spencer, Competence at Work; Richard Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective
Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982) oraz studiów nad kompetencjami zamieszczonych w: Richard H. Rosier (red.), The
Competency Model Handbook, vols. 1-3 (Lexington: Linkage, 19941996).
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 hierarchiczne − wchodzące w skł
ad inteligencji emocjonalnej zdolnoś
ci
nadbudowują się jedna na drugiej. Na przykł
ad samoś
wiadomoś
ć ma
kluczowe znaczenie dla samoregulacji i empatii; samoregulacja i
samoś
wiadomoś
ć przyczyniają się do umiejętnoś
ci motywowania się, a
wszystkie cztery przyczyniająsiędo umiejętnoś
ci społ
ecznych,
 konieczne, ale nie wystarczające − posiadanie zdolnoś
ci emocjonalnej nie
gwarantuje, że wykształ
cisz związane z nią kompetencje, takie jak
umiejętnoś
ćwspół
pracy czy przewodzenia, albo że wykażesz sięnimi. To,
czy dana kompetencja przejawi sięw pracy, okreś
lająrównieżinne czynniki,
takie jak panują
ca w miejscu pracy atmosfera lub twoje zainteresowanie
pracą.
 specyficzne −wprawdzie wszystkie umieszczone na tej liś
cie umieję
tnoś
ci są
bardzo przydatne we wszystkich zawodach i na wszystkich stanowiskach,
ale z drugiej strony różne zawody i stanowiska wymagają różnych
umiejętnoś
ci.
Tabela 1 Ogólne ramy kompetencji emocjonalnej

KOMPETENCJA OSOBISTA
Kompetencje te determinująstopień, w jakim radzimy sobie ze sobą

Samoś
wiadomoś
ć
Wiedza o swoich stanach wewnę
trznych, preferencjach, moż
liwoś
ciach i intuicyjnych ocenach (zob.RozdziałIV)

 Świadomoś
ćemocjonalna −rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków
 Poprawna samoocena −poznanie swoich silnych stron i ograniczeń
 Wiara w siebie −silne poczucie wł
asnej wartoś
ci i ś
wiadomoś
ćswoich możliwoś
ci i
umieję
tnoś
ci

Samoregulacja
Panowanie nad swoimi stanami wewnę
trznymi, impulsami i moż
liwoś
ciami (zob. RozdziałV)







Samokontrola −kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów
Spolegliwoś
ć−utrzymywanie norm uczciwoś
ci i prawoś
ci
Sumiennoś
ć−przyjmowanie odpowiedzialnoś
ci za swoje dział
ania
Przystosowalnoś
ć−elastycznoś
ćw dostosowywaniu siędo zmian
Innowacyjnoś
ć−ł
atwe przyjmowanie nowatorskich pomysł
ów i podejś
ćoraz nowych
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informacji

Motywacja
Skł
onnoś
ci emocjonalne, które prowadządo nowych celów lub uł
atwiająich osiągnię
cie (zob. RozdziałVI)

 Dąż
enie do osiągnię
ć−starania o lepsze wyniki albo speł
nienie kryteriów doskonał
oś
ci
Zaangażowanie −utoż
samianie swoich celów z celami grupy lub organizacji
 Inicjatywa −gotowoś
ćdo wykorzystywania szans i okazji
 Optymizm −wytrwał
oś
ćw dąż
eniach do osiągnię
cia wytyczonego celu mimo przeszkód
i niepowodzeń

KOMPETENCJA SPOŁECZNA
Kompetencje te determinująstopień, w jakim radzimy sobie z innymi

Empatia
Uś
wiadamianie sobie uczuć
, potrzeb i niepokojów innych osób (zob. RozdziałVII)

 Rozumienie innych − wyczuwanie uczući punktów widzenia innych osób oraz
aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami
 Doskonalenie innych − wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich
zdolnoś
ci
 Nastawienie usł
ugowe −uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów
Wspieranie róż
norodnoś
ci −tworzenie i podtrzymywanie szans na osią
gnię
cia dzię
ki
wykorzystywaniu róż
nych typów ludzi
 Świadomoś
ćpolityczna −rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków
wś
ród osób z wł
adzy

Umieję
tnoś
ci społ
eczne
Umieję
tnoś
ćwzbudzania u innych poż
ą
danych reakcji (zob. Rozdział
y VIII i IX)









Wpł
ywanie na innych −opanowanie metod skutecznego przekonywania
Porozumienie −sł
uchanie bez uprzedzeńi wysył
anie przekonują
cych komunikatów
Łagodzenie konfliktów −poś
redniczenie w sporach i rozwią
zywanie ich
Przewodzenie −inspirowanie jednostek i grup lub kierowanie nimi
Katalizowanie zmian −inicjowanie zmian lub kierowanie nimi
Tworzenie więzi −pielę
gnowanie instrumentalnych stosunków z innymi
Współ
praca −praca z innymi dla osią
gnięcia wspólnego celu
Umieję
tnoś
ci zespoł
owe −organizowanie współ
dział
ania wszystkich czł
onków grupy
dla osią
gnię
cia zbiorowego celu

Powyższa lista umożliwia nam zestawienie naszych silnych stron i znalezienie
umieję
tnoś
ci, które chcielibyś
my opanowaćlepiej. W czę
ś
ci II i III tej książki omawiam
bardziej szczegół
owo poszczególne kompetencje, ukazując, jak wyglą
dają w cał
ej
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okazał
ości i co siędzieje, gdy ich brakuje. Byćmoże czytelnicy bę
dąchcieli przejś
ćod
razu do opisu kompetencji, które najbardziej ich interesująi majądla nich najwię
ksze
znaczenie −rozdział
y poś
wię
cone im wynikająw pewnym stopniu z poprzednich
(podobnie jak opisywane w nich kompetencje), ale nie trzeba ich czytaćw ustalonym
przez autora porządku.

Byćnajlepszym −co jest do tego potrzebne
Te same kompetencje mogąpomóc wybićsięludziom w różnych zawodach i na
różnych stanowiskach. Na przykł
ad w oddziale kasy chorych Blue Cross dobrzy
przedstawiciele dział
u obsł
ugi klientów odznaczają się dużą samokontrolą,
sumiennoś
cią i empatią. Dla kierowników sklepów detalicznych, którzy pragną
osiągnąćsukces, istotna jest ta sama trójca −samokontrola, sumiennoś
ći empatia −oraz
23
jeszcze jedna, czwarta, umieję
tnoś
ć
, którąjest nastawienie usł
ugowe .
Umieję
tnoś
ci potrzebne do odniesienia sukcesu mogąsięzmieniać
, w miaręjak
wspinamy siępo drabinie sł
użbowej −w większoś
ci dużych organizacji kierownicy
wyż
szego szczebla musząmiećwię
ksząś
wiadomoś
ćpolitycznąniżkierownicy szczebla
ś
redniego24. U najlepszych pielęgniarek i pielę
gniarzy takąumieję
tnoś
ciąjest poczucie
humoru, u bankowców respektowanie tajemnicy klientów, u wybitnych dyrektorów
szkółznajdowanie sposobów nakł
onienia nauczycieli i rodziców do współ
dział
ania.
Najlepsi poborcy podatków z Urzędów Skarbowych sądobrzy nie tylko w liczeniu, ale
również w umieję
tnoś
ciach społ
ecznych. W policji używanie najł
agodniejszych z
niezbędnych ś
rodków przymusu jest, co zrozumiał
e, cennąumieję
tnoś
cią.
Poza tym kluczowe kompetencje muszązgadzaćsięz charakterem danej firmy.
Każda firma i każda branża ma swąwł
asnąekologięemocjonalną, w związku z czym
różniąsięcechy adaptacyjne osób w nich pracujących.
Pomijając jednak specyficzne dla róż
nych zawodów, stanowisk i branżwymogi,
trzeba podkreś
lić
, że blisko trzysta zamówionych przez różne firmy analiz wykazuje, iż
w szerokim wachlarzu zawodów i stanowisk o wiele ważniejszym skł
adnikiem recepty
na sukces niż zdolnoś
ci czysto umysł
owe jest inteligencja emocjonalna25. To, że
najważniejsze umiejętnoś
ci najlepszych, gwiazd, wynikająz inteligencji emocjonalnej,
nie jest żadnym zaskoczeniem dla − powiedzmy − domokrążców. Ale nawet u
23 Walter V. Clarke Associates, „Activity Vector Analysis: Some Applications to the Concepts of Emotional Intelligence”, June 1996.
24 Ann Howard i Douglas W. Bray, Managerial Lives in Transition (New York: Guilford Press, 1988).
25 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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naukowców i przedstawicieli zawodów technicznych myś
lenie analityczne stoi na
trzecim miejscu, po wpł
ywowoś
ci i pragnieniu osiągnięć
. Sama przenikliwoś
ćumysł
u
nie doprowadzi uczonego na szczyt, jeś
li nie będzie sięon jednocześ
nie odznaczał
zdolnoś
ciąwpł
ywania na innych i przekonywania ich oraz wewnę
trznądyscypliną,
pomagającąuparcie dążyćdo wyznaczonego celu. Leniwy albo mał
omówny geniusz
może miećwszystkie odpowiedzi w gł
owie, ale zupeł
nie nie licząsięone, jeś
li nikogo
nie obchodzą!
Weźmy „technologów nad technologami” to znaczy „inż
ynierów −konsultantów
firm”. Przedsiębiorstwa dział
ające w dziedzinach najbardziej skomplikowanych
technologii zawsze majątakich ludzi pod ręką, aby prace nad nowymi rozwiązaniami
nie sprowadził
y ich na manowce. Są oni w takiej cenie, że w corocznych
sprawozdaniach umieszcza sięich pod względem zarobków w jednej grupie z dyrekcją
.
Co sprawia, że ci najlepsi guru technologii sątacy wyjątkowi i wysoko opł
acani? „Nie
jest to potę
ga ich intelektu −prawie wszyscy w tych firmach sątak samo bystrzy −ale
ich kompetencja emocjonalna −mówi Susan Ennis z Bank Boston. −Jest to ich zdolnoś
ć
sł
uchania, wpł
ywania, współ
pracowania oraz motywowania ludzi do wspólnej pracy
dla osiągnięcia wytyczonego celu”.
Z pewnoś
cią wiele osób dotarł
o na szczyty mimo braków w inteligencji
emocjonalnej, lecz dziśfirmy, w których ludzie zgodnie współ
pracują, zaczynająmieć
coraz większą przewagę nad konkurentami. Tam, gdzie kł
adzie się nacisk na
elastycznoś
ć
, pracęzespoł
owąoraz silne nastawienie na klienta, ten kluczowy zespół
umieję
tnoś
ci emocjonalnych staje sięcoraz ważniejszym czynnikiem umożliwiającym
wybitne osiągnię
cia. I sprawdza sięto w każdym zawodzie i w każdej częś
ci ś
wiata 26.

26 Te kompetencje emocjonalne odgrywająduż
ąrolęw znakomitej pracy na każ
dym praktycznie stanowisku. Wedł
ug pewnych szacunków,
kompetencje ogólne okreś
lają−w zale ż
noś
ci od zawodu i stanowiska −od 80 do 90 procent zachowańtypowych dla najlepszych pracowników.
W szacunkach tych bierze sięrównieżpod uwagętrzy czysto umysł
owe umiejętnoś
ci −myś
lenie analityczne, myś
lenie pojęciowe i specyficzną
dla danego zawodu wiedzęfachową−które nie wchodząw zakres inteligencji emocjonalnej. Zob.: Spencer i Spencer, Competence at Work, w
sprawie bardziej szczegół
owego omówienia.
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RozdziałIII
Twarde argumenty na rzecz „mię
kkich” umieję
tnoś
ci

W LUCENT T ECHNOLOGIES czł
onkowie ekip, które dostarczają surowców do
przerobu, prócz wiedzy technicznej musząwykazywaćsięumieję
tnoś
ciąsł
uchania i
rozumienia, elastycznoś
cią i zdolnoś
cią do pracy zespoł
owej. Muszą też posiadać
umieję
tnoś
ćmobilizowania innych, wyróżniaćsięzaangażowaniem i zaufaniem do
osób, z którymi wspólnie pracują.
W oś
rodku medycznym Uniwersytetu Nebraski uważa się wiedzę fachową i
zdolnoś
ci analityczne za nieocenione, ale tak samo traktuje się kompetencje
emocjonalne: innowacyjnoś
ć
, zdolnoś
ćskutecznego przewodzenia oraz rozwijania więzi
partnerskich i tworzenia sieci powią
zań.
W Amoco, ogromnej firmie petrochemicznej, ceni sięwiedzęfachowąi umiejętnoś
ć
analitycznego myś
lenia, ale oprócz tych cech znajdująsiętam też: pewnoś
ćsiebie,
elastycznoś
ć
, pragnienie osiągnięć
, zdolnoś
ć do pracy zespoł
owej i współ
pracy,
1
umieję
tnoś
ćwpł
ywania na innych i rozwijania ich zdolnoś
ci .
Te portrety kompetencji, narysowane po setkach godzin wywiadów i ocen
przeprowadzonych w miejscach pracy, ukazująjak w soczewce podstawowe fakty, z
którymi liczyćsięmuszątysiące ludzi pracy. Kiedy je analizował
em, przyszł
o mi do
gł
owy pytanie, którego jakośnikt wcześ
niej nie zadał
: jakądokł
adnie rolęodgrywa w
znakomitym wykonywaniu pracy kompetencja emocjonalna, a jakąumieję
tnoś
ci czysto
techniczne i intelekt?

Wskaź
nik ś
wietnoś
ci
Miał
em tyle szczęś
cia, że udał
o mi sięuzyskaćdostęp do modeli kompetencji
potrzebnych na 181 różnych stanowiskach w 121 przedsię
biorstwach i organizacjach z
cał
ego ś
wiata, zatrudniających w sumie miliony osób. Modele te ukazywał
y, co zdaniem
dyrekcji każdej z nich skł
ada sięna obraz doskonał
oś
ci na danym stanowisku pracy2.
1 Richard H. Rosier (red.), The Competency Model Handbook, vol. 1 (Lexington, MA: Linkage, 1994).
2 W najlepszych modelach kompetencji porównuje siępracowników przecię
tnych z najlepszymi w danej dziedzinie. Grupęnajlepszych wybiera
sięna ogółna podstawie wysokoś
ci zarobków albo innych mocnych kryteriów przodowania w pracy, ewentualnie na podstawie 360 -stopniowej
oceny ich pracy, uwzglę
dniają
cej opinie szefów, kolegów, pracowników i klientów. Z każ
dym kandydatem do tego tytuł
u −i z porównywalną
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Przeprowadził
em bardzo prostąanalizę−sprawdził
em, które kompetencje uważane
za istotne na danym stanowisku, w danym zawodzie czy dziedzinie można zaliczyćdo
umieję
tnoś
ci czysto umysł
owych lub technicznych, a które do emocjonalnych. Na
przykł
ad w Amoco lista kluczowych umieję
tnoś
ci potrzebnych szefom dział
ów
projektowania technik informacyjnych obejmował
a piętnaś
cie cech. Cztery z nich był
y
czysto umysł
owe lub techniczne, natomiast cał
a reszta zaliczał
a się do kategorii
kompetencji emocjonalnej. Proste obliczenia wykazują
, że 73 procent umiejętnoś
ci
uważanych przez Amoco za kluczowe dla znakomitej pracy to kompetencje
emocjonalne.
Kiedy zastosował
em tęmetodędo wszystkich 181 wzorców kompetencji, odkrył
em,
że 67 procent −dwie trzecie −umiejętnoś
ci uważanych za niezbę
dne dla skutecznej pracy
to kompetencje emocjonalne. W porównaniu z ilorazem inteligencji i wiedząfachową
kompetencja emocjonalna miał
a dwukrotnie wię
ksze znaczenie. Odnosił
o sięto do
wszystkich rodzajów stanowisk we wszystkich rodzajach organizacji.
Chcąc upewnićsię, że moje odkrycia nie sąwynikiem przypadkowego zbiegu
okolicznoś
ci, zlecił
em firmie Hay/McBer wykonanie niezależ
nych badań(zob. Dodatek
2). Przeanalizowali na nowo dane z czterdziestu różnych przedsiębiorstw, aby okreś
lić
,
w jakim stopniu w porównaniu z przecię
tnąnajlepsi pracownicy (gwiazdy) opanowali
danąumiejętnoś
ć
. Byłto zatem nieco inny sposób uzyskania odpowiedzi na moje
pytanie.
Analiza przeprowadzona przez Hay/McBer opierał
a sięna najlepszych dostępnych
danych −wynikach szczegół
owych i wnikliwych wywiadów oraz testów i ocen, którym
poddano setki pracowników. Ponownie okazał
o się
, że kompetencje emocjonalne był
y
dwukrotnie ważniejsze dla znakomitych osiągnięćniżczysty intelekt i wiedza fachowa.

Silne strony przywódcy
Kompetencja emocjonalna odrywa szczególnie ważnąrolęw przewodzeniu, czyli
peł
nieniu roli, która polega przede wszystkim na mobilizowaniu innych do
skuteczniejszego wywiązywania się z nał
ożonych zadań. Brak umiejętnoś
ci
interpersonalnych u przywódcy odbija sięniekorzystnie na pracy wszystkich jego
grupąpracowników przecię
tnych −przeprowadza siędokł
adny wywiad, pytając o metody i wyniki pracy, w tym −na przykł
ad −prosząc o
szczegół
owy opis tego, co zrobili, odnoszą
c trzy duże sukcesy w pracy oraz trzy poraż
ki. Opisy te sąnastępnie analizowane pod kątem
kompetencji, którymi dana osoba wykazał
a sięw tych sytuacjach. Mniej dokł
adna, ale ze wzglę
dów oszczędnoś
ciowych czę
ś
ciej stosowana
metoda polega na zleceniu grupie ekspertów sporzą
dzenia listy kompetencji, które −na podstawie ich badań−charakterystyczne sądla
najlepszych pracowników.
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podwł
adnych −prowadzi do marnowania czasu, wywoł
uje gorycz, osł
abia motywacjęi
zaangażowanie, budzi zł
oś
ć
, wrogoś
ć i apatię. Wysoką inteligencję emocjonalną
przywódcy lub jej brak można mierzyć zyskami lub stratami organizacji w
wykorzystywaniu talentów podwł
adnych.
Dyrektor do spraw badania i prognozowania rozwoju w dużej firmie handlującej
produktami technicznymi na cał
ym ś
wiecie kieruje dwustu analitykami pracującymi w
oddział
ach znajdujących sięw różnych krajach. Do ich najważniejszych zadańnależy
spotykanie sięz projektantami i decydowanie o tym, czy ich wyroby powinny zostać
wprowadzone na rynek, dopingowanie szefów zakł
adów wytwarzających produkty,
których sprzedaż spada, kierowanie pomysł
odawcami, którzy stracili orientację i
potrzebująwskazówek.
−Na tych spotkaniach panuje gorąca atmosfera −mówi dyrektor. −Ludzie dająsię
ponosićemocjom, trzeba więc dział
aćrozsądnie, rozł
adowywaćnapięcie i zachowywać
spokój. Kiedy ktośchce wprowadzićprodukt, nad którym pracuje, na rynek albo ma
jakieśkł
opoty, ł
atwo się-ekscytuje. Trzeba zachowaćswój punkt widzenia i pewną
perspektywęi zaprezentowaćsięw taki sposób, by ci zaufali i szanowali cię.
−Wię
kszoś
ćnaszych ludzi to absolwenci wyższych uczelni; nauczyli sięużywać
narzę
dzi analitycznych −zauważa. −Kiedy jednak inni przychodządo nich ze swoimi
obawami i problemami, musząsobie z tym poradzići ocenićz globalnego punktu
widzenia. Mająnarzędzia techniczne, ale musząumiećwychwycićtwórczy pomysłalbo
zaproponować jakieś realne, praktyczne podejś
cie, dzię
ki któremu bę
dzie moż
na
przekształ
cićpomysłw uż
yteczny produkt.
Opanowanie wzbudzającej wielkie emocje sytuacji wymaga umieję
tnoś
ci
rozwiązywania problemów i sporów, na które skł
adają sięumieję
tnoś
ćszybkiego
ustalania prawdy i budowania porozumienia, zdolnoś
ćdo pilnego wysł
uchiwania
innych oraz przekonywania i wydawania chę
tnie przyjmowanych zaleceń. Jak ujmuje to
ów dyrektor: „Musisz miećtakie cechy jak samoś
wiadomoś
ć
, zdolnoś
ćpatrzenia z
pewnej perspektywy i wyczucie sytuacji, a wtedy jesteśtąosobąprzy stole rozmów, na
której polegająwszyscy”.
Zgadza sięz tym Robert Worden, piastujący identyczne stanowisko w Eastman
Kodak: „Nie wystarczy zrobić wspólną analizę czy siedzieć przy komputerze i
ekscytowaćsięfantastycznąanalizą regresji, jeś
li boisz się przedstawićte wyniki
dyrekcji. Umieję
tnoś
ć nawiązywania kontaktu, mówienia tak, by cię sł
yszano,
zadowolenie z samego siebie to zdolnoś
ci, które sąbardzo ważne”.
Wiele osób z zarządu i naczelnej dyrekcji Eastman Kodak trafił
o tam z dział
u
badania rynku, w tym prezes, który pracowałw tej sekcji siedem lat. Ale wyczucie
tendencji na rynku, które daje wieloletnia praca w tym dziale, jest dopiero początkiem.
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„Poł
owa potrzebnych ci umiejętnoś
ci to umieję
tnoś
ci techniczne −mówi Worden. −Ale
druga poł
owa należ
y do tej delikatniejszej sfery, do inteligencji emocjonalnej. I jest
naprawdęzadziwiające, jak ta druga odróżnia najlepszych pracowników od reszty”.

Praktyczna zasada
Obserwacje Wordena potwierdzajądane. Po zbadaniu sytuacji w setkach firm stał
o
siędla mnie jasne, że im wyż
szy jest szczebel hierarchii sł
użbowej w danej organizacji,
tym ważniejsza staje sięinteligencja emocjonalna.
Moje przypuszczenia potwierdził
y systematyczne badania jednej bardzo dużej
organizacji, a mianowicie agencji rządowych, zatrudniających ponad dwa miliony osób.
Jest to jedna z niewielu organizacji na ś
wiecie dysponujących szczegół
ową oceną
kompetencji potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy na każdym praktycznie
stanowisku 3. Pracując wspólnie z Robertem Buchelem, ekonomistą pracy ze Smith
College, odkryliś
my, że faktycznie im wyższe stanowisko, tym mniej ważne stająsię
umieję
tnoś
ci techniczne i zdolnoś
ci czysto umysł
owe, a coraz ważniejsze te, które
wchodząw zakres inteligencji emocjonalnej.
Ale administracja rządowa może byćprzypadkiem szczególnym. Ponownie więc
zamówił
em w Hay/McBer analizęich danych, tym razem w celu oszacowania znaczenia
kompetencji emocjonalnej dla osób zajmujących najwyższe stanowiska w
przedsię
biorstwach. Rezultaty, opierające sięna badaniu setek najwyższych urzę
dników
z pię
tnastu firm o zasię
gu ogólnoś
wiatowym −w tym IBM, PepsiCo i Volvo −był
y
oszał
amiające.
Okazał
o się
, że najlepszych szefów odróżnia od przecię
tnych zaledwie jedna
zdolnoś
ćumysł
owa −rozpoznawanie schematów, czyli myś
lenie „wielkoobrazkowe”,
pozwalające przywódcom wył
onićz morza docierają
cych do nich informacji te, które
ś
wiadczą o znaczących trendach, i opracować strategiczny i dalekosię
żny plan
4
przyszł
ych posunię
ć.
Jednak z jednym wyjątkiem, wyższoś
ćintelektualna czy wiedza techniczna nie
odgrywał
y żadnej roli w odnoszeniu przez przywódców sukcesów. Na najwyższym
szczeblu zarządzania potrzebne zdolnoś
ci umysł
owe sąna ogółwyrównane i fakt, że
3 Modele kompetencji pracowników administracji rządowej USA znaleź
ćmoż
na na CD-ROM „Personnel Manager”. Personnel Resources and
Development Center, U.S. Office of Personnel Management, Washington, DC, 1997.
4 Najlepsi przywódcy polegali na myś
leniu „wieloobrazowym”, ale w mniejszym niż inni stopniu na myś
leniu dedukcyjnym, w
kategoriach,jeś
li... to”.
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ktośjest trochęlepszy, nie czyni z niego wybijającego sięprzywódcy.
Przy dążeniu do sukcesu na najwyż
szych szczeblach zarządzania i na stanowiskach
przywódczych kompetencja emocjonalna zapewnia niemal wszystko, co potrzebne do
uzyskania przewagi nad konkurentami.

Wartoś
ćczarów
Patrick McCarthy odprawia czary, których obiektem jest tym razem Donald
Peterson, emerytowany prezes Ford Motor Company. Peterson poszukuje pewnego
rodzaju kurtki sportowej rozmiaru 43, który trudno znaleźć
. Dzwoni w tej sprawie do
McCarthy’ego, sprzedawcy w dziale odzieży męskiej wzorcowego sklepu Nordstroma
w Seattle. McCarthy przegląda towar na stoiskach i w magazynie, ale nie znajduje
odpowiedniej kurtki. Obdzwania wię
c inne sklepy z odzieżąmęską, ale na próżno.
Nigdzie nie ma tego, co chce kupićPeterson.
Parędni później McCarthy dzwoni do Petersona i informuje, że udał
o mu się
nakł
onićproducenta do zrealizowania specjalnego zamówienia, w związku z czym
kurtka jest jużw drodze.
W sieci sklepów sł
ynących z dbał
oś
ci o klienta McCarthy jest legendą. Przez ponad
pię
tnaś
cie lat byłtam najlepszym sprzedawcą5. Dba on o swoich klientów, znacznie
wykraczając poza rutynowądobrąobsł
ugę
, kiedy odwiedzająsklep, w którym pracuje.
Ma swojąprywatną bazędanych o gustach ponad sześ
ciu tysięcy bywalców jego
magazynu i zawiadamia osobiś
cie każ
dego z nich, kiedy przyjdzie towar, który jego
zdaniem może sięspodobać
, a nawet dzwoni do rodzin klientów, którzy mająwkrótce
obchodzićurodziny albo jakieśrocznice, sugerując, co dobrze by był
o kupićim w
prezencie.
Jeś
li weźmiemy pod uwagę
, że dwie trzecie albo większa częś
ćtakiej wyją
tkowo
wydajnej pracy jest rezultatem kompetencji emocjonalnej, to dojdziemy do wniosku, że
wyszukiwanie osób, które posiadają takie umiejętnoś
ci, albo pielęgnowanie tych
zdolnoś
ci u jużzatrudnionych dodaje ogromnąwartoś
ćdo majątku firmy. Ogromną, to
znaczy jak dużą? McCarthy sprzedaje rocznie artykuł
y o wartoś
ci ponad miliona
dolarów, a inni zatrudnieni w tej sieci sprzedawcy towary o wartoś
ci przeciętnie 80
tysięcy. Wystarczy?
Najlepszych szacunków wartoś
ci ekonomicznej dodanej przez takich
wyróż
niających siępracowników dostarcza przeł
omowa analiza pracy tysię
cy osób na
5 Robert Spector i Patrick D. McCarthy, The Nordstrom Way (New York: John Wiley, 1995).
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różnych stanowiskach, od urzędniczki pocztowej do wspólników w firmach
prawniczych6 . W badaniach przeprowadzonych przez Johna Huntera (z Uniwersytetu
Michigan) oraz Franka Schmidta i Michaela Judischa (z Uniwersytetu Iowy),
porównano wartoś
ćekonomicznąosiągających najlepsze wyniki pracowników, takich
jak Patrick McCarthy, stanowiących 1 procent ogół
u, z wartoś
cią pracowników
przeciętnych i marnych.
Wartoś
ćta −jak odkryto −wzrasta wraz ze stopniem zł
ożonoś
ci pracy:
W zawodach prostszych, takich jak operator maszyny czy urzędnik, osoby
mieszczące się w najwyższej 1-procentowej częś
ci wytwarzają trzykrotnie wyższy
dochód niżte, które mieszcząsięw najniższej również1-procentowej częś
ci. Znaczy to,
że sąone warte trzykrotnie wię
cej niżnajgorsi.
W zawodach o ś
redniej zł
ożonoś
ci pracy, takich jak sprzedawcy czy mechanicy,
najlepsi pracownicy okazali siędwunastokrotnie wydajniejsi niżnajgorsi. A zatem jedna
osoba z najwyż
szej jednoprocentowej grupy warta jest tyle, co dwanaś
cie osób z
najniższej jednoprocentowej grupy.
Na innej zasadzie oparto porównanie wydajnoś
ci w najbardziej zł
ożonych
zawodach, takich jak agenci firm ubezpieczeniowych, gł
ówni księ
gowi, prawnicy i
lekarze. Osiągających najlepsze wyniki porównywano nie z najgorszymi, ale z
przeciętnymi kolegami po fachu. Jednak nawet i w tym wypadku wartoś
ćdodana
jednego z należących do najwyższej jednoprocentowej grupy był
a o 127 procent
7
większa .

Kompetencja daje najlepsze rezultaty na samym szczycie
Dyrektora naczelnego oddział
u jednego z poł
udniowoamerykańskich koncernów
awansowano na wyższe stanowisko. O objęcie wakatu po nim rywalizował
o sześ
ciu
wicedyrektorów. Rywalizacja ta doprowadził
a do obniżenia skuteczności ich dział
ania
zespoł
owego. Koncern zatrudniłniezależnego konsultanta dla oceny zalet i wad tej
szóstki, aby dokonaćopartego na obiektywnych kryteriach wyboru.
Oto sł
owa konsultanta po dokonaniu wyboru: „Bardzo wysoka inteligencja
emocjonalna nowego dyrektora naczelnego sprawiał
a, że pozostał
ym pię
ciu
6 John E. Hunter, Frank L. Schmidt i Michael K. Jud iesch, „Individual Differences in Output Variability as a Function of Job Complexity”,
Journal of Applied Psychology 75, 1(1990).
7 Dla odmiany na niższych stanowiskach 1 procent najlepszych pracowników przysparzało 52 procent większąwartoś
ćdodaną, a na
stanowiskach ś
redniego szczebla warto ś
ćwię
ksząo 85 procent, co teżrobi wraż
enie. Zob.: Hunter, Schmidt i Judiesch, „Individual Differences”.
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wicedyrektorom, którzy równieżubiegali sięo to stanowisko, ł
atwiej był
o pogodzićsię
z jego awansem”. Dodaje on, że pod kierownictwem nowego dyrektora naczelnego
firma ta „stał
a sięw swoim sektorze najbardziej dochodowąw kraju i osią
gnę
ł
a takie
zyski jak nigdy dotąd”.
Skoro kompetencja emocjonalna pobudza do tak znakomitych osiągnięć
, to
zrozumiał
e, że najwię
ksze profity daje na szczycie. Ze wzglę
du na ich decyzje w
sprawach finansowych, jakoś
ćpracy dyrektorów ma o wiele wię
ksze konsekwencje
„dolarowe” niżjakoś
ćpracy ich podwł
adnych. W krańcowych przypadkach ś
wietny
dyrektor naczelny może pomnoż
yćdochody dużej firmy o wiele milionów, natomiast
kiepski doprowadzićjądo upadku.

Ile dokł
adnie warta jest gwiazda?
Mał
ej grupie osób z dział
u sprzedaży w RCA udawał
o siępowiększaćco roku konto
firmy o wiele milionów dolarów. Jak? Bynajmniej nie dlatego, że mieli większąwiedzę
fachowąniżinni z tego samego dział
u, lecz dlatego, że lepiej potrafili dogadywaćsięz
klientami.
Przypadek ten jest jednym z wielu tysięcy zbadanych przez Lyle’a Spencera,
protegowanego McClellanda, dyrektora dział
u badań i technologii ś
wiatowej w
8
Hay/McBer w Bostonie . A jaka był
a przyczyna tego oszał
amiają
cego sukcesu?
−Przecię
tni szefowie operacji finansowych zadowalali sięspę
dzaniem z klientami
minimalnej iloś
ci czasu, akurat tyle, ile potrzebowali, żeby upewnićsię
, że klienci są
zadowoleni −powiedziałSpencer. −Natomiast ci najlepsi poś
wię
cali klientom mnóstwo
czasu, uwodzili ich, zabierali na kielicha, opowiadali im o nowych technologiach i
możliwoś
ciach, jakie daje nowy sprzęt, korzyś
ciach, jakie mogąodnieś
ć
, stosują
c go
przy produkcji swoich wyrobów, i w rezultacie nie utrzymywali sprzedaży na tym
samym poziomie, ale stale jązwię
kszali. Gł
ównąrolęodgrywał
a w tym umiejętnoś
ć
tworzenia wię
zi towarzyskich, wyczuwanie czuł
ych miejsc i zainteresowańklientów
oraz wiedza jak sprawić
, by oferowane przez nich wyroby odpowiadał
y potrzebom i
pragnieniom klientów.
O dziwo, jednąz dziedzin, w których bardzo duże znaczenie odgrywa inteligencja
emocjonalna, jest oprogramowywanie komputerów. Programiś
ci z najbardziej wydajnej
10-procentowej grupy sąo 320 procent lepsi od swoich przeciętnych kolegów, a rzadko
8 Zob.: Lyle M. Spencer Jr. i Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance (New York: John Wiley and Sons,
1993).
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zdarzające sięwś
ród nich supergwiazdy, których jest jeden procent, produkująażo
1272 procent więcej, co jest zaiste porażającąróżnicą9.
−Tym, co wyróżnia najlepszych, nie sąpo prostu umiejętnoś
ci fachowe, ale praca
zespoł
owa −twierdzi Spencer. −Tym najlepszym chce sięzostawaćdo późna, aby
pomóc kolegom w ukończeniu projektu. Dzieląsięteżz nimi uł
atwiają
cymi pracę
odkryciami, a przecieżmogliby zachowaćje dla siebie. Oni nie rywalizująz innymi, ale
współ
pracują.
Zyski, które przynosząosoby o najwyższych kompetencjach emocjonalnych, bywają
ogromne. W ramach badań sprzedawców zatrudnionych w czterdziestu czterech
spoś
ród znajdują
cych sięna liś
cie pię
ciuset najlepszych firm magazynu „Fortune”
Spencer pytałszefów dział
ów sprzedaży, o ile lepiej niżprzecię
tni wypadająnajlepsi ich
pracownicy. Okazał
o się, że każdy z górnych 10 procent przodujących sprzedawców
uzyskiwałobroty w wysokoś
ci −ś
rednio −6,7 miliona dolarów, podczas gdy normą
był
y 3 miliony. Każdy z nich przysparzałzatem firmie dwa razy więcej dochodu. Jeś
li
weźmiemy pod uwagę
, że w tamtym okresie pensja sprzedawcy oscylował
a w
granicach okoł
o 42 tysięcy dolarów, to oznacza to, że 3,7 miliona wartoś
ci dodanej przez
każdego z nich przewyższał
o ich zarobki (a więc wydatki firmy) osiem10
dziesię
ciooś
miokrotnie!

Punkt przeważ
ają
cy szalę
Umieję
tnoś
ci emocjonalne nie pojawiająsiępojedynczo, ale cał
ymi zespoł
ami. Do
szczytowych osiągnię
ćpotrzebna jest nie jedna czy dwie, lecz cał
a ich mieszanka. David
McClelland stwierdził
,ż
e gwiazdy nie majątalentu tylko do −powiedzmy −wpł
ywania
na innych, ale że posiadają zdolnoś
ci z każdej z pięciu dziedzin inteligencji
emocjonalnej: samoś
wiadomoś
ci, samoregulacji, motywacji, empatii i umiejętnoś
ci
społ
ecznych.
Gdy masękrytycznąosiągnązdolnoś
ci z cał
ego ich spektrum, stająsięwybijającymi
pracownikami. Moment osiągnięcia owej masy krytycznej jest czymśw rodzaju reakcji
chemicznej zbliżającej się do punktu katalizy. McClelland nazywa ten punkt
„przeważającym szalę”.
9 J. Martin, Rapid Application Development (New York: Macmillan, 1990); C. Jones, Programming Productivity (New York: McGraw-Hill,
1986). Obu cytowa łLyle Spencer w referacie przedstawionym na dorocznym spotkaniu International Personnel Management Association, Boston,
June 25, 1996.
10 S. Sloan i Lyle M. Spencer, „Participant Survey Results”, Hay Salesforce Effectiveness Seminar, Atlanta, 1991.
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− Kiedy
osią
gniesz
punkt
przeważający
szalę,
skokowo
wzrasta
prawdopodobieństwo, że staniesz sięwyróżniającym pracownikiem − wyjaś
nia mi
Mary Fontaine z Hay/McBer przy okazji omawiania badańosób z kierownictwa IBM i
PepsiCo. − Ten punkt krytyczny może zależećod tego, jak często wykazujesz się
kluczowymi umieję
tnoś
ciami, od ich poziomu albo sposobu manifestowania.
W PepsiCo ci spoś
ród kadry kierowniczej, którzy osiągnęli ów punkt krytyczny −
opanowawszy w bardzo dobrym stopniu przynajmniej sześ
ćumieję
tnoś
ci z cał
ego
zakresu −mieli o wiele wię
ksze szanse znaleźćsięw górnych trzydziestu procentach
najlepszych szefów niżreszta. Odzwierciedlał
y to premie, które otrzymywali za wyniki
kierowanych przez nich dział
ów. Spoś
ród tych, którzy dobrze opanowali sześ
ćlub
siedem umiejętnoś
ci, 87 procent plasował
o się w jednej trzeciej najlepszych
11
dyrektorów .
Umieję
tnoś
ci te przesądzał
y nie tylko o sukcesie oddział
ów znajdujących sięw
Stanach Zjednoczonych, ale także filiach firmy na cał
ym ś
wiecie. Osoby, które osiągnę
ł
y
punkt przeważający szalę
, stanowił
y w Europie 82 procent jednej trzeciej kierowników
osiągających najlepsze wyniki, a w Azji 86 procent.
Niedostatek lub brak tych umiejętnoś
ci był
y często poważnąwadą. Osoby, którym
ich brakował
o, stanowił
y zaledwie 13 procent najlepszych szefów w oddział
ach
europejskich, 11 procent w azjatyckich i 20 procent w amerykańskich.
Umieję
tnoś
ciami emocjonalnymi, które najczę
ś
ciej decydował
y o sukcesie na takim
poziomie, był
y:
 inicjatywnoś
ć
, dążenie do osiągnięći zdolnoś
ćprzystosowania się;
 wpł
ywowoś
ć, umieję
tnoś
ćkierowania zespoł
em i ś
wiadomoś
ćpolityczna;
 empatia, wiara w swoje możliwoś
ci i umiejętnoś
ćkształ
towania innych.
Szefowie dział
ów, którzy posiedli te umieję
tnoś
ci w dużym stopniu, pracowali o
pię
tnaś
cie do dwudziestu procent lepiej niżod nich oczekiwano, natomiast ci, którym
ich brakował
o, o dwadzieś
cia procent gorzej.
Punkt przeważający szalęważny jest nie tylko u szefów; ma on istotne znaczenie dla
jakoś
ci pracy na każ
dym szczeblu organizacji. Dowodzi tego w dobitny sposób sytuacja
w jednej z firm ubezpieczeniowych o ogólnokrajowym zasię
gu. Ci z agentów, którzy
odczuwali niedostatek konkretnych kompetencji emocjonalnych, takich jak wiara w
siebie, inicjatywnoś
ć
, empatia, sprzedawali polisy przecię
tnie za 54 tysią
ce dolarów.
Natomiast ci, którzy opanowali w bardzo dużym stopniu przynajmniej pię
ćz oś
miu
11 Tych sześ
ćczy siedem umiejętnoś
ci, które przeważ
ał
y szalę
, pochodził
o ze zbioru dwunastu (z czego dziesięćto kompetencje emocjonalne),
szczególnie ważnych dla osią
gnię
cia sukcesu w konkretnej firmie. David C. McClelland, „Behavioral event interviews as an alternative to
traditional ability tests as a way to identify personal competencies associated with top executives success”, Psychological Science, w druku, 1998.
Mc Clelland podzieliłsięze mnądodatkowymi danymi.
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kluczowych kompetencji, uzyskiwali w porównaniu z nimi wielkie sukcesy, sprzedając
ś
rednio polisy wartoś
ci 114 tysię
cy dolarów.

Kiedy odejś
cie pracownika uderza w finanse firmy
Tak jak oczywista jest wartoś
ćdodana dzięki kompetencji emocjonalnej, tak jej brak
duż
o kosztuje. Szczególnie wysokącenępł
acićtrzeba za rotacjępracowników. Lyle
Spencer ocenia rzeczywisty koszt utraty pracownika na sumęrównąjego cał
orocznej
pł
acy. Te ukryte koszty wynikająnie z szukania i szkolenia nowych ludzi, ale przede
wszystkim z niezadowolenia klientów i niż
szej wydajnoś
ci wszystkich osób, które
pracująz nowo zatrudnionymi.
Kiedy firma traci wielu pracowników, nawet zaszeregowanych do niskich grup
wynagrodzenia, to koszty tego mogąbyćznaczne. Szacuje się, że koszty wymiany
personelu w handlu detalicznym i firmach ubezpieczeniowych przekraczają o 50
procent roczny koszt utrzymania pracowników12. Dotyczy to zwł
aszcza osób
zatrudnionych po raz pierwszy.
Jeś
li z pracy rezygnuje wysoki urzę
dnik, to koszty te mogąwzrosną
ćniebotycznie.
Firma, która musi zastąpićzwolnionego dyrektora kimśz zewnątrz, powinna sięliczyć
z wydatkami rzę
du setek tysięcy, jeś
li nie milionów, dolarów.
W dział
ają
cej na cał
ym ś
wiecie firmie wytwarzają
cej napoje, w której przy naborze
pracowników stosowano stare −nie uwzglę
dniające umieję
tnoś
ci emocjonalnych −
metody, poł
owa prezesów oddział
ów krajowych rozstał
a sięze stanowiskami w ciągu
dwóch lat od momentu zatrudnienia (przeważnie zwalniano ich za sł
abe wyniki).
Poszukiwanie i zatrudnianie ich nastę
pców kosztował
o prawie 4 miliony dolarów.
Kiedy jednak ta sama firma zaczęł
a uwzględniaćprzy naborze takie umiejętnoś
ci jak
inicjatywnoś
ć
, wiara w siebie, zdolnoś
ćprzewodzenia i tym podobne, stopa zwrotu
poniesionych na zatrudnianie kosztów znacznie sięzwiększył
a, gdyżw okresie dwóch
lat od podjęcia pracy zrezygnował
o z niej (lub został
o zwolnionych) jedynie 6 procent
13
nowych prezesów .
Rozważmy trzy sprawy, wszystkie związane ze sprzedawcami w bardzo różnią
cych
14
siębranżach . W gigantycznej firmie produkującej kosmetyki, L’Oreal, był
o w ciągu
pierwszego roku pracy o 63 procent mniej zmian personelu dział
u sprzedaży
12 Spencer i Spencer, Competence at Work.
13 Hay/McBer Research and Innovation Group, 1997.
14 Tamże.
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zatrudnionego dzięki jego kompetencjom emocjonalnym niżwś
ród pracowników, przy
których naborze nie uwzględniono umieję
tnoś
ci emocjonalnych. Stopień
prawdopodobieństwa, że ci spoś
ród ś
wieżo zatrudnionych przedstawicieli nowej firmy
komputerowej, których wybrano ze względu na ich wysokie umieję
tnoś
ci emocjonalne,
ukończąprzeszkolenie, było 90 procent wyższy niżwś
ród wybranych wedł
ug innych
kryteriów. Natomiast w dział
ającej na rynku amerykańskim firmie sprzedającej meble
wś
ród sprzedawców zatrudnionych dzięki ich wysokim umieję
tnoś
ciom emocjonalnym
procent porzucenia pracy było poł
owęniższy niżw grupie tych, przy których naborze
nie uwzglę
dniono tych kryteriów.

Przypadek zwolnionego dyrektora
Po wysł
uchaniu mojego wykł
adu o inteligencji emocjonalnej naczelny dyrektor
pewnej firmy, jednej z najwię
kszych w swojej branży, powiedziałmi w zaufaniu,
dlaczego zamiast mianowaćna swoje miejsce, gdy ustę
pował
, swojego wieloletniego
zastę
pcędo spraw produkcji, zwolniłgo.
−Byłniezwykle utalentowany, miałś
wietne pomysł
y, w ogóle to znakomity umysł
.
Komputery znałod podszewki. Wł
aś
nie dlatego zostałmoim zastępcą do spraw
produkcji. Ale jako szef wcale jużnie bł
yszczał
, nie byłnawet specjalnie lubiany. Często
bywałbrutalnie zgryźliwy. Nie potrafiłsięodnaleźćw towarzystwie innych osób −nie
miałzalet towarzyskich, a nawet nikogo bliskiego. Skończyłczterdzieś
ci pię
ćlat, a nie
miałnawet jednego przyjaciela, nie mówiąc jużo kimś
, z kim ł
ączył
yby go stosunki
intymne. Przez cał
y czas pracował
. Byłjednowymiarowy i wł
aś
nie dlatego go
zwolnił
em.
−Ale − dodaje −gdyby miałchoćpię
ćprocent tego, o czym pan mówił
, to
zajmował
by teraz moje dawne miejsce.
Przypadek ten jest doskonał
ym przykł
adem ilustrującym wnioski pionierskiej
analizy przyczyn zwolnienia znakomitych skądinąd fachowców15. A oto dwie wspólne
cechy tych, którym sięnie udał
o i którzy zawiedli:
 Sztywnoś
ć
: nie potrafili przystosowaćswojego stylu postępowania do zmian
w sferze stosunków panujących w organizacji, w której byli zatrudnieni, albo
15 Przez niepowodze nia rozumie siętu zwolnienie, zmuszenie do zł
oż
enia rezygnacji albo stagnację
. Badania te został
y przeprowadzone na
początku lat osiemdziesiątych przez naukowców z Oś
rodka Twórczego Przywództwa. W 1996 roku uaktualniano je i uzupeł
niono danymi
uzyskanymi w rozmowach z sześ
ć
dziesięciu dwoma czł
onkami kierownictw z listy pięciuset najlepszych ponadnarodowych firm mają
cych
siedzibęw Ameryce Pół
nocnej oraz ich odpowiedników z dziesięciu krajów europejskich. Jean Britain Leslie i Ellen Van Velsor”A Look at
Derailment Today: North America and Europe”, Center for Creative Leadership, Greensboro, N.C., 1996.
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nie potrafili wychwycićsygnał
ów o swoich cechach, które powinni zmienić
lub sięich pozbyć
. Mówiąc krótko −nie potrafili ani sł
uchać
, ani uczyćsię
.
 Nieumieję
tnoś
ćobcowania z ludź
mi: najczę
ś
ciej wymieniany czynnik; zbyt
surowe oceny krytyczne, niewrażliwoś
ć na problemy innych osób albo
nadmierne wymagania wyobcowywał
y ich i odstręczał
y tych, z którymi
pracowali.
 Wady te okazał
y sięfatalnymi przeszkodami nawet dla bardzo inteligentnych
szefów o dużej wiedzy fachowej. Jeden z dyrektorów tak oto opisałkolegę
:
„Jego bardzo silnąstronąjest myś
lenie strategiczne, ma teżwysokie normy
etyczne, ale napada na ludzi. Jest bardzo bystry, ale utwierdza się w
przekonaniu o wł
asnej wartoś
ci, pomiatają
c innymi. Wiele osób próbował
o
pomóc mu pozbyć się tej wady, ale wydaje się
, że jest to zadanie
16
beznadziejne” .
Przeciwieństwem sztywnoś
ci jest umieję
tnoś
ćprzystosowywania się
. „Zrę
cznoś
ćw
przewodzeniu, umiejętnoś
ćpracowania z ludźmi mającymi różny styl, na wszystkich
poziomach organizacji, od sprzedawców na ulicy aż po najwyższe kierownictwo,
wymaga empatii i zdolnoś
ci panowania nad swoimi emocjami. Potrzebna jest szybka
orientacja w przewodzeniu i uczeniu się− mówi Patrick O’Brien, był
y wiceprezes
pół
nocnoamerykańskiego dział
u sprzedaży w Johnson Wax. − Brak tego rodzaju
szybkiej orientacji jest gł
ównąprzeszkodąu ludzi, których chcemy kształ
tować
”.
Między odnoszą
cymi sukcesy menedżerami a ich kolegami, którym sięnie wiodł
ow
pracy, ujawnił
y się spore różnice w wię
kszoś
ci gł
ównych wymiarów inteligencji
17
emocjonalnej . Dotyczył
y one:
 Samokontroli − ci, którzy zawiedli, kiepsko radzili sobie z trudnoś
ciami,
skł
onni byli do napadów zł
ego humoru i wybuchów zł
oś
ci. Ci, którzy
odnosili sukcesy, nie tracili panowania nad sobąw sytuacjach stresowych,
zachowywali spokój i wiaręw siebie w chwilach najwię
kszych kryzysów i
zawsze można był
o na nich polegać
.
 Obowią
zkowoś
ci − osoby z grupy obejmującej tych, którzy zawodzili,
reagował
y na niepowodzenia i uwagi krytyczne, przybierając postawę
obronną − zaprzeczając, ukrywając swoje bł
ę
dy albo zrzucając winęna
innych. Ci natomiast, którzy na ogółodnosili sukcesy, przyjmowali na siebie
odpowiedzialnoś
ć za niepowodzenia, przyznawali się do pomył
ek,
podejmowali dział
ania dla naprawienia bł
ę
dów i parli do przodu bez
16 Leslie i Van Velsor, „A Look at Derailment Today”.
17 Mocne i s ł
abe strony odnoszą
cych sukcesy i ponoszących poraż
ki menedżerów został
y najpierw ustalone w pierwotnym zbiorze danych, a
następnie w dużej mierze potwierdzone przez dane zebrane w 1996 roku. Leslie i Van Velsor”A Look at Derailment Today”.
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rozpamiętywania porażek.
 Wiarygodnoś
ci − nieudolni szefowie byli na ogółnadmiernie ambitni,
zdecydowani dążyćdo sukcesu kosztem innych osób. Ci, którzy faktycznie
odnosili sukcesy, cechowali siędużąprawoś
cią, brali pod uwagępotrzeby
podwł
adnych i kolegów oraz wymogi związane z wykonywaniem bieżą
cych
zadań, bardziej troszcząc sięo te sprawy niżo wywarcie za wszelkącenę
dobrego wrażenia na swoich zwierzchnikach.
 Umieję
tnoś
ci społ
ecznych − nieudolnym brakował
o empatii i wrażliwoś
ci,
bywali więc często szorstcy, aroganccy i onieś
mielali podwł
adnych. Chociaż
niektórzy z nich bywali czasami uroczy, a nawet wydawali sięprzejmować
problemami innych, to urok ten wypł
ywałz czystego wyrachowania i
podporządkowany byłegoistycznym celom. Ci, którzy odnosili sukcesy,
odznaczali sięempatiąi wraż
liwoś
ciąna potrzeby innych, wykazując się
taktem i szacunkiem w stosunkach ze wszystkimi, zarówno przeł
ożonymi,
jak i podwł
adnymi.
 Tworzenia wię
zi i wspierania róż
norodnoś
ci − niewrażliwoś
ć społ
eczna i
manipulatorstwo nieudolnych oznaczał
y, że nie udał
o się im stworzyć
silnych wię
zi, które uł
atwiał
yby współ
pracęi był
y dla wszystkich korzystne.
Ludzie sukcesu bardziej doceniali różnorodnoś
ći potrafili uł
ożyćsobie dobre
stosunki z ludźmi o róż
nych typach osobowoś
ci.

Talenty na obecne czasy. Spojrzenie globalne
Claudio Fernandez-Araoz z filii Egon Zehnder International w Buenos Aires,
zajmujący sięwyszukiwaniem odpowiednich kandydatów na stanowiska kierownicze
w Ameryce Poł
udniowej, porównał227 szefów różnego szczebla, którzy odnosili duże
sukcesy, z dwudziestoma trzema, którzy nie sprawdzili sięw pracy18. Stwierdził
, że ci
drudzy odznaczali sięprawie zawsze wysokim ilorazem inteligencji i dużąwiedzą
techniczną. Ich niepowodzenia był
y skutkiem niedostatku inteligencji emocjonalnej,
objawiającego sięarogancją, nadmiernym poleganiem na sile intelektu, niezdolnoś
cią
dostosowania siędo dezorientują
cych niekiedy zmian gospodarczych w ich regionie i
pogardądla pracy zespoł
owej oraz współ
pracy.
Przeprowadzone równocześ
nie w Niemczech i Japonii badania porównawcze
menedżerów, którzy odnieś
li sukcesy, i ich kolegów, którzy zawiedli, wykazał
y, że i w
tych krajach przebiegał
o to wedł
ug tego samego schematu −ci, którym sięnie udał
o,
cierpieli na duży deficyt kompetencji skł
adają
cych sięna inteligencjęemocjonalnąi
18 Claudio Fernandez-Araoz, informacja osobista, 1997.
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ponosili porażki mimo dużej wiedzy fachowej i znacznych zdolnoś
ci intelektualnych. W
Niemczech braki w inteligencji emocjonalnej stwierdzono u trzech czwartych
nieudolnych menedżerów, w Japonii u nieco ponad poł
owy 19.
W Ameryce Poł
udniowej deficyt inteligencji emocjonalnej zdaje siębyćprawie
pewnym prognostykiem niepowodzenia. Nie ujawnia sięto −na razie −z takąsił
ąw
Niemczech czy Japonii. Jest tak dlatego, że jak twierdzi Fernandez Araoz: „W
Poł
udniowej Ameryce dokonywał
o sięostatnio wiele zmian −mieliś
my hiperinflację
,
zaburzenia polityczne, przejś
cia od gospodarki kontrolowanej do otwartej. Wszystko
zmienia sięradykalnie, czasami z dnia na dzień. Doś
wiadczenie liczy sięw takich
sytuacjach mniej niż zdolnoś
ćprzystosowania się. Musisz miećbliskie kontakty ze
wszystkimi, z którymi pracujesz −z klientami, z dostawcami, z każdym −po to, by
nadążaćza tym, co siędzieje. Pojawiająsięnowe formy organizacji, dochodzi do
nowych poł
ączeńi koalicji, wkraczająnowe technologie, zaczynająobowiązywaćnowe
zasady. Stwierdziliś
my, że w tak niestabilnych warunkach brak inteligencji
emocjonalnej oznacza pewnąporażkę. I czeka to wszystkich”. Kevin Murray, dyrektor
do spraw informacji British Airways, podsumowałto tak: „Organizacje przechodzące
najwię
ksze zmiany sątymi, które najbardziej potrzebująinteligencji emocjonalnej”.

Prawo Petera −za duż
o wiedzy, za mał
o kindersztuby
Mł
ody inżynier, który otrzymywałna studiach same oceny bardzo dobre, podjął
pracęw firmie zajmującej siękształ
towaniem ś
rodowiska, ale wkrótce zostałzwolniony.
Jaki byłtego powód? „Byłznakomity w tym, co robił−powiedziałmi jego dyrektor −
ale nie stosowałsiędo niczyich wskazówek. Jego bezpoś
redni przeł
ożony mówiłmu,
jak ma wykonaćprojekt, a ten robiłto po swojemu. Kiedy kierownik wyjaś
niałmu, w
czym projekt nie speł
nia warunków zlecenia, on przechodziłdo kontrataku. Nie umiał
przyjąćspokojnie uwag i potraktowaćich jako rady −zachowywałsiętak, jak gdyby
był
y to ataki na jego osobę.
Kiedy inni inżynierowie prosili go o pomoc, odmawiał
, mówiąc, że jest za bardzo
zaję
ty przygotowywaniem swojej czę
ś
ci projektu. Tak zniechę
ciłwszystkich do siebie,
że kiedy sam potrzebowałpomocy, nikt mu jej nie zaoferował
”.
Wysoki iloraz inteligencji i wiedza specjalistyczna mogąwywieraćparadoksalnie
negatywny wpł
yw na karierę
. Oto ktośwydaje siębyćobiecującym pracownikiem, a
gdy sięgo awansuje, spotykajągo same niepowodzenia. Analiza karier zawodowych
19 Badania nad menedż
erami, którym sięnie powiodł
o, prowadzili w Japonii Ken Whitney i Tomo Watanabe z tokijskiego oddzia ł
u Egon
Zehnder International, a w Niemczech Horst Brocker z monachijskiego oddzia ł
u tej firmy.
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osób, które najpierw odnosił
y sukcesy, a póź
niej, zostawszy kierownikami czy
dyrektorami, kroczył
y od porażki do porażki, wykazał
a, że wię
kszoś
ćz nich posiadał
a
20
znakomitąwiedzęfachową . A wł
aś
nie ich umiejętnoś
ci zawodowe, czysto techniczne,
był
y często gł
ównym powodem awansowania.
Kiedy jednak osią
gnę
li wyższą pozycję
, umiejętnoś
ci zawodowe stawał
y się
przeszkodą w skutecznym kierowaniu podwł
adnymi i utrzymywaniu wł
aś
ciwych
stosunków z osobami na równorzędnych stanowiskach. Pł
yną
ca z prześ
wiadczenia o
wł
asnej perfekcyjnej wiedzy arogancja prowadził
a do lekceważenia i obrażania
kolegów, którzy byli gorsi, ponieważnie znali sięna tym, co robili, tak dobrze jak oni,
albo do pomiatania podwł
adnymi, i to nawet tymi, którzy mieli lepsze przygotowanie
fachowe.
A oto prawo Petera: każdy jest awansowany ażdo stanowiska, do którego peł
nienia
nie posiada umieję
tnoś
ci. Osoba, która otrzymał
a awans ze wzglę
du na swojąwiedzę
fachową(„on jest niezrównany w liczeniu”), trafia nagle na nowy szczebel, na którym
wiele, a nawet wię
kszoś
ćobowiązków ł
ączy sięz kierowaniem innymi osobami, a tylko
częś
ćz wiedząspecjalistyczną. Znaczy to, że ś
wiat firm obfituje w zł
ych szefów.
Prawo Petera wyjaś
nia w znacznym stopniu, dlaczego tak wiele osób, które są
szorstkie, mająinnych za nic oraz pozbawione sąinnych umieję
tnoś
ci społ
ecznych,
zajmuje w organizacjach na cał
ym ś
wiecie tyle stanowisk kierowniczych. Klasyczną
pomył
kąjest zał
ożenie, że jeś
li ktośposiada wiedzęspecjalistyczną, to tym samym
posiada teżumiejętnoś
ćprzewodzenia innym. −Nazywam to efektem Michaela Jordana
−mówi Paul Robinson, dyrektor Sandia National Laboratories. −Cał
y czas widzęto w
laboratoriach naukowych − kiedy odchodzi szef, natychmiast zastę
puje się go
najlepszym naukowcem.
To tak, jak gdyby Chicago Bulls stracili trenera i na jego miejsce mianowali Michaela
Jordana. Jest on, oczywiś
cie, znakomitym koszykarzem, ale gra przychodzi mu tak
naturalnie, że byćmoże nie potrafił
by dobrze trenowaćinnych −prawdopodobnie on
nigdy nie myś
li o tym, jak robi to, co robi. No więc jak wypadliby Chicago Bulls jako
zespół
, gdyby Michael Jordan siedziałna ł
awce zamiast wystę
powaćna parkiecie? Tak
samo jest z nami −potrzebujemy wybitnych naukowców w laboratoriach, a nie w
gabinecie dyrektorskim.
Aby uniknąćtego problemu, „wyznaczyliś
my dwie ś
cieżki kariery −mówi Ira
Stepanian, emerytowany dyrektor Bank Boston. −Zdawaliś
my sobie sprawęz tego, że
niektórzy sąznakomitymi fachowcami w swoich specjalnoś
ciach i lubiąswojąpracę
, ale
nie nadająsięna kierowników. Bez umieję
tnoś
ci obchodzenia sięz ludźmi nigdy nie
odnieś
liby sukcesu na wyższych szczeblach zarządzania. Postaraliś
my się więc
20 Leslie i Van Velsor, „A Look at Derailment Today”.
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oszczę
dzićim przekonania sięna wł
asnej skórze o sł
usznoś
ci prawa Petera, zatrzymując
ich w odpowiednim miejscu na ś
cieżce kariery zawodowej”.
Prawo to stosuje siędo wszystkich rodzajów zawodów. Weźmy, na przykł
ad,
Patricka McCarthy’ego, najlepszego kierownika dział
u sprzedaży w sieci sklepów
Nordstroma. Na początku swojej kariery zostałon awansowany na dyrektora oddział
u.
21
Zrezygnowałz tego stanowiska po pół
tora roku i wróciłdo sprzedawania . Wyjaś
nia to
tak: „W sprzedawaniu był
em dobry i dobrze czuł
em sięw tej pracy”.

Komputerowa niemota −wyć
wiczona niezdolnoś
ć
−Ludzie pracujący w informatyce sł
ynąz wysokich umiejętnoś
ci technicznych, ale
jednocześ
nie z zupeł
nej nieporadnoś
ci w kontaktach z innymi −powiedziałmi wysoki
urzę
dnik z Hitachi Data Systems. −Znani sąz tego, że niezbyt dobrze ukł
adająsięich
stosunki z ludźmi z innych dział
ów.
Dawniej myś
lał
em, że takie oś
wiadczenia są odzwierciedleniem skrzywionego
oglą
du takich osób, wynikiem niezrozumienia specyfiki ich pracy, które znajduje wyraz
w stereotypie „komputerowego niemoty”. Przypuszczenie to opierał
em na
przekonaniu, że inteligencja emocjonalna i iloraz inteligencji sąod siebie zasadniczo
niezależne.
Jednak pracujący w Massachusetts Institute of Technology znajomy dowodzi, że
wyjątkowo wysokiemu ilorazowi inteligencji towarzyszy czę
sto brak umiejętnoś
ci
społ
ecznych. Stephen Rosen, bę
dący sam fizykiem teoretycznym, a przy tym od
niedawna szefem zespoł
u badającego, dlaczego kariery niektórych naukowców nie
rozwijająsiętak, jak można by oczekiwać
, okreś
la to zjawisko mianem „wyć
wiczonej
22
nieudolnoś
ci” . „Bardzo czę
sto zdarza się tak, że im są bystrzejsi, tym mniej
kompetentni emocjonalnie i w stosunkach mię
dzyludzkich, zupeł
nie jak gdyby mię
sień
ilorazu inteligencji rozrósłsiękosztem mięś
ni potrzebnych do osiągnięcia sprawnoś
ci w
osobistych i społ
ecznych umiejętnoś
ciach emocjonalnych”.
Mistrzowskie opanowanie zagadnień technicznych wymaga dł
ugich godzin
samotnego ś
lęczenia nad książ
kami czy przy komputerze. Często zaczyna sięto w
dzieciństwie albo we wczesnej mł
odoś
ci, czyli w tym okresie życia, w którym normalnie
21 Spector i McCarthy, The Nordstrom Way.
22 Stephen Rosen jest dyrektorem Science and Technology Advisory Board [Komisji Doradczej do Spraw Nauki i Techniki] w Nowym Jorku,
realizują
cej program finansowany przez Alfred P. Sloan Foundation. Zob.: Stephen Rosen i Celia Paul, Career Renewal: Tools for Scientists and
Technical Professionals (New York: Academic Press, 1997).
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uczymy sięważnych umieję
tnoś
ci społ
ecznych poprzez kontakty z przyjaciół
mi. Pewną
rolęodgrywa też„autoselekcja”. Osoby, które pociągajądziedziny wyróżniające się
potrzebnym dla ich uprawiania znacznym wysił
kiem umysł
owym, jak informatyka czy
inż
ynieria, lgnądo nich „po częś
ci dlatego, że nie musząsiętam zajmowaćswoimi
emocjami” −twierdzi Robert E. Kelley, psycholog z Uniwersytetu Carnegie-Mellona.
„To wł
aś
nie dlatego niemoty pociągajątakie dziedziny jak inżynieria −mogąpracować
w odosobnieniu i dopóki dobrze sobie radząz problemami intelektualnymi, jakośim się
ukł
ada mimo braku obycia towarzyskiego”.
Nie znaczy to, rzecz jasna, że wszyscy naukowcy o wysokim ilorazie inteligencji są
społ
ecznie niekompetentni. Znaczy to jednak, że umieję
tnoś
ci wchodzące w zakres
inteligencji emocjonalnej znacznie pomagają w zrobieniu kariery w zawodach, w
których liczba potencjalnie wybitnych menedżerów −osób o dużych umiejętnoś
ciach
nie tylko fachowych, ale i społ
ecznych −może byćwzglę
dnie nieduża.
W latach pię
ć
dziesią
tych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley rozpoczęto
niezwykł
e badania. Osiemdziesię
ciu doktorantów z nauk ś
cisł
ych poddano cał
emu
zestawowi testów na iloraz inteligencji oraz do badania osobowości. Oprócz tego
psycholodzy przeprowadzili z nimi szczegół
owe wywiady, oceniając ich równowagę
emocjonalną, dojrzał
oś
ć
, uczciwoś
ći skutecznoś
ćw stosunkach mię
dzyludzkich23.
Po czterdziestu latach, to jest w 1994 r., kiedy byli doktoranci mieli po sześ
ć
dziesiąt
kilka lat, przebadano ich ponownie. Badania obejmował
y ocenęsukcesów zawodowych
każdego z nich, dokonanąna podstawie jego wł
asnego opisu, zdania specjalistów z jego
dziedziny i takich źródełjak American Men and Women of Science [Amerykańscy ludzie
nauki]. Okazał
o się
, że nawet u tych naukowców umiejętnoś
ci emocjonalne odegrał
y
okoł
o czterokrotnie wię
ksząrolęw osiąganiu sukcesów zawodowych i prestiżu niżiloraz
inteligencji.
Jak powiedziałmi pewien inżynier, który wcześ
niej pracowałw Exxonie: „Tym, co
odróżniał
o tam lepszych od gorszych, nie był
a ś
rednia ocen ze studiów, bo wszyscy
radzili sobie w szkole dobrze. Różnicę wyznaczał
y cechy takie jak wytrwał
oś
ć
,
umieję
tnoś
ćznalezienia kogośdoś
wiadczonego, kto chętnie sł
użyłradąoraz gotowoś
ć
do zwiększonego wysił
ku i poś
wię
cenia pracy więcej czasu”. Ernest O. Lawrence,
laureat nagrody Nobla, który sfinansowałbudowęw Berkeley laboratorium noszącego
teraz jego imię, ują
łto tak: „W pracy naukowej znakomite osiągnięcia uzyskuje sięnie

23 Gregory J. Feist i Frank Barron, „Emotional Intelligence and Academic Intelligence in Career and Life Success”, referat przedstawiony na
dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego [American Psychological Society], San Francisco, June 1996.
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dzię
ki kompetencji technicznej, lecz dzięki charakterowi”24.

Potrzebna −pomoc −technicy z pasjąi intuicją
Uś
wiadomienie sobie tych prawd przez wł
adze szkółwyższych spowodował
o, że
zaczęł
y sięone troszczyćo to, by ś
wieżo upieczeni inżynierowie i naukowcy wkraczali
w ś
wiat pracy z lepszymi umiejętnoś
ciami emocjonalnymi. Phil Wielerstein, dyrektor
National Collegiate Inventors and Innovators Alliance [Krajowego Stowarzyszenia
Uniwersyteckich Wynalazców i Innowatorów], powiedział
: „Umiejętnoś
ci, które bę
dąw
przyszł
oś
ci potrzebne inżynierom, różniąsięod tego, do czego ich przygotowywano −
do siedzenia za biurkiem w General Dynamics i projektowania ł
opat ś
migł
a. Musząbyć
wystarczająco elastyczni, by co trzy, cztery czy pięćlat zmieniaćpracę
. Musząwiedzieć
,
jak opracowywaći wcielaćw życie nowe pomysł
y zespoł
owo, jak je sprzedawać
, jak
odbieraćuwagi krytyczne i opinie, jak sięprzystosowywać
. W przeszł
oś
ci w kształ
ceniu
inż
ynierów lekceważono te umiejętnoś
ci. Nie można sobie na to pozwolić w
przyszł
oś
ci”.
John Seely Brown, dyrektor należącego do Xerox Corporation zakł
adu
doś
wiadczalnego w Dolinie Krzemowej, powiedział
: „Budzęzdziwienie, kiedy mówię
,
że wcale nie staramy sięzatrudniaćnajbystrzejszych osób −przez te wszystkie lata, od
kiedy tu pracuję
, ani razu nie przejrzał
em niczyich ocen ze studiów. Umiejętnoś
ci,
których najbardziej poszukujemy, to oparta na realiach intuicja i pragnienie wywarcia
wpł
ywu. Potrzebujemy ludzi, którzy sąś
miali, ale stąpajątwardo po ziemi”.
Co to jednak znaczy miećintuicję, pragnąćwywrzećwpł
yw, byćś
miał
ym, ale
twardo stą
pającym po ziemi, czyli wykazywaćsięinteligencją emocjonalną? Jakie
ludzkie umiejętnoś
ci mająnajwiększe znaczenie dla wydajnoś
ci w pracy?
Znalezienie szczegół
owych odpowiedzi na te pytania będzie nastę
pnym etapem
naszych dociekańnad tym, co to znaczy stosowaćinteligencjęemocjonalnąw pracy.

24 OpiniętęwyraziłErnest O. Lawrence w rozmowie z Ahdnem M. Weinbergiem, był
ym dyrektorem Oak Ridge National Laboratory, który
powtórzyłjąmnie.
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Częś
ćII
Panowanie nad sobą
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RozdziałIV
Wewnętrzny kompas
MOJEMU DOBREMU ZNAJOMEMU, lekarzowi, zł
ożono kiedyś ciekawą
propozycję−gdyby zdecydowałsięzrezygnowaćz dotychczasowej praktyki i objąć
stanowisko dyrektora do spraw leczenia w nowo powstającym uzdrowisku dla osób,
które staćna wykupienie tam mieszkańna sezon wakacyjny, oraz zainwestowaćsto
tysięcy dolarów wł
asnego kapitał
u w to przedsię
wzięcie, to w ciągu trzech lat zarobił
by
na tym 4 miliony.
Znajomemu spodobał
a się wizja uzdrowiska, w którym ludzie mogliby
podreperowaćzdrowie podczas wakacji, a ponieważnę
cił
a go równieżperspektywa
fantastycznych zysków, nie mógłsięoprzeći przyjąłofertę
. Sprzedałswój gabinet,
zainwestowałpotrzebne pieniądze i zostałdyrektorem medycznym. Jednak przekonał
sięwkrótce, że uzdrowisko nie ma żadnego programu medycznego, który mógł
by
realizować
, a jego rola polega na namawianiu ludzi do kupna udział
ów w domach
uzdrowiskowych, dających im prawo do przebywania tam przez ś
ciś
le okreś
lony czas
każdego roku. Skończyłwię
c jako − co tu ukrywać− agent uzdrowiska czy też
sprzedawca.
Pewnego dnia, jadąc do pracy, zł
apałsięze zdumieniem na tym, że wali w tablicę
rozdzielcząswego samochodu i wrzeszczy: „Nie mogętego robić
! Nie mogętego robić
!”
Zjechałna pobocze i przez paręminut starałsięopanowaćwzburzenie, a gdy się
uspokoił
, pojechałdo pracy.
Po roku uzdrowisko zbankrutował
o. Mój znajomy też
.
Przyznaje, ż
e od początku przeczuwał
, że coś w tej ofercie jest nie tak, a
przedstawione w biznesplanie perspektywy zysków wyglądał
y zbyt różowo i że w
ogóle celem cał
ego tego przedsięwzię
cia nie jest leczenie zapobiegawcze, ale budowa
mieszkańna sprzedaż. Bardzo jednak pragnąłwówczas zmian w swoim życiu. Poza
tym korzyś
ci finansowe wyglądał
y tak obiecują
co, że −czego później bardzo żał
ował−
odpę
dziłod siebie zł
e przeczucia.
Życie bardzo często zmusza nas do podejmowania decyzji w niezbyt jasnych
sytuacjach, w niczym nie przypominających owych gł
adkich i klarownych
schematów,jeś
li to, to tamto”, których uczy się na zajęciach z analizy ryzyka i
podejmowania decyzji. Owo oparte na logicznym rozumowaniu podejś
cie nie bardzo
sprawdza się jako sposób dokonywania rzeczywistych wyborów, przed jakimi
codziennie stawia nas życie −kogo awansować
, z którąfirmąsiępoł
ą
czyć
, jakąobrać
strategięwprowadzania produktu na rynek, czy przyjąćpropozycjęumowy. Kiedy
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przychodzi do podejmowania decyzji w takich sprawach, nasze przeczucia, nasze
najgł
ę
bsze przekonania o tym, co wydaje sięsł
uszne czy wł
aś
ciwe, a co nie, dostarczają
nam cennych informacji, których nie wolno lekceważyć
, jeś
li za miesiąc czy za rok nie
chcemy żał
owaćnaszego wyboru.

Poza „za” i „przeciw”
Interes, na który przystałmój znajomy, wyglądałdobrze −na papierze. Jednak o
wiele ważniejsze od prognoz finansowych był
y w cał
ym tym przedsięwzię
ciu
niematerialne i nieuchwytne cechy jak wiarygodnoś
ći zdolnoś
ci osób, z którymi się
wiązał
. Chociażnie ma żadnych ł
atwo dających sięwyrazićcyframi metod mierzenia
aspektów, które trzeba braćpod uwagęprzy podejmowaniu decyzji, to istnieje sporo
wiarygodnych „danych” w postaci przeczuć
. Niestety, podobnie jak mój znajomy,
ignorujemy je, zwiększając w ten sposób ryzyko popeł
nienia bł
ę
du.
Zaledwie jeden z sześ
ć
dziesięciu przedsiębiorców z firm, których dochody mieszczą
sięw granicach od 2 do 460 milionów dolarów rocznie, wyznał
, że przy podejmowaniu
decyzji posł
uguje sięwył
ącznie klasycznymi, opartymi na logicznym rozumowaniu
metodami, ale i on zaraz dodał
, że ostatecznądecyzjęi tak podejmuje intuicyjnie 1.
Pozostali albo wykorzystywali swoje przeczucia do potwierdzenia (lub zanegowania)
racjonalnej analizy sytuacji, albo od samego początku pozwalali, by kierował
y nimi
emocje i dopiero później poszukiwali danych lub innego racjonalnego uzasadnienia dla
swoich przeczuć
.
Jeden z nich powiedziałmi: „Pierwszy krok polega na ś
wiadomym i przemyś
lanym,
bardzo analitycznym opracowywaniu decyzji, etap po etapie, ale... przy jednoczesnym
udziale strony emocjonalnej. Sądzę, że potrzebujęobu”.
Inny wskazałna nieudane próby podejmowania czysto racjonalnych decyzji,
okreś
lając to podejś
cie mianem „książkowego”: „Kiedy robisz to i jesteścał
kowicie
obiektywny [...], to masz tylko suche dane statystyczne. Ale czujesz, jakbyśw ś
rodku
miałjakiślicznik, który mierzy wszystkie te dane. [...] Wskazówka mierzy uczucie.
Czasami mózg mówi: »No, to na pewno wkurzy wiele osób« albo cośtakiego, ale szósty
zmysłpodpowiada: »Tak, ale to wygląda dobrze«. No i nauczył
em siępolegaćna nim”.

1 Ann Graham Ehringer, Make Up Your Mind (Santa Monica, CA: Merrit Publishing, 1995).
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Źródł
o przeczuć
Zdolnoś
ć odczytywania takich subiektywnych doznań sięga korzeniami naszej
ewolucyjnej przeszł
oś
ci. Okolice mózgu, które biorąudziałw powstawaniu przeczuć
, są
o wiele starsze od cienkich warstewek kory mózgowej, oś
rodków racjonalnego myś
lenia
okrywających sam szczyt mózgu. Przeczucia rodząsiędużo gł
ę
biej. Sąone funkcją
oś
rodków emocjonalnych, które otaczają pierś
cieniem pień mózgu nad rdzeniem
krę
gowym, zwł
aszcza struktury o kształ
cie migdał
a zwanej ze wzglę
du na ów wygląd
ciał
em migdał
owatym, i powią
zanych z niąobwodów nerwowych. Ta siatka poł
ączeń
nerwowych, nazywana czasami ciał
em migdał
owatym przedł
użonym, rozciąga sięaż
do oś
rodka wykonawczego mózgu, znajdującego sięw przednich częś
ciach pł
atów
2
czoł
owych .
Mózg magazynuje róż
ne aspekty doś
wiadczeń w różnych okolicach − źródł
o
pamięci znajduje sięw jednej strefie, obrazy, dźwięki i zapachy trafiajądo innej i tak
dalej. Ciał
o migdał
owate jest miejscem, w którym przechowywane sąemocje wywoł
ane
przez przeżycia. Każde przeżycie, na które reagujemy emocjonalnie, nawet najlżejsze i
najbardziej ulotne, zdaje siębyćrejestrowane przez ciał
o migdał
owate3 .
Jako przechowalnia wszystkiego, co czujemy w różnych sytuacjach, ciał
o
migdał
owate stale wysył
a nam sygnał
y. Kiedy wybieramy na przykł
ad risotto zamiast
przysmaku ze sł
onowodnego basa, albo kiedy odczuwamy przymus sprzedania po
niskiej cenie posiadanych przez nas akcji, to odbieramy wiadomoś
ćprzesł
anąnam
przez ciał
o migdał
owate. A poprzez ł
ączące sięz nim obwody, czyli drogi nerwowe
prowadzące do organów wewnę
trznych, możemy odczuwaćreakcje somatyczne −
dosł
ownie „czućw bebechach” −wywoł
ywane wyborem, przed którym stoimy.
Zdolnoś
ć ta, podobnie jak inne elementy inteligencji emocjonalnej, może się
zwiększaćw miaręgromadzenia doś
wiadczeń, które przynosi ż
ycie. Szczycący się
duż
ymi osią
gnięciami przedsię
biorca, jeden z wielu badanych pod tym kątem przez
zespółnaukowców z Uniwersytetu Poł
udniowej Kalifornii, opisałto tak: „Jest to czucie
kinestetyczne, które mająniektórzy ludzie. Myś
lę
, że silna intuicja zdarza sięczęś
ciej u
ludzi starszych niżu mł
odszych, bo zwiększająją doś
wiadczenia życiowe [...] To
zupeł
nie tak, jak gdyby bebechy cośmówił
y i w ciele zachodził
a reakcja chemiczna
wyzwalana przez umysł
, skutkiem czego kurcząci sięmięś
nie żoł
ądka. W ten sposób
żoł
ądek mówi: »To nie sprawia dobrego wrażenia«„.
2 Obwody nerwowe ciał
a migdał
owatego szerszego, które nazywam dalej po prostu „ciał
em migdał
owatym”, opisane sąw: James D. Duffy, „The
Neural Substrates of Emotion”, Psychiatrie Annals, J anuary 1997.
3 Ciał
o migdał
owate jest magazynem pamięci emocjonalnej, choćby tylko w kategoriach wartoś
ci emocjonalnej (lubienia lub nielubienia) tego, co
doś
wiadczamy. Zob.: Joseph LeDoux, The Emotional Brain (New York: Basic Books, 1996).
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Klasycznym terminem na okreś
lenie tego wzmocnienia kierującej nami szczególnej
wraż
liwoś
ci jest mą
droś
ć
. Jak sięprzekonamy, osoby, które ignorująalbo lekceważą
komunikaty pł
ynące z owej skarbnicy mądroś
ci życiowej, robiąto na wł
asnązgubę.

Prawnik, który nie potrafiłpodją
ćż
adnej decyzji
Dr Antonion Damasio, neurolog z Uniwersytetu Iowy, miałpacjenta, który był
znakomitym radcąprawnym. Paręlat przed zgł
oszeniem siędo Damasia stwierdzono u
niego nieduży guz na pł
atach czoł
owych mózgu. Operacja udał
a się
, jednak chirurg
przeciął niechcący poł
ączenia nerwowe między pł
atami czoł
owymi a ciał
em
migdał
owatym. Skutki tego okazał
y sięzaskakujące, a dla pacjenta wrę
cz tragiczne. Nie
zdradzałwprawdzie najmniejszych braków umiejętnoś
ci umysł
owych, ale pracęzaczął
wykonywaćbardzo nieudolnie. Zwolniono go. Dostałposadęw innej firmie, ale nie
zdoł
ałjej utrzymać
. Zostałbezrobotnym, opuś
cił
a go żona, a na koniec straciłdom 4.
Przeglą
dając wyniki testów neuropsychologicznych, które był
y cał
kowicie w
normie, Damasio nie mógłpoczątkowo zorientować się, w czym leży przyczyna
kł
opotów pacjenta. Wszystko wyjaś
nił
o siępewnego dnia, kiedy zadałpacjentowi
niewinne pytanie: „Kiedy sięspotkamy?” Prawnik nie mógłsięzdecydowaćna żaden
termin. Potrafiłznaleźćargumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw każdej
możliwej godzinie w następnych dwóch tygodniach, ale nie potrafiłwybraćż
adnej z
nich.
Damasio uś
wiadomiłsobie, na czym polega kł
opot jego pacjenta −jego myś
li nie
budził
y w nim absolutnie żadnych uczuć
, a w konsekwencji żadna nie podobał
a mu się
bardziej od innych −nie miałżadnych preferencji. Damasio doszedłdo wniosku, że nasz
umysł nie dział
a jak komputer − nie daje schludnego wydruku racjonalnych
argumentów za i przeciw każ
dej decyzji życiowej, opierają
cych się na analizie
wszystkich podobnych sytuacji, w jakich do tej pory sięznaleźliś
my. Dział
a znacznie
bardziej wyrafinowanie − waży emocjonalne znaczenie minionych doś
wiadczeń i
przesył
a odpowiedźw formie przeczucia.
To pł
ynące z gł
ębi ciał
a poczucie sł
usznoś
ci lub niesł
usznoś
ci pewnych myś
li, a więc
i decyzji, jest częś
ciąstał
ego przepł
ywu uczuć
. Tak jak istnieje strumieńmyś
li, tak też
istnieje równoległ
y do niego strumieńuczuć
. Pogląd, że istnieje „czysta myś
l”, wyprana
4 Gretchen Vogel, „Scientists Probe Feelings Behind Decision-making”, Science, February 28, 1997. Podobnie jak ów znakomity dawniej
prawnik, inni pacjenci Damasia z uszkodzeniami pł
atów czoł
owych podejmowali katastrofalne decyzje w sprawach finansowych, zawodowych i
etycznych, mimo iżpotrafili dokł
adnie opisaćracjonalne plusy i minusy tych decyzji. Zawierali mał
ż
eństwa i rozwodzili się, tracili pienią
dze
wskutek gł
upich decyzji finansowych, a w pracy zrażali do siebie i obrażali kolegów.

67

zupeł
nie z uczucia, jest zł
udzeniem, fikcją, bę
dącąwynikiem niezauważania subtelnych
zmian nastroju, którym podlegamy przez cał
y dzień. Mamy stosunek uczuciowy do
wszystkiego, co robimy, myś
limy, wyobrażamy sobie i przypominamy. Myś
li i uczucia
sąze sobąnierozerwalnie splecione.
Takie ulotne z reguł
y ledwie uchwytne uczucia sąważne. Rzecz nie w tym, że
przeczucia mająwię
ksze znaczenie niżfakty, ale w tym, że powinny byćbrane pod
uwagęrazem z faktami. Wsł
uchiwanie się w gł
os uczućdostarcza nam istotnych
informacji o naszym życiu. Poczucie „sł
usznoś
ci” lub „niesł
usznoś
ci” sygnalizuje nam,
że to co robimy, zgadza sięlub nie z naszymi preferencjami, wartoś
ciami i mądroś
cią
życiową.

Potę
ga intuicji −pierwszych trzydzieś
ci sekund
Urzędnicy udzielający kredytów musząwyczuć
, kiedy sprawa jest ryzykowna,
nawet jeś
li liczby przedstawiająsięś
wietnie, dyrektorzy zakł
adów wytwórczych muszą
umiećzdecydować
, czy nowy produkt wart jest czasu i pienię
dzy, które trzeba wł
oż
yć
w jego opracowanie, szefowie dział
ów kadr muszą odgadnąć
, który z wielu
kandydatów na dane stanowisko najlepiej dopasuje siędo zespoł
u. Przy podejmowaniu
takich decyzji potrzebna jest umieję
tnoś
ć wł
ączenia do procesu decyzyjnego
intuicyjnego przeczucia, co jest dobre, a co zł
e, co sł
uszne, a co bł
ędne.
Spoś
ród trzech tysięcy wyższych urzędników przebadanych w ramach studiów nad
podejmowaniem decyzji, najlepsi byli ci, którzy potrafili wykorzystywaćintuicjęw
dochodzeniu do decyzji 5. Jeden z nich, ująłto tak: „Intuicyjna decyzja jest po prostu
wynikiem podś
wiadomie przeprowadzonej analizy [...] Mózg dokonuje jakośtych
wyliczeńi dochodzi do tego, co nazywamy wyważonym wnioskiem −że sł
uszniej jest to
zrobićw taki, a nie inny sposób”6.
Intuicja w ż
yciu zawodowym najważ
niejsza jest w sytuacjach, w których trzeba
oceniać inne osoby. Bjorn Johansson, szef mają
cej siedzibę w Zurichu firmy
specjalizującej się w wyszukiwaniu osób na wyższe szczeble zarządzania w
przedsię
biorstwach dział
ających w wielu krajach, powiedziałmi: „Ten interes opiera się
na intuicji od A do Z. Najpierw trzeba ocenić»chemię« przedsię
biorstwa −dyrektora
naczelnego, jego cechy osobiste i oczekiwania, ton, jaki nadaje, i bę
dącąwynikiem tego
kulturę firmy. Muszę zrozumieć
, jak dział
a zespółkierowniczy, jak się ze sobą
5 Weston Agor, The Logic of Intuitive Decision-making (New York: Quorum Books, 1986)
6 Ehringer, Make Up Your Mind.
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wzajemnie obchodzą. Każ
da firma ma jakby swój specyficzny »zapach«, wyróżniającąją
cechę, którąmożna wyczuć
”.
Okreś
liwszy, rozpoznawszy i zarejestrowawszy ten „zapach”, Johansson
przystępuje do wyboru kandydatów, którzy nie wniosą dysonansu w ową nutę
zapachową. Kluczowe znaczenie ma osąd intuicyjny: „Po trzydziestu sekundach od
poznania kogoświem, czy chemia tej osoby pasuje do chemii firmy mojego klienta.
Oczywiś
cie, muszęteżprzeanalizowaćdotychczasowy przebieg jego pracy zawodowej,
opinie i tym podobne rzeczy. Ale jeś
li nie przejdzie przez pierwszązaporę, moje
intuicyjne wyczucie, to nie zawracam sobie nim gł
owy. Jeś
li natomiast mózg, serce i
bebechy mówiąmi, że to wł
aś
ciwa osoba, to jąwł
aś
nie polecam”.
Zgadza sięto z danymi zgromadzonymi podczas badańw Harvardzie −w ciągu
pierwszych trzydziestu sekund od spotkania kogośpotrafimy intuicyjnie wyczuć
, jakie
wraż
enie będzie ta osoba wywierał
a na nas po pię
tnastu minutach albo po półroku.
Osoby oglądające zaledwie trzydziestosekundowe migawki ukazujące wygł
aszających
wykł
ad nauczycieli potrafił
y ocenićich biegł
oś
ćz prawie osiemdziesięcioprocentową
7
dokł
adnoś
cią.
Taki bł
yskawiczny i przenikliwy osąd jest byćmoże pozostał
oś
ciąpierwotnego
ukł
adu rozpoznawania niebezpieczeństwa, która przetrwał
a w takich uczuciach jak
8
obawa. Gavin de Becker , autorytet w sprawach zwią
zanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa sł
ynnym osobom, nazywa tę obawę „darem strachu”* . Ten
wychwytujący sygnał
y zagrożenia, swoisty radar alarmuje nas, wywoł
ując wrażenie, że
cośjest „nie tak”.
Intuicja i przeczucia ś
wiadczą o zdolnoś
ci wyczuwania sygnał
ów pł
ynących z
magazynu naszej pamięci emocjonalnej −naszego wł
asnego rezerwuaru mądroś
ci i
rozsądku. Zdolnoś
ćta jest sednem samoś
wiadomoś
ci, ta zaśistotną umiejętnoś
cią
podstawową, na której nadbudowująsiętrzy kompetencje emocjonalne:
 ś
wiadomoś
ćemocjonalna, czyli umieję
tnoś
ćrozpoznawania jak nasze emocje
wpł
ywająna nasząpracę(szerzej: zachowanie) oraz sąwykorzystywane w
7 Nalini Ambady, „Half a Minute: Predicting Teacher Evaluations from Thin Slices of Nonverbal Behavior and Physical Attractiveness”, Journal
of Personality and Social Psychology 64 (1993). Niemal taki sam poziom dokł
adnoś
ci ocen na podstawie krótkotrwa ł
ych obserwacji stwierdzono
w 44 innych studiach, w tym w badaniach nad interakcjami pracowników z szefami, kolegami i podw ł
adnymi. Zob.: Nalini Ambady i Robert
Rosenthal, „Thin Slices of Expressive Behavior as Predictors of Interpersonal Consequences: A Metaanalysis”, Psychological Bulletin 111
(1992).
8 Gavin DeBecker, Dar strachu. Jak wykorzystywaćsygnał
y o zagrożeniu, które ostrzegająnas przed przemocąi zapewniająprzeż
yc ie (Poznań:
Media Rodzina of Pozna ń, 1998).
* Dar strachu ukaza ł
sięw 1998 roku nakł
adem wydawnictwa Media Rodzina.
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podejmowaniu decyzji;
 poprawna samoocena, czyli bezstronne wyczucie naszych osobistych zalet i
ograniczeń, jasny obraz tego, co musimy poprawićoraz umieję
tnoś
ćuczenia
sięna doś
wiadczeniach;
 wiara w siebie, czyli odwaga, która bierze sięz niezł
omnego przekonania o
naszych zdolnoś
ciach, umieję
tnoś
ciach, wartoś
ciach i celach.
ŚWIADOMOŚĆEMOCJONALNA
Rozpoznawanie wł
asnych emocji i ich skutków
Osoby posiadające tękompetencję
 Wiedzą, jakie odczuwająemocje i dlaczego je odczuwają
.
 Zdająsobie sprawęze związków między swoimi uczuciami a tym, co myś
lą,
robiąi mówią.
 Zdająsobie sprawęz tego, jak ich uczucia wpł
ywająna ich zachowanie.
 Mająś
wiadomoś
ćswoich wartoś
ci i celów i kierująsięnią.
Nie jest chyba zaskoczeniem, że ś
wiadomoś
ć emocjonalną przejawiają wybitni
doradcy i psychoterapeuci. „Jest to zdolnoś
ć skupienia się, wiedza o sprawach
wewnętrznych i ledwo wyczuwalnych sygnał
ach, które mówiąci, co czujesz, oraz
wykorzystywanie jej jako stał
ego wskaźnika tego, jak wywiązujesz sięze swoich zadań”
−mówi Richard Boyatzis, który badałpoziom ś
wiadomoś
ci doradców.
Umieję
tnoś
ć ta odgrywa ważną rolę w większoś
ci zawodów, zwł
aszcza
wymagających rozmawiania z innymi o draż
liwych sprawach. Na przykł
ad w
American Express Financial Advisors [Doradców finansowych American Express]
uś
wiadamianie sobie przez doradców finansowych wł
asnych emocji jest umiejętnoś
cią,
9
która ma kluczowe znaczenie dla ich wyników . Rozmowy doradcy z klientem dotyczą
delikatnej materii, ponieważ nie chodzi tylko o sprawy związane z ulokowaniem
pienię
dzy, ale równieżubezpieczeniem na życie itp.
Doradcy finansowi American Express zorientowali się, ż
e nie wystarczy tylko
ś
wiadomoś
ćuczuć
, ale przydatna jest równieżumiejętnoś
ćwyczuwania, czy ich wł
asne
zdrowie, praca i sprawy rodzinne sąw stanie równowagi, by zdolnoś
ćdo pracy ł
ą
czyć
twórczo z osobistymi wartoś
ciami i celami. Wszystkie te umieję
tnoś
ci są −jak się
9 O wynikach badańś
wiadomoś
ci swoich przeż
yćemocjonalnych, jednej z wielu kompetencji emocjonalnych pracowników w American Express
Financial Advisors, poinformował
a mnie Kate Cannon, dyrektorka dział
u szkolenia i doskonalenia kadr kierowniczych w tej firmie, przekazując
mi kopięopracowania pod tym tytuł
em.
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przekonamy −pochodnymi samoś
wiadomoś
ci.

Strumieńuczuć
Uczucia pł
yną w nas strumieniem równoległ
ym do strumienia myś
li. Zawsze
jesteś
my w jakimś nastroju, chociaż na ogółnie dostosowujemy się do ledwie
wyczuwalnych przypł
ywów i odpł
ywów różnych nastrojów podczas codziennych zaję
ć
−radoś
ci lub przygnę
bienia, z którym siębudzimy, lekkiej irytacji gdy po drodze do
pracy grzęźniemy w korku i setkom, jeś
li nie tysią
com, innych wię
kszych i mniejszych
emocji, które nieodmiennie towarzysząróżnym doś
wiadczeniom dnia powszedniego.
W poś
piechu i natł
oku spraw, które wypeł
niająkażdy dzień pracy, nasz umysł
zaję
ty jest myś
lami − planowaniem tego, co zrobimy w nastę
pnej kolejnoś
ci,
zaabsorbowaniem wykonywanym w danej chwili zadaniem, rozważaniami o tym,
czego nie zał
atwiliś
my i tak dalej. Po to, byś
my mogli wyczućpodskórny szmer
nastrojów, potrzebujemy czegoś
, co nazwaćmożna przerwąw myś
leniu −chwili, w
której odganiamy od siebie wszelkie myś
li. Niestety, bardzo rzadko zdarzająsięnam
takie chwile. Uczucia zawsze nam towarzyszą, ale my rzadko towarzyszymy im. Na
ogółuś
wiadamiamy sobie emocje dopiero wtedy, gdy grożąwybuchem.
Jeś
li jednak wsł
uchujemy sięw nie uważnie, to możemy dostrzec pierwsze ich
zwiastuny.
Rytm życia w naszym stuleciu pozostawia niewiele czasu na dostrojenie siędo
wł
asnych emocji, refleksjęnad nimi i podporzą
dkowanąim reakcję
. Nasze ciał
a są
biologicznie przystosowane do wolniejszego rytmu. Emocje mająswój wł
asny porządek
i harmonogram, ale w ustawicznym zagonieniu nie mamy czasu na jego uwzglę
dnienie,
nie dajemy im dojś
ćdo gł
osu, a zatem schodządo podziemia. Nawałbieżących, pilnych
spraw wypiera i gł
uszy gł
os wewnętrzny, który mógł
by staćsię dla nas busolą
wyznaczającąkierunek życia.
Ludzie, którzy nie potrafią rozpoznać swoich wł
asnych uczuć
, są strasznie
upoś
ledzeni. Sąw pewnym sensie analfabetami emocjonalnymi, nie dostrzegającymi
pewnej dziedziny rzeczywistoś
ci, która ma kluczowe znaczenie dla powodzenia w
życiu, nie tylko w pracy.
U niektórych osób ta „tę
pota emocjonalna” przybiera formęnierozpoznawania
wysył
anych przez ich wł
asne ciał
o sygnał
ów −przybierających postaćchronicznych
bólów gł
owy, bólów krzyża czy ataków lę
kowych −o tym, że cośjest nie w porzą
dku. U
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innych pojawia sięaleksytymia, którym to terminem psychiatrzy okreś
lajątrudnoś
ć
uś
wiadomienia sobie albo rozpoznania wł
asnych uczuć
. Dla takich osób ś
wiat
zewnętrzny jest wyraźniejszy i bardziej zrozumiał
y niżś
wiat ich psychiki. Granice i
różnice między emocjami, zarówno przyjemnymi, jak i nieprzyjemnymi, sądla nich
zatarte, a zakres uczuć
, których doś
wiadczają, bardzo ograniczony, szczególnie jeś
li
chodzi o uczucia pozytywne, takie jak szczęś
cie. Nie potrafiąwyczućani rozeznaćsięw
niuansach emocji, przez co nie mogąwykorzystywaćw myś
leniu i dział
aniu przeczuć
.
Samoś
wiadomoś
ci moż
na się jednak uczyć
, można ją pogł
ębiać. Edward
McCracken, był
y dyrektor naczelny Silicon Graphics, który przyznaje, że przy
podejmowaniu decyzji kieruje sięintuicją
, mówi: „W naszej branż
y czę
sto nie mamy
czasu na myś
lenie. Musimy zrobić
, co do nas należy, ale potem musimy daćsię
poprowadzićswojej intuicji i pilnować, żeby na przeszkodzie nie stawałumysł
”. Czyni
10
to od dziesięciu lat, uprawiając codziennie medytację.
Jest to uś
więcona tradycjąmetoda poznania naszych najgł
ębszych, przemawiają
cych
bardzo cichym gł
osem uczuć, sprowadzająca się do „nierobienia niczego”.
Produktywne nierobienie niczego nie jest jednak jedynie powstrzymywaniem sięod
pracy lub wypeł
nianiem czasu bł
ahymi rozrywkami, takimi jak oglądanie telewizji albo,
co jeszcze gorsze, robieniem czegośi jednoczesnym oglądaniem telewizji, co jest zwykł
ą
stratą czasu. Oznacza ono odkł
adanie na pewien czas dział
ań zbliżających nas do
upragnionego celu i robienie czegoś
, co otwiera nasze umysł
y na inny wymiar istnienia,
co pogł
ębia nasząwrażliwoś
ć.

Kierowanie życiem wedł
ug wewnę
trznego kompasu
Richard Abdo trzyma siępowziętego kiedyśpostanowienia: „Choć
bym miałnie
wiadomo ile pracy, muszęzarezerwowaćsobie osiem godzin tygodniowo na samotne
przemyś
lenie wszystkiego”11. Ponieważjest dyrektorem naczelnym Wisconsin Energy,
przedsię
biorstwa, którego obroty wynosządwa miliardy dolarów rocznie, dotrzymanie
tego postanowienia nie jest ł
atwe. Będący gorliwym katolikiem Abdo spędza te osiem
godzin na dł
ugich spacerach. Czasami godziny przeznaczone na kontemplacjęwypeł
nia
innątreś
cią
, majsterkują
c w warsztacie albo jeżdżąc na swoim harleyu.
−Po to, żeby trzymaćsięrzeczywistoś
ci, musisz spędzaćtrochęczasu z dala od
pilnych i naglą
cych spraw zawodowych, od zgieł
ku, harmidru i poś
piechu −wyjaś
nia. −
10 Stratford Sherman, „Leaders Learn to Hear the Voice Within”, Fortune, August 22, 1994.
11 Sherman, „Leaders Learn to Hear the Voice Within”.
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Jeś
li tego nie zrobisz, to szybko stracisz kontrolęnad tym, co siędzieje i wpadniesz w
tarapaty.
W jakie tarapaty? Przede wszystkim stracisz z oczu wartoś
ci, które ci przyś
wiecająi
które sątwoim drogowskazem. Wartoś
ci, które nadająsens naszemu życiu, nie są
jakimiśwzniosł
ymi abstrakcjami, ale intymnymi przekonaniami, których byćmoże
nigdy nie staramy sięani nie umiemy ująćsł
owami, ale które czujemy. Okreś
lająone to,
co ma −negatywne czy pozytywne −znaczenie dla nas.
Samoś
wiadomoś
ćjest czymśw rodzaju wewnętrznego barometru, który wskazuje,
czy to, co robimy (albo mamy zamiar zrobić
), jest tego warte. Ostatecznego i
precyzyjnego odczytu wskazań tego barometru dostarczają uczucia. Jeś
li między
uznawanąprzez nas wartoś
ciąa tym, co robimy, istnieje różnica lub sprzecznoś
ć
, to
rezultatem będzie zł
e samopoczucie, objawiające sięuczuciem wstydu lub poczuciem
winy, dużymi wątpliwoś
ciami albo zastanawianiem się
, czy postąpiliś
my wł
aś
ciwie,
skrupuł
ami albo wyrzutami sumieniami, i temu podobnymi przykrymi stanami
emocjonalnymi. Dział
a ono jak emocjonalna kł
oda u nogi, rozbudzając uczucia, które
mogąosł
abiać
, a nawet niweczyć
, nasze wysił
ki.
Natomiast wybór, którego dokonujemy, kierując siętym wewnętrznym kompasem,
dodaje nam energii, i to nie tylko dlatego, że skupiamy cał
ąuwagęna celu, do którego
dą
żymy. Badania tak zwanych „pracowników wiedzy” (inżynierowie, programiś
ci
komputerowi i rewidenci księgowi) wykazał
y, ż
e najlepsi spoś
ród nich wybierali ś
cieżki
kariery, które nie kolidował
y z ich przekonaniami o sensie pracy, i stanowiska, które
dawał
y im poczucie dobrze wykonanej pracy i współ
uczestnictwa w sukcesach firmy12.
Podczas gdy przecię
tni pracownicy zadowalali sięuczestniczeniem w projektach, do
których realizacji zostali wyznaczeni, najlepsi zastanawiali się, jakie zadania wyzwoląw
nich ożywcze impulsy, którzy szefowie zmobilizująich do wytężonej pracy, czyje
pomysł
y najbardziej nadająsiędo realizacji. Wiedzieli intuicyjnie, co robiąnajlepiej, a co
nie bardzo im wychodzi. Osią
gane przez nich wyniki był
y znakomite dlatego, że mogli
wybraćsobie zadania, którym poś
więcali wszystkie sił
y.
Osoby, które kierująsięwyczuciem tego, co warto robić, ograniczajądo minimum
wł
asnąpasywnoś
ćemocjonalną. Niestety, zbyt wielu ludzi uważa, że praca nie ma nic
wspólnego z wartoś
ciami, które uważająza najwyższe.
Pomijanie wartoś
ci milczeniem osł
abia zbiorowąmotywacjędo pracy, ponieważ
samo zarabianie pienię
dzy wydaje sięmiećdla wielu z nas dużo mniejsze znaczenie, niż
sięna ogółsądzi. Wspomniane wyżej, przeprowadzone przez zespółnaukowców z
Uniwersytetu Poł
udniowej Kalifornii, badania, którymi obję
to sześ
ć
dziesięciu mających
12 Robert E. Kelley, How to Be a Star at Work (Times Books, 1998).
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znakomite osiągnięcia przedsiębiorców, wykazał
y, że ostentacyjne obnoszenie sięz
bogactwem jest rzadkoś
cią. Bardziej niżpieniądze motywował
y ich do wzmożonych
wysił
ków takie czynniki jak podniecenie zwią
zane z uruchomieniem nowej firmy,
wyzwania, którym musieli sprostać
, swoboda, jakądawał
o bycie szefem, możliwoś
ć
wykazania siękreatywnoś
ciąoraz pomaganie innym poprzez dążenie do osobistego
sukcesu.
Poza nielicznymi wyjątkami ludzie nie pracujądla samych pienię
dzy. Ich zapałdo
pracy bierze sięw znacznej częś
ci równieżz poczucia celu czy misji do speł
nienia albo
zaspokojenia pewnej pasji. Jeś
li tylko mająku temu okazję
, osoby te dążądo zrobienia
czegoś
, co ma dla nich duże znaczenie, czemu bę
dąmogli poświę
cićcał
ąswojąenergię
,
talenty i umieję
tnoś
ci. Znaczy to, że warto zmieniaćpracępo to, by trafićtam, gdzie
bę
dziemy robićto, co siędla nas liczy.

Zawiadywanie swojąkarierą
Pragnienie zdobycia pozycji i odciś
nięcia swojego pię
tna na ś
wiecie najsilniejsze jest
w wieku od dwudziestu do czterdziestu paru lat. Kiedy zbliżamy siędo pię
ć
dziesiątki
przewartoś
ciowujemy na ogółnasze cele, ponieważ czę
sto uś
wiadamiamy sobie
wówczas, że życie jest ograniczone. Temu pogodzeniu sięze ś
miertelnoś
ciątowarzyszy
ponowne zastanowienie sięnad tym, co naprawdęliczy sięw życiu.
− Wielu, bardzo wielu dyrektorów wielkich firm i wzię
tych prawników
zarabiających setki tysięcy dolarów dochodzi w wieku ś
rednim do wniosku, że woleliby
zająćsiępracąspoł
ecznąalbo prowadzeniem restauracji −mówi Stephen Rosen, który
doradza wysoko wykwalifikowanym fachowcom starającym się znaleźć bardziej
satysfakcjonują
ce zajęcie oraz tym, którzy − straciwszy pracę− nie majążadnego
wyboru.
Konsultant, który oceniałkierownictwo takich firm jak General Electric, DEC i Mobil
Oil, powiedział
, że wielu z nich „bardzo ekscytuje się[w ś
rednim wieku] drobnymi
sprawami −zasiadaniem w radzie szkoł
y, prowadzeniem na boku jakiejśmał
ej firmy.
Ale ich wł
asna praca nudzi ich”. Mający liczne sukcesy przedsiębiorca, który zał
ożył
wiele firm, stwierdziłw pewnym momencie, że kieruje zakł
adem, którego nie cierpi:
„Znalazł
em sięw takim punkcie, że to nie ja nad firmą, ale ona nade mnąpanuje. Jestem
w kropce. [...] Nie lubiętego, co robię
. Jestem szczę
ś
liwy, kiedy naprawiam silnik na
swojej ł
odzi albo robięcokolwiek innego, byleby tylko nie to”13.
13 Ehringer, Make Up Your Mind.
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Porzekadł
o mówi: „Jeś
li nie wiesz, dokąd idziesz, to doprowadzi ciętam każda
droga”. Im mniej ś
wiadomi jesteś
my tego, co wyzwala w nas pasję
, tym bardziej
bę
dziemy sięczuli zagubieni. Co wię
cej, to dryfowanie może sięniekorzystnie odbićna
naszym zdrowiu; osoby, które uważ
ają, że w pracy nie wykorzystuje sięwł
aś
ciwie ich
umieję
tnoś
ci lub sąprzekonane, że ich praca jest nudna i jał
owa, sąbardziej narażone na
choroby serca niż te, które są zdania, że mogą się wykazać swoimi najlepszymi
umieję
tnoś
ciami14.
Samoś
wiadomoś
ć jest kompasem, na którym możemy polegać
, jeś
li chcemy
podejmowaćdecyzje w sprawie naszej kariery zawodowej w taki sposób, by był
y
zgodne z naszymi najgł
ę
bszymi wartoś
ciami. „Niektóre kobiety na stanowiskach
dyrektorskich stł
umił
y swąsamoś
wiadomoś
ć
, aby sięna nie wspiąć−powiedział
a mi
Kathy Kram, profesor zarządzania na Uniwersytecie Bostońskim. − Mają duże
osiągnię
cia, ale cierpiąna tym ich związki z innymi osobami. Sąto stosunki czysto
instrumentalne, podporządkowane osiągnię
ciu pewnych celów, raczej typowe dla
mę
żczyzn. Koszty tego sąwysokie, ponieważich ż
ycie osobiste ulega uwiądowi”.
Nie jest to problem wył
ącznie kobiet. „Wiele osób na kierowniczych stanowiskach,
szczególnie mężczyzn, nigdy nie uważał
o orientacji w swoim krajobrazie wewnę
trznym
za rzecz waż
nąmówi Michael Banks, urzę
dujący w Nowym Jorku instruktor kadr
kierowniczych KRW International. − Nigdy nie ł
ączyli swojego zachowania w
sytuacjach stresowych ze zdolnoś
ciązachowania lojalnoś
ci i wykorzystywaniem swoich
talentów albo pogorszeniem sięjakoś
ci ich pracy. Zbliżając siędo pię
ć
dziesią
tki, mogą
zacząćodczuwać
, że czegoś im brakuje albo że cośstracili. Uczucia takie może
wyzwolićrozpad mał
żeństwa albo przył
apanie sięna popeł
nianiu bł
ędów bę
dą
cych
skutkiem wewnętrznego chaosu”. Jednak kryzysy takie mogą byćw ostatecznym
rachunku korzystne. „Zaczyna pę
kaćskorupa, w której sięzasklepili − zaczynają
odczuwaćemocje, na których odczuwanie wcześ
niej sobie nie pozwalali, i inaczej
spoglą
daćna te aspekty swego życia”.

Uwaga −nasze najcenniejsze bogactwo
Byłjednym z wł
aś
cicieli i szefów dobrze prosperują
cej firmy prawniczej, bogatym
czł
owiekiem, który −zdawał
o się−osiągnąłw życiu wszystko, czego pragnął
. Kiedy
stuknę
ł
a mu pię
ćdziesiątka cośgo jednak zaczęł
o dręczyć
.
−Zawsze sądził
, że kiedy dojdzie do pięć
dziesiątki, bę
dzie miałwię
cej wolnego
14 Zob.: Leonard Syme, „Explaining Inequalities in Heart Disease”, The Lancet, July 26, 1997.
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czasu i moż
liwoś
ci wyboru − powiedział
a Shoshana Zuboff, psycholog, profesor
Harvardzkiej Szkoł
y Biznesu. −Tymczasem stwierdził
, że jest niewolnikiem swojej
wł
asnej firmy, zawsze musi speł
niaćpotrzeby partnerów i zaspokajaćwymagania
klientów. Jego czas wyznaczał
y pł
atne godziny. Sukces stałsiędla niego wyrokiem
więzienia.
Uś
wiadomiłto sobie, biorąc udziałw Odysei, unikatowym kursie refleksji nad
15
sobą . Program ten zostałopracowany przez Zuboff i pierwotnie dostę
pny byłjedynie
dla absolwentów Harvardzkiej Szkoł
y Biznesu, ale zyskał sobie tak znaczną
popularnoś
ć
, że obecnie korzystaćz niego mogąwszyscy ludzie interesu i wysokiej
klasy specjaliś
ci w ś
rednim wieku. Zdaniem Zuboff, osoby biorą
ce udziałw programie
sąz reguł
y ludźmi sukcesu, którzy osiągnęli cele, jakie wyznaczyli sobie, mając po
dwadzieś
cia-trzydzieś
ci lat. Nadal jednak mają przed sobą jeszcze drugie tyle
aktywnego życia zawodowego życia, wię
c zadająsobie pytanie: „Co teraz?”
Standardowe podejś
cie do tego pytania „zachęca nas do przyjrzenia sięnaszemu
życiu z zewnątrz −zastanawiania się, jak staćsiębardziej atrakcyjnym towarem, jak
umieję
tnie zaprezentowaćsięna rynku pracy i sprzedać−i do myś
lenia w kategoriach
zewnętrznych zmiennych, takich jak zarobki, pozycja zawodowa albo status miasta, w
którym ma siępracę
, do pytania, jak wypadam na tle innych osób o podobnych
kwalifikacjach. My natomiast mamy zupeł
nie odwrotne podejś
cie, polegające na
przyjrzeniu sięod wewnątrz naszemu zmieniającemu siępoczuciu wł
asnego »ja« i
temu, co skł
ada sięna speł
nienie się” −mówi Zuboff.
−Musimy przestaćuważaćnasze uczucia za nieistotne i chaotyczne i uś
wiadomić
sobie, że w istocie rzeczy sąone wiarygodnymi źródł
ami informacji −wyjaś
nia Zuboff. −
Uwaga jest naszym najcenniejszym bogactwem. Uczucia są oceną sytuacji, której
dokonuje nasze ciał
o; zawarta jest w nich cał
a potrzebna nam wiedza o sytuacji. Dla
ludzi interesu prawdziwy przeł
om nadchodzi z chwilą, gdy uświadomiąsobie, ż
e to, co
uważali za zmienne, jest nienaruszalne, natomiast to, co był
o wedł
ug nich
nienaruszalne, często okazuje sięarbitralne. W tym sensie uczucia sądrogowskazami
prowadzącymi do odpowiedzi na doniosł
e pytania.
POPRAWNA SAMOOCENA
Poznanie wł
asnego bogactwa wewnę
trznego, zdolnoś
ci i ograniczeń

15 Jednąz gł
ównych metod zwiększania samoś
wiadomoś
ci stosowanych przez Zuboff jest „skupienie”, opracowane przez Eugene’a T. Gendlina
z Uniwersytetu Chicagowskiego oraz The Focusing Institute, Spring Valley, New York. Zob.: Eugene T. Gendlin, Focusing (New York: Bantam
Books, 1981).
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Osoby posiadające tękompetencjęsą
:
 Świadome swoich silnych i sł
abych stron.
 Skł
onne do refleksji i chę
tne do wyciągania wniosków ze swoich
doś
wiadczeń.
 Otwarte na szczere uwagi, gotowe przyjąćinny punkt widzenia, stale uczyć
sięi rozwijać.
 Zdolne do spojrzenia na siebie z humorem i dystansem.
Mort Meyerson zacząłsięstopniowo budzićz wieloletniego uczuciowego letargu po
przyjęciu oferty pracy na stanowisku dyrektora naczelnego Perot Systems, firmy
ś
wiadczącej usł
ugi komputerowe. Podczas pierwszych sześ
ciu miesię
cy pracy w
nowym miejscu zaczął uś
wiadamiać sobie, że w porównaniu ze strukturą
organizacyjną, którąznałi kierowałod lat jako dyrektor generalny giganta w sferze
usł
ug komputerowych, EDS, wszystko tu był
o inne −nie tylko technologia, rynek i
klienci, ale równieżjego podwł
adni i zasady, którymi kierowali sięw pracy.
Zdałsobie sprawęz tego, że sam musi sięteżzmienić. W zadziwiająco szczerym
artykule, w którym poddałsię introspekcji, pisał
: „Wszystko, co wiedział
em o
kierowaniu, okazał
o siębł
ędne. Moim pierwszym zadaniem jako przywódcy stał
o się
16
zrozumienie samego siebie” .
Meyerson wkroczyłw okres, który okreś
la mianem „intensywnego badania siebie”,
zmagając się z pytaniami dotyczącymi samej istoty stylu kierowania, którego
znajomoś
cią tak się dotąd chlubił
. Zdałsobie sprawę
, że kierując EDS, odnosił
wprawdzie wyjątkowe sukcesy, ale byłteżwyjątkowo bezwzględny. To fakt, że pod
jego przewodem zyski EDS wzrastał
y co kwartał
, dzięki czemu wielu pracowników
stał
o sięludźmi zamożnymi, ale spoglądając na to z perspektywy czasu, stwierdził
, że
chociażdawałpodwł
adnym możliwoś
ćwzbogacenia się
, to jednocześ
nie niszczyłich
życie osobiste. W EDS reguł
ąbyłosiemdziesię
ciogodzinny tydzieńpracy, przesuwano
pracowników z miejsca na miejsce, nie zastanawiają
c sięnad tym, jakich spustoszeń
może to dokonaćw ich życiu, nie tolerowano żadnych prób dyskusji. Przydzielane im
zadania nazywali oni „marszem ś
mierci”, a atmosfera w zakł
adzie przypominał
a
atmosferępanują
cąw wojsku. Meyerson sam okreś
liłton tamtejszych rozmów jako
„energiczny, męski, wojskowy”.
W EDS Meyerson osobiś
cie kierował pię
ć
dziesię
cioosobowym zespoł
em
projektującym federalny system opracowywania wniosków o ś
wiadczenia usł
ug
medycznych gwarantowanych przez Medicare. Termin byłkrótki, wię
c wszyscy
pracowali po osiemnaś
cie godzin dziennie. Pewnego dnia, mimo wielkiej ś
nieżycy,
16 Mort Meyerson, „Everything I Thought I Knew About Leadership Is Wrong”, Fast Company, wydanie specjalne, May 1997.
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stawili sięw biurze wszyscy czł
onkowie zespoł
u oprócz jednego, Maxa Hoppera.
Meyerson wpadłwe wś
ciekł
oś
ć
, zadzwoniłdo niego i zwymyś
lał
. Hopper odszedłz
firmy przy najbliższej okazji, a potem zrewolucjonizowałsystem rezerwacji biletów
lotniczych, stworzywszy komputerowy program o nazwie SABRE.
Wspominając, jak zraziłdo siebie i do firmy tak utalentowanego i znakomitego
pracownika, Meyerson przyznał
, że zbyt pochopnie wydawałsurowe są
dy i nie
zadawałsobie trudu, by spojrzećna drażliwe kwestie z punktu widzenia innych osób.
Rozmyś
lając po wielu latach o kosztach swojego starego stylu kierowania, zaczął
uś
wiadamiaćsobie, że to co dawniej uważałza swoje zalety, należał
oby raczej uznaćza
wady. Na przykł
ad porozumiewał się z podwł
adnymi w EDS wedle starych
hierarchicznych zasad: „Co półroku pojawiał
em sięna scenie i wygł
aszał
em mowęjak
podczas kampanii wyborczej; energicznie i z wigorem”. Pisma kierowałtylko do garstki
osób ze ś
cisł
ego kierownictwa, z resztąpracowników nie miałpraktycznie żadnych
kontaktów.
Zrozumiawszy, że obecnie szef musi byćgotów do wysł
uchiwania szczerych i
bezpoś
rednich wypowiedzi podwł
adnych bez wzglę
du na ich stanowisko, Meyerson
zmieniłswój styl. Podałdo wiadomoś
ci ogół
u pracowników adres swojej poczty
elektronicznej, na który napł
ywał
y teraz co miesiąc tysiące listów. Czyta wszystkie.
Zdobyłsięnawet na to, że sam wysł
ałgratulacje zespoł
owi, który wygrałważny
przetarg, i to jużpo godzinie od ogł
oszenia wyniku.
−Zanim bę
dziesz mógłprzewodzićinnym, zanim będziesz mógłim pomóc, musisz
odkryć sam siebie − mówi Joe Jaworski, był
y czł
onek zespoł
u planistów Royal
17
Dutch/Shell . −Jeś
li chcesz doprowadzićdo eksplozji twórczych pomysł
ów, jeś
li chcesz,
by ludzie pracowali w sposób, który przynosi naprawdęwyjątkowe rezultaty, to musisz
byćgotów do wyruszenia w podróż, która wiedzie do zespolenia wartoś
ci i aspiracji
jednostki z wartoś
ciami i aspiracjami firmy.

Niezdolnoś
ćdo zauważ
enia wad
Harry byłjednym z szefów firmy, która rozpoczęł
a wielką kampanię w celu
spł
aszczenia hierarchicznej struktury zależnoś
ci i przekazania pracownikom uprawnień
do podejmowania istotnych decyzji. Mówiłz zapał
em o „dzieleniu się
” wł
adzą i
udzieleniu podwł
adnym peł
nomocnictw, ale kiedy tylko pojawił
y sięnajsł
absze choć
by
oznaki nadciągającego kryzysu, zapominało cał
ej tej retoryce.

17 Cytat za: Allen M. Webber, „Destiny and the Job of the Leader”, Fast Company, June/July 1996.
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Kiedy wszystko szł
o dobrze, chętnie przekazywałswoje dotychczasowe obowią
zki
podwł
adnym, którzy byli niezwykle kompetentni i znakomicie sięz nich wywią
zywali.
Wystarczyłjednak najsł
abszy powiew przeciwnego wiatru, a natychmiast przejmował
wodze, odrzucają
c wszelkie rady i nie zważając na wysił
ki innych osób. Nie tylko
hamował
o to próby przekazania inicjatywy pracownikom, ale podkopywał
o ich wiarę
w siebie, jemu zaśodbierał
o wiarygodnoś
ć
.
− Niestety, Harry nie widziałtej sprzecznoś
ci, nawet wtedy, kiedy któryśz
podwł
adnych miałodwagęmu to wytknąć−mówi Robert E. Kapł
an, był
y pracownik
18
Oś
rodka Twórczego Przewodzenia [Center for Creative Leadership] .
Niedostrzeganie obszarów, w których sobie nie radzimy, może narazićnasząkarierę
zawodowąna szwank. Badania porównawcze szefów, którzy zawodzili, i tych, którzy
osiągali sukcesy, wykazał
y, że i jedni, i drudzy mieli sł
abe punkty; decydująca różnica
polegał
a na tym, że ci, którym sięnie udał
o, nie potrafili wyciągnąćnauki ze swoich
19
bł
ędów i niepowodzeń . Byli znacznie mniej skł
onni przyznaćsiędo swoich wad,
odnosząc sięczęsto niechętnie do osób, które próbował
y im zwrócićna nie uwagę
. Ten
opór przed spojrzeniem prawdzie w oczy oznaczał
, że nie byli w stanie nic zrobić, aby
sięzmienić.
Poprawna samoocena był
a nieomylną oznaką znakomitej pracy, czymś
, czego
20
brakował
o sł
abszym szefom . Najlepsi wcale nie odznaczają sięnieograniczonymi
zdolnoś
ciami, ale ś
wiadomi sąswoich ograniczeń, dzię
ki czemu wiedzą, w czym muszą
siępodciągnąćalbo jak współ
pracowaćz kimś
, kto posiada to, czego im brakuje.

Nasze silne strony −i nasze sł
aboś
ci
Czł
owiek awansowany na najwyższy szczebel zarządzania w dużym
przedsię
biorstwie produkcyjnym cieszyłsięsł
awą bezwzględnego wykidajł
y, którą
zyskał
, przeprowadzając w przeszł
oś
ci liczne zwolnienia i reorganizacje. „Nigdy sięnie
uś
miechał
, zawsze miałpochmurnąminę−opowiada Kathryn Williams, instruktor
urzę
dników wysokiego szczebla z KRW International. −Zawsze sięniecierpliwiłi ł
atwo
wpadałw zł
oś
ć
. Kiedy przynoszono mu zł
e wieś
ci, napadałna tych, którzy mu je
18 Robert E. K aplan, Beyond Ambition: How Driven Managers Can Lead Better and Live Better (San Francisco: Jossey-Bass, 1991).
19 Morgan W. McCall Jr. i Michael Lombardo, „Off the Track: Why and How Successful Executives Get Derailed”, sprawozdanie techniczne nr
21, Cente r for Creative Leadership [Oś
rodek Twórczego Przywództwa], Greensboro, NC, 1983; A.M. Morrison i in., Breaking the Glass Ceiling:
Can Women Reach the Top of America’s Largest Corporations? (Reading, MA: Addison -Wesley, 1987).
20 Richard Boyatzis, The Competent-Manager: A Model for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982).
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przynosili, przestano mu wię
c o czymkolwiek mówić
. Nie miałnajmniejszego pojęcia,
że odstrasza ludzi. Byćmoże jego gburowate, przejmujące innych lę
kiem zachowanie
pomagał
o mu, kiedy byłspecem od zwalniania, ale teraz wpł
ywał
o negatywnie na jego
wyniki”.
Poproszono Williams, by z nim porozmawiał
a i poradził
a, co ma zmienićw swym
stylu zarządzania. Nagrał
a jego zachowania na kasecie magnetowidowej, którąmu
później pokazał
a. Efekt, jaki na nim samym wywarł
o to nagranie, byłpiorunujący:
„Kiedy zdałsobie sprawęz tego, jak wygląda i jak to odbierająinni, w jego oczach
pojawił
y sięł
zy” wspomina Williams.
Stał
o sięto początkiem zupeł
nej przemiany opryskliwego i nie liczącego sięz nikim
szefa. Nie zawsze jednak tak siędzieje, ponieważosoby na wysokich stanowiskach
często uważają, że koniecznoś
ćjakiejkolwiek zmiany w ich postępowaniu jest oznaką
sł
aboś
ci lub nieudolnoś
ci. Przed przyznaniem się do wad może ich również
powstrzymywaćduch rywalizacji, dzię
ki któremu zdobyli swoje stanowiska, albo
obawa, że stracąje na rzecz swoich rywali.
Wszyscy mamy skł
onnoś
ćdo wypierania sięwad. Jest ona emocjonalnie wygodną
strategiąobrony przed przygnębieniem, w które mogł
oby nas wprowadzićpogodzenie
się z przykrą prawdą. Ta postawa obronna może przybierać różne formy −
bagatelizowania czy pomniejszania niewygodnych faktów, nieprzyjmowania do
wiadomości istotnych informacji, racjonalizowania i „wygodnych wymówek”, jednym
sł
owem uciekania siędo wszystkiego, co może zamaskowaćemocjonalnąprawdę
faktów.
Co wię
cej, osoby z naszego otoczenia mogąudawać
, ż
e przekonuje je ta strategia.
Jednym z najtrudniejszych do uzyskania w życiu organizacyjnym rodzajów informacji
są konstruktywne opinie o naszym dział
aniu, szczególnie o naszych bł
ę
dach.
Współ
pracownicy, podwł
adni, szefowie woląponarzekaćmiędzy sobąna kogoś
, kiedy
pewni są, że ich nie sł
yszy, niżpowiedziećmu w szczerej i otwartej rozmowie, że coś
robi źle. Ta swoista zmowa i udawanie, że wszystko jest w porządku, stanowi cośw
rodzaju paktu Fausta z diabł
em, ponieważ stwarzamy iluzjęzgody i skutecznego
dział
ania za cenęprawdy, która mogł
aby otworzyćdrogędo rzeczywistej poprawy.
Jeś
li ktośstale nie radzi sobie w danej sytuacji, to jest to nieomylnym znakiem jego
niezdolnoś
ci do zauważania wł
asnych wad. Na niższych szczeblach organizacji można
ł
atwo zbyćtakie problemy jako „dziwactwa”, jednak na wyższych szczeblach ich
konsekwencje sąo wiele poważniejsze i bardziej widoczne, ponieważponosi je nie tylko
pojedyncza osoba, ale cał
a grupa.
A oto lista niektórych częś
ciej spotykanych −i kosztownych −wad, sporządzona
przez Roberta E. Kapł
ana na podstawie studium czterdziestu dwóch, skądinąd
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odnoszących duże sukcesy, wyższych urzędników różnych przedsiębiorstw21. Osoby te
zajmował
y stanowiska od dyrektora wydział
u do dyrektora naczelnego, ale podobne
problemy mogąwystąpićna każdym stanowisku:
 Ślepa ambicja. Kierująca sięniąosoba musi za wszelkącenęwygrywaćalbo
zawsze miećrację
; zamiast współ
pracowaćz innymi, rywalizuje z nimi,
przecenia swojąwartoś
ći wkł
ad, cheł
pi się
, jest arogancka, postrzega ludzi w
czarno-biał
ych barwach, albo jako sprzymierzeńców, albo wrogów.
 Nierealistyczne cele. Ustanawia nadmiernie ambitne, nieosiągalne cele dla
kierowanej przez siebie grupy czy organizacji; nierealistycznie ocenia to,
czego potrzeba do wykonania zadania.
 Nieustanny wysił
ek. Ciężka praca staje siędla takiej osoby swego rodzaju
natrę
ctwem. Poś
wię
ca sięona pracy kosztem wszystkiego innego w życiu,
jest wewnątrz pusta.
 Poganianie innych. Osoba taka za dużo wymaga od innych, nadmiernie ich
eksploatując, kieruje ich pracą w najdrobniejszych szczegół
ach i zamiast
scedowaćczęś
ćuprawnieńna inne osoby, przejmuje ich uprawnienia, jest
szorstka albo bezwzglę
dna i nieczuł
a na potrzeby innych, nie zauważa szkód
emocjonalnych, które im wyrządza.
 Gł
ód wł
adzy. Pragnie wł
adzy dla swoich wł
asnych potrzeb, a nie dla potrzeb
organizacji; osoba taka dba jedynie o swój wł
asny interes, wykorzystuje
innych.
 Nigdy nie zaspokojona potrzeba uznania. Osoba z tąwadąupaja sięsł
awą,
przypisuje sobie wysił
ki i osiągnięcia innych, natomiast zrzuca na nich winę
za swoje bł
ę
dy; nie potrafi wykorzystaćnależycie osiągnię
ć, lecz dąży do
kolejnego zwycięstwa.
 Dbał
oś
ćo pozory. Za wszelkącenęmusi wypaś
ćdobrze, nadmiernie zależy jej
na dobrym wizerunku publicznym, zachł
annie gromadzi materialne oznaki
prestiżu.
 Potrzeba wydawania siędoskonał
ym. Wś
cieka sięna uwagi krytyczne albo je
odrzuca, nawet jeś
li sązasadne, obwinia innych za swoje niepowodzenia, nie
potrafi przyznaćsiędo bł
ędów ani sł
aboś
ci.
Wady takie mogąskł
aniaćludzi do unikania samoś
wiadomoś
ci, ponieważ, poznając
siebie, musieliby przyznać się do wł
asnych przywar. Osoby takie nie przyjmują
żadnych uwag, a praca z nimi czy dla nich może staćsiękoszmarem.
Wszystkie umieję
tnoś
ci potrzebne w miejscu pracy sąwyuczonymi nawykami, a zatem
21 Kaplan, Beyond Ambition.
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jeś
li którejśz nich nam nie dostaje, możemy sięjej nauczyćlub lepiej jąopanować
.
Osoba arogancka i niecierpliwa może nauczyćsięsł
uchaćinnych i braćpod uwagęich
poglądy i punkt widzenia; pracoholik może zwolnić tempo i osiągnąć wię
kszą
równowagę życiową. Jednak nigdy nie dojdzie do poprawy, jeś
li nie uczynimy
pierwszego kroku, którym jest uś
wiadomienie sobie, jak te zł
e nawyki szkodząnam i
zatruwają stosunki z innymi. Nie mając poję
cia o tym, jak podobne zachowania
wpł
ywają na nasze wł
asne i innych samopoczucie i dział
anie, nie mamy żadnej
motywacji do ich zmiany.
Podczas przeprowadzanych przez Oś
rodek Twórczego Przewodzenia badań 184
kierowników ś
redniego szczebla ujawnił
y sięwymowne rozbieżnoś
ci między ocenami
takich umieję
tnoś
ci jak sł
uchanie i przystosowywanie się
, dokonanymi przez samych
zainteresowanych i przez ich kolegów. Ogólnie biorąc, ocena wydana przez kolegów
jest bardziej precyzyjnym wskaźnikiem rzeczywistej jakoś
ci naszej pracy niż
22
samoocena .
Niektórzy postrzegali sięwył
ącznie w różowych barwach −jeś
li znacznie wyżej
oceniali takie swoje zdolnoś
ci jak liczenie sięz innymi i elastycznoś
ć
, to uważali sięteż
za wiarygodnych i godnych zaufania. W ekstremalnym wypadku jest to obraz wł
asnej
osoby charakterystyczny dla czł
owieka o skł
onnoś
ciach narcystycznych, który nie
przyznaje siędo ż
adnych wad, wyolbrzymia swoje zalety i unika rozmów o sobie, nie
chcąc sł
yszećo swoich brakach.

Drogi do poprawy
Profesor uniwersytetu opowiada o mał
ym, ale bardzo skutecznym kroku, który
zrobiłdla poprawienia swojej komunikatywnoś
ci23. Pewnego dnia jeden ze studentów
zdobyłsięna odwagę i powiedziałmu, że ma przykry zwyczaj, przeszkadzający
sł
uchaczom w skupieniu sięna treś
ci wykł
adu. Polegałon na tym, że profesor kończył
każde zdanie zwrotem „tam tego”.
Profesor doznałwstrząsu, zacząłnagrywaćswoje wykł
ady −„tam tego” pojawiał
o
sięco rusz. Używałtego zwrotu zupeł
nie bezwiednie, w ogóle nie zdając sobie z tego
sprawy. Kiedy mu to uś
wiadomiono i przekonałsię, że dekoncentruje to sł
uchaczy,
22 Zob. na przykł
ad: Dianne Nilsen, „Understanding Self-observer Discrepancies in Multirater Assessment Systems”, referat przedstawiony na
dorocznym spotkaniu American Psychological Association, San Francisco, 1991.
23 James O. Prochaska i in., Changing for Good (New York: Avon, 1994).
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postanowiłza wszelką cenę wykorzenić ów denerwujący nawyk. Poprosiłwię
c
studentów, aby podnosili rę
ce za każdym razem, kiedy usł
ysząz jego ust te sł
owa. I −
jak powiada − „widząc trzysta uniesionych w górę rąk, zmienił
em się prawie
natychmiast”.
Najlepsi pracownicy wręcz szukająodzewu; chcąwiedzieć
, jak widząich inni,
ponieważzdająsobie sprawę
, że jest to cenne źródł
o informacji. Prawdopodobnie
24
samoś
wiadomoś
ć pomaga im w ciągł
ym doskonaleniu się
.
Zresztą samoś
wiadomoś
ć sama w sobie jest nieocenionym narzędziem jeś
li
pragnienie zmiany odpowiada naszym celom, poczuciu misji albo zgadza się z
podstawowymi wyznawanymi przez nas wartoś
ciami, w tym z przekonaniem, że
zmienianie sięjest rzecządobrą.
Wiedza o swoich silnych i sł
abych stronach i odpowiednie do tej wiedzy podejś
cie
do pracy był
o kompetencją, którą stwierdzono u niemal wszystkich gwiazd
przebadanych w ramach studium „pracowników wiedzy” − setek naukowców
projektujących i programujących komputery, rewidentów księ
gowych i im podobnych −
zatrudnionych w takich firmach jak AT&T i 3M. „Gwiazdy znająsiebie dobrze” mówi
Robert Kapł
an z Uniwersytetu Carnegiego-Mellona, który przeprowadziłte badania
wspólnie z Janet Kapł
an25.
WIARA W SIEBIE
Silne poczucie wł
asnej wartoś
ci i ś
wiadomoś
ćswoich moż
liwoś
ci i umieję
tnoś
ci
Osoby z tąkompetencją:
 Prezentująsiępewnie; mająprezencję,
 Potrafiąwyrażaćniepopularne poglądy i nawet w osamotnieniu bronićtego,
co uważająza sł
uszne,
 Sązdecydowane, umiejąpodejmowaćdobre decyzje mimo braku pewnoś
ci i
nacisków ze strony innych osób lub okolicznoś
ci.
Chociażsam nigdy by tego nie przyznał
, gł
ównącechą
, która potrzebna był
a na
niedawno objętym przez niego stanowisku − cechą nieobcą mu − był
a odwaga.
Sprowadzono go specjalnie do mał
ego poł
udniowoamerykańskiego kraju, aby
pokierowałprywatnymi liniami lotniczymi. Po przybyciu na miejsce stwierdził
, że cał
y
24 Dianne Nilsen i David P. Campbell, „Self-observer Rating Discrepancies: Once an Overrater, Always an Overrater?” Human Resource
Manager, Summer/Fall 1993.
25 Kelley, How to Be a Star at Work.
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ten interes to jedno wielkie bagno. Dochody firmy stale spadał
y z powodu
rozplenionego kumoterstwa i faworyzowania nie nadających sięzupeł
nie do tej pracy
osób. Gł
ównym agentem poś
redniczącym w sprzedaży usł
ug przewozowych byłbliski
przyjaciel wł
aś
ciciela, mimo iżjego biuro miał
o żenująco niskie obroty. Zasadniczą
przyczyną nadmiernego wypł
ywu gotówki był
a wyjątkowo niekorzystna umowa
zbiorowa z pilotami, należącymi zresztą do najbardziej wpł
ywowych politycznie
związków zawodowych. Ich pł
ace znacznie przewyższał
y normy przyję
te w tej branży.
Jakby tego był
o mał
o, dwa z samolotów przedsiębiorstwa rozbił
y sięw drodze do
kurortu, a nagł
oś
nione przez ś
rodki przekazu katastrofy tak podważył
y dobre imię
firmy, że w cią
gu paru dni jej udziałw rynku usł
ug lotniczych spadłz 50 do zaledwie 20
procent.
Nowego szefa ostrzegano, żeby nie zadzierałze związkowcami, ponieważosoby,
które odważył
y sięna to, otrzymywał
y pogróżki pod wł
asnym adresem albo pod
adresem rodziny. On jednak ś
miał
o wkroczyłdo akcji. Powiedziałpilotom, że jeś
li nie
zmieniąwarunków umowy, firma zbankrutuje, a oni wylądująna zielonej trawce. Piloci
posł
uchali go i zwię
kszyli liczbęgodzin pracy, nie żądając w zamian podwyżki pensji.
Wł
aś
cicielowi linii powiedziałotwarcie, przytaczając na to szczegół
owe dowody, że
jego przyjaciel jest czł
owiekiem niekompetentnym i nie przysparza firmie należnych
zysków. „Proszęsięgo pozbyćalbo rezygnujęz pracy” powiedział
. Wł
aś
ciciel teżgo
posł
uchał
.
Znajomy owego odważnego dyrektora powiedziało nim: „Dążyłdo konfrontacji
nawet wtedy, kiedy stawkąbył
o jego stanowisko albo bezpieczeństwo”.
Taka wiara w siebie jest warunkiem sine qua non znakomitych osią
gnięć i
doskonał
ego wywiązywania sięz obowiązków; bez niej tracimy pewnoś
ćsiebie, która
ma istotne znaczenie przy podejmowaniu różnorakich wyzwań. Wiara w siebie daje
nam to, co niezbę
dne jest przy ryzykownych przedsię
wzięciach czy wspinaniu siępo
drabinie sł
użbowej ku stanowisku przywódcy.
Dla tych, którym brakuje wiary w siebie, każde niepowodzenie jest potwierdzeniem
przekonania o wł
asnej niekompetencji. Brak wiary w siebie objawiaćsięmoże uczuciem
bezradnoś
ci, bezsilnoś
ci albo paraliżującym dział
ania powątpiewaniem we wł
asne sił
yi
możliwoś
ci. Z drugiej strony, nadmierna wiara w siebie może wyglądaćna arogancję
,
zwł
aszcza jeś
li charakteryzującej sięniąosobie brakuje umiejętnoś
ci społ
ecznych. Wiary
w siebie nie można teżmylićz brawurą; jeś
li ma wywieraćpozytywny wpł
yw na nasze
dział
ania, musi jej towarzyszyć poczucie rzeczywistoś
ci, umiejętnoś
ć rozróżniania
między tym co realne a co niemożliwe do urzeczywistnienia. Z tego wł
aś
nie powodu
brak samoś
wiadomoś
ci jest przeszkodą na drodze prowadzącej do zyskania
realistycznej wiary w siebie.
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Wiara w siebie może przejawiaćsiędobrą samoprezentacjączy − co na jedno
wychodzi −prezencją
. Osoby mające bardzo silnąwiaręw siebie wydająsięniekiedy
promieniowaćcharyzmą, wzbudzając zaufanie otoczenia. W kręgach menedżerów,
dyrektorów i kierowników wysoki poziom wiary w siebie odróżnia najlepszych od
przeciętnych26.
Osoby wierzące w siebie uważająsięna ogółza ludzi dział
ających skutecznie,
potrafiących podejmowaćwyzwania i zdobywaćnowe umieję
tnoś
ci. Przekonane są, nie
bez racji, że inspirująi wyzwalająenergięinnych oraz inicjujązmiany, a zdolnoś
ci te
odróżniają je korzystnie od pozostał
ych. Potrafią zasadnie usprawiedliwiać swoje
decyzje czy dział
ania, nie przejmując się opozycją. Dla przykł
adu jedną z cech
wybitnych rewidentów księ
gowych jest zdolnoś
ćnie ulegania naciskom czy próbom
zastraszenia.
Wiara w siebie daje sił
ędo podjęcia trudnej decyzji czy utrzymania linii dział
ania
mimo oporu, niezgody, a nawet wyraźnej dezaprobaty osób stoją
cych wyżej w
hierarchii organizacyjnej. Nie wymaga ani arogancji, ani napastliwoś
ci.

Miećtalent... i wierzyćw to
„Kiedy miał
em dziewię
ćczy dziesięćlat, postanowił
em zarabiaćlatem, kosząc
trawniki. Uszykował
em kosiarkę
, skł
onił
em rodziców, by zapł
acili za benzynę, a nawet
wydrukował
em ulotki. Kiedy jednak trzeba był
o zaczą
ćchodzićod drzwi do drzwi i
proponowaćswoje usł
ugi, zabrakł
o mi pewnoś
ci siebie i nie zapukał
em nawet do
jednych”.
To przykre wspomnienie menedżera o kilkuletnim stażu, który zgł
osiłsięna kurs
dla kadr kierowniczych z niezł
omnądecyzjąpoprawienia wiary w siebie. Jeszcze teraz,
bę
dąc dorosł
ym mężczyzną, stwierdza, że, jednąz najtrudniejszych dla mnie rzeczy jest
zwrócenie siędo kogoś
, twarząw twarz albo przez telefon, z propozycjąomówienia
spraw, które mnie interesują−brak mi wiary w siebie”.
Historia ta ma szczęś
liwe zakończenie. Po paru miesiącach systematycznych starań
o wię
ksząasertywnoś
ćjego wiara w siebie wzrosł
a. Nawet nieś
miali i bojaź
liwi mogą,
27
dzię
ki ć
wiczeniom, staćsięodważni .
Ściś
le związana z wiarą w siebie jest − jak okreś
lają to psycholodzy −
26 Boyatzis, The Competent Manager.
27 Cytat za: David Leonard, „The Impact of Learning Goals On Selfdirected Change in Education and Management Development”, rozprawa
doktorska, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, 1996
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„samoskutecznoś
ć
”, czyli wiara w skutecznoś
ćwł
asnych wysił
ków. Jest ona nie tyle
ocenąumiejętnoś
ci, które rzeczywiś
cie posiadamy, ile raczej przekonaniem o tym, co
możemy zrobić
. Sama umiejętnoś
ćnie wystarczy. Trzeba wierzyćw swoje umiejętnoś
ci,
by móc je w peł
ni wykorzystać
.
Albert Bandura, psycholog z Uniwersytetu Stanforda, twierdzi, że osoby, które
wierząw swoje możliwoś
ci, chętnie podejmująwyzwanie, te natomiast, które w nie
powątpiewają, nawet nie próbująsięz nim zmierzyć
, choćby po to, by sprawdzić
, w
28
jakim stopniu potrafią sobie poradzić. Wiara w siebie podwyższa aspiracje,
powątpiewanie we wł
asne możliwoś
ci obniża je.
Spoś
ród przebadanych 112 począ
tkują
cych księ
gowych szefowie po dziesię
ciu
miesiącach najlepiej ocenili tych, którzy odznaczali się najwyższą wiarą w swoje
możliwoś
ci. Poziom tej wiary byłlepszym prognostykiem ich osiągnię
ćw pracy niż
poziom rzeczywistych umieję
tnoś
ci czy oceny, które uzyskali po przeszkoleniu przed
29
zatrudnieniem .
Między samowiedząa wiarąw swoje umiejętnoś
ci istnieje ś
cisł
a więź
. Każdy z nas
ma wewnętrznąmapęswoich skł
onnoś
ci, zdolnoś
ci i braków. Pewien mł
ody czł
owiek,
który uważałsięza doskonał
ego rzecznika interesów swojej firmy w rozmowach z
osobami starającymi sięo pracęczy formuł
owaniu ofert sprzedaży, oceniałsiebie jako
osobęnieś
miał
ąw kontaktach prywatnych −na przyję
ciu czy na randce30. A zatem
nasze wewnętrzne przekonanie o wł
asnych możliwoś
ciach jest różne w odniesieniu do
różnych sfer życia − to, czego naszym zdaniem możemy dokonać w pracy,
niekoniecznie musi równaćsięz osiągnię
ciami w innych dziedzinach.
Pracownicy, którzy wierząw swoje zdolnoś
ci i możliwoś
ci, radząsobie lepiej po
częś
ci dlatego, że wiara motywuje ich do cięższej i dł
uższej pracy, do niepoddawania się
w obliczu trudnoś
ci. Unikamy z reguł
y sytuacji i dziedzin, w których moglibyś
my −
naszym zdaniem − zawieś
ć; nawet jeś
li posiadamy umiejętnoś
ci potrzebne do
odniesienia sukcesu w danym zawodzie czy na danym stanowisku, możemy zacząć
postę
powaćw sposób z góry skazujący nas na przegraną, jeś
li brak nam wiary, że
sprostamy wyzwaniom. Myś
l „Nie potrafiętego zrobić
” ma zdecydowanie negatywny
wpł
yw na nasze starania.
Osoby, którym brak wiary w siebie, cechuje obezwł
adniający strach przed
sprawieniem wrażenia czł
owieka nieudolnego. Zbyt szybko też odżegnują się od
28 Zob.: na przykł
ad: Jerome Kagan, Galen’s Prophecy (New York: Basic Books, 1994).
29 Zob.: Albert Bandura, Social Foundations of Thoughts and Action (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1986); Albert Bandura,
„Organizational Applications of Social Cognitive Theory”, Australian Journal of Management, December 1988.
30 Alan M. Saks, „Longitudinal Field Investigation of the Moderating and Mediating Effects of Selfefficacy on the Relationship Between
Training and Newcomer Adjustment”, Journal of Applied Psychology 80 (1995).
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wł
asnych opinii i sądów, a nawet dobrych pomysł
ów, kiedy pojawi sięwyzwanie.
Wykazują chroniczny brak zdecydowania, zwł
aszcza pod naporem wydarzeń czy
wywieranej przez innych presji, unikająnajdrobniejszego nawet ryzyka oraz brak im
odwagi zgł
aszania cennych pomysł
ów.
Kilkudziesię
cioletnie badania menedżerów w AT&T wykazał
y, że stopieńwiary w
siebie jużw początkach pracy zawodowej pozwala przewidziećawanse i sukcesy
osiągane na szczeblach kierowniczych wiele lat później 31. Z kolei prowadzone przez
sześ
ć
dziesiąt lat badania osiągnięćmężczyzn i kobiet o wysokim ilorazie inteligencji,
których drogę życiową ś
ledzono od dzieciństwa do emerytury, doprowadził
y do
konkluzji, że osoby od pierwszych lat peł
ne wiary w siebie, odniosł
y najwię
ksze
sukcesy w życiu zawodowym.

Odwaga wyraż
ania swojej opinii
Wysoki wzrost ciś
nienia krwi, bę
dący skutkiem lekceważenia zaleceń lekarzy i
niebrania leków, doprowadziłdo rozległ
ego udaru mózgu. Starszy mę
żczyzna znalazł
sięw szpitalu. Przebywałteraz na oddziale intensywnej terapii, a nastę
pnych kilka dni
miał
o zadecydowaćo tym, czy przeżyje czy umrze. Gorączkowe zabiegi sprowadzał
y
siędo oceny stopnia uszkodzenia mózgu i zapobiegania nastę
pnym krwotokom.
Odwiedził
a go dobra przyjaciół
ka, pielę
gniarka dyplomowana pracująca w tym
samym szpitalu, która przypadkiem zobaczył
a jego kartę choroby. Ku swemu
zdumieniu zauważ
ył
a, że żaden z podawanych pacjentowi leków nie obniża ciś
nienia
krwi. Zaniepokojona tym, zapytał
a neurologa przeglądającego wyniki badania mózgu
przy ł
ożu chorego: „Czy on dostaje cośna obniżenie ciś
nienia?”
Specjalista od mózgu, zirytowany tym, ż
e ktośoś
mieliłsięprzerwaćjego analizę
,
warknął
: „Leczymy ich tylko od karku w górę
” i wyszedłz pokoju.
Pielęgniarka, przestraszona teraz na dobre tym, że przeoczono farmaceutyk
niezbędny dla wyzdrowienia jej przyjaciela, pomaszerował
a prosto do gabinetu szefa
apteki szpitalnej. Poczekał
a, ażskończy rozmawiaćprzez telefon, przeprosił
a za nagł
e
wtargnięcie i wyjaś
nił
a, co jąsprowadził
o. Skutkiem tej rozmowy był
o natychmiastowe
polecenie podania leków obniżają
cych ciś
nienie.
−Wiedział
am, że pomijam drogęsł
użbową, idąc wprost do apteki −wyjaś
nił
a mi
później pielęgniarka. −Ale widział
am jużnieraz, jak umierająludzie po wylewie tylko
31 Daniel Cervone, „Socialcognitive Mechanisms and Personality Coherence: Self-Knowledge, Sitvational Beliefs, and Crosssituational
Coherence in Perceived Selfefficiency”, Psychological Science 8 (1997).
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dlatego, że nie kontrolowano wł
aś
ciwie ich ciś
nienia krwi. Sprawa był
a zbyt pilna, aby
stosowaćsiędo regulaminu.
Przekonanie, że zasady i normalnie obowiązują
ce procedury można ł
amaći naginać
do wymogów chwili, oraz odwaga postąpienia zgodnie z tym przekonaniem są
znamionami wiary w siebie. Badania 209 pielęgniarzy i pielę
gniarek zatrudnionych w
duż
ej klinice uniwersyteckiej wykazał
y, że ci najbardziej wierzący w swoje możliwoś
ci,
najczę
ś
ciej oponowali, bę
dąc ś
wiadkami nieodpowiednich albo ryzykownych zabiegów
32
medycznych . Przeciwstawiali sięlekarzom wprost albo −jeś
li nie odniosł
o to skutku −
szli do ich przeł
ożonego.
Takie zachowanie jest aktem odwagi, zwł
aszcza jeś
li weźmiemy pod uwagęniską
pozycję, jakązajmująw szpitalnej hierarchii pielę
gniarki i pielęgniarze. Ci, którym
brakował
o wiary w siebie, zamiast protestowaćalbo staraćsięnaprawićpopeł
nione
przez innych bł
ę
dy, woleli −wedle ich wł
asnych sł
ów −raczej sięzwolnić
.
Byćmoże jest to przypadek szczególny, ponieważpersonel pielę
gniarski może na
ogółprzebieraćw ofertach pracy. W zawodach, w których panuje na rynku ś
cisk, takich
jak − na przykł
ad − nauczyciel(ka), pracownik socjalny czy kierownik ś
redniego
szczebla −takie otwarte, odważne wyrażenie niezgody na postępowanie osoby stojącej
w hierarchii organizacyjnej o wiele wyżej wymaga naprawdędużej wiary w siebie. Bez
wzglę
du jednak na zawód czy pozycjęw strukturze organizacyjnej najbardziej gotowi
do podjęcia ryzyka zabrania gł
osu w kontrowersyjnych sprawach będąci, którzy wierzą
w siebie. Inni mogątylko narzekaćw skrytoś
ci ducha, mruczećpod nosem albo zmienić
pracę.

32 Louise E. Parker, „When to Fix It and When to Leave: Relationship s Among Perceived Control, Selfefficacy, Dissent, and Exit”, Journal of
Applied Psychology 78 (1993).
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RozdziałV
Samokontrola

Odegnaj strach,
W. Edwards Deming

To, CO TERAZ OPISZĘ, jest najgorszązmorąwszystkich, którzy mająprzemawiać
przed wię
kszym audytorium. Znajomy psycholog przyleciałze Wschodniego Wybrzeża
na Hawaje, aby wygł
osić referat na zebraniu szefów policji. Leciałz kilkoma
przesiadkami. Spóźnienie pierwszego samolotu spowodował
o, że uciekłmu następny i
tak dalej. W rezultacie nie spałprzez cał
ąnoc, byłzmę
czony, odczuwałzmianęstrefy
czasowej, a rano miałprzemawiać
.
Od początku obawiałsiętrochęreakcji sł
uchaczy, ponieważ w sprawie, której
dotyczyłjego referat, zajmowałkontrowersyjne stanowisko. Wyczerpanie sprawił
o, że
obawa ta przeistoczył
a sięw otwartąpanikę.
Zacząłod opowiedzenia dowcipu, ale przerwał
, bo zapomniałpointy. Ogarnęł
o go
przerażenie. W gł
owie miałzupeł
nąpustkę. Nie potrafiłsobie przypomniećnie tylko
pointy dowcipu, ale także cał
ego referatu. Notatki, na których miałsięopieraći które
wł
asnoręcznie sporządził
, stracił
y nagle cał
y sens, a jego uwaga skupił
a sięna morzu
twarzy i setkach utkwionych w niego oczu. Musiałcośpowiedzieć
, przeprosiłwięc
publicznoś
ć
, tł
umacząc, że jest potwornie zmę
czony i ledwie trzyma sięna nogach, po
czym zszedłz podium.
Udał
o mu siępozbieraćdopiero po kilku godzinach odpoczynku. Wygł
osiłwtedy
swój referat −wł
ącznie z cał
ym dowcipem −i zostałnagrodzony hucznymi brawami.
Opowiadając mi później o doznanym ataku lę
kowym, powiedział
: „Mogł
em myś
leć
tylko o tych twarzach i patrzą
cych na mnie oczach, za skarby ś
wiata nie mogł
em sobie
przypomnieć
, co mam powiedzieć
”.
Najciekawsze chyba odkrycie dokonane podczas badania mózgów osób
znajdują
cych sięw stresie (spowodowanym na przykł
ad koniecznoś
ciąwygł
oszenia
mowy do licznego grona krytycznie nastawionych sł
uchaczy) dotyczy mózgu
emocjonalnego dział
ają
cego w sposób, który upoś
ledza pracęoś
rodka decyzyjnego,
znajdują
cego sięw przednich czę
ś
ciach pł
atów czoł
owych.
Ów przedni obszar kory mózgowej jest oś
rodkiem „pamię
ci operacyjnej”, zdolnoś
ci
zauważ
ania i przechowywania wszelkich istotnych w danym momencie informacji.
Pamięćoperacyjna peł
ni w życiu umysł
owym funkcjęprzede wszystkim wykonawczą,
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umożliwiając pojmowanie i rozumienie, planowanie i podejmowanie decyzji,
rozumowanie i uczenie się.
Kiedy umysłjest spokojny, pamięćoperacyjna dział
a sprawnie i bez zakł
óceń. Gdy
pojawia sięzagrożenie mózg przechodzi na tryb pracy, którego celem jest samoobrona,
kradnie zasoby pamięci operacyjnej i przekazuje je do innych oś
rodków, aby
utrzymywał
y zmysł
y w stanie wzmożonej czujnoś
ci. Ten stan umysł
owy ma nam
umożliwićprzetrwanie.
Podczas sytuacji krytycznej mózg wraca do prostych, dobrze sobie znanych
czynnoś
ci i reakcji, odkł
adając na bok wszelkie zł
ożone myś
li, pomysł
y twórcze i
dł
ugookresowe planowanie. Koncentruje sięna pilnych sprawach bieżących, czyli na
różnego rodzaju pojawiających się nagle kryzysach. U mojego znajomego ten
„awaryjny” tryb dział
ania sparaliżowałjego zdolnoś
ć pamiętania treś
ci referatu,
ponieważcał
a uwaga mózgu skupił
a sięna bezpoś
rednim „zagrożeniu” −wszystkich
tych skupionych twarzach sł
uchaczy czekających na wykł
ad.
Chociaż obwody nerwowe sterujące reakcjami na zagrożenia ukształ
tował
y się
miliony lat temu, do dziśdoś
wiadczamy ich dział
ania w postaci przykrych uczuć
:
niepokoju, napadów lęku, paniki, frustracji, zł
oś
ci i wś
ciekł
oś
ci.

porwanie emocjonalne, które kosztował
o trzy miliony dolarów
Podczas rozgrywanego w 1997 roku pojedynku bokserskiego o tytułmistrza ś
wiata
wagi cię
żkiej Mike Tyson wpadłwe wś
ciekł
oś
ći odgryzłswemu przeciwnikowi,
Evanderowi Holyfieldowi, kawał
ek ucha, co kosztował
o go trzy miliony dolarów (był
a
to najwyższa grzywna, o jaką można był
o uszczuplić jego trzydziestomilionowe
wynagrodzenie za ten wystę
p) i rocznądyskwalifikację.
Tyson byłw pewnym sensie ofiarącentrali alarmowej mózgu. Znajdujący sięw
filogenetycznie starym mózgu emocjonalnym ów nerwowy obwód alarmowy, zwany
ukł
adem limbicznym lub rąbkowym, skupia się w zespole struktur otaczających
pierś
cieniem pień mózgu. Strukturą odgrywającą kluczową rolę w ogł
aszaniu
pogotowia emocjonalnego −tą, która zmusza nas do kł
apnięcia zębami, w wypadku
Tysona dosł
ownego, wobec zagrażającego nam osobnika −jest ciał
o migdał
owate.
Przednie częś
ci pł
atów czoł
owych, w których mieś
ci się oś
rodek decyzyjny i
wykonawczy mózgu, ł
ączy z ciał
em migdał
owatym droga, którąmożna by zasadnie
nazwaćautostradąnerwową. Ta siećpoł
ączeńdział
a jako linia alarmowa, ukł
ad, który
miałdecydują
ce znaczenie dla przetrwania gatunku ludzkiego.
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Ciał
o migdał
owate jest bankiem pamię
ci emocjonalnej mózgu, rejestrującym i
przechowującym wszystkie przeżywane przez nas chwile tryumfu i porażki, nadziei i
trwogi, oburzenia i frustracji. Wykorzystuje te wspomnienia, peł
niąc rolęstrażnika
emocji i analizując wszystkie napł
ywające do nas informacje, wszystko, co widzimy i
sł
yszymy w każdym momencie, pod kątem możliwych zagrożeńi szans, i porównując
to, co dzieje sięw danej chwili, z przechowywanymi przez siebie szablonami naszych
minionych przeżyći doś
wiadczeń1.
U Tysona ciosy gł
ową
, które zadawałmu Holyfield, spowodował
y napł
yw peł
nych
zł
oś
ci wspomnień walki sprzed oś
miu miesięcy, którą przegrałi podczas której
Holyfield zachowywałsiętak samo. Tyson gł
oś
no wówczas protestował
. Rezultatem
tego stał
o się klasyczne uprowadzenie emocjonalne, zorganizowane przez ciał
o
migdał
owate −natychmiastowa reakcja o katastrofalnych dla Tysona konsekwencjach.
Najprawdopodobniej ciał
o migdał
owate wykorzystywał
o gromadzone przez siebie
w procesie ewolucji schematy minionych doś
wiadczeń, aby uzyskaćodpowiedzi na
pytania o kluczowym znaczeniu dla przetrwania: „Czy to zwierzębę
dzie moim ł
upem,
czy ja jego?” Odpowiedźwymagał
a wyostrzenia wszystkich zmysł
ów, aby wł
aś
ciwie
ocenić sytuację i natychmiast zareagować
. Gł
ębokie zastanawianie się czy
przemyś
liwanie sytuacji na pewno nie był
o przydatne.
Reakcje mózgu na sytuacje kryzysowe nadal przebiegająwedł
ug tego dawnego
schematu − wyostrzenie zmysł
ów, usunię
cie zł
ożonych myś
li i uruchomienie
automatycznej, bł
yskawicznej reakcji −chociażwe współ
czesnym ś
wiecie może to mieć
bardzo przykre nastę
pstwa.

Kiedy wrąemocje
Nie mogęnic poradzićna to, że docierajądo mnie sł
owa kobiety dzwoniącej z
automatu telefonicznego w porcie lotniczym O’Hare, bo sam korzystam z aparatu
znajdują
cego się tuż obok. Tak więc mimo woli podsł
uchuję jej rozmowę, choć
faktycznie nie rozmawia ona, lecz wrzeszczy. Staje siędla mnie oczywiste, że jest
wł
aś
nie w trakcie burzliwie przebiegają
cego rozwodu, a jej mał
żonek stwarza problemy.
„W sprawie domu zachowuje sięjak drań! −krzyczy do sł
uchawki. −Mój adwokat
wywoł
ałmnie z zebrania i zakomunikował
, że musimy zaraz jechaćdo sądu. A ja po
poł
udniu muszę daćprzedstawienie... To najgorszy moment na to gówno!” Ciska
sł
uchawką, zbiera swoje torby i odchodzi nerwowym krokiem.
1 Najlepszy opis roli, jakąodgrywa ciał
o migdał
owate w powstawaniu i wyraż
aniu emocji, daje Joseph LeDoux, The Emotional Brain: The
Mysterious Underpinnings of Emotional Life (New York: Simon & Schuster, 1996).
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Awantury, kł
ótnie i naciski, które doprowadzają nas do kresu wytrzymał
oś
ci,
zawsze zdarzająsięw najgorszym momencie, w każdym razie tak sięnam wydaje.
Kiedy stres nastę
puje po stresie, to ich oddział
ywanie nie sumuje się, lecz wydaje się
pomnaż
ać
, tak że gdy zbliżamy siędo granicy odpornoś
ci, każdy nowy kł
opot staje się
tym bardziej trudny do zniesienia, niczym ziarnko, które przeważa szalę
. Odnosi sięto
nawet do drobnych przykroś
ci, które normalnie przyjmujemy ze spokojem. Jak ują
łto
poeta Charles Bukowski: „W domu wariatów lądujemy nie przez wielkie kł
opoty, nie
przez stratęukochanej osoby, lecz przez sznurowadł
o, które pęka, kiedy nie mamy ani
chwili do stracenia”.
Dla ciał
a nie ma żadnej różnicy mię
dzy domem i pracą
; stres nadbudowuje sięna
stresie, bez wzglę
du na jego źródł
o. Przyczyną tego, że nawet mał
y kł
opot może
wywoł
ać gwał
towną reakcję emocjonalną, jeś
li jesteś
my już przemęczeni lub
zdenerwowani, sązachodzące w naszym organizmie procesy biochemiczne. Kiedy ciał
o
migdał
owate naciska w mózgu guzik z napisem „panika”, wywoł
uje lawinęreakcji,
które zaczynająsięod wydzielania hormonu zwanego ACTH (adrenokortykotropiny), a
kończąna zalewie hormonów stresowych, gł
ównie kortyzolu 2.
Hormony, które organizm wydziela pod wpł
ywem stresu, wystarcządo wywoł
ania
jednej reakcji walki lub ucieczki, ale utrzymująsięw ciele przez wiele godzin, a każ
dy
nastę
pny denerwują
cy czy niepokojący incydent dodaje nowe ich iloś
ci. Duż
e ich
nagromadzenie może sprawić, że ciał
o migdał
owate z byle powodu porwie nas i wtrąci
w zł
oś
ćlub panikę.
Hormony stresowe wpł
ywająmiędzy innymi na przepł
yw krwi. Kiedy raptownie
zwiększa sięrytm pracy serca, krew kierowana jest z oś
rodków mózgu zajmujących się
wyż
szymi formami myś
lenia do miejsc, które sąbardziej istotne dla mobilizacji ciał
aw
sytuacji kryzysowej. Skacze natychmiast w górę poziom cukrów we krwi, które
wykorzystywane sąjako dostarczające organizmowi energii paliwo, mniej ważne w
tych okolicznoś
ciach funkcje ciał
a ulegają spowolnieniu, a tempo pracy serca
gwał
townie sięzwię
ksza, przygotowując ciał
o do walki lub ucieczki. Ogólny wpł
yw
kortyzolu na funkcje mózgu polega na narzuceniu mu owej pierwotnej strategii
przetrwania, na którąskł
ada sięwyczulenie zmysł
ów, stł
umienie myś
li i robienie tego,
co został
o najlepiej przećwiczone, nawet jeś
li zwyczajem tym jest wrzask albo zamarcie
z trwogi.
Kortyzol kradnie pamię
ci operacyjnej, a wię
c intelektowi, zasoby zasilającej ją
energii i kieruje je do zmysł
ów. Przy wysokim poziomie kortyzolu popeł
niamy więcej
2 Mówią
c dokł
adniej: wydziela sięwtedy hormon zwany CRF, który uruchamia wydzielanie ACTH (adrenokortyhotropiny), która z kolei
wywoł
uje zalew hormonów okreś
lanych mianem glikokortykoidów (sterydowych hormonów kory nadnerczy), z których najwa ż
niejszym jest
kortyzol.
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bł
ędów, jesteś
my bardziej roztargnieni, trudno nam skupićuwagę
, nie zapamię
tujemy
niczego tak dobrze jak normalnie, nie pamiętamy nawet tego, co przed chwilą
czytaliś
my3. Pojawiająsięoderwane od tematu myś
li, utrudniające opracowywanie
napł
ywających informacji.
Jeś
li stres przedł
uża się, to prawdopodobnym stanem końcowym jest uczucie
wypalenia sięalbo cośjeszcze gorszego. U utrzymywanych w ciągł
ym stresie szczurów
laboratoryjnych kortyzol i inne hormony stresowe osiągająpoziom, w którym zaczynają
oddział
ywaćna zwierzę
ta toksycznie, zatruwając i zabijając komórki nerwowe. Jeś
li
stres utrzymuje sięu nich przez znacznączęś
ćżycia, to wpł
yw, jaki wywiera na mózg,
jest tragiczny, prowadzi bowiem do uwiądu i skurczenia sięhipokampa, odgrywającego
kluczowąrolęw zapamiętywaniu4. A zatem silny stres może upoś
ledzićnasze zdolnoś
ci
5
umysł
owe na krótki czas, ale utrzymujący się, przewlekł
y stres może miećtrwał
y
negatywny wpł
yw na intelekt.
Oczywiś
cie stres jest nieodł
ącznym elementem ż
ycia; często nie możemy uniknąć
sytuacji czy ludzi, którzy go powodują
. Weźmy eksplozję wiadomoś
ci. Studium
pracowników pewnej dużej firmy wykazał
o, że każdy z nich otrzymywałi wysył
ał
przeciętnie 178 komunikatów dziennie; odrywano ich od pracy trzy razy w ciągu
godziny wiadomoś
ciami, z których każda opatrzona był
a (zazwyczaj niepotrzebnie)
6
uwagą„pilne” .
Poczta elektroniczna zamiast zmniejszyćnadmiar informacji jeszcze go zwię
kszył
a,
dokł
adając nowe komunikaty do napł
ywających jużod dawna przez telefon, pocztę
gł
osową
, w faksach, listach i tak dalej. Ten ciągł
y zalew komunikatów zmusza nas do
nieustannego reagowania, co porównać można z ustawicznym gaszeniem
wybuchają
cych to tu, to tam mał
ych pożarów podszytu. Najbardziej negatywny wpł
yw
wywiera to na koncentrację, ponieważkażdy komunikat odrywa nas od tego, co w
danej chwili robimy. Skumulowanym efektem tej powodzi komunikatów jest
chroniczne rozproszenie uwagi.
Badania dziennej produktywnoś
ci inżynierów róż
nych specjalnoś
ci ujawnił
y, że
gł
ównąprzyczynąmizernych osiągnię
ći kiepskiej jakoś
ci pracy jest czę
ste odrywanie
uwagi pracowników od bieżących zadań. Pewien wybijający się inżynier znalazł
wszakże sposób na utrzymywanie koncentracji −pracując przy swoim komputerze, miał
cał
y czas na uszach sł
uchawki7 . Wszyscy myś
leli, że sł
ucha muzyki, podczas gdy on nie
3 Zob. na przykł
ad: O.M. Wolkowitz i in., „Cognitive Effects of Corticosteroids”, American Journal of Psychiatry 147, 10 (1990).
4 Bruce McEwen i R.M. Sapolsky, „Stress and Cognitive Function”, Current Opinions in Neurobiology 5 (1995).
5 M. Mauri i in., „Memory Impairment in Cushing’s Disease”, Acta Neurologica Scandinavia 87 (1993).
6 Alex Markels, „Memo 4/8/97, FYI: Messages Inundate Offices”, The Wall Street Journal, April 8, 1997.
7 Robert E. Kelley, How to Be a Star at Work (Times Books, 1998).
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sł
uchałniczego −sł
uchawki miał
y po prostu powstrzymaćinnych przed odrywaniem
go od pracy! Metoda taka może byćdo pewnego stopnia skuteczna, ale potrzebujemy
teżzasobów wewnę
trznych, aby potrafićuporaćsięz uczuciami, które wywoł
uje w nas
stres.

Neurony, które mówią„po prostu nie”
Przednie czę
ś
ci pł
atów czoł
owych zazwyczaj powś
ciągają ciał
o migdał
owate
popę
dzające nas do dział
ania, poddając te surowe impulsy osądowi i wzbogacają
c je o
zrozumienie zasad, jakimi kierujemy sięw życiu, oraz wyczucie tego, jaka reakcja jest
najrozważniejsza i najwł
aś
ciwsza8. Te mówiące „po prostu nie” obwody zapewniają
rozgorą
czkowane ciał
o migdał
owate, że w rzeczywistoś
ci nie jesteś
my w
niebezpieczeństwie i wystarczy zareagowaćw mniej desperacki sposób.
Podstawowy wzór pracy mózgu opiera sięna zwykł
ym przeciwieństwie −pewne
komórki nerwowe inicjujądział
anie, inne je powstrzymują. Wynikiem doskonał
ego
zgrania tych przeciwstawnych tendencji jest gł
adkie dział
anie, zarówno podanie pił
ki
zawodnikowi tej samej drużyny, jak i precyzyjne cięcie wykonane przez zdolnego
chirurga. Jeś
li ktoś jest zbyt impulsywny, to przyczyną tego wydaje się nie
funkcjonowanie ciał
a migdał
owatego, ale raczej obwodów powstrzymują
cych i
hamujących impulsy, znajdujących sięw korze przednich częś
ci pł
atów czoł
owych
osoba taka nie tyle rwie sięzbyt ochoczo do dział
ania, ile niezdolna jest powstrzymać
9
się
, skoro jużdo niego przystąpił
a.
Ponieważciał
o migdał
owate jest oś
rodkiem alarmującym mózg, posiada możliwoś
ci
pozwalające mu w uł
amku sekundy zdominowaćpł
aty czoł
owe, by przeciwstawićsię
sytuacji krytycznej, którą ogł
asza. Natomiast pł
aty czoł
owe nie mogą szybko i
bezpoś
rednio podporządkowaćsobie ciał
a migdał
owatego. Mająza to do dyspozycji
szeregi „hamujących” neuronów, które potrafiąpowstrzymywaćdyrektywy, które tak
8 Na przykł
ad pewien męż
czyzna, który w wyniku wbicia mu sięw czoł
o fragmentu obrzeż
a eksplodują
cej opony doznałuszkodzenia przedniej
częś
ci pł
ata czoł
owego kory, zmieniłsięnagle z poboż
nego, spokojnego i regularnie chodzą
cego do koś
cioł
a obywatela w narwańca, który
potrafiłrzucićw kelnerkęszklankąsoku pomarańczowego, ponieważbyłon za ciepł
y. Osoby z uszkodzeniem pł
ata czoł
owego skł
onne sądo
takich gwał
townych, niekontrolowanych wybuchów, ponieważkora nie panuje nad uczuciem strachu czy wś
ciekł
oś
ci; stwierdzono, ż
e weterani
wojny wietnamskiej z uszkodzeniami pł
atów czoł
owych sąsześ
ciokrotnie bardziej agresywni i skł
onni do uż
ywania przemocy ni żci, którzy nie
doznali takich uszkodzeń. Te doniesienia kliniczne majądla nas wszystkich jasnąwymowę−kiedy uszkodzenie jakiegośobwodu nerwowego
powoduje radykaln ązmianęzachowania, to ś
wiadczy to, ż
e normalne różnice w funkcjonowaniu tego obwodu wywoł
ująodpowiadające im
róż
nice w tym zakresie zachowania. Bardziej szczegół
owo omawiam dowody ś
wiadczą
ce o roli przedniej częś
ci pł
ata czoł
owego, zwł
aszcza
okolicy oczodoł
owej, w hamowaniu impulsów w Inteligencji emocjonalnej (Media Rodzina of Poznań, 1997)
9 Gordon D. Logan i in., „Impulsivity and Motor Control”, Psychological Science, Journal 1997.
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gorączkowo wysył
a ciał
o migdał
owate −co bardzo przypomina wstukiwanie tajnego
kodu do domowego systemu zabezpieczającego przed wł
amaniami w celu wył
ączenia
fał
szywego alarmu.
Richard Davidson, dyrektor Laboratorium Neurologii Afektywnej na Uniwersytecie
Wisconsin, przeprowadziłcał
ąserięprzeł
omowych badańaktywnoś
ci mózgu u dwóch
grup osób: tych, których okreś
lano jako odpornych na zmienne koleje losu, i tych,
których przygnę
biał
o każ
de niepowodzenie. Śledziłna monitorach funkcje ich mózgów
podczas wykonywania stresujących zadań, takich jak opisanie najbardziej
denerwują
cego zdarzenia z ich życia albo rozwiązanie trudnych zadańmatematycznych
wś
ciś
le okreś
lonym czasie.
Osoby odporne pozbywał
y sięstresu zdumiewająco szybko, a oś
rodki znajdują
ce się
w ich pł
atach czoł
owych zaczynał
y uspokajaćciał
o migdał
owate −a zatem ich też−już
po paru sekundach. Natomiast u osób najbardziej podatnych wzmożone dział
anie ciał
a
migdał
owatego, a zatem i ich przygnębienie, trwał
o jeszcze przez wiele minut po
zakończeniu stresującego dział
ania.
−Osoby odporne zaczynał
y hamowaćprzygnębienie jużpodczas wykonywania
stresującego zadania −mówi Davidson. −Sąto ludzie peł
ni optymizmu, zawsze gotowi
do dział
ania. Jeś
li cośnie ukł
ada sięim w życiu, natychmiast zaczynajązastanawiaćsię
,
jak temu zaradzić
.
Nerwowy obwód hamujący (czy powstrzymujący), znajdujący sięmię
dzy pł
atami
czoł
owymi a ciał
em migdał
owatym, leży u podł
oża wielu kompetencji wchodzących w
skł
ad samoregulacji, szczególnie samokontroli w stresujących sytuacjach i zdolnoś
ci
przystosowywania siędo zmian, które to cechy pozwalająna zachowanie spokoju w
obliczu takich faktów z życia zawodowego jak: kryzys, niepewnoś
ći zmieniają
ce się
wyzwania. Zdolnoś
ć przednich czę
ś
ci pł
atów czoł
owych do powstrzymywania
wysył
anych przez ciał
o migdał
owate sygnał
ów alarmowych pozwala na zachowanie
jasnoś
ci umysł
u i niezbaczanie z przyję
tego kursu dział
ania10.
Przechodząc od badań laboratoryjnych do codziennoś
ci, zastanówmy się
, jakie
straty ponosi przedsiębiorstwo, kiedy jego szef, gł
ówny decydent i dysponent zadań
rozdzielanych między podwł
adnych, kiepsko opanowałtępodstawowąumiejętnoś
ć
emocjonalną. Badania kierowników domów towarowych należ
ących do dużej
10 Ponieważte hamujące obwody nerwowe uspokajająciał
o migdał
owate, umoż
liwiajątym samym umysł
owi lepsze funkcjonowanie, nawet w
warunkach stresu. Na przykł
ad w pewnym eksperymencie laboratoryjnym stworzono osobom badanym sytuacjęanalogicznądo tych, które
spotyka sięw róż
nego rodzaju pracy −mieli oni rozwiązywaćskomplikowane zadania arytmetyczne pod presjącoraz szybciej uciekającego
czasu. Najwię
cej poprawnych rozwiązańbył
o dzieł
em osób, u których kortyzol utrzymywałsięna niskim poziomie, a przy tym osoby te najdł
uż
ej
zachowywał
y zdolnoś
ćpoprawnego rozumowania i liczenia mimo wzrastającej presji czasowej. Natomiast osoby, u których podniósłsiępoziom
kortyzolu, wykazywał
y największy niepokój, zł
oś
ć, przygnębienie i zmę
czenie i miał
y najgorsze rezultaty. J. Lehmann i in., „Differences in
Mental Task Performance and Slow Potential Shifts in Subjects Differing in Cortisol Level”, International Journal of Psychophysiology 13 (1992).
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amerykańskiej sieci handlu detalicznego ujawnił
y, że placówki prowadzone przez tych,
którzy byli sztywni, wojowniczy albo najbardziej przytł
oczeni różnego rodzaju
trudnoś
ciami, normalnymi na tych stanowiskach, miał
y najgorsze wyniki w ocenach
mierzonych wedł
ug czterech kryteriów: zysku netto, wartoś
ci sprzedaży na stopę
kwadratowąpowierzchni sklepu, wartoś
ci sprzedaży na jednego zatrudnionego i na
jednego dolara zapasów magazynowych. Natomiast ci, którzy zachowywali najwię
kszy
11
spokój w tych samych stresujących warunkach, mieli najwyższe wyniki .

Dzieci poddane testowi cukierków dorastająi idądo pracy
Sześ
ciu przyjaciół
, studentów, pił
o i grał
o w karty do późna w nocy. W pewnym
momencie doszł
o do kł
ótni. Mack i Ted podnosili coraz bardziej gł
os i wpadali w coraz
większązł
oś
ć
, ażw pewnej chwili Mack wpadłw furię
, zacząłwrzeszczeć
, a wtedy Ted
uspokoiłsięi zacząłzachowywaćsięchł
odno i powś
ciągliwie. Mack przestałjużjednak
panowaćnad sobą−wstałi powiedziałTedowi, że chce sięz nim bić
. Ted zareagował
na wyzwanie bardzo spokojnie, mówiąc, że rozważy jego propozycję
, ale dopiero po
skończeniu gry.
Mack przystałna to, chociaż rozsadzał
a go zł
oś
ć
. Podczas kilku minut, które
potrzebne był
y do zakończenia gry, wszyscy pozostali wzię
li stronęTeda i dokończyli
partię, jak gdyby nic sięnie stał
o. Dał
o to Mać
kowi czas na ochł
onię
cie i pozbieranie
myś
li. Pod koniec rozdania Ted powiedziałspokojnie Mać
kowi: „Teraz, jeś
li chcesz
przedyskutowaćto dokł
adniej, mogęz tobąwyjś
ć
”. Mack, który zdążyłjużochł
oną
ći
przemyś
lećwszystko, przeprosiłgo za swój wybuch i cał
a awantura rozeszł
a siępo
koś
ciach.
Spotkali się ponownie po dwudziestu latach, na zjeździe absolwentów. Ted
znakomicie sobie radził
, odnosząc sukcesy w handlu nieruchomościami, natomiast
Mark byłbezrobotny i walczyłz uzależnieniem od narkotyków i alkoholu12.
Kontrast pomiędzy Mać
kiem a Tedem jest wymownym ś
wiadectwem
dobrodziejstwa, jakim jest zdolnoś
ć przeciwstawienia się impulsowi. Obwodem
nerwowym, który odgrywa w tym kluczowąrolę, jest zespółkomórek nerwowych
znajdują
cych się w przednich czę
ś
ciach pł
atów czoł
owych, mogących zawetować
11 Robert F. Lusch i Rapy Serpkenci, „Personal Differences, Job Tension, Job Outcomes, and Store Performance: A Study of Retail Managers”,
Journal of Marketing, January 1990.
12 O tej niedoszł
ej bójce opowiedziałmi Roger Grothe, podówczas kierownik szkolenia personelu latającego w Northwest-Airlines.
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impulsywne sygnał
y pł
ynące z oś
rodków emocjonalnych, zwł
aszcza ciał
a
migdał
owatego, w chwilach gdy ogarnia nas wś
ciekł
oś
ći pokusa natychmiastowego
przystąpienia do dział
ania. U Teda poł
ączenia te dział
ał
y najwyraźniej sprawnie, u
Macka czę
sto zawodził
y.
Losy Macka i Teda ukł
adająsięanalogicznie do późniejszych życiorysów dwóch
grup dzieci, o których pisał
em w Inteligencji emocjonalnej, poddanych na Uniwersytecie
Stanforda eksperymentowi okreś
lanemu mianem „testu cukierków”. Polegałon na tym,
że czterolatków z przedszkola przy uniwersytecie wprowadzano pojedynczo do pokoju,
w którym na stole leżałcukierek, i mówiono: „Jeś
li chcesz, możesz teraz wziąćten
cukierek, ale jeś
li zaczekasz ze zjedzeniem go, ażzał
atwiępilnąsprawę, to dostaniesz aż
dwa”.
Czternaś
cie lat później, kiedy dzieci te kończył
y szkoł
ęś
rednią, porównano tych,
13 . Pierwsi byli bardziej
którzy od razu zjedli cukierek, z tymi, którzy woleli poczekać
podatni na stres, częś
ciej irytowali sięi wdawali w bójki, trudniej był
o im oprzećsię
pokusie przeszkadzającej w osią
gnięciu postawionego sobie celu.
Najbardziej jednak zaskoczyłbadaczy zupeł
nie nieprzewidywalny skutek −dzieci,
które czekał
y na cukierek, osiągał
yś
rednio o 210 punktów (na 1600 możliwych) więcej
w testach SAT (testach osiągnięćszkolnych) niżte, które od razu go zjadł
y14.
Moim zdaniem ów negatywny wpł
yw impulsywnoś
ci na zdolnoś
ćuczenia się
wynika z opisanych wyżej zwią
zków między ciał
em migdał
owatym a pł
atami
czoł
owymi. Ciał
o migdał
owate jako źródł
o impulsów emocjonalnych jest oś
rodkiem
rozpraszającym uwagęi koncentrację. Przednie czę
ś
ci pł
atów czoł
owych natomiast są
oś
rodkiem pamięci operacyjnej, zdolnoś
ci zwracania uwagi na to, co w danym
momencie dzieje sięw naszym umyś
le.
Kiedy absorbująnas myś
li wzbudzone emocjami, to mamy o tyle mniej miejsca w
pamięci operacyjnej na poś
więcenie uwagi temu, co sięwokółnas dzieje, ile one
zajmują. U ucznia oznacza to mniejsząiloś
ćuwagi poś
wię
canej nauczycielowi, książ
ce,
zadaniom domowym. Jeś
li stan taki utrzymuje sięlatami, to rezultatem jest deficyt
wiadomości zdobywanych w szkole, ujawniony przez wyniki testu SAT. Tak samo jest z
pracą − impulsywnoś
ć i rozproszenie uwagi upoś
ledzają zdolnoś
ć uczenia się i
przystosowywania.
Kiedy owe „stanfordzkie” dzieci stał
y sięludźmi dorosł
ymi i poszł
y do pracy,
13 Dane te zebrałi przeanalizowałPhilip Peake, psycholog ze Smith College, który podzieliłsięnimi ze mną
.
14 Jak powiedzieli mi pracownicy Educational Testing Service w Princeton, który przeprowadzili ten test, 210 -punktowa przewaga odpowiada
róż
nicy w wynikach uzyskiwanych przez dzieci z najbogatszych i najbiedniejszych domów albo przez dzieci, których rodzice nie mają
świadectwa ukończenia szkoł
yś
redniej, i dzieci, których rodzice mająstopieńmagistra albo wyższy.
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różnice między obu grupami ujawnił
y sięze zdwojonąsił
ą15. W wieku okoł
o trzydziestu
lat ci, którzy w dzieciństwie potrafili oprzećsiępokusie natychmiastowego zjedzenia
cukierka, byli nadal bardziej sprawni intelektualnie i lepiej potrafili siękoncentrować
.
Stosunki, które nawiązywali z innymi osobami, był
y bardziej szczere, otwarte i bliższe,
wykazywali sięteżwiększąodpowiedzialnoś
cią, można był
o na nich bardziej polegać
,a
w obliczu niepowodzeńwykazywali sięwiększąsamokontrolą.
Natomiast ci, którzy w wieku czterech lat ł
apczywie chwytali cukierek, okoł
o
trzydziestki byli umysł
owo mniej sprawni i zadziwiająco mniej kompetentni
emocjonalnie. Był
o wś
ród nich wię
cej osób samotnych, byli teżmniej spolegliwi, ł
atwiej
można był
o oderwaćich uwagęod tego, czym sięzajmowali. W sytuacjach stresujących
wykazywali się sł
abą samokontrolą. Nie potrafili elastycznie reagowaćw obliczu
trudnoś
ci, powtarzając te same, bezowocne dział
ania.
Z badańtych wynikająpewne ogólniejsze wnioski co do kosztów, jakie pociągająza
sobąniekontrolowane emocje. Kiedy ulegamy impulsom, podnieceniu i emocjom, cierpi
na tym nasza zdolnoś
ćmyś
lenia i pracy.

Zarzą
dzanie sercem
Samoregulacja emocjonalna nie ogranicza sięjedynie do odpędzania przygnębienia
czy opierania sięimpulsom; może ona równieżoznaczaćcelowe rozbudzanie w sobie
emocji, zwł
aszcza nieprzyjemnych. Podobno niektórzy poborcy podatkowi
przygotowująsiędo rozmów z podatnikami, wprowadzając sięw stan irytacji czy
zł
oś
ci. Lekarze, którzy muszą oznajmić pacjentowi lub jego rodzinie przykrą
wiadomość
, wprawiają się w ponury nastrój. Identycznie postępują wł
aściciele
zakł
adów pogrzebowych, przygotowując siędo spotkania ze zrozpaczonąrodziną.
Wedle pewnej szkoł
y myś
lenia pracownicy, którym nakazuje sięwyrazićdaną
emocję
, musząw tym celu wykonaćuciążliwą„pracęemocjonalną”16. Jeś
li szef okreś
la,
jakie emocje musi wyrażaćdana osoba, to rezultatem tego jest zdystansowanie siętej
osoby od swoich wł
asnych uczuć
. Wś
ród pracowników szczególnie narażonych na
podobne próby zarządzania sercem, okreś
lane przez socjologa z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley Arlie Hochschilda mianem „komercjalizacji ludzkich
uczuć”, znajdująsięsprzedawcy, stewardesy i personel hotelowy.
Przy bliższym spojrzeniu okazuje sięjednak, że to tylko poł
owa prawdy. O tym, czy
15 Badaniami tymi kierowałPhilip Peake.
16 Arlie Hochschild, The Managed Heart: The Commercialization of Human Feeling, Berkeley: University of California Press.
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praca jest dla danej osoby uciąż
liwa czy nie, decyduje przede wszystkim jej stosunek do
17
niej . Dla pielę
gniarki, która uważa sięza osobętroskliwąi współ
czującą, poś
więcenie
kilku chwil na pocieszenie przygnębionego pacjenta nie jest ciężarem, lecz −przeciwnie
−nadaje jej pracy gł
ębszy sens.
Poję
cie samokontroli emocjonalnej nie oznacza wypierania sięprawdziwych uczuć
ani tł
umienia ich. „Zł
y nastrój” teżmoże byćpożyteczny: zł
oś
ć
, smutek, strach mogą
staćsięźródł
ami twórczoś
ci, napeł
nićnas energiąi zbliżyćdo innych. Zł
oś
ćmoże być
źródł
em silnej motywacji, zwł
aszcza wtedy, kiedy wypł
ywa z dążenia do naprawienia
niesprawiedliwoś
ci czy usunięcia nierównoś
ci. Wspólny smutek może ł
ą
czyćludzi.
Zrodzona z niepokoju pilna potrzeba zrobienia czegośmoże natchnąćnas twórczym
duchem.
Samokontroli emocjonalnej nie należy mylićz nadmiernym panowaniem nad sobą
,z
tł
umieniem wszystkich uczući spontanicznoś
ci. W istocie rzeczy za takie nadmierne
kontrolowanie siępł
acimy zdrowiem fizycznym i psychicznym. Osoby, które tł
umią
swoje uczucia, zwł
aszcza negatywne, mająprzyspieszony rytm pracy serca, co jest
oznakądużego napięcia. Jeś
li emocjonalne wypieranie przybiera postaćchroniczną,
może upoś
ledzaćmyś
lenie, przeszkadzaćw osiągnię
ciach intelektualnych i kł
aś
ćsię
18
cieniem na nasze stosunki z innymi .
Natomiast kompetencja emocjonalna daje nam wybór co do sposobu wyrażania
uczuć. Taka finezja emocjonalna staje sięszczególnie ważna w czasach globalizacji
gospodarki, ponieważreguł
y wyrażania emocji sąróżne w różnych kulturach. To, co
jest w tej mierze odpowiednie w jednym kraju, w innym może wydawać się
niestosownym wybuchem. Szefowie z krajów, w których reguł
y kulturowe nakazują
powś
ciąganie emocji, choć
by z Europy Pół
nocnej, mogąbyćprzez swoich partnerów z
Ameryki Poł
udniowej postrzegani jako „chł
odni” i „wynioś
li”.
W Stanach Zjednoczonych niewyrażanie emocji często odbierane jest jako
komunikat negatywny, ś
wiadczący o dystansie lub oboję
tnoś
ci. Badania blisko dwóch
tysięcy kierowników, menedżerów i dyrektorów firm amerykańskich wykazał
y silny
19
związek między brakiem spontanicznoś
ci a sł
abymi wynikami pracy . Podczas gdy
najlepsi menedżerowie byli bardziej spontaniczni niż ich mający gorsze rezultaty
koledzy, to dyrektorzy jako grupa bardziej kontrolowali wyrażanie swoich uczućniż
17 Blake E. Ashforth i Ronald H. Humphrey, „Emotional labor in service roles: The influence of identity”, Academy of Management Review,
18,1993.
18 James J. Gross i Robert W. Levenson, „Hiding Feelings: The Acute Effects of Inhibit ing Negative and Positive Emotion”, Journal of Abnormal
Psychology 106 (1997).
19 Richard Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982).
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menedżerowie niższych szczebli; najwyraź
niej zwracali wię
ksząuwagęna wpł
yw, jaki
może wywoł
aćna innych okazanie w danej sytuacji „niewł
aś
ciwego” uczucia.
To wyważone podejś
cie do wyrażania uczućwś
ród kierowników wyższych szczebli
ś
wiadczy o tym, że miejsce pracy jest −jeś
li chodzi o emocje −sferąszczególną, niemal
odmiennąod innych dziedzin życia „kulturą
”. W kręgu rodziny i przyjaciółmożemy
mówićo tym, co leży nam na sercu, a nawet powinniś
my to robić
. Natomiast w miejscu
pracy obowiązujączęsto zupeł
nie inne reguł
y wyrażania emocji.
Samoregulacja −radzenie sobie z impulsami oraz nieprzyjemnymi uczuciami −zależy
od współ
dział
ania oś
rodków emocjonalnych i znajdujących sięw pł
atach czoł
owych
oś
rodków decyzyjnych. Te dwie naczelne umiejętnoś
ci −panowanie nad impulsami i
opanowywanie zdenerwowania i przygnębienia − są rdzeniem pię
ciu kompetencji
emocjonalnych:
 Samokontroli − skutecznego radzenia sobie z gwał
townymi emocjami i
impulsami.
 Spolegliwoś
ci −wykazywania sięuczciwoś
ciąi prawoś
cią.
 Sumiennoś
ci −odpowiedzialnoś
ci i skrupulatnoś
ci w wykonywaniu swoich
obowiązków.
 Przy stosowalnoś
ci − elastycznoś
ci przy dostosowywaniu się do zmian i
podejmowaniu wyzwań.
 Innowacyjnoś
ci −otwartoś
ci na nowatorskie pomysł
y i podejś
cia oraz nowe
informacje.
SAMOKONTROLA
Panowanie nad gwał
townymi emocjami i impulsami
Osoby o tej kompetencji:
 Dobrze sobie radzą z grożą
cymi nagł
ym wybuchem uczuciami i
niepokoją
cymi oraz przygnę
biają
cymi emocjami.
 Zachowująspokój i pozytywne nastawienie, nie upadająna duchu nawet w
najtrudniejszych chwilach.
 Zachowujązdolnoś
ćjasnego myś
lenia i koncentracji mimo wywieranej na nie
presji.
Bill Gates jest wś
ciekł
y. Oczy wychodząmu z orbit, zbyt duże okulary przekrzywił
y
sięna nosie. Twarz mu pł
onie, z ust cieknie ś
lina [...] Siedzi w mał
ej, zatł
oczonej salce
konferencyjnej w Microsoft z dwudziestoma mł
odymi pracownikami zebranymi przy
owalnym stole. Większoś
ćpatrzy na prezesa z prawdziwym strachem, jeś
li w ogóle
oś
mielająsięna niego spojrzeć
.
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W salce unosi siękwaś
ny zapach obficie wydzielanego z przerażenia potu”.
Tak zaczyna sięopis pokazu najwyższej sztuki panowania nad emocjami20. Gates
dalej wygł
asza swojąpeł
nązł
oś
ci tyradę
, a nieszczę
ś
ni programiś
ci, zacinają
c sięi
jąkając, daremnie próbujągo o czymśprzekonaćlub przynajmniej uspokoić
. Wydaje się
,
że nikt nie jest w stanie tego dokonać
. Nikt oprócz drobnej Chinki o ł
agodnym gł
osie,
która jest chyba jedynąosobąnie kulącąsięze strachu przed szefem. Podczas gdy
pozostali unikająz nim kontaktu wzrokowego, ona patrzy mu prosto w oczy.
Dwukrotnie przerywa mu gniewnątyradę. Za pierwszym razem wydaje się
, że jej
sł
owa nieco uspokoił
y go, ale po chwili zaczyna ponownie krzyczeć
. Za drugim razem
sł
ucha jej w milczeniu, patrząc z zadumąna blat stoł
u. Potem jego zł
oś
ćnagle ulatnia
się
. Mówi spokojnie: „Tak, to brzmi dobrze. Bierzcie siędo roboty”. Na tym kończy się
narada.
Wypowiedźkobiety nie różnił
a sięzbytnio od tego, co mówili przed niąinni. Być
może jednak niezł
omnoś
ći mobilizacja ducha pozwolił
y jej wyrazićto lepiej i zachować
jasnoś
ćmyś
lenia. Sposób, w jaki mówił
a, byłz pewnoś
ciąobliczony na wywoł
anie
wraż
enia, że nie ma powodów, aby siętak unosić
.
Jest to umieję
tnoś
ćw pewnym sensie niedostrzegalna, ponieważ samokontrola
przejawia siębrakiem ł
atwo zauważalnych reakcji emocjonalnych. Jednąz jej oznak jest
nietracenie gł
owy pod wpł
ywem stresu i rozmawianie z rozgniewaną osobą bez
wybuchania zł
oś
cią. Inną, równie mał
o widowiskową cechą
, jest odpowiednie
gospodarowanie swoim czasem. Trzymanie sięrozkł
adu zajęć
, wykonanie wszystkiego,
co sobie zaplanowaliśmy, wymaga samokontroli, choć
by po to, by oprzećsięnaporowi
pozornie pilnych, a w rzeczywistoś
ci bł
ahych spraw czy pokusie oddania siębę
dą
cych
marnowaniem czasu przyjemnoś
ci lub rozrywek.
Szczytowym przejawem osobistej odpowiedzialnoś
ci w pracy moż
e byćprzejęcie
kontroli nad stanem swojego umysł
u. Nastrój ma ogromny wpł
yw na nasze myś
lenie,
pamięći postrzeganie. Kiedy jesteś
my rozgniewani, chę
tniej zapamię
tujemy to, co
podtrzymuje w nas gniew, myś
li skupiająsięna przedmiocie naszej zł
oś
ci, a ona sama
tak wypacza nasze widzenie ś
wiata, że dobrotliwa skądinąd uwaga może nam się
wydaćmanifestacjąwrogoś
ci. Umiejętnoś
ćopierania siętym despotycznym zapę
dom
nastrojów ma istotne znaczenie dla produktywnej pracy.

Kiedy praca jest piekł
em

20 Fred Moody, „Wonder Women in the Rude Boys’ Paradise”, Fa st Company, June/July 1996.
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Wiele lat temu doszł
o w mojej gazecie do zmiany na stanowisku szefa dział
u. Nowy
szef od począ
tku wydałmi sięczł
owiekiem bardzo ambitnym. Strategia, jakąprzyjął
, by
wykazaćsięna tym stanowisku, polegał
a na zatrudnianiu nowych pisarzy −Jego ludzi”
−i pilnowaniu, by ich artykuł
y ukazywał
y sięna poczesnym miejscu i był
y dobrze
wyeksponowane. Spędzałz nowymi wiele czasu, starannie unikając nas, „starych”.
Byćmoże byłpod presjąswojego szefa −nigdy nie poznał
em motywów, którymi się
kierował
, postę
pując w ten sposób. Pewnego dnia zaprosiłmnie, ku mojemu zdumieniu,
na kawę do redakcyjnej kawiarenki. Po wymianie paru zdań na bł
ahe tematy,
poinformowałmnie, że moje artykuł
y nie są na odpowiednim poziomie. Czego
dokł
adnie im brakuje, nie byłł
askaw powiedzieć
, pozostał
o to więc dla mnie tajemnicą,
zwł
aszcza że poprzedni szef przedstawiałje parokrotnie do nagrody. Jasne był
y jednak
konsekwencje −jeś
li nie poprawięjakoś
ci swojej pisaniny, zostanęzwolniony.
Nie muszęchyba wyjaś
niać
, że wprawił
o mnie to w ogromny niepokój. Siedział
em
po same uszy w dł
ugach, moje dzieci wybierał
y sięna studia, potrzebował
em więc
rozpaczliwie tej pracy, najgorsze był
o to, że pisanie wymaga sporej koncentracji, zaś
niepokój nie pozwalałmi sięskupić, wywoł
ują
c ciągle obrazy końca kariery i katastrofy
finansowej.
To, że został
em przy zdrowych zmysł
ach, zawdzięczam pewnej technice relaksacji,
której nauczył
em siędużo wcześ
niej, prostej metodzie medytacji, którąuprawiał
em z
przerwami od lat. Chociażwcześ
niej stosował
em jąbez zbytniego entuzjazmu, teraz
stał
em sięjej gorliwym, niemal fanatycznym zwolennikiem, rozpoczynają
c każdy dzień
od pół
godzinnego, a nawet godzinnego, wyciszającego skupienia sięna swoim wnętrzu.
Poskutkował
o −wzią
ł
em sięw garś
ći starał
em jak mogł
em pisaćfachowo zlecone
mi artykuł
y. A potem przyszł
a ulga − mój nieznoś
ny szef dostaławans i został
przeniesiony do innego dział
u.
Osoby najlepiej potrafiące radzićsobie ze zmartwieniami czę
sto mająjaką
śmetodę
walki ze stresem, z której korzystająw razie potrzeby. Może to byćgorąca kąpiel,
wyczerpujący trening, ć
wiczenia yogi czy −jak w moim wypadku −medytacja. Fakt, że
mamy w swoim repertuarze jakąśmetodęrelaksacji, nie oznacza, że nie będziemy sięod
czasu do czasu czuli zaniepokojeni, wytrąceni z równowagi czy przygnę
bieni, ale
regularne, codzienne jej stosowanie zdaje się przesuwać punkt pobudzenia ciał
a
migdał
owatego, dzię
ki czemu nie daje sięono zbyt ł
atwo sprowokowaćdo ogł
oszenia
alarmu dla cał
ego ciał
a21. To przestrojenie systemu nerwowego daje nam zdolnoś
ć
21 Moje wł
asne badania w Harvardzie dostarczył
y jednych z pierwszych dowodów na taki wpł
yw relaksacji; zob.: Daniel Goleman i Gary
Schwartz, „Meditation as an Intervention in Stress Reactivity”, Journal of Clinical and Consulting Psychology 44 (1976). Od tamtej pory
przeprowadzono wiele innych badań, które potwierdził
y to zjawisko; zob. Daniel Goleman i Joel Gurin (red.), Mind I Body Medicine (New York:
Consumer Reports Books, 1994).
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szybszego dochodzenia do siebie po wywoł
ywanych przez ciał
o migdał
owate
porywach emocjonalnych, a przede wszystkim do nieulegania im tak szybko.
Ostateczny rezultat to rzadsze uleganie niepokojom i krótsze okresy pozostawania pod
ich wpł
ywem.

Poczucie bezradnoś
ci
Poczucie bezradnoś
ci wobec różnego rodzaju kł
opotów i trudnoś
ci w pracy jest
szkodliwe samo w sobie. Spoś
ród wł
aś
cicieli i pracowników mał
ych firm mniej podatni
na ataki zł
oś
ci, depresji czy zdenerwowania w obliczu konfliktów i napięćw miejscu
pracy sąci, którzy mająsilniejsze poczucie panowania nad tym, co przydarza sięim w
życiu. Pozostali sąbardziej podatni na przygnę
bienie czy zdenerwowanie, a nawet
22
bardziej skł
onni do odejś
cia z pracy .
Badania 7400 pracowników zatrudnionych w sł
użbach komunalnych w Londynie
wykazał
y, że osoby, które uważ
ał
y, iżtermin wykonania zleconych im zadańjest przez
kogośnarzucony, niewiele majądo powiedzenia w sprawie sposobu ich wykonania
oraz doboru współ
pracowników, sąo 50 procent bardziej naraż
one na wystąpienie
objawów choroby naczyńwieńcowych niżte, które miał
y większąswobodęw realizacji
zadań23. Przekonanie, że posiada sięniewielką kontrolę nad zleconymi zadaniami,
naraża na wystąpienie choroby wieńcowej w takim samym stopniu jak znane od dawna
czynniki ryzyka w rodzaju nadciś
nienia24. Wł
aś
nie dlatego spoś
ród wszystkich
stosunków, które ł
ącząnas z innymi osobami w miejscu pracy, najwię
kszy wpł
yw na
nasze zdrowie emocjonalne i fizyczne wywierająstosunki panujące mię
dzy nami a
naszym bezpoś
rednim przeł
ożonym czy szefem. Kiedy w angielskim zespole
prowadzącym badania nad przeziębieniem wystawiono ochotników na dział
anie
wywoł
ujących je wirusów i ś
ledzono przez pię
ćdni stan ich zdrowia, okazał
o się, że
najbardziej podatne na infekcjębył
y osoby, które pozostawał
y w napiętych stosunkach
25
z innymi . Jeden trudny dzień w biurze nie byłproblemem, ale trwał
e kł
opoty w
kontaktach z przeł
ożonym był
y tak stresujące, że osł
abiał
y ukł
ad odpornoś
ciowy.

22 M. Afzalur Rahim i Clement Psenicka”A Struc tural Eqvations Model of Stress, Locus of Control, Social Support, Psychiatrie Symptoms, and
Propensity to Leave a Job”, Journal of Social Psychology 136 (1996).
23 Zob.: Leonard Syme, „Explaining Inequalities in Heart Disease”, The Lancet, July 26, 1997.
24 R. Karasek i T. Theorell, Healthy Work: Stress, Productiuity, and the Reconstruction of Working Life (New York: Basic Books, 1990).
25
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W nowo odkrytych powiązaniach anatomicznych między mózgiem a resztąciał
a,
ł
ączą
cych nasz stan psychiczny ze zdrowiem fizycznym, decydującąrolęodgrywają
oś
rodki emocjonalne, które mająnajbogatsząsiećpoł
ączeńz ukł
adem odpornoś
ciowym
i sercowo-naczyniowym. Te biologiczne powiązania tł
umaczą, dlaczego przykre
uczucia − smutek, frustracja, zł
oś
ć
, napię
cie, intensywny niepokój − dwukrotnie
zwiększająu osób cierpiących na chorobęnaczyńwieńcowych ryzyko zmniejszenia się
dopł
ywu krwi do serca w ciągu kilku godzin od ich wystąpienia. To zmniejszenie się
ukrwienia serca może czasami staćsięprzyczynązawał
u26.
Dla pracujących zawodowo matek nie jest żadnąnowinąstwierdzenie, że gdy do
zwykł
ych ucią
żliwoś
ci pracy doł
ączy napię
cie umysł
owe spowodowane cią
gł
ą
niepewnoś
cią, czy nie zostaną wezwane do domu z powodu niespodziewanych
problemów rodzinnych, takich jak choroba dziecka, to niepomiernie wzrastająróżnego
rodzaju dolegliwoś
ci fizjologiczne. Zarówno samotne, jak i zamę
żne matki pracujące na
ś
rednich szczeblach zarządzania, mające niewielki wpł
yw na to, co dzieje sięw miejscu
pracy, wykazująznacznie wyższy poziom kortyzolu, hormonu wydzielanego w stresie,
niżich koleżanki z pracy, które nie majądzieci27.
Przy niskim stę
żeniu kortyzol może pomagaćorganizmowi zwalczaćwirusa czy
regenerowaćuszkodzone tkanki, ale kiedy jest go za duż
o, upoś
ledza sprawnoś
ćukł
adu
28
odpornoś
ciowego . Pewien naukowiec z Krajowego Instytutu Zdrowia Psychicznego
ująłto tak: „Jeś
li siedzisz i patrzysz, jak zał
amuje sięrynek akcji, to pod wpł
ywem
spowodowanego tym stresu poziom kortyzolu roś
nie. Jeś
li potem ktośkaszlnie ci prosto
w twarz, to jesteśtak podatny na wirusa, że ł
apiesz grypę
”29.

Samoś
wiadomoś
ćpopł
aca
Pewnemu profesorowi uniwersytetu, który chorowałna serce, lekarz zalecił
noszenie przy sobie kieszonkowego urzą
dzenia do mierzenia rytmu pracy serca,
ponieważprzy liczbie uderzeńprzekraczają
cej 150 na minutędo mięś
nia sercowego
docierał
o zbyt mał
o tlenu. Któregośdnia profesor ów udałsięna jedno z cyklicznych,
26 E.C. Gullete i in., „Effects of Mental Stress on Myocardial Ischemia During Daily Life”, Journal of the American Medical Association 227
(1997).
27 L.J. Luecken i in., „Stress in Employed Women: Impact of Marital Status and Children at Home on Neurohormone Output and Home Strain”,
Psychosomatic Medicine 59 (1997).
28 Zob.: Christine Blank, „Anticortisols Can Help Many”, Drug Topics, December 8, 1997.
29 Kathleen Fackelman, „The Cortisol Connection”, Science News, November 29, 1997.
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wydających nie miećkońca zebrańwydział
u, które uważałza stratęczasu.
Podczas zebrania urządzenie wykazał
o jednak, że −mimo iżrozmyś
lnie nie ś
ledził
dyskusji −częstotliwoś
ćuderzeńjego serca zbliża siędo niebezpiecznej granicy. Do tej
pory nie zdawałsobie sprawy z tego, ż
e aż tak bardzo irytują go codziennie
przepychanki między pracownikami wydział
u30. Samoś
wiadomoś
ć okazuje się
umieję
tnoś
ciąodgrywają
cąkluczowąrolęw opanowywaniu stresu. Nie poś
wię
cając
pilnej uwagi tym sprawom, możemy −jak ów profesor −nie uś
wiadamiaćsobie, jak
stresująca jest w rzeczywistoś
ci nasza praca.
Jużsamo uś
wiadomienie sobie wrzących w nas uczućmoże miećzbawienne skutki.
W Poł
udniowym Uniwersytecie Metodystycznym poddano badaniom sześ
ć
dziesięciu
trzech zwolnionych z pracy menedżerów. Wielu z nich, co zrozumiał
e, kipiał
o zł
oś
ciąi
nienawiś
cią. Poł
owępoproszono, by przez pięćdni prowadzili dzienniki, poś
wię
cając
codziennie dwadzieś
cia minut na zapisywanie swoich najgł
ębszych uczući refleksji nad
tym, co sięz nimi dzieje. Ci, którzy prowadzili dzienniki, znaleźli nowąpracęszybciej
niżreszta 31.
Im dokł
adniej potrafimy ś
ledzić nasze zał
amania emocjonalne, tym szybciej
wychodzimy z „doł
ka”. Weźmy choć
by eksperyment, w ramach którego pokazywano
uczestnikom krwawy film zniechęcający widzów do jazdy po pijanemu32. Poddane
eksperymentowi osoby mówił
y, że przez półgodziny po obejrzeniu filmu czuł
y się
przygnę
bione i rozstrojone, a ich myś
li bez przerwy wracał
y do przejmujących scen,
których był
y ś
wiadkami. Najszybciej otrzą
sali sięz tego ponurego nastroju ci, którzy
najlepiej zdawali sobie sprawęze swych uczuć
. Wydaje sięzatem, że dobre rozpoznanie
emocji pomaga nam szybciej pozbyćsięzł
ego nastroju.
Zachowanie spokoju na zewnątrz i opanowane reakcje niekoniecznie oznaczają
jednak dobry nastrój. Nawet jeś
li ktośwydaje sięspokojny, to w rzeczywistoś
ci może
kipiećod emocji, a ponadto okieł
znaćmęczące go uczucia. W niektórych kulturach,
zwł
aszcza azjatyckich, zaleca sięukrywanie negatywnych uczuć
. Chociażmoże to
pomagaćw zachowywaniu poprawnych stosunków międzyludzkich, to odbywa się
kosztem zdrowia jednostki. Psycholog uczący inteligencji emocjonalnej stewardesy w
pewnym kraju azjatyckim stwierdził
: „Problemem jest tam implozja. Oni nie wybuchają
−dusząwszystko w sobie i cierpią”.
Implozja emocjonalna ma wiele stron ujemnych. Osoby, które implodują, często nie
30 Richard Lazarus, Emotion and Adaptation (New York: Oxford University Press, 1991).
31 James Pennebaker, informacja osobista.
32 Peter Salovey, John D. Mayer i in., „Emotional Attention, Clari ty, and Repair: Exploring Emotional Intelligence Using the Trait Meta-mood
Scale”, w: James W. Pennebaker (red.), Emotion, Disclosure, and Health (Washington, DC: American Psychological Press, 1995).
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podejmujążadnych dział
ańdla poprawy swojej sytuacji. Mogąnie wykazywaćżadnych
zewnętrznych objawów porwania emocjonalnego, ale doś
wiadczająjego wewnętrznych
skutków: bólów gł
owy, napięcia i irytacji, bezsennoś
ci, skł
onnoś
ci do nadmiernego
palenia i picia, ustawicznego obwiniania się. Poza tym narażajązdrowie na takie samo
niebezpieczeństwo jak ci, którzy eksplodują
, a zatem musząnauczyćsiękierować
swoimi reakcjami na kł
opoty.

Samokontrola w dział
aniu
Oto typowa scena z Manhattanu. Facet zatrzymuje swojego lexusa w miejscu, gdzie
obowiązuje zakaz zatrzymywania się
, wyskakuje, wbiega do sklepu, kupuje w
poś
piechu paręrzeczy i wybiega, by stwierdzić
, że policjant z drogówki nie tylko zdą
żył
jużwypisaćmandat, ale także wezwaćcię
żarówkę, do której wł
aś
nie przyczepiająjego
lexusa, aby go odholować
.
−Cholera jasna! −wybucha wł
aś
ciciel lexusa i wrzeszczy na policjanta: −Jesteś
najgorsząformąludzkiego ś
miecia! −po czym wali pię
ściąw maskęciężarówki.
Policjant, wyraźnie wzburzony, zdobywa sięjednak na spokojnąreakcję: −Takie są
przepisy. Jeś
li uważasz, ż
e cięskrzywdzono, to możesz sięodwoł
ać
. −Potem odwraca
sięi odchodzi.
Samokontrola ma kluczowe znaczenie dla stróżów porządku publicznego. Jeś
li w
sytuacji podobnej do wyżej opisanej, stanąwszy twarząw twarz z kimś
, kto dałsię
porwaćciał
u migdał
owatemu, policjant równieżda sięponieś
ćemocjom, to gwał
townie
wzrasta prawdopodobieństwo, że scysja zakończy sięużyciem sił
y.
Michael Wilson, oficer z nowojorskiej szkoł
y policyjnej, mówi, że w podobnych
sytuacjach wielu policjantów rzeczywiś
cie walczy z impulsem sił
owego zareagowania
na zniewagę, ponieważpostrzegajątakie zachowanie nie jako czcząpogróżkę, ale
zapowiedźataku, który mógł
by stworzyćzagrożenie dla ich ż
ycia33. Przedstawia to tak:
„Początkowo, kiedy ktościępoważnie obrazi, twoje ciał
o rwie siędo reakcji. Ale taki
czł
owieczek w twojej gł
owie mówi ci: »Nie warto. Jeś
li poł
ożęł
apęna tym facecie, to
przegram«„.
Podczas szkolenia wpaja siępolicjantom (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych,
które −niestety −znajdująsięwś
ród krajów o najwyższym poziomie aktów przemocy),
że musząuż
ywaćś
rodków przymusu w stopniu odpowiednim do sytuacji. Groźby,
straszenie pobiciem i wyciągnięcie rewolweru sąś
rodkami ostatecznymi, ponieważ
33 Za: Deborah Sontag i Dan Barry, „Disrespect as Catalyst for Brutality”, The New York Times, November 19, 1997.

106

każdy z nich może pobudzićciał
o migdał
owate osoby, wobec której zostałzastosowany,
do dokonania porwania emocjonalnego.
Badania kompetencji w organizacjach strzegących ł
adu publicznego wykazują, że
wyróż
niający siępolicjanci stosująsił
ęw stopniu minimalnie niezbędnym, z osobami
porywczymi postę
pująspokojnie, jak na zawodowców przystał
o, i potrafiązapobiegać
eskalacji wrogoś
ci. Z kolei badania funkcjonariuszy nowojorskiej policji drogowej
wykazał
y, że najmniej wypadków przerodzenia sięutarczek sł
ownych w akty agresji
fizycznej zdarza siętym, którzy potrafiąspokojnie zareagowaćna obelgi najbardziej
nawet wś
ciekł
ych kierowców34.
Zasada zachowania spokoju mimo prowokacji drugiej strony stosuje siędo każdego,
kto z racji swego zawodu stale styka sięz trudnymi do zniesienia czy wzburzonymi
osobami. Najlepsi psycholodzy i psychoterapeuci reagująspokojnie na osobistąnapaś
ć
35
ze strony pacjenta . Podobnie postę
pująz rozsierdzonymi pasażerami wyróżniające się
36
stewardesy . A najlepsi spoś
ród menedżerów i dyrektorów równoważą swoje
pragnienia osiągnię
ć
, ambicji i asertywnoś
ćsamokontrolą, sprzęgając wł
asne potrzeby z
dą
żeniem do osiągnię
cia celów przyś
wiecających organizacji, którąkierują37.

Gię
tkoś
ć−stres jako bodziec
Porównajmy dwóch dyrektorów jednego z regionalnych przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych w Ameryce. Ponieważcał
a ta branża przechodzi gwał
towne
zmiany, pracownicy owej firmy odczuwająsilny stres. Jeden z dyrektorów cał
y czas żyje
w napię
ciu. Oto, co o tym mówi: „Wydaje mi się, jakbym przez cał
eż
ycie brałudziałw
wyś
cigu szczurów. Zawsze staram się gonićinnych, dotrzymywaćwymuszonych
terminów, ale większoś
ćz tych prac wcale nie jest waż
na. To zwykł
a rutyna, ciągle ta
sama robota. A więc mimo że siędenerwujęi jestem spięty, przez większoś
ćczasu się
nudzę”.
Drugi z nich mówi: „Prawie nigdy sięnie nudzę. Nawet jeś
li muszęzrobićcoś
, co
początkowo nie wydaje mi sięciekawe, to zwykle, kiedy sięza to zabiorę
, stwierdzam,
34 Elizabeth Brondolo i in.: „Correlates of Risk for Conflict Among New York City Traffic Agents”, w: Gary R. VandenBos i Elizabeth Q.
Bulatao (red.), Violence on the Job: Identyfying Risks and Developing Solutions (Washington, DC, American Psychological Association, 1996).
35 Richard A. Boyatzis i James A. Burrus, „The Heart of Human Resource Development: Counseling Competencies”, maszynopis
niepublikowany, July 1995.
36 Lyle M. Spencer Jr. i Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance (New York: John Wiley and Sons, 1993).
37 Boyatzis, The Competent Manager.
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że warto to robić, ponieważczegośsięw ten sposób uczę
. Zawsze staram siędawaćz
siebie jak najwięcej, kształ
towaćswoje ż
ycie tak, by był
o produktywne”.
Stwierdzono, że pierwszy z dyrektorów ma rozwiniętąw niskim stopniu cechę
okreś
lanąmianem wytrzymał
oś
ci. Jest to zdolnoś
ć
, dzię
ki której traktujemy stres raczej
jako wyzwanie niżzagrożenie. Sprawia ona, że w trudnych sytuacjach nie przestajemy
sięangażowaćw nasząpracęi mamy poczucie panowania nad nimi. Badania te
wykazał
y, że osoby wytrzymał
e na stres, postrzegają
c pracęjako wyczerpujące, ale
ekscytujące zadanie, a zmianęjako szansęrozwoju, a nie groź
bęutraty wszystkiego,
lepiej znoszązwiązane ze stresem obciąż
enie fizyczne i przechodzą go z mniejszą
38
szkodądla zdrowia .
Jest paradoksem, że tę samą sytuację w pracy jedna osoba może uważaćza
odbierają
ce chęćdo wysił
ku zagroż
enie, inna zaśza mobilizujące do wię
kszych starań
wyzwanie. To wł
aś
ciwe umiejętnoś
ci emocjonalne sprawiają, że to, co wydaje się
zagroż
eniem, może zostaćpotraktowane jako wyzwanie, któremu stawiamy czoł
o ze
zdwojoną energią, a nawet z entuzjazmem. Istnieje zasadnicza różnica między
funkcjami mózgu wywoł
anymi „dobrym stresem” −wyzwaniami, które mobilizująnas i
dostarczająmotywacji do wię
kszych starań i bardziej wydajnej pracy, a „zł
ym” −
zagroż
eniami, które nas przytł
aczają
, obezwł
adniająalbo pozbawiająmotywacji.
Wydzielane przez organizm i oddział
ywujące na mózg związki chemiczne,
wywoł
ujące entuzjazm, z jakim witamy wyzwanie, różniąsięod tych, które sąreakcją
na stres i zagrożenie. To wł
aś
nie ich wpł
ywowi zawdzięczamy przypł
yw energii,
maksymalizowanie wysił
ków i dobry nastrój. Leżące u podł
oż
a tych stanów procesy
biochemiczne wynikają z pobudzenia współ
czulnego ukł
adu nerwowego oraz
nadnerczy do produkcji związków zwanych aminami katecholowymi.
Katecholoaminy, adrenalina i noradrenalina, popychająnas do dział
ania w bardziej
produktywny sposób niż kortyzol, który wywoł
uje stan napię
cia i gorączkowego
oczekiwania. Kiedy mózg postawiony zostanie w stan alarmu, uruchamia mechanizm
wydzielania duż
ych iloś
ci zarówno kortyzolu, jak i amin katecholowych, ale najlepiej
pracujemy wtedy, gdy jest tylko lekko pobudzony i wł
ącza ukł
ad katecholoaminowy.
(Dla zaktywizowania wydzielania kortyzolu nie jest potrzebne zagrożenie zwolnieniem
z pracy albo negatywna ocena szefa; wystarczy znudzenie, niecierpliwoś
ć
, frustracja, a
nawet zmęczenie.)
A zatem, w pewnym sensie, sądwa rodzaje stresu −dobry i zł
y −i dwa różne
mechanizmy biologiczne. Istnieje równieżpunkt równowagi, kiedy to współ
czulny
ukł
ad nerwowy pompuje kortyzol (lecz nie w zbyt duż
ych iloś
ciach), ale mamy dobry
nastrój, a nasza zdolnoś
ćmyś
lenia i reagowania jest optymalna. Wtedy wspinamy sięna
38 Historiętęprzytacza Stanley Foster Reed, The Toxic Executive (New York: Harper Busines, 1993).
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wyż
yny naszych moż
liwoś
ci.
SPOLEGLIWOŚĆI SUMIENNOŚĆ
Uczciwe postę
powanie i przyjmowanie odpowiedzialnoś
ci za swoje dział
ania
Osoby o tej kompetencji: W zakresie spolegliwoś
ci
 „Postę
pująetycznie i sąbez zarzutu. Budzązaufanie dzięki temu, ż
e moż
na
na nich polegać
.
 Przyznająsiędo wł
asnych bł
ędów i potępiająnieetyczne zachowania innych.
 Zajmują twarde, pryncypialne stanowisko, nawet jeś
li nie cieszy sięono
poparciem w zakresie sumiennoś
ci.
 Wykonująswoje zadania i wywiązująsięz zobowiązań.
 Uważają, że sami sąodpowiedzialni za osią
gnięcie swych celów.
 Sązorganizowani i wykonująswojąpracęstarannie.
Wynalazca urządzenia, które wedle wszelkich przewidywańpowinno znaleźćwielu
nabywców, a mianowicie dwukomorowego materaca dmuchanego, który utrzymywał
ciepł
o ciał
a, opowiada mi o rozmowie z biznesmenem zainteresowanym nabyciem praw
do produkcji i sprzedaży tego towaru w zamian za przekazywanie pewnego procentu
zysków wł
aś
cicielowi patentu. W trakcie rozmowy biznesmen ów oznajmiłnie bez
pewnej dumy, ż
e nigdy nie pł
aciłżadnych podatków39.
−Jak pan to robi? −spytałz niedowierzaniem wynalazca.
−Prowadzępodwójnąksięgowoś
ć−odparłgł
adko przedsiębiorca.
−A na których księgach pan sięoprze, obliczając należny mi udział
? −zainteresował
sięwynalazca.
Nie otrzymałodpowiedzi. Byłto koniec rozmowy.
Wiarygodnoś
ćzyskujemy dzięki sumiennoś
ci. Najlepsi pracownicy wiedzą, że
spolegliwoś
ć polega na uś
wiadomieniu innym, jakimi kierują się wartoś
ciami i
zasadami, jakie mająintencje i uczucia, i na postę
powaniu zgodnie z nimi. Przyznająsię
otwarcie do swoich pomył
ek i zwracająinnym uwagęna ich bł
ędy.
Sumienni pracodawcy sąszczerzy i wyznająnawet to, co czująw danej sytuacji
(„Trochę mnie to zaczynał
o denerwować
”), co jeszcze bardziej podkreś
la ich
prawdomównoś
ć
. Natomiast ci, którzy nigdy nie przyznająsiędo bł
ę
dów, pomył
ek czy
potknięć
, którzy starają się przedstawiać samych siebie, firmę czy produkt w
39 BRAK TEKSTU PRZYPISU
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najlepszym ś
wietle, podważająswąwiarygodnoś
ć
.
Sumiennoś
ć−otwarte, uczciwe i konsekwentne dział
anie −wyróżnia znakomitych
pracowników we wszystkich zawodach.
Weźmy osoby zajmujące sięsprzedażą, która zależy od utrzymywania stał
ych
stosunków z klientem. W takim zawodzie osoba, która ukrywa istotne informacje, nie
dotrzymuje obietnic albo zobowiązań, podkopuje zaufanie, mające przecieżtak ważne
znaczenie dla prowadzenia dalszej współ
pracy.
−Tym, czego brakował
o wszystkim dyrektorom generalnym dział
u sprzedaży,
którzy dla mnie pracowali i zmyli się, był
a sumiennoś
ć−powiedziałmi wiceprezes
oddział
u Automatic Data Processors. −W tej dziedzinie panuje zasada „cośza coś
”.
Dam ci to, jeś
li dasz mi koncesjęna to. Jest to sytuacja niejasna, w której musisz polegać
na czyimśsł
owie. W takiej dziedzinie jak finanse, która jest bardziej naukąniższtuką,
sprawa jest jaś
niejsza. Ale w sprzedaży operuje sięcał
y czas w szarej strefie, a wię
c tym
ważniejsze jest, ż
eby byćgodnym zaufania, sumiennym.
Wtóruje mu Douglas Lennick, wiceprezes American Express Financial Advisors:
„Niektórym wydaje się, że można odnieś
ćsukces w interesach, oszukując innych albo
namawiając ich do kupienia czegoś
, czego nie potrzebują. Może to odnosićskutek na
krótkąmetę, ale na dł
uż
sząprzekreś
la ich. Powiedzie im sięduż
o lepiej, jeś
li bę
dą
postę
powaćw zgodzie ze swoimi wartoś
ciami”.

Kiedy obowią
zuje hasł
o: „Interes to interes”
Kobietętępoznał
em w samolocie; siedział
a obok mnie przez paręgodzin podróży
na zachód. Zaczęliś
my rozmawiać na różne tematy i w pewnym momencie
zorientował
a się, że piszę o emocjach. Wtedy opowiedział
a mi swoją historię
:
„Wydajemy atesty bezpieczeństwa dla przemysł
u chemicznego, badając ich produkty i
oceniając takie wł
aś
ciwoś
ci jak jakoś
ć
, weryfikujemy podawane przez firmy wskazówki
obchodzenia sięz tymi substancjami, tak aby odpowiadał
y normom federalnym. Ale
mojego szefa nie obchodzi, czy badanie został
o przeprowadzone dokł
adnie; wymaga
tylko tego, żeby zmieś
cićsięw terminie. Jego dewiza to: »Wykonaj zadanie jak
najszybciej i weźpieniądze«.
Ostatnio odkrył
am, że w obliczeniach przy jednym zleceniu jest bł
ąd, wię
c zrobił
am
je jeszcze raz. Ale szef objechałmnie, bo zaję
ł
o to więcej czasu. Muszęrobić, co mi każe,
chociażwiem, że sięna tym nie zna. A więc zawsze sprawdzam obliczenia w domu, w
wolnych chwilach, za co nikt mi nie pł
aci. Wszyscy mająjużdosyćtego poganiania”.
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Dlaczego zatem godzi sięz tym?
Jest w trakcie procesu rozwodowego, musi się sama zajmowaćdwójką dzieci,
harowaćna ich utrzymanie. −Zwolnił
abym się, gdybym mogł
a, ale muszęmiećtę
pracę. Teraz tak trudno jest cośznaleźć
...
Po dł
uższym milczeniu podejmuje na nowo: −On podpisuje siępod wszystkimi
analizami, nawet tymi, do których nie przył
ożyłrę
ki. Na początku zł
oś
cił
o mnie, że
wszystko idzie na jego konto, ale teraz sprawia mi to ulgę−nie chcę
, ż
eby na tych
dokumentach widniał
o moje nazwisko. Wedł
ug mnie to nie w porzą
dku. Na razie nie
był
o żadnych wypadków, pożarów ani wybuchów, ale któregośdnia może sięcoś
takiego zdarzyć
.
Czy nie powinna zabraćgł
osu w tej sprawie, donieś
ć
, co siędzieje?
− Myś
lał
am o tym, żeby komuś powiedzieć
, ale nie mogę
, bo podpisał
am
zobowią
zanie, że dochowam tajemnicy, kiedy mnie zatrudniano. Musiał
abym odejś
ćz
firmy i udowodnićw sądzie, że to, co mówię
, jest zgodne z prawdą−a to był
by dla
mnie koszmar.
Kiedy nasz samolot podchodzi do lądowania, moja rozmówczyni zaczyna sprawiać
wraż
enie, jakby czuł
a jednocześ
nie ulgęi niepokój z powodu tego, co mi wyjaś
nił
a. Tak
bardzo obawia sięmożliwych konsekwencji swojej niedyskrecji, że nie chce mi podać
ani swojego nazwiska, ani nazwy firmy, w której pracuje. Mimo to bierze wizytówkęz
moim nazwiskiem i numerem telefonu, mówiąc, ż
e ma wię
cej do powiedzenia i że
zadzwoni do mnie.
Nie zadzwonił
a.
Stowarzyszenie Urzędników na Rzecz Przestrzegania Etyki zlecił
o przeprowadzenie
ankiety wś
ród pracowników róż
nych szczebli w wielu amerykańskich firmach. Dano ją
do wypeł
nienia 1300 osobom. Wyniki sąniepokojące −prawie poł
owa ankietowanych
40
przyznał
a siędo różnego rodzaju nieetycznych zachowań .
Nadużycie zaufania czy naruszenie zasad etycznych sprowadzał
o sięw większoś
ci
do spraw mał
ego kalibru, takich jak powiadomienie zakł
adu pracy o chorobie, gdy
chciał
o sięwziąćdzieńwolnego, albo wynoszenie do domu materiał
ów z biura. Ale
dziewię
ćprocent wyznał
o, że okł
amywał
o lub oszukiwał
o klientów, sześ
ćprocent
fał
szował
o dane w sprawozdaniach i innych dokumentach, a pięćprocent okł
amywał
o
przeł
ożonych w ważnych sprawach albo nie przekazywał
o im informacji o zasadniczym
znaczeniu dla interesów firmy. Cztery procent ankietowanych przyznał
o się do
zawł
aszczania pomysł
ów innych osób i przypisywania sobie efektów ich pracy.
Niektóre naruszenia kodeksu etyki był
y bardzo poważne −trzy procent uczestników
40 Badania te zrelacjonowane sąw: Henry Fountain, „Of White Lies and Yellow Pads”, The New York Times, July 6, 1997.
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ankiety kopiował
o bez zezwolenia autorów lub ich przedstawicieli książki lub
programy komputerowe, a dwa procent sfał
szował
o podpis na jakimśdokumencie.
Jeden procent urzę
dników przyznałsiędo podawania fał
szywych informacji w takich
formularzach federalnych, jak zeznania podatkowe.
Natomiast badania wyróżniają
cych sięksięgowych w jednej z największych firm w
Ameryce wykazał
y, że od innych odróżnia ich jedna cecha, a mianowicie odwaga. Nie
bali sięprzeciwstawićswoim klientom ani zatrudniającym ich biurom i stracićzlecenie
oraz związane z nim pieniądze, jeś
li odkryli jakieśmatactwa. A najlepsi z nich potrafili
niezł
omnie trwaćprzy swoim zdaniu nawet wtedy, kiedy wszyscy ś
wię
ci starali się
przekonaćich, że postępowali zgodnie z przepisami i wykorzystywali jedynie luki
prawne. Postawa taka wymaga niezwykł
ej sumiennoś
ci i wiary w siebie. (Odkrycie to
można interpretowaćdwojako: pocieszające jest dla firmy, że ich najlepsi księgowi mają
takąodwagę
, przykre natomiast to, że wię
kszoś
ci księgowych jej brakuje.)

panowanie nad impulsami
Gł
ówny księgowy duż
ej firmy zostałzwolniony, ponieważnapastowałseksualnie
swojąpodwł
adną. Byłrównieżbardzo agresywny wobec innych osób.
Jeden z dyrektorów innej firmy byłz natury otwarty, życzliwy, rozmowny i
spontaniczny, ale nie potrafiłsięw porępohamować
. Zostałzwolniony za ujawnienie
tajemnic sł
użbowych.
Szef mał
ego zakł
adu produkcyjnego zostałpociągnięty do odpowiedzialnoś
ci karnej
za sprzeniewierzenie pieniędzy swojej firmy. Dział
ałw porozumieniu z gł
ównym
księgowym, który −podobnie jak on −byłnieuczciwy i nie bardzo zdawałsobie sprawę
z konsekwencji tego, co robił
.
Te przykł
ady zrujnowanych karier zaczerpnął
em z archiwum firmy konsultacyjnej,
która ocenił
a każdego z owych urzę
dników w ramach badań pracowników
obejmujących ogół
em 4265 osób, od szefów poczynając, a na zwykł
ych robotnikach
41
kończąc . Wszyscy wykazywali nieumiejętnoś
ćzapanowania nad impulsami oraz
niezdolnoś
ćodł
oż
enia na później upragnionej nagrody. Osoby powś
ciągliwe potrafią
przemyś
leć potencjalne konsekwencje swoich uczynków i zachowań, i wziąć
odpowiedzialnoś
ćza swoje sł
owa i dział
ania.
Firma konsultacyjna, która przeprowadził
a owe badania powś
ciągliwoś
ci, stwierdza
41 O ocenie 4205 osób donosi „Activity Vector Analysis: Some Applications to the Concepts of Emotional Intelligence”, Walter V. Clarke
Associates, Pittsburgh, June 1996.
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w ich podsumowaniu, ż
e −ogólnie biorąc −„Przy naborze kandydatów do pracy w
przemyś
le, na wszystkich szczeblach, mądrze jest odrzucaćtych, którzy wykazująsię
mał
ą lub bardzo mał
ą” powś
ciągliwoś
cią, ponieważ „istnieje bardzo duże
prawdopodobieństwo, ż
e bę
dąoni stwarzaćjakieśproblemy”. (Raport zauważ
a jednak,
że można pomóc takim osobom nauczyćsięlepszego panowania nad impulsami, a
zatem brak opanowania nie musi byćwyrokiem kł
adącym kres czyjejśkarierze.)
Powś
ciągliwoś
ći opanowanie popł
acają nawet wś
ród futbolistów, których rola
zdaje sięprzecieżwymagaćpewnej spontanicznej agresywnoś
ci. W badaniach, którymi
obję
to ponad setkęgraczy zawodowych, przyjętych na okres próbny przez kluby
zrzeszone w NFL oraz czł
onków drużyn akademickich, trenerzy oceniali tych, którzy
byli bardziej opanowani, jako lepszych zawodników i kapitanów drużyn, o większej
motywacji do gry i ł
atwiejszych do trenowania42. Ci natomiast, którym cię
żko siębył
o
opanować
, ocenieni zostali jako osobnicy utrudniający pracęzespoł
u, lekceważący rady
i polecenia trenerów. Pogardliwie traktowali wynikające z umów czy kontraktów
zobowią
zania, odzywali się wulgarnie do przeciwników i popisywali przed
publicznoś
cią. Weź
my dwóch tylko z takich graczy −jednego przył
apano na zażywaniu
narkotyków, drugi uderzyłi znokautowałpartnera podczas treningu.

Cicha cnota −sumiennoś
ć
W jaskrawym kontraś
cie do braku opanowania i powś
ciągliwoś
ci stoi sumiennoś
ć
,
której spotykane na co dzieńoznaki −punktualnoś
ć
, samodyscyplina i skrupulatne
wywiązywanie sięz obowiązków −sącechami wzorowego pracownika, osoby dbającej
o to, by wszystko szł
o tak, jak iś
ćpowinno. Ludzie tacy przestrzegająregulaminu,
chę
tnie ofiarowująsięz pomocąi troszcząsięo współ
pracowników. To oni pomagają
zorientowaćsięnowo przyjętym i opanowaćnowe metody i zasady osobom, które
powrócił
y do pracy po dł
uższej nieobecnoś
ci. To oni zawsze przychodządo pracy na
czas i nigdy nie nadużywajązwolnień lekarskich, oni wreszcie robiąwszystko w
terminie.
Sumiennoś
ćjest podstawąpowodzenia w każdej dziedzinie. Badania efektywnoś
ci
pracy wykazał
y, że niemal na wszystkich stanowiskach, od pracowników
niewykwalifikowanych poczynając, a na szefach dział
u zbytu i dyrektorach kończąc,
43
znakomite osiągnię
cia zależąod sumiennoś
ci . Jest ona szczególnie ważna na niższych
szczeblach organizacji i wyróżnia z tł
umu dorę
czycieli tych, którzy nigdy nie
42 Ocena futbolistów w: „Activity Vector Analysis”.
43 M.R. Barnick i M.K. Mount, „The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Metaanalysis”, Personnel Psychology 44 (1991).
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dostarczyli przesył
ki pod niewł
aś
ciwy adres, spoś
ród mnóstwa sekretarek te, które bez
zarzutu odbierają listy i telefony, z szerokiej rzeszy kierowców samochodów
dostawczych tych, którzy zawsze przyjeżdżająz towarem punktualnie.
Wś
ród przedstawicieli handlowych dużego amerykańskiego producenta akcesoriów
najwię
ksze obroty mieli ci, którzy byli najsumienniejsi44. Na coraz bardziej kurczącym
się rynku pracy sumiennoś
ć jest gwarancją utrzymania zatrudnienia, ponieważ
pracownicy odznaczają
cy się tą zaletą należą do najbardziej cenionych przez
pracodawców. Jeś
li chodzi o przedstawicieli handlowych, to przy redukcji etatów na
decyzję o ich pozostawieniu w takim samym stopniu jak wysokoś
ć ich obrotów
45
wpł
ywał
a opinia pracodawcy o ich sumiennoś
ci .
Osoby bardzo sumienne otacza swego rodzaju aura zaufania, która sprawia, że są
uważane za lepszych pracowników niżwskazująna to ich wyniki. Fakt, że można na
nich zawsze polegać
, skł
ania szefów do wyższego oceniania ich pracy niżwynika to z
obiektywnych pomiarów.
Jednak sumiennoś
ć, jeś
li nie towarzyszy jej empatia i umiejętnoś
ci społ
eczne, może
prowadzićdo kł
opotów. Ponieważosoby sumienne wymagająod siebie dużo, mogą
osą
dzaćinnych wedł
ug tych samych surowych kryteriów i krytykowaćich, kiedy nie
przystajądo tych wzorców zachowań. Robotnicy przemysł
owi w Anglii i Stanach
Zjednoczonych, którzy odznaczali się wielką sumiennoś
cią, mieli skł
onnoś
ć do
krytykowania kolegów za drobne pomył
ki czy uchybienia, które osobom
krytykowanym wydawał
y się bł
ahe. Postawa taka prowadził
a do niepotrzebnych
46
napięćw stosunkach wzajemnych .
Kiedy sumiennoś
ćprzybiera formęnieustannego dostosowywania siędo oczekiwań
innych, może zahamować twórcze myś
lenie. W zawodach twórczych, takich jak
malarstwo, rzeźba, film czy ukł
adanie reklam, bardzo cenna jest spontanicznoś
ći
otwartoś
ć na niesamowite pomysł
y. Jednak sukces w tych dziedzinach wymaga
zachowania równowagi, ponieważ bez choć
by minimum sumiennoś
ci zostaje się
zwykł
ym fantastą, który nie ma czym wykazaćpotę
gi swojej wyobraźni.
INNOWACYJNOŚĆI UMIEJĘTNOŚĆPRZYSTOSOWANIA SIĘ
44 Murray R. Barrick, Michael K. Mount i Judy P. Strauss, „Conscientiousness and Performance of Sales Representatives: Test of the Mediating
Effects of Goal Setting”, Journal of Applied Psychology 78 (1993).
45 Murray R. Barrick, Michael K. Mount i Judy P. Strauss, „Antecedents of Involuntary Turnover Due to a Reduction in Force”, Personnel
Psychology 47 (1994).
46 Dennis W. Organ i Andreas Lingi, „Personality, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior”, The Journal of Social Psychology 135
(1995).
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Otwartoś
ćna nowatorskie pomysł
y oraz elastycznoś
ćw dostosowywaniu siędo zmian
Osoby o tej kompetencji: W zakresie innowacyjnoś
ci:
Poszukująś
wież
ych pomysł
ów z różnych źródeł
Rozważająoryginalne rozwiązania problemów.
Wystę
pująz nowymi pomysł
ami.
Obierająnowe punkty widzenia i podejmująnowe ryzyko.
W zakresie umieję
tnoś
ci przystosowywania się:
Dobrze dająsobie radęz różnorodnymi wymaganiami, zmieniającymi się
priorytetami i szybkimi zmianami.
 Dostosowująswoje reakcje i taktykędo zmiennych okolicznoś
ci.
 Dostosowująswój sposób widzenia do wydarzeń.







Byłto ledwie zauważalny sygnał
. Gdzieśw poł
owie lat siedemdziesią
tych nastą
pił
a
subtelna zmiana w sposobie traktowania menedżerów Intelu przez ich kolegów z
Japonii. Poprzednio przyjmowano ich z wielkim szacunkiem, teraz wracali z niejasnym
wraż
eniem, że patrzątam na nich z drwiną. Cośsięzmienił
o.
Ten wł
aś
nie raport z pierwszej linii byłzwiastunem zbliżania sięokresu supremacji
Japończyków na rynku komputerowych struktur pół
przewodnikowych, w owym czasie
sztandarowego produktu Intelu. Opowieś
ćtęprzytacza Andrew S. Grove, prezes Intelu,
jako przykł
ad tego, jak trudno może byćkierownictwu przystosowaćsiędo zmian w
47
branży .
Grove przyznaje, że trzeba był
o jeszcze kilku lat, by zarząd Intelu uś
wiadomiłsobie,
że firmy japońskie wykorzystał
y swoją silną pozycję w dziedzinie produkcji
precyzyjnych urządzeńdo pobicia Intelu na jego wł
asnym polu, czyli w wytwarzaniu i
sprzedaży chipów pamię
ci komputerowej.
Takie chwile, kiedy zmieniają
ce sięokolicznoś
ci sprawiają, że zwycięska do tej pory
strategia staje sięprzestarzał
a, sąprzeł
omowymi momentami w historii każdej firmy.
Mogąstaćsiępoczą
tkiem, jak to okreś
liłGrove, marszu przez „dolinęś
mierci” −jeś
li
firma nie jest wystarczająco elastyczna, aby przemyś
lećswojąstrategięi przystosować
siędo nowych warunków, to skazana jest na uwiąd lub powolnąś
mierć
.
Decydujące znaczenie mają w takich momentach emocjonalne umieję
tnoś
ci
kierownictwa. Zdolnoś
ćdo elastycznego reagowania, przyjmowania nowych, nawet
bolesnych, informacji bez zasklepiania sięw nastroju samozadowolenia albo udawania,
że nic sięnie stał
o, odgrywa wtedy ogromnąrolę.
47 Robert A. Burgelman i Andrew S. Grove, „Strategie Dissonance”, California Management Review 38, 2 (1996).
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Jeszcze w latach osiemdziesią
tych w Intelu panował
o prześ
wiadczenie, że są„firmą
od pamię
ci”, sprzedającąpół
przewodniki, mimo iżich udziałw tym rynku skurczyłsię
do niespeł
na 3 procent. Kierownictwo zaledwie zauważał
o produkcjęuboczną, która
miał
a niebawem staćsiękoniem pociągowym cał
ej firmy −mikroprocesory.
Wś
ród przedsię
biorstw
produkują
cych
urządzenia
wedł
ug
najbardziej
zaawansowanych technologii, najszybciej chyba zmieniają
cej się gał
ę
zi przemysł
u,
peł
no jest żał
osnych szczątków firm, których zarządy nie zdoł
ał
y przystosowaćsiędo
zmian na rynku. Inż
ynier, który pracowałw Wang Laboratories w okresie ich
najwię
kszego rozkwitu, w latach osiemdziesiątych, kiedy to wartoś
ćsprzedaży wzrosł
a
do trzech miliardów dolarów, i który byłś
wiadkiem upadku giganta, powiedział
:
„Widział
em, co robi z ludzi sukces − rodzi arogancję. Przestajesz sł
uchaćswoich
klientów i pracowników. Wpadasz w samozadowolenie i w końcu prześ
cigają cię
rywale”.

Zmiana jest stał
ą
Grove twierdzi, że zdolnoś
ćfirmy do wyjś
cia z „doliny ś
mierci” zależy od jednego
czynnika: reakcji emocjonalnej naczelnego kierownictwa.
W Intelu zdolnoś
ćdo przystosowania sięodegrał
a kluczowąrolęw stawieniu czoł
a
dwóm wielkim kryzysom: utracie rynku chipów pamięci i − cał
kiem niedawno −
katastrofie finansowej, która wydarzył
a się
, kiedy wada nowego procesora Pentium
podważył
a zaufanie klientów do produktów firmy. Chociażten drugi dramat trwał
zaledwie miesiąc −od pojawienia sięproblemu do jego ostatecznego rozwiązania −to
pokazuje jak w soczewce klasyczny przykł
ad przystosowania siękierownictwa do
nowej, stawiającej wielkie wyzwania rzeczywistoś
ci. Pierwszą reakcją na pretensje
klientów był
o wyparcie się odpowiedzialnoś
ci za wadę i obarczenie winą
użytkowników. Potem, wobec niezaprzeczalnych faktów, zapanował
o ogromne
przygnę
bienie. Skończył
o sięto wszystko jak za ucięciem noża, kiedy Grove i podległ
y
mu zespółkierowniczy postanowili zmierzyćsięz rzeczywistoś
ciąi podję
li bardzo
kosztownądla firmy, ale poprawiającąjej wizerunek decyzję
, obiecując wszystkim
chę
tnym wymianęwadliwych procesorów. Kosztował
o to Intel 475 milionów dolarów.
Te półmiliarda dolarów był
o ceną, jakąIntel zapł
aciłza wyrobienie sobie zupeł
nie
nowej reputacji. Zainicjowałprzy tym kampaniępod nazwą„W ś
rodku Intel”, której
celem był
o przekonanie nabywców komputerów, że znajdujący się wewnątrz
komputera mikroprocesor jest w istocie rzeczy tym komputerem. Zaowocował
o to
zaufaniem klientów i lojalnoś
cią wobec firmy, przejawiają
cą się w wyborze
komputerów osobistych, które miał
y wbudowane procesory Intela.
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Po to, by jakakolwiek organizacja mogł
a sięzmienići stworzyćniejako od nowa,
muszązostaćzakwestionowane jej podstawowe zał
ożenia, wizja, strategia i poczucie
toż
samoś
ci. Jednak ludzie przywiązująsięemocjonalnie do wszystkich tych elementów
swojej pracy, co znacznie utrudnia zmiany 48. Weźmy choć
by upadek Schwinna,
najwię
kszego w Ameryce producenta rowerów od poł
owy lat pięć
dziesiątych ażpo
49
koniec siedemdziesiątych . Schwinn, przedsię
biorstwo będące wł
asnoś
cią jednej
rodziny, przeoczyłcoraz bardziej rozpowszechniającąsięw latach osiemdziesiątych
modę na rowery terenowe i górskie, zbyt wolno starałsię sprostaćzagranicznej
konkurencji na gwał
townie rozwijającym się rynku nowoczesnych rowerów dla
dorosł
ych. Najwyższe kierownictwo, nie zdając sobie sprawy ze zmieniających się
gustów rowerzystów, nie kwapił
o siędo ponownego przemyś
lenia strategii rynkowej.
Pewien dyrektor dział
u sprzedaży zbyłnawet sugestięprzestawienia sięna produkcję
nowych, lekkich rowerów ironicznąuwagą: „Chcesz na tym jeź
dzić
, czy nosićto?”
Wś
ród wierzycieli, którzy w 1992 roku zmusili Schwinna do ogł
oszenia bankructwa,
znajdowali sięjego zamorscy dostawcy, między innymi Giant Bicycles z Tajwanu,
któremu Schwinn swoim zaniechaniem pomógłzdobyćpozycjęgiganta w branży
produkcji rowerów.
Takie zmiany na rynku są, rzecz jasna, nieodł
ącznym elementem konkurencji
wszystkich, dużych i mał
ych firm. Przedstawiciel najwyższego kierownictwa firmy
opracowującej dane dla sprzedawców samochodów powiedziałmi: „Jeden z naszych
gł
ównych rywali zarabiałczterysta milionów dolarów rocznie, dostarczając formularze
sprzedawcom samochodów. Potem my wprowadziliś
my nowy system, wykorzystują
cy
komputery i drukarki laserowe, który pozwoliłsprzedawcom odejś
ćod formularzy.
Nasze zyski wzrosł
y do sześ
ć
dziesięciu milionów dolarów rocznie, bo przejęliś
my
wszystkich klientów konkurenta. Obudzili sięwł
aś
nie w tym miesiącu i wprowadzili
konkurencyjny w stosunku do naszego system skomputeryzowany, ale zaję
ł
o im to
cztery lata i kosztował
o utratęwielu klientów”.

Przetrwanie zmiany. Wymogi emocjonalne
Byłto bez wątpienia znakomity biegł
y księgowy, który miałpoza tym magisterium
z ekonomii, ukończony kurs dla pracowników dział
ów finansowych, a wszystko na
renomowanych uczelniach. Przez wiele lat pracy w dużym banku o ś
wiatowym zasięgu
wyróż
niałsięjako urzę
dnik dział
u kredytów i szef sekcji do spraw kalkulacji ryzyka.
48 Myś
li te rozwijająBurgelman i Grove w „Strategie Dissonance”.
49 Judith Crown i Glenn Coleman, The Rise and Fall of the Schwinn Bicycle Company, an American Institution (New York: Henry Holt, 1996).
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A teraz go zwalniano.
A oto powód zwolnienia − nie potrafiłsię przystosować do swoich nowych
obowiązków. Dzięki wcześ
niejszym sukcesom zdobyłmiejsce w zespole, utworzonym
do wynajdywania firm, w które warto był
o inwestować
. Zadaniem zespoł
u był
o
wyrównywanie strat z tytuł
u kupionych przez bank obligacji rzą
dowych, które został
y
zdewaluowane aż o 80 procent. Jednak na terytoriach krajów, których rzą
dy je
wypuś
cił
y, można je był
o zainwestowaćwedł
ug wartoś
ci nominalnej. Urzędnik ów,
zamiast pomagać zespoł
owi, którego stał się czł
onkiem, rozważać pozytywne
scenariusze, mogące przynieś
ćbankowi spore zyski, nadal postępowałzgodnie z
dotychczasowymi przyzwyczajeniami szefa do spraw kalkulacji ryzyka i wszystkie
propozycje odrzucał
.
− Cał
y czas upierałsię przy analizowaniu sł
abych punktów, tego, co może
doprowadzićinteres do upadku, na rujnowaniu firm, zamiast na budowaniu ich −
powiedział mi przedstawiciel agencji rekrutującej kandydatów na stanowiska
kierownicze, który rozmawiałz nim po stracie posady. −Wreszcie jego szef miałdoś
ći
wywaliłgo. On po prostu nie potrafiłprzystosowaćsiędo nowego celu”.
Obecnie zmiany sąw ś
wiecie pracy czynnikiem stał
ym. −Dawniej byliś
my bardzo
sztywni w dział
aniu. Robił
o sięwszystko zgodnie z regulaminem −A, B, C, D... mowy
nie był
o, żeby od tego odstąpić−mówi mi przedstawiciel do spraw reklamy poważnego
wydawcy. −Ale teraz podejmujemy decyzje sami; nie ma żadnych ustalonych zasad
dział
ania. Zachęca sięnas do podejmowania ryzyka, do pracy zespoł
owej. Atmosfera się
zmienił
a. Ale niektórzy czująsięzagubieni. Cię
żko im przestawićsięna nowy sposób
dział
ania.
Osobami, którym brakuje umiejętnoś
ci przystosowania się
, rzą
dzi strach, niepokój i
ogromna osobista niechę
ć do jakichkolwiek zmian. Wielu menedżerom trudno
przystosowaćsiędo obecnie panującej w różnych organizacjach tendencji do dzielenia
sięodpowiedzialnoś
ciąi przekazywania podwł
adnym uprawnień do podejmowania
decyzji. Pracownik wyższego szczebla zarządzania w niemieckim koncernie Siemens
AG wyjaś
niłto tak: „Ludzie mająstare nawyki wł
adzy. Nowy model daje pracownikom
prawo samodzielnego podejmowania decyzji, przekazując wł
adzęniższym szczeblom
hierarchii urzędniczej, bliższym klientom. Ale kiedy cośidzie źle −powiedzmy przez
miesiąc spada zyskownoś
ć−to niektórzy szefowie wpadająw panikę
, wracajądo
starych sposobów i znowu zwię
kszająkontrolę
. I to podkopuje wiaręw nowy model
dział
ania”.
Jeś
li jest jakaśszczególna umieję
tnoś
ć
, której wymagająnasze czasy, to jest niąz
pewnoś
ciązdolnoś
ćprzystosowania. Ci, którzy opanowali jąw stopniu najwyższym,
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witajązmiany z entuzjazmem i znajdująprzyjemnoś
ćwe wprowadzaniu nowoś
ci 50. Są
otwarci na nowe informacje i −podobnie jak zespółkierowniczy Intelu −potrafią
pozbyćsięstarych zał
ożeńi opinii, przystosowując siędo nowych warunków w miarę
dział
ania. Niepewnoś
ć
, która czę
sto towarzyszy rzeczom nowym czy nieznanym, nie
spędza im snu z powiek; gotowi sązaryzykowaći postaraćsięrobićswoje w nowy
sposób.
Przystosowanie sięwymaga elastycznoś
ci, brania pod uwagęróż
nych punktów
widzenia danej sytuacji. Elastycznoś
ćta z kolei zależy od innej zalety emocjonalnej −
umieję
tnoś
ci zachowania dobrego samopoczucia w niejasnej sytuacji i spokoju mimo
niespodziewanych wydarzeń. Innąpomagającąw przystosowaniu sięumieję
tnoś
ciąjest
wiara w siebie, która pozwala na szybkie dostosowanie reakcji do zmieniają
cych się
okolicznoś
ci, a nawet do porzucenia wszystkiego bez wahania, kiedy fakty ś
wiadczą, że
podję
te dział
ania sąz góry skazane na niepowodzenie.
Charakterystyczne dla umieję
tnoś
ci przystosowania sięotwarte podejś
cie do zmian
ł
ączy tękompetencjęz inną, niezmiernie cenionąw naszych niespokojnych czasach, a
mianowicie z innowacyjnoś
cią.

Innowatorzy
Levi Strauss, jeden z najwię
kszych producentów odzieży, stanąłprzed dylematem w
związku z dwoma firmami podwykonawczymi w Bangladeszu zatrudniającymi dzieci.
Aktywiś
ci ruchu na rzecz przestrzegania praw czł
owieka wywierali na Levi Straussa
nacisk, aby nie pozwalał podwykonawcom zatrudniać osób niepeł
noletnich.
Wysł
annicy firmy odkryli jednak na miejscu, że jeś
li dzieci te zwolni sięz pracy, to
wpadnąw skrajnąnę
dzęi mogązostaćzmuszone do prostytucji. Czy zatem firma,
zajmując pryncypialne stanowisko w sprawie zatrudniania nieletnich, powinna ich
zwolnić
? Czy teżmoże −wbrew karcie praw czł
owieka −zatrzymaćje, by w ten sposób
uchronićod gorszego losu?
Znaleziono Salomonowe rozwiązanie. Postanowiono dalej pł
acićtym dzieciom
pensję
, ale zamiast do pracy posł
aćje do szkoł
y, a po jej ukończeniu, kiedy skończą
czternaś
cie lat −co w Bangladeszu jest równoznaczne ze staniem sięosobądorosł
ą−
51
zatrudnićje z powrotem .
Ta bezprecedensowa reakcja może byćwzorem twórczego myś
lenia dla koncernów
50 Boyatzis, The Competent Manager.
51. Stratford Sherman, „Levi’s: As We Sew, So Shall We Reap”, Fortune, May 12, 1997.
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ponadnarodowych, które starają się podchodzić odpowiedzialnie do problemów
społ
ecznych. Takie oryginalne rozwiązanie wymaga rozważenia pomysł
ów, które na
pierwszy rzut oka wydawaćsięmogązbyt ś
miał
e czy ryzykowne, i odwagi wcielenia
ich w życie.
Emocjonalnąpodstawądział
ania innowatora jest zadowolenie, a nawet czerpanie
przyjemnoś
ci z oryginalnoś
ci. Sednem twórczego podejś
cia do pracy jest
wykorzystywanie nowych pomysł
ów w celu uzyskania lepszych rezultatów. Osoby,
które posiadajątakąsmykał
kę
, potrafiąszybko ustalaćkluczowe sprawy i upraszczać
problemy, które wydają sięniezwykle zł
ożone. Co najważniejsze, potrafią znaleźć
oryginalne powią
zania i schematy, które umykająuwadze innych.
Natomiast osoby bez zamił
owania do innowacji na ogółnie potrafią ogarnąć
spojrzeniem cał
oś
ci zagadnienia, wikł
ają się wię
c w szczegół
ach i bardzo wolno
rozwiązujązł
ożone problemy.
Obawa przed ryzykiem sprawia, że odżegnująsięod nowatorskich pomysł
ów.
Próbują
c znaleźć rozwiązanie problemu, czę
sto nie uś
wiadamiają sobie, że to, co
sprawdził
o sięw przeszł
oś
ci, nie zawsze jest wł
aś
ciwąodpowiedziąna wyzwania
chwili obecnej i przyszł
oś
ci.
Deficyt tej umiejętnoś
ci może przekraczaćzwykł
y brak wyobraźni. Osoby, które nie
lubiąryzyka, ł
atwo stająsiękrytykami i malkontentami. Przesadnie ostroż
ne, mogą
stale szydzićz nowatorskich pomysł
ów i utrudniaćich realizację.
Umysłtwórczy jest z natury nieco niepokorny. Pomiędzy samokontrolą, bę
dącą
dą
żeniem do uporządkowania wszystkiego, a zapał
em do wyszukiwania nowych
rozwiązańzawsze istnieje pewne napięcie. Nie znaczy to, że osoby twórcze pozbawione
sąkontroli emocjonalnej, po prostu sąbardziej skł
onne do dział
ania pod wpł
ywem
impulsu niż osoby o mniejszym zamił
owaniu do ryzyka. To w końcu owa żył
ka
awanturnicza czy teżodrobina ryzykanctwa stwarza nowe możliwoś
ci.
Samokontrola −w sensie trzymania sięprzepisów −zapewnia znakomite wyniki w
duż
ych zbiurokratyzowanych organizacjach. Natomiast w przedsiębiorczych firmach i
zawodach twórczych, takich jak opracowywanie reklam, nadmierne kontrolowanie się
jest zapowiedziąniepowodzenia.
Niemiecki bankier dysponujący kapitał
em inwestycyjnym skarży się na brak
poparcia w jego kraju dla nowatorskich pomysł
ów i niechęćdo podejmowania ryzyka,
które jest przecieżnieodł
ą
cznym elementem nowych przedsię
wzięć
. Takie same opinie
sł
yszęw Japonii. Ów niemiecki kapitalista powiedziałmi: „Wiele krajów, podobnie jak
mój, martwi się
, jak zachęcić ludzi przedsię
biorczych do wykorzystywania ich
umieję
tnoś
ci, dzię
ki którym powstająnowe miejsca pracy”. Podejmowanie ryzyka i
energiczne wcielanie w życie nowatorskich pomysł
ów sąpaliwem, które napę
dza ducha
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przedsię
biorczoś
ci.

Stary i nowy paradygmat innowacyjnoś
ci
Akt tworzenia jest stanem zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym. Powzięcie
pomysł
u twórczego jest aktem intelektualnym, ale dla uś
wiadomienia sobie jego
wartoś
ci, pielęgnowania go i realizacji potrzebne sąkompetencje emocjonalne, takie jak
wiara w siebie, inicjatywa, wytrwał
oś
ći umiejętnoś
ćprzekonywania. Cał
y zresztą
proces twórczy wymaga różnych kompetencji samoregulacyjnych, aby można był
o
przeł
amaćwewnętrzne przeszkody stwarzane przez same emocje. Zdaniem Roberta
Sternberga, psychologa z Yale, na przeszkody te skł
adająsięmiędzy innymi fluktuacje
emocji −od przygnę
bienia do uniesienia, od apatii do entuzjazmu, od niemoż
noś
ci
52
skupienia uwagi ażpo skrajnąjej koncentrację.
Dziewię
tnastowieczny matematyk, Jules-Henri Poincare, stworzyłmodel czterech
podstawowych stadiów aktu twórczego, który jeszcze dzisiaj uważa sięza mniej więcej
odpowiadający rzeczywistoś
ci. Pierwszym stadium jest przygotowanie −pochł
onięcie
problemem, zbieraniem jak największej liczby danych i informacji. Owo pierwsze
stadium bardzo często prowadzi do frustrującego niejednokrotnie impasu, kiedy to
widzimy mnóstwo możliwoś
ci rozwiązania problemu, ale nie ś
wita nam w gł
owie to
jedyne, wł
aś
ciwe rozwiązanie.
W następnym stadium, wylę
ganiu, zebrane przez nas informacje i możliwoś
ci ich
wykorzystania dusząsię−by tak rzec −na wolnym ogniu umysł
owym, mieszając sięze
sobą i wchodząc w róż
nego rodzaju wzajemne zwią
zki. Pozwalamy umysł
owi na
zabawę, polegającąna swobodnym snuciu skojarzeń, wybierając wył
aniające sięz tego
waru pomysł
y. Potem, przy odrobinie szczęś
cia, nastę
puje faza trzecia −olś
nienie, owa
przeł
omowa chwila, w której pojawia sięrozwiązanie. Jest to moment podniecający,
kulminacyjny. Jednak olś
nienie nie wystarczy. Świat pracy peł
en jest obiecują
cych
pomysł
ów, które nigdy nie doczekał
y sięurzeczywistnienia. A zatem ostatniąfaząjest
realizacja, przystąpienia do dział
ania. Wymaga to ogromnej wytrwał
oś
ci, dążenia do
celu mimo wszelkich przeszkód, porażek i niepowodzeń, które z reguł
y towarzyszą
każdej innowacji.
Istnieje ogromna różnica pomię
dzy kimś
, kto faktycznie wymyś
la coś i
urzeczywistnia to, a kimś
, kto tylko marzy o tym, twierdzi Phil Weilerstein, dyrektor
biura Krajowego Zrzeszenia Uniwersyteckich Wynalazców i Innowatorów. Ci, którzy
52 Robert Sternberg (red.), Handbook of Human Intelligence (Cambridge: Cambridge University Press, 1988 ).
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potrafiązrealizowaćswoje pomysł
y, „mają−jego zdaniem −z reguł
y wysoki poziom
inteligencji emocjonalnej. Rozumieją, ż
e po to, by stworzyćcośnowego, trzeba poł
ą
czyć
w jedno szereg elementów, w wię
kszoś
ci czysto ludzkich. Trzeba rozmawiaćz ludźmi i
przekonywaćich, rozwiązywaćproblemy razem z nimi, współ
pracować
”.
Zgadza sięz tym Ray Kurzweil, wynalazca oprogramowania do rozpoznawania
ludzkiego gł
osu: „Jeś
li masz zamiar wcielićw życie twórczy projekt, to konieczna jest
odwaga. I nie tylko odwaga, ale umieję
tnoś
ćsprzedania go”.
Obecnie zmienia się sam paradygmat wynalazku czy odkrycia, z pracy
indywidualnej na zespoł
ową, i to nawet w nauce. „W dziedzinie zł
ożonej współ
czesnej
techniki i biznesu znaleźliś
my sięwyraźnie w epoce, w której pomysł
y jednej osoby
rzadko prowadządo znaczącego postę
pu naukowego” mówiłAlex Broer, prorektor
Uniwersytetu w Cambridge i był
y dyrektor do spraw badańw IBM, na londyńskiej sesji
na temat inteligencji emocjonalnej, zorganizowanej dla pracowników British Telecom.
„Pomysł
y jednostki musząwpasowaćsięw matrycęinnowacji, która obejmuje grupę
naukowców na cał
ym ś
wiecie −dodałdr Broer. −Musisz ze wszystkimi rozmawiać
.A
więc dzisiaj potrzebujesz wię
kszej inteligencji emocjonalnej niżdawniej, żeby wiedzieć
,
jak i od kogo zdobyćpomysł
y, które przydatne sąw twojej pracy”, nie mówiąc jużo
tworzeniu koalicji i współ
pracy, dzię
ki której pomysł
y mogąw peł
ni zaowocować
.

Adwokaci anioł
a i gł
osy potę
pienia
Nowe pomysł
y są delikatne i krytycyzm może je ł
atwo zabić
. Podobno Isaac
Newton byłtak wrażliwy na opinie krytyczne, że wstrzymywałsięz opublikowaniem
drukiem rozprawy o optyce przez piętnaś
cie lat, aż do czasu ś
mierci swojego
najwię
kszego oponenta. Menedż
erowie, którym podlegają zespoł
y twórcze, mogą
pomóc w pielęgnowaniu kieł
ków nowych pomysł
ów, chroniąc je przed zbyt surową
krytyką, która pojawiając sięzbyt wcześ
nie, mogł
aby doprowadzićdo ich uwiądu.
−Mamy zasadę, że kiedy ktośzgł
osi twórczy pomysł
, to pierwsze osoby, które
wypowiadająsięo nim, musząbyć„adwokatami anioł
a”, broniącymi projektu bez
wzglę
du na to, co naprawdęmyś
lą−powiedziałmi Paul Robinson, dyrektor Sandia
National Laboratories. −Dopiero później możemy wysł
uchaćnieuniknionych uwag
krytycznych, które inaczej mogł
yby zdusićgo w zarodku.
Marvin Minsky, pionier badańnad sztucznąinteligencjąw Massachusetts Institute
of Technology, zauważa, że problem wykorzystania twórczoś
ci i zarobienia na niej
polega nie na wymyś
laniu nowych rzeczy, ale na wyborze tych, na które warto
postawić
. Powiedziałmi, że pod koniec lat siedemdziesiątych Xerox stworzyłsześ
ć
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prototypów drukarki laserowej, pierwszej tego rodzaju, i wypożyczyłjeden z nich
kierowanej przez niego grupie naukowców z MIT w celu jego przetestowania. Minsky
wspomina: „My w MIT mówiliś
my: »To jest bajeczne«, ale jakiświceprezes Xeroxa
zignorowałnasze opinie i postanowiłnie kierowaćtego urządzenia do produkcji. Canon
pierwszy wprowadziłwię
c drukarkę laserową na rynek, a Xerox straciłszansę
wyprzedzenia innych w grze o miliard dolarów”.
Podobnie mrożący jak gł
os zwątpienia jest jego bliski kuzyn, gł
os oboję
tnoś
ci.
Inżynierowie używająna okreś
lenie tego specjalnego terminu: NIH, „not invented here”
[NWT −nie wynalezione tutaj] −jeś
li to nie jest nasz pomysł
, to nie jesteś
my nim
zainteresowani. Teresa Amabile, psycholog z Harvardzkiej Szkoł
y Biznesu, opisuje
„czterech zabójców twórczoś
ci”, z których każ
dy dusi pamięćoperacyjną, przestrzeń
umysł
ową, w której zrywają sięburze mózgu i rozkwita kreatywnoś
ć
, oraz dł
awi
53
skł
onnoś
ćdo podejmowania ryzyka . Sąto:
 Nadzór −ciągł
e krą
żenie wokółpracownika i podejrzliwe przypatrywanie się
jego poczynaniom. Krępuje to swobodęniezbę
dnądla twórczego myś
lenia.
 Ocenianie −opinia krytyczna wydana zbyt poś
piesznie albo zanadto surowa.
Twórcze pomysł
y powinny byćoceniane −nie wszystkie sąrównie dobre, a
obiecują
ce mogą być dzięki pomocnym opiniom krytycznym lepiej
dopracowane −ale ocenianie staje sięnieproduktywne, kiedy poddana mu
osoba zaczyna przede wszystkim myś
lećo tym, że jest oceniana.
 Nadmierna kontrola −kierowanie na każ
dym kroku i zajmowanie sięnawet
drobiazgami. Podobnie jak nadzór, wywoł
uje ona dręczące poczucie
zdł
awienia, które zniechęca do obmyś
lania oryginalnych rozwiązań.
 Nieustanne wyznaczanie terminów −zbyt napię
ty harmonogram prac, który
wywoł
uje panikę. Chociaż umiarkowany nacisk może mieć dział
anie
stymulujące, a terminy i wyznaczone cele skupiająuwagępracowników, to
nie pozwalają na tę odrobinę odprężenia, które sprzyja snuciu nowych
pomysł
ów.

Twórczoś
ćkolektywna
Elastyczne przystosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistoś
ci rynkowej
wymaga zbiorowego twórczego podejś
cia, pogodzenia sięz niepewnoś
ciąna każdym
szczeblu firmy. Weźmy choćby przypadek SOL, znakomicie prosperującej fińskiej firmy
53 Teresa Amabile, „The Intrinsic Motivation Principle of Creativity”, w: Barry Staw i L.L. Cummings (red.), Research in Organizational
Behavior, vol. 10 (Greenwich, CT: JAI Press, 1988).
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zajmującej sięsprzątaniem i czyszczeniem zakł
adów przemysł
owych. Kiedy został
a ona
w 1992 roku wydzielona z duż
ego rodzinnego koncernu, zatrudniał
a dwa tysiące osób,
miał
a piętnaś
cie tysię
cy klientów i roczne dochody w wysokoś
ci 35 milionów dolarów.
Zaledwie cztery lata później podwoił
a sięliczba jej klientów, niemal dwukrotnie
wzrosł
a liczba pracowników, a dochody wyniosł
y 60 milionów dolarów rocznie54.
Pracownicy SOL mająniezwykł
ąswobodęw ustalaniu sposobów wykonywania
swojej pracy. Jest to zakł
ad, w którym nie ma żadnych tytuł
ów sł
użbowych, gabinetów,
stanowisk kierowniczych, a nawet sekretarek. Nie ma nawet ustalonych godzin pracy,
co w Finlandii jest radykalnąinnowacją, ponieważreguł
ą jest tam dzień roboczy
trwający od ósmej do czwartej. SOL dał
o swoim pracownikom swobodęwyboru
sposobów i miejsc pracy, a więc nie tylko tego jak, ale i tego, co robią, wyzwalając w ten
sposób ogromnąenergiętwórczą.
Autonomia ta pozwolił
a SOL rozbł
ysnąćw skądinąd przynoszącej marne dochody
branży. Na przykł
ad sprzątaczki SOL dostrzegł
y nisze zawodowe w pewnych
szpitalach, które skwapliwie wykorzystał
y, podejmując sięobowiązków pielęgniarek w
porze nocnej. Pomagają pacjentom pójś
ćdo ł
azienki, zawiadamiają lekarzy, kiedy
pacjent potrzebuje natychmiastowej interwencji medycznej. W paru sieciach sklepów
spożywczych pracownicy SOL nie tylko sprzą
tają, ale ponieważrobiąto w nocy, kiedy
nie ma klientów, rozkł
adajątowar na pół
kach.
W organizacjach podobnie jak SOL minimalnie sformalizowanych pozwala się
pracownikom na większąelastycznoś
ći wszechstronnoś
ćw wyborze ról, daje sięim
autonomięw tworzeniu zespoł
ów mieszanych albo interdyscyplinarnych, co znacznie
55
zwiększa kreatywnoś
ć.
Podobnie jak w twórczoś
ci indywidualnej, innowacyjnoś
ćma w organizacjach kilka
stadiów. Kluczowe znaczenie majądwa: zapoczą
tkowanie, czyli wpadnięcie na znakomity
pomysł
, oraz wprowadzenie w czyn, czyli realizacja tego pomysł
u.
Autorami nowych pomysł
ów i orędownikami innowacji w dowolnej organizacji są
na ogółróżni ludzie, z różnych grup zawodowych. Badania tysięcy osób z oddział
ów
badawczych różnych firm inżynierskich wykazują, że twórcy nowych pomysł
ów sąna
ogółbardzo dobrzy w wą
skim zakresie wiedzy fachowej i sprawia im przyjemnoś
ć
zajmowanie sięabstrakcyjnymi problemami56. Woląteżpracowaćsamotnie.
Natomiast ci, którzy sąskutecznymi orędownikami innowacji bę
dą
cych skutkiem
54 Gina Imperato, „Dirty Business, Bright Ideas”, Fast Company, February/March 1997.
55 Amabile 1988.
56 E.B. Roberts i A.R. Fusfeld, „Staffing the Innovative Technology-Based Organization”, Sloan Management Revue 22 (1981); OM. Beath,
„Supporting the Information Technology Champion”, MIS Quarterly 15(1991).
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owych pomysł
ów, górująnad innymi umieję
tnoś
ciąwpł
ywania na ludzi i ś
wiadomoś
cią
polityczną, co przejawia sięw sprzedawaniu pomysł
ów i znajdowaniu sojuszników.
Chociażfachowa wiedza techniczna ma bez dwóch zdań zasadnicze znaczenie dla
tworzenia nowych pomysł
ów, to kiedy przychodzi do praktycznego ich wykorzystania,
kluczowąrolęodgrywa umiejętnoś
ćodpowiedniego pociągania za sznurki w strukturze
przeróżnych powiązańorganizacyjnych. A zatem organizacja, która ceni innowacyjnoś
ć
,
powinna popieraćoba rodzaje kompetencji u swoich najważniejszych pracowników.
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RozdziałVI
Co nas pobudza

JOE KRAMER umie naprawić wszystko. Jest spawaczem zatrudnionym przy
montowaniu lokomotyw w fabryce w poł
udniowym Chicago, ale każdy woł
a go na
pomoc, gdy tylko nawali jakakolwiek częś
ćmaszynerii.
Joe uwielbia wyzwanie, jakim jest dla niego rozszyfrowanie dział
ania jakiejś
maszyny. Zaczął
, będąc jeszcze chł
opcem, od naprawy tostera i dalej oddaje sięswojej
pasji. Kiedy postanowiłzainstalowaćw przydomowym ogródku system zraszania
trawy, nie mógłznaleź
ćurzą
dzenia rozpylającego wodęna tak delikatnąmgieł
kę, by
tworzył
a sięw niej tę
cza, zaprojektowałje więc sam i skonstruowałw warsztacie w
piwnicy.
Joe zna wszystkie aspekty funkcjonowania swojej fabryki i może zastąpićkażdego z
okoł
o dwustu pracujących tam ludzi. Ma jużprawie sześ
ćdziesiąt lat i pracuje od blisko
czterdziestu, ale nadałlubi swoje zajęcie. −Gdybym miałpię
ciu takich jak Joe −mówi
jego szef −to mój zakł
ad był
by najlepszy w tej branży.
Joe jest przykł
adem czł
owieka, któremu praca sprawia autentycznąradoś
ć
, więc
pracując daje z siebie wszystko. Kluczem do tej radoś
ci nie sąsame zadania −praca
Joego polega czę
sto na powtarzaniu czynnoś
ci, które wykonuje niezmiennie od lat −ale
szczególny stan umysł
u zwany „uskrzydleniem”. Uskrzydlenie pobudza nas do
wł
ożenia w pracę wszystkich naszych umieję
tnoś
ci, bez wzglę
du na to, czym się
zajmujemy.
Uskrzydlenia doznajemy wtedy, kiedy w peł
ni wykorzystujemy nasze umieję
tnoś
ci i
pojawia sięnowe wyzwanie, powiedzmy w postaci projektu, z jakim dotąd sięnie
zetknę
liś
my. Wyzwanie to pochł
ania nas tak bardzo, że zatracamy się w pracy,
zapominają
c o wszystkim innym i nie zdajemy sobie sprawy z upł
ywu czasu. W tym
stanie wszystko wydaje sięnam przychodzićbez trudu −elastycznie dostosowujemy się
do zmieniają
cych sięwymogów. Uskrzydlenie wprawia nas w nastrój radoś
ci, a nawet
1
upojenia .
Nic tak nie motywuje do dział
ania jak uskrzydlenie. Czynnoś
ci, które uwielbiamy,
pociągają nas tak bardzo dlatego, że podczas ich wykonywania osią
gamy stan
uskrzydlenia. Oczywiś
cie takąprzyjemnoś
ćsprawiająróżnym ludziom różne rzeczy −
mechanik może rozkoszowaćsięwyzwaniem, jakim jest wykonanie trudnego spawu,
1 Mihalyi Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (New York: Harper and Row, 1990).
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chirurga cał
kowicie pochł
ania skomplikowana operacja, a dekorator wnętrz znajduje
przyjemnoś
ćw twórczym zestawianiu wzorów i kolorów. Kiedy pracujemy w stanie
uskrzydlenia, to nie potrzebujemy żadnej dodatkowej motywacji, ponieważ
przyjemnoś
ciąjest praca sama w sobie.
Uskrzydlenie jest istotną alternatywą dla ogólnie przyję
tych opinii o tym, co
motywuje ludzi do pracy. Nie znaczy to, że inne bodźce sięnie liczą
; mająone duże
znaczenie jako zachę
ta albo sposób „punktacji”. Oczywiś
cie mająswojąwartoś
ćopinie i
awanse, dawane za darmo albo odstępowane po preferencyjnej cenie akcje oraz premie,
podobnie jak ma swoją wartoś
ć pł
aca zasadnicza. Najpotężniejsze jednak źródł
a
motywacji bijąwewnątrz, nie na zewną
trz.
Kiedy poproszono pewnąliczbęosób, by zapisywał
y, jak sięczują, wykonując różne
zadania w ciągu dnia, jedno stał
o sięoczywiste −lepiej czuł
y się
, wykonując pracę
, którą
lubił
y, niżto, za co im tylko pł
acono. Kiedy robił
y cośdla samej przyjemnoś
ci robienia,
miał
y ś
wietny nastrój, był
y szczęś
liwe i pochł
onięte zadaniem. Kiedy robił
y cośpo
prostu dla pienię
dzy, odczuwał
y znudzenie, zmęczenie, a nawet pewnąirytację(a przy
tym, jeś
li był
o to zaję
cie stresujące i uciążliwe, czuł
y się bardzo nieszczę
ś
liwe.)
Przyjemniej jest robićto, co jest nasząpasją, nawet jeś
li za cośinnego dostalibyś
my
wyż
szązapł
atę
.
Kiedy wszystko został
o jużpowiedziane, zrobione i kariera zawodowa zbliża siędo
końca, jakie sąostateczne źródł
a zadowolenia? Pytanie to zadano ponad siedmiuset
mę
żczyznom i kobietom po sześ
ć
dziesiątce, zbliżającym siędo emerytury fachowcom i
2
kierownikom róż
nego szczebla . Najważ
niejsze okazał
y się
: zmuszające do twórczego
wysił
ku wyzwanie, przyjemnośćpł
ynąca z samej pracy i możliwoś
ćciągł
ego uczenia
się
. Kolejnymi trzema źródł
ami satysfakcji był
y: duma z wykonania zadania, zawarte w
pracy przyjaź
nie i pomaganie innym pracownikom lub uczenie ich. O wiele niżej
uplasował
a sięna liś
cie pozycja społ
eczna, a jeszcze niżej zyski finansowe.
Motyw i emocja wywodzą sięz tego samego ł
acińskiego źródł
osł
owu, motere −
poruszać
, pobudzać. Emocje sązatem dosł
ownie tym, co pobudza nas do dążenia ku
naszym celom; to one sąźródł
em motywacji, motywy zaśz kolei kierująnaszym
postrzeganiem i kształ
tująnasze dział
ania. Wspaniał
a praca zaczyna sięod wspaniał
ych
−i silnych −uczuć
.

2 Prawdziwe przyczyny zadowolenia z pracy wynikająz ankiet wypeł
nianych przez 1528 męż
czyzn i kobiet mniej wię
cej co pięćlat ażdo
polowy lat dziewię
ćdziesiątych. Zob.: Carole K. Holahan i Robert R. Sears, The Gifted Group in Later Maturity (Palo Alto, CA: Stanford
University Press, 1995).
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Umił
owanie tego, co popł
aca
Oglą
dając kogośw stanie uskrzydlenia, odnosimy często wraż
enie, że to, co wydaje
siętrudne, jest w istocie ł
atwe. Jest to zewnę
trzne odbicie tego, co dzieje sięw mózgu
osoby w takim stanie. Uskrzydlenie jest neurologicznym paradoksem − możemy
zajmowaćsięwyją
tkowo trudnym zadaniem, a mimo to mózg dział
a na minimalnych
obrotach, z minimalnym wydatkiem energii psychicznej. Powód tego wydaje siętaki, że
kiedy jesteś
my znudzeni albo pogrąż
eni w apatii czy teżogarnię
ci niepokojem, to
aktywnoś
ćmózgu jest rozproszona; wprawdzie jest on w stanie duż
ego pobudzenia, ale
jego praca jest źle skoordynowana − komórki mózgowe „strzelają
” w różnych
kierunkach, niejako na oś
lep. Natomiast w stanie uskrzydlenia ów ostrzałwydaje się
precyzyjny i skuteczny −wszystkie komórki wstrzelone sąw cel. Wynikiem tego jest
ogólne obniżenie pobudzenia kory mózgowej, nawet jeś
li zajmujemy sięwyją
tkowo
trudnym zadaniem3 .
A gł
ównądziedzinążycia, która daje nam szanse osiągnięcia stanu uskrzydlenia,
jest praca. Mihalyi Csikzentmihalyi, psycholog z Uniwersytetu Chicagowskiego, pionier
badańnad uskrzydleniem, wyposażył107 osób pracujących na różnych stanowiskach,
od dyrektorów, przez inż
ynierów do robotników przy taś
mie montażowej, w brzęczyki,
które od czasu do czasu przypominał
y im, że mająnotować
, co akurat robiąi jak się
4
przy tym czują. Wyniki był
y zdumiewają
ce . Przecię
tnie biorąc, osoby te donosił
y, że
przez poł
owę czasu pracy przeżywają stan uskrzydlenia, natomiast w wolnych
godzinach zdarza sięim to zaledwie przez 20 procent czasu. Najpowszechniejszym
stanem emocjonalnym w czasie odpoczynku okazał
a sięapatia!
Był
y jednak równieżspore różnice w iloś
ci czasu, przez który poszczególne osoby
odczuwał
y uskrzydlenie w pracy. Najwię
cej szans na znalezienie sięw tym stanie mieli
ci, którzy wykonywali skomplikowaną, wymagającąpracęi mieli największąswobodę
wyboru podejś
cia do niej. Uskrzydlenie czę
ś
ciej był
o udział
em szefów i inż
ynierów niż
pracowników wykonujących rutynowe zadania. Możliwoś
ćswobodnego kierowania
swojąpracąprzybieraćmoże wiele form, nawet odkł
adania czegośna ostatniąchwilęi
potę
gowania w ten sposób wyzwania, z którym trzeba sięzmierzyć
, ś
wiadomego
tworzenia „gorączkowego” okresu, co sprawia, ż
e nawet ł
atwe skądiną
d zadanie
podnosi poziom adrenaliny.
U najlepszych pracowników uskrzydlenie jest szczególnie ś
ciś
le związane z
3 Jean Hamilton i in., „Intrinsic Enjoyment and Boredom Coping Scales: Validation with Personality, Evoked Potential and Atte ntion Measures”,
Personality and Indiuidual Differences 5 (1984).
4 Judith LeFevre, „Flow and Quality of Experience During Work and Leisure”, w: Mihalyi Csikszentmihalyi i Isabella S. Csikszentmihalyi (red.),
Optimal Experience: Psychological Studies of Fl ow in Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
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zadaniem; dochodzi do niego podczas pracy, która ma największe znaczenie dla
osiągnię
cia celu, natomiast prawie nigdy przy zadaniach wprawdzie fascynujących, ale
z nim nie związanych5 . U gwiazd celujące wyniki i przyjemnoś
ćz pracy sąjednym i tym
samym.

Obecnoś
ćpsychiczna
Szefowa pracowni projektowej w firmie architektonicznej zauważa, że kreś
larz nie
może daćsobie rady z prostym elementem projektu. Zbliża siętermin oddania projektu
i wszyscy odczuwająogromnąpresję
. Kiedy podchodzi do kolegi, uś
wiadamia sobie, że
ma zaciś
nię
te pięś
ci, jej myś
li koncentrująsięna trudnym do dotrzymania terminie i
przepeł
niająfrustracja oraz zł
oś
ć
,ż
e kreś
larz nie posunąłsięze swąpracądalej.
Uspokaja siętrochęi pyta kreś
larza: „Co sięstał
o −jakiśbł
ąd?” W odpowiedzi
kreś
larz wylewa swoje wł
asne żale −nie ma dostatecznych informacji, aby skończyć
rysunek, żąda sięod niego, aby zrobiłtak duż
o w tak krótkim czasie i tak dalej.
Szefowa, peł
na współ
czucia, zaczyna go wypytywaćbardziej szczegół
owo o to, w
czym tkwi problem. Mówi z ożywieniem, patrzy mu prosto w oczy. Daje mu odczuć
, że
ona teżodczuwa napię
cie z powodu nawał
u pracy i naglącego terminu.
Jej pytania odnoszątaki skutek, że kreś
larz przekonuje się, iżma wię
cej informacji,
niżmu sięwydawał
o i może ukończyćrysunek. Jest podniesiony na duchu i ma ochotę
zabraćsięznowu do pracy. Szefowa pozwala sobie nawet na żart, że każ
demu brakuje
jakichśdanych dotyczących tego projektu, zwł
aszcza wiceprezesowi, który podpisał
takąidiotycznąumowę. Obydwoje ś
miejąsięi wracajądo pracy.
Jakie posunięcie szefowej dał
o tak dobre skutki? Był
a obecna.
Rozmowa ta, chociaż nie jest niczym niezwykł
ym, może być przykł
adem
emocjonalnej obecności w pracy. Kiedy jesteś
my w takim wł
aś
nie sensie obecni,
poś
wię
camy cał
ąenergięnaszym zadaniom i angażujemy sięw peł
ni w ich wykonanie,
a więc pracujemy najlepiej. Inni zauważają, że jesteś
my tym pochł
onięci i ż
e interesuje
nas wszystko, co sięz tym wiąże, dzieląsięwię
c z nami twórczymi pomysł
ami i
równieżpracująz cał
ąenergią.
Przeciwnąpostawę−psychicznąnieobecnoś
ć−wykazująludzie, którzy wykonują
swojąpracęmechanicznie, wyraź
nie znudzeni albo w jakiśinny sposób oderwani od
niej emocjonalnie.
5 Robert E. Kelley, How to Be Star at Work (Times Books, 1998).

129

W pewnym sensie mogliby równie dobrze nie pokazywać się w pracy.
Recepcjonistka w tej samej firmie, która nie cierpi swojej pracy, ujmuje to tak: „Cał
e to
siedzenie w holu, uś
miechanie sięi pisanie na maszynie to jedno gówno. Gram po
prostu swojąrolęi nie daje mi to żadnej satysfakcji. Te osiem czy dziewię
ćgodzin
dziennie to strata czasu”.
Bycie obecnym wymaga „niepoddawania sięniepokojowi, a wię
c otwartoś
ci i
niezamykania się w sobie” twierdzi William A. Kahn, psycholog z Wydział
u
Zarzą
dzania Uniwersytetu Bostońskiego, który jako wzór takiej postawy podaje
zachowanie owej szefowej pracowni6 . Na takąobecnoś
ćskł
ada się, między innymi,
jedna z gł
ównych cech uskrzydlenia, a mianowicie uwaga absolutna albo −mówiąc
inaczej −cał
kowite pochł
onięcie wykonywanym w danej chwili zadaniem. Natomiast
wrogami obecnoś
ci (i uskrzydlenia) sąbliźniacze uczucia apatii i niepokoju.
Warunkiem początkowym obecnoś
ci jest samoś
wiadomoś
ć
. Wedł
ug analizy Kahna
szefowa pracowni projektowej potrafił
a rozpoznaćswoje uczucia, miał
a −by tak rzec −
sł
uch wyczulony na ich gł
os: zaciś
nię
te pię
ś
ci uś
wiadomił
y jej, że kipi w niej zł
oś
ć
.
Empatia z kolei pozwolił
a jej zrozumieć powód frustracji kreś
larza, którą w
przeciwnym wypadku mogł
aby poczytaćza wyraz niechę
ci do niej.
Zdolnoś
ć szefowej pracowni do nieprzejmowania się przykrymi uczuciami
pozwolił
a jej na skuteczne uporanie sięz nimi. Zamiast zbyćwzruszeniem ramion
frustracjękreś
larza albo skrytykowaćgo, nie wysł
uchawszy wprzódy, dlaczego spóźnia
sięz ukończeniem pracy, dodał
a mu ducha. Potrafił
a też udowodnićmu, że ma
informacje potrzebne do wykonania zadania, przekształ
cając tym samym jego
rozdrażnienie w entuzjazm. Cał
ą rozmowę zakończył
a ż
artem, obarczając
odpowiedzialnoś
ciąza stres osobę, która rzeczywiś
cie był
a temu winna. Był
o to cośw
rodzaju emocjonalnego rzutu judo, który wzmocniłich poczucie wspólnoty.
Kiedy jesteś
my cał
ym sobąobecni w pracy, lepiej dostrajamy siędo osób, które nas
otaczają i do wymogów sytuacji, a dzięki temu pł
ynnie przystosowujemy się do
zmiennych okolicznoś
ci i robimy to, co niezbę
dnie konieczne. Innymi sł
owy, jesteś
my w
stanie uskrzydlenia. Stać nas wtedy na dowcip, namysł czy autorefleksję i
wykorzystanie zdolnoś
ci czy umieję
tnoś
ci, które sąnam w danej chwili potrzebne.

Stale doskonalenie się

6 William A. Kahn, „To Be Fully There: Psychological Presence at Work”, Human Relations 45 (1992); William A. Kahn, „Psychological
Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work”, Academy of Management Journal 33 (1990).
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Profesorka Uniwersytetu tak oto wyjaś
nia, dlaczego lubi swojąpracę
: „Bardzo się
cieszę, że mam takie stanowisko, bo stale uczęsięnowych rzeczy. To ciągł
a mobilizacja.
Muszębyćw pogotowiu, bo wszystko stale sięzmienia. Nie można zostawaćw tyle” 7.
Uczenie zaczyna sięw punkcie, którym wykorzystujemy do maksimum nasze
umieję
tnoś
ci, a obszar ten dokł
adnie odpowiada strefie, w której doznajemy
uskrzydlenia. Przyspiesza ono samodoskonalenie się, a to z dwóch powodów. Po
pierwsze, nauka przychodzi nam najł
atwiej wtedy, kiedy jesteś
my cał
kowicie
pochł
onię
ci tym, co robimy; po drugie, im częś
ciej i usilniej sięw czymść
wiczymy, tym
lepsi sięw tym stajemy. Rezultatem tego jest ciągł
a motywacja (przyjemnoś
ć
, jaką
odczuwamy, bę
dąc w stanie uskrzydlenia), by stawiać czoł
o coraz to nowym
wyzwaniom.
Kiedy praca nie wprawia nas w stan uskrzydlenia, to nawet sukces wywoł
uje
niezrozumiał
e, wydawał
oby się
, zł
e samopoczucie −coś
, co kiedyśekscytował
o nas,
staje sięnudne. Jeś
li dochodzimy do mistrzostwa w jakimśzawodzie, to pojawia się
widmo stagnacji. Byćmoże wyjaś
nia to, dlaczego mnóstwo ludzi zmienia w poł
owie
życia zawód czy choć
by miejsce pracy.
−W poł
owie życia i w ś
rodku kariery zawodowej ogarnia cięniepokój, który może
miećpoważne reperkusje −mówi psycholog, który udziela porad osobom na wysokich
stanowiskach. −Zaczynasz odpowiadaćna wezwania „ł
owców gł
ów”, chociażtak
naprawdęnie potrzebujesz nowej posady. Zaczynasz poś
więcaćczas i uwagęjakiejś
dział
alnoś
ci ubocznej albo stajesz sięzrzędliwy i skł
onny do irytacji. Możesz zacząćcoś
zbierać
, na przykł
ad samochody sportowe, albo romansować
.
Znudzenie to bierze sięprzede wszystkim stąd, że nie znajdujemy jużwyzwańdla
naszych zdolnoś
ci; nasza praca, tak dobrze nam znana i ł
atwa, stał
a sięmdł
a i jał
owa.
Cytowany wyżej psycholog dodaje: „Zdrowąreakcjąbył
oby podję
cie sięwykonania
jakiegoś nowego, prowokującego nas projektu w ramach firmy, w której jesteś
zatrudniony, ponieważ musisz znaleźć jakiś sposób na podtrzymanie swojego
zaangażowania w to, co robisz”.

Dobry stres −podję
te zadanie
Pamiętasz gwał
towną tyradęBilla Gatesa, którą tak umieję
tnie przerwał
a jego
opanowana podwł
adna? Wedł
ug pewnej szkoł
y myś
lenia wybuchy takie,
przeprowadzone we wł
aś
ciwym czasie, mogąmiećdział
anie motywacyjne, ponieważ
7 Maria T. Allison i Margaret C. Duncan, „Women, Work and Flow”, w: Csikszentmihalyi i Csikszentmihalyi (red.), Optimal Experience.

131

podnoszą panującą w grupie temperaturę
. Gates znany jest zresztą ze swego
wybuchowego, konfrontacyjnego stylu bycia; w Microsofcie staćsięobiektem jego ataku
jest czymśw rodzaju punktu honoru.
Jeden z przyjaciółpowiedziałmi: „Mój szef wiedział
, kto może to znieś
ć−nigdy nie
wrzeszczałna mnie. I robiłto na zebraniach, na których wszystkim brakował
o energii.
Rozdzierałsięnagle na kogośi wszyscy budzili się”.
Uskrzydlenie pojawia się w owej strefie ś
rodkowej, znajdującej się między
znudzeniem a obezwł
adniającym niepokojem. Umiarkowany powiew niepokoju,
poczucie pilnej koniecznoś
ci zrobienia czegoś
, mobilizuje nas. Przekonanie, że wszystko
jest w porządku, nic się„nie pali”, wywoł
uje stan apatii; nazbyt gorączkowa atmosfera,
spowodowana naglącymi zadaniami, przytł
acza nas. Stymulujący wpł
yw wywrzeć
może krótkie zdanie: „To jest ważne”.
Eustres, czyli „dobry” stres, to presja, która mobilizuje nas do wzmożonego
dział
ania. Jego wpł
yw wyjaś
nia analiza procesów neurochemicznych, które zachodzą
wówczas w organizmie. Kiedy stawiamy czoł
o wyzwaniu z niezł
omnym
postanowieniem sprostania mu, mózg zanurza sięw kąpieli katecholamin i innych
związków wydzielanych przez nadnercza. Sprawiająone, że nie tylko poś
wię
ca on
uwagęstoją
cemu przed nim zadaniu, ale nawet odczuwa z tego powodu fascynacjęi
przygotowuje siędo dł
uższego wysił
ku. Silna motywacja jest w sensie dosł
ownym
„przypł
ywem adrenaliny”.
Przeprowadzone w Niemczech badania doś
ćdokł
adnie ukazujązwiązek między
motywacjąa przebiegającymi w mózgu podczas eustresu procesami chemicznymi8.
Ochotnicy zmierzyli sięz wyczerpującym wyzwaniem umysł
owym −120 zadaniami
arytmetycznymi, które musieli rozwiązywaćw coraz krótszym czasie, dopóki nie
pomylili się w jednym wypadku na cztery. Kiedy uważali, że rozwiązania są
prawidł
owe, sprawdzano je, i jeś
li okazał
o się, że mają rację
, dostawali nagrodę
pienię
żną, w przeciwnym razie musieli za karęzapł
acićtakąsamąsumę.
Ci, którzy mieli największe nadzieje na wygraną(co jest pewnąodmianąpotrzeby
osiągnię
ć
), najlepiej potrafili utrzymać stan mobilizacji na poziomie, na którym
organizm wytwarza najwię
ksze iloś
ci amin katecholowych, nie pozwalające na
podniesienie pobudzenia do stanu pogotowia czy alarmu, kiedy to otrzymujemy
potę
żny zastrzyk kortyzolu. Jednak ci, których do dział
ania zmuszałstrach przed
8 Na neurochemięmotywacji skł
ada siębez wątpienia wiele zwią
zków neurochemicznych, ponieważmózg stale wydziela większe lub mniejsze
ilości ponad dwustu neuroprzekaź
ników. Najintensywniej badano jednak katecholaminy i w leż
ą
cych u podł
oża motywacji, a zachodzą
cych w
mózgu reakcjach chemicznych odgrywająone niepoś
ledniąrolę
. Zob. na przykł
ad: U. Lundberg, „Catecholamine and Cortisol Excretion Under
Psychologically Different Laboratory Conditions”, w: J. Usdin, T. Kvetnanski i D. Kopin (red.), Catecholamines and Stress: Recent Advances
(North Holland: Elsevier, 1980).
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porażką
, ulegali zalewowi tego hormonu.
Okazał
o się, że jest to swego rodzaju samonapędzający sięmechanizm. Osoby, u
których odnotowano niższy poziom kortyzolu, potrafił
y podczas rozwiązywania zadań
lepiej wykorzystywaćswoje zdolnoś
ci intelektualne i poś
wię
caćwięcej uwagi stojącym
przed nimi problemom. Rytm pracy ich serc wskazywał
, że podczas testu nie odczuwali
większego niepokoju; byli żwawi, spokojni i pracowali wydajnie. Miał
o to fantastyczny
wpł
yw na ich wyniki −mieli dwukrotnie lepsze wyniki niżreszta.

potrzeba wię
zi
Pracująca od dwunastu lat w szkole ś
redniej Eugenia Barton nadal uwielbia swoich
uczniów. Oto, co o tym mówi: „Wydaje mi się
, że z roku na rok lubięich coraz bardziej.
W miaręjak ich poznaję
, prowadząc z nimi lekcje przez dwa czy trzy lata, stająmi się
coraz bliżsi”.
Podczas oceny, której poddano liczną grupęnauczycieli, Barton uzyskał
a noty
plasujące ją wś
ród najtroskliwszych i najlepiej wczuwających sięw dole i niedole
9
uczniów . Przyjemnoś
ć
, jakąjej to sprawia, ś
wiadczy o tym, że do stanu uskrzydlenia
prowadzi wiele dróg.
Jest w Indiach takie powiedzenie: „Kiedy kieszonkowiec spotyka ś
wię
tego, to widzi
tylko jego kieszenie”. Kierujące nami motywy kształ
tująnasz sposób widzenia ś
wiata;
uwaga jest zawsze selektywna, a to, co ma dla nas największe znaczenie, przyciąga ją
szczególnie silnie. Ktoś
, kim kieruje chę
ćuzyskania jak najlepszych wyników, zawsze
znajdzie jakiś sposób poprawienia jakoś
ci swojej pracy − wykazania się
przedsię
biorczoś
cią, inwencją, czymś
, co da mu przewagęnad rywalami. Osoby takie
jak Barton, której postę
powaniem kieruje dają
ce jej uczucie satysfakcji poczucie
bliskiego związku z innymi, szukająsposobów nawią
zywania i zacieś
niania takich
więzi.
Potrzeba osiągnięćjest jednąz najczęś
ciej występujących u gwiazd kompetencji.
Natomiast potrzeba więzi występuje znacznie rzadziej, z wyjątkiem osób uprawiają
cych
takie zawody jak pielę
gniarka, lekarz, nauczyciel, u których pojawia siędoś
ćczę
sto.
Jednak zainteresowanie nawiązywaniem i podtrzymywaniem wię
zi − prawdziwe
docenianie innych osób i cieszenie siębliskimi kontaktami z nimi −jest jednym z
kluczowych elementów niezbę
dnych do odniesienia sukcesu nie tylko w zawodzie

9 OpinięEugenii Barton i opinie o niej za: Cary Cherniss, Beyond Burnout (New York: Routledge, 1995).
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pielę
gniarki, ale równieżna stanowisku szefa dział
u obsł
ugi klientów10.
Nawiązywanie i podtrzymywanie wię
zi nie jest jedynie ś
rodkiem dla zdobycia
czegośinnego, ale staje sięcelem samo w sobie.
Brzmi to bardzo ł
adnie, sęk w tym, że gdy potrzeba ta jest nazbyt silna i staje się
gł
ównym źródł
em motywacji, to może miećnegatywny wpł
yw na pracęosoby na
stanowisku kierowniczym. Na przykł
ad szczycący się dużymi osiągnięciami
menedżerowie, kierownicy i brygadziś
ci czę
sto odczuwająsł
abąpotrzebęwię
zi, tym
ł
atwiej więc im odmawiaćproś
bom podwł
adnych czy ustanawiaćgranice mimo ich
sprzeciwu 11.
Zbyt silne dążenie do utrzymywania więzi może odrywaćuwagę od innych,
ważniejszych zadań, a nawet staćsięprzeszkodąw ich realizacji 12 . „Potrzeba wię
zi −
sympatia czy pociąg do innych − to rzecz znakomita, kiedy sł
uży umacnianiu
stosunków podczas wykonywania zadania −powiedziałRichard Boyatzis, który badał
to u menedż
erów. −Jeś
li jednak za dużo uwagi poś
więcasz pielęgnowaniu stosunków z
kolegami i podwł
adnymi, to możesz stracićz pola widzenia swoje zadania jako szefa”.
Potrzeba wię
zi jako motyw może odegraćnajwiększąrolęprzy wyborze zawodu i
pracy. Osoby, które majątę potrzebę silnie rozwinię
tą, skł
aniają się ku „pracy z
ludźmi”, czyli ku zawodom takim jak nauczyciel czy pielęgniarka. Dzię
ki temu jest ona
kompetencjąprogową, która pozwala obraćdającąpoczucie speł
nienia drogękariery
tam, gdzie bezwzględne pierwszeństwo ma nie kierowanie, lecz umieję
tnoś
ć
wchodzenia w bliskie kontakty z innymi osobami.

Neurologia motywacji
Różne motywy zwią
zane sąprawdopodobnie z różnymi mieszankami związków
chemicznych w mózgu, choćnie wiemy z jakimi 13. Wiemy natomiast, że gł
ówne
10 Zob.: Richard Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982); Lyle M.
Spencer Jr. i Sygne M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance (New York: John Wiley and Sons, 1993).
11 Spencer i Spencer, Competence at Work.
12 Boyatzis, The Competent Manager.
13 Na podstawie wyników ser ii badań, podczas których analizowano zachodzą
ce w mózgu procesy chemiczne u osób, których róż
noraką
motywacjęoceniano wysoko, David McClelland doszedłdo wniosku, że we wzbudzaniu żą
dzy wł
adzy dużąrolęodgrywa norepinefryna,
natomiast potrzeba blisko ś
ci wydaje sięzwią
zana z dział
aniem dopaminy, przekaźnika mają
cego udziałmiędzy innymi w wywoł
ywaniu
przyjemnego nastroju (zob.: David C. McClelland i in., „The Relationship of Affiliative Arousal to Dopamine Release”, Motivation and Emotion
11 [1986]; David C. McClelland i in., „The Need for Power, Brain Norepinephrine Turnover, and Memory”, Motivation and Emotion 9 [1985].
Potrzebęosią
gnię
ćzdaje sięwytwarzać
, oprócz innych zwi ą
zków chemicznych, hormon przysadki, wazopresyna (zob.: David C. McClelland,
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obwody nerwowe, które leżąu podł
oża motywacji, znajdująsięw ciele migdał
owatym.
Emocjonalne uczenie się
, które predysponuje nas do znajdowania przyjemnoś
ci w takim
a nie innym zespole czynnoś
ci, angażuje ciał
o migdał
owate i powiązane z nim obwody
nerwowe w innych częś
ciach mózgu. Tam też przechowywany jest cał
y zbiór
wspomnień, uczući zwyczajów związanych z tymi czynnoś
ciami.
Przyczyną niepowodzeń i frustracji naukowców starających się skonstruować
robotopodobne urządzenia, które potrafił
yby widzieći sł
yszećjak czł
owiek, jest fakt, że
14
komputerom brakuje kierującej ich dział
aniami sił
y emocji . Bez banku pamięci
emocjonalnej, który potrafi natychmiast rozpoznać
, co siędla nas liczy −które dane
wywoł
ująuczucie −komputer nie ma żadnych wskazówek. Wszystko, co widzi i sł
yszy,
ma dla niego tęsamąwartoś
ć
, a zatem nie potrafi wył
uskaćtego, co w każdej chwili jest
najważniejsze. Komputerom brak owej sił
y przewodniej, którą dają nam emocje i
motywy.
Motywy kierują naszą ś
wiadomoś
ć ku okazjom, które „wyszukują”. Ciał
o
migdał
owate jest częś
cią „wejś
cia nerwowego”, przez które przedostaje się i jest
oceniane w kategoriach wartoś
ci bodźca wszystko, co ma dla nas znaczenie 15. Peł
niąc
takąfunkcję, jest ono czymśw rodzaju izby rozrachunkowej dla naszych priorytetów
życiowych.
Osoby, które cierpiąna choroby mózgu lub doznał
y uszkodzeńpozbawiających je
ciał
a migdał
owatego (ale pozostawiających resztęmózgu nietkniętą), majązaburzenia
motywacji. Nie potrafiąone odróżnićtego, co ma dla nich największe znaczenie, od
tego, co nieistotne, tego, co je porusza od tego, co nie sprawia na nich żadnego wrażenia.
Każde dział
anie ma dla nich tęsamąwartoś
ćemocjonalną
, a zatem jest obojętne.
Rezultatem tego jest obezwł
adniająca apatia lub niekontrolowane oddawanie się
różnorakim żądzom bez wyboru.
Siećobwodów motywacyjnych, nasz nawigator w drodze przez ż
ycie, ł
ączy sięz
pł
atami czoł
owymi, oś
rodkiem decyzyjno-wykonawczym mózgu, który umieszcza
wyzwalane przez ciał
o migdał
owate przypł
ywy namiętnego zainteresowania tym i
owym we wł
aś
ciwym kontekś
cie i nadaje im odpowiedni sens, dzięki czemu mamy
poczucie, że zainteresowanie takie jest (albo nie jest) stosowne. W przednich częś
ciach
pł
atów czoł
owych znajduje się mnóstwo neuronów hamują
cych, które mogą
przeciwstawićsięimpulsom wysył
anym przez ciał
o migdał
owate albo zł
agodzićje,
„Achievement Motivation in Relation to Achievement Related Recall, Performance, and Urine Flow, a Marker Associated with Release of
Vasopressin”, Motivation and Emotion 19 [1995]. Jednak przy obecnym stanie wiedzy takie konkretne związki między motywami i
zachodzącymi w mózgu procesami biochemicznymi sąw znacznym stopniu hipotetyczne.
14 Zob.: Roz Picard, Affective Computing (Cambridge, MA: MIT Press, 1998).
15 Zob.: James D. Duffy, „The Neural Substrates of Emotion”, Psychiatrie Annals, January 1997.
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uzupeł
niając tym samym motywacjęrozwagą−kiedy ciał
o migdał
owate pcha nas do
skoku, pł
aty czoł
owe „chcą” najpierw przyjrzećsiętemu.
Wyróżniających siępracowników charakteryzujątrzy kompetencje skł
adające sięna
motywację
. Sąto:
 Dą
ż
enie do osią
gnię
ć−starania o lepsze wyniki albo speł
nienie kryteriów
doskonał
oś
ci.
 Zaangażowanie −przyjęcie celów i wizji grupy lub organizacji za swoje.
 Inicjatywa i optymizm − kompetencje bliź
niacze, które mobilizują nas do
wykorzystywania szans i pozwalająna ł
atwe radzenie sobie z trudnoś
ciami i
niepowodzeniami.
DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘĆ
Starania o lepsze wyniki albo speł
nienie kryteriów doskonał
oś
ci
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Sąnastawione na osiąganie dobrych wyników i usilnie dąż
ądo osiągnięcia
swoich celów oraz sprostania kryteriom, które sobie wyznaczają.
 Ustanawiająsobie trudne cele i podejmująstarannie obliczone ryzyko.
 Poszukują informacji, która zmniejsza do minimum niepewnoś
ć
, oraz
znajdująsposoby lepszego wykonywania swoich zadań.
 Ucząsię
, jak podnosićjakoś
ćswojej pracy.
− W Ameryce jest trzysta agencji zajmujących się ubezpieczeniami
komunikacyjnymi, a my zajmujemy wś
ród nich szóste miejsce −powiedziałPeter Lewis,
szef Progressive Insurance, kiedy zwiedzał
em znajdują
cąsię w Cleveland centralę
firmy. −Naszym celem jest potrojenie sprzedaży ubezpieczeńi przesunięcie sięna
trzecie miejsce do roku 2000.
−I może im sięto udać, bo zaledwie piętnaś
cie lat temu umieszczano ich na
czterdziestym trzecim miejscu. To szybkie pię
cie sięw góręzaczę
ł
o sięod chwili, kiedy
wprowadzono paręinnowacji, które podniosł
y poprzeczkędla reszty firm dział
ają
cych
w tej tradycyjnie nieruchawej, niechętnej jakiemukolwiek ryzyku branży.
Progressive Insurance obiecuje na przykł
ad klientom, że jej przedstawiciel dotrze na
miejsce wypadku w ciągu dwóch godzin od powiadomienia. W dodatku agenci,
korzystają
c z komputerów walizkowych przy obliczaniu ceny czę
ś
ci zamiennych i
przybliż
onych kosztów naprawy, wypisujączek na poczekaniu. Żadna inna wię
ksza
firma ubezpieczeniowa nie oferuje takiej szybkiej, przeprowadzanej na miejscu obsł
ugi
klientów.
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Jeszcze bardziej radykalnym posunię
ciem okazał
o sięuruchomienie cał
odobowej,
bezpł
atnej informacji o stawkach ubezpieczeniowych (1-800-AUTOPRO) − w
Progressive i dwóch innych z najważniejszych firm na lokalnym rynku ubezpieczeń
komunikacyjnych. O takim otwartym i ł
atwym porównaniu stawek nie sł
yszano dotąd
w tej branży (a wprowadzono je, idąc za sugestiąkolegi Lewisa z uczelni i rzecznika
konsumentów, Ralpha Nadera).
Inna oznaka sukcesu firmy to fakt, że Progressive Insurance jest jednąz kilku
zaledwie firm ubezpieczeniowych osiągających zyski tylko ze skł
adek.
Lewis mówi szczerze o swoim dążeniu do tego, by firma był
a jeszcze lepsza, i o tym,
co oznacza to dla jego podwł
adnych: „Wymagamy bardzo duż
o, ale i nagroda za to jest
duż
a −ludzie potrafiątak pracować
, że dostająpremie równe pensjom. To arystokracja
ludzi pracy −pł
acimy najlepiej, ale wymagamy najwięcej... i zwalniamy tych, którzy nie
mająwyników”.
Mimo takiej polityki „wykażsięalbo odchodzisz”, rotacja pracowników oscyluje w
granicach 8 procent, co jest prawie normą w tej branży. Powód? Tym, którzy
przychodządo firmy, zależy na osiągnięciach nie mniej niżLewisowi. On sam ujmuje to
tak: „Jednąz naszych naczelnych wartoś
ci jest zasada, by wypadaćcoraz lepiej, dzisiaj
pracowaćskuteczniej niżwczoraj. To niezmiernie trudne zadanie, ale tym ludziom to
siępodoba”.
Deklaracjęgł
ównych wartoś
ci Progressive Insurance czyta siępo czę
ś
ci jak credo dla
osób, które pragnązdobyćumiejętnoś
ćdąż
enia do osiągnię
ć
: „Doskonał
oś
ć
. Staramy się
stale doskonalić
, po to, by zaspokajaći przewyższaćoczekiwania naszych klientów,
akcjonariuszy i pracowników”.
Sukces wymaga dążenia do osiągnięć
. Badania porównujące najlepszych spoś
ród
kadry kierowniczej z przecię
tnymi pokazują, że gwiazdy mówią o bardziej
skalkulowanym ryzyku i podejmują je; zachę
cają do innowacji i popierają je;
ustanawiajątrudne i ś
miał
e cele dla podwł
adnych oraz popierająprzedsiębiorczoś
ć
innych. Potrzeba osiągnię
ćjest kompetencją, która najsilniej odróżnia gwiazdy od
16
przeciętnych szefów .
U osób zajmujących najwyższe stanowiska zarzą
dzania obsesja na punkcie osiągania
coraz lepszych wyników wyraża się funkcjonowaniem cał
ego dział
u czy firmy −
Progressive Insurance jest instrumentem dla Petera Lewisa w dążeniu do osią
gnięćw
17
nie mniejszym stopniu niżMicrosoft dla Billa Gatesa . Studium stu najbogatszych w
16 An aliza 286 badańprzeprowadzonych w organizacjach w dwudziestu jeden krajach wykazał
a, ż
e najczę
ś
ciej wystę
pującąkompetencją
wyróżniającąznakomitych szefów jest dą
żenie do osiągnię
ć. Spencer i Spencer, Competence at Work.
17 W branży Gatesa, tworzeniu programów komputerowych, podobnie jak w większoś
ci innych specjalnoś
ci technicznych, potrzeba osią
gnięć
odróż
nia gwiazdy od pracowników przeciętnych silniej niżjakakolwiek inna kompetencja. Spencer i Spencer, Competence at Work.
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dziejach Amerykanów, w tym Gatesa i Johna D. Rockefellera, pokazuje, że wspólne im
wszystkim jest jedno −ich wył
ącznąpasjąbył
a (czy jest) ich praca i firma18.

Wyważ
one ryzyko
Wyglą
da to na niewinnągrę: zarzućkół
ko na wbity w ziemiękoł
ek. Cał
y dowcip w
tym, iżim dalej jest koł
ek, tym więcej zdobywasz punktów, a odległ
oś
ćwyznaczasz
sam. Osoby, które majązbyt wygórowane mniemanie o sobie, ustawiajązazwyczaj
koł
ek poza zasięgiem swojego rzutu. Te natomiast, które sąnazbyt ostrożne, wbijajągo
zbyt blisko i gromadząza mał
o punktów.
Ta gra jest symbolicznym przedstawieniem podejmowania w ż
yciu wyważ
onego
ryzyka. WykorzystywałjąDavid McClelland, podówczas mój profesor na Harvardzie,
dla oceny zdolnoś
ci stawiania sobie ryzykownych, ale możliwych do speł
nienia, zadań.
Przedsiębiorczoś
ć wymaga, byś
my bez zdenerwowania podejmowali ryzyko, i
wiedzieli, jak je dokł
adnie obliczyć
. Umieję
tnoś
ćrozsądnego podejmowania ryzyka jest
cechąwyróżniającąprzedsiębiorców odnoszących sukcesy.
McClelland stwierdził
, że wybitni gracze stawiająsobie ś
mielsze cele −z reguł
y tak
obliczali odległ
oś
ćustawienia koł
ka, by miećokoł
o 50 procent szans odniesienia
sukcesu.
Równieżw pracy ich decyzje często opierająsięna dokł
adnej analizie ewentualnych
strat i zysków, która pozwala im podjąćwyważone ryzyko.
Osoby podczuwające potrzebęosiągnię
ć
, które chcązaangażowaćsięw cośnowego,
czują sięźle na stanowiskach, które nie pozwalajązaspokoićtej potrzeby. „Kiedy
prowadziliś
my dla pracowników linii montażowych Forda kurs, który miałwzmocnić
ich potrzebęosiągnięć
, wię
kszoś
ćrzucił
a pracęi zaczę
ł
a prowadzićinteresy na wł
asny
rachunek −mówi mi Lyle Spencer, wieloletni współ
pracownik McClellanda. −To samo
zdarzył
o sięw IBM po kursie dla inżynierów”.
Co innym wydaje sięabsurdalnie ryzykowne, ludzie przedsiębiorczy uważająza
możliwe do przeprowadzenia. Leif Lundblad, szwedzki wynalazca bankomatów,
podpisując umowęz Citibank na dostawępierwszej na ś
wiecie partii tych maszyn, był
ś
wię
cie przekonany, że sięz niej wywiąże. Powiedziałmi jednak, że kiedy dotrzymał
terminu, „ludzie z Citibanku przyznali, że myś
leli, iżmoje szanse wynoszązaledwie
dziesię
ćprocent”.
18 Michael Klepper i Robert Gunther, The Wealthy 100: A Ranking of the Richest Americans, Past and Present (New York: Carol Publishing
Group, 1997).

138

Dąż
enie do coraz lepszego wykonywania zadań zaprząta stale umysł
y osób
przedsię
biorczych. Weźmy choć
by badania karier pię
ćdziesię
ciu dziewięciu
przedsię
biorców, w większoś
ci pracowników instytutów badawczych, z których każ
dy
skorzystałz szansy, jakądawał
o mu opracowanie nowatorskiej technologii, i zał
ożył
19
wł
asnąfirmęprodukującąbardzo zaawansowane technicznie wyroby . W pięćlat po
zał
ożeniu firmy najwię
kszy sukces odnieś
li ci spoś
ród nich, którzy mieli najbardziej
rozwinię
te cechy skł
adające sięna „umieję
tnoś
ćosiągnię
ć” (takie jak zasię
ganie opinii o
wynikach swojej pracy i stawianie sobie wł
aś
ciwych celów). Roczny przyrost wartoś
ci
sprzedaży ich wyrobów wynosił ś
rednio milion dolarów, liczba pracowników
zwiększył
a sięco najmniej o pięć
dziesiąt osób albo sprzedawali firmęze znacznym
zyskiem.
Natomiast ci, których umiejętnoś
ćosiągnięćnie był
a zbyt duża, radzili sobie marnie.
Zatrudniali co najwyżej czterech pracowników, sprzedali firmęze stratąalbo po prostu
dali za wygranąi w ogóle zwinęli interes.

Pragnienie usł
yszenia opinii o sobie
Jeden z gł
ównych klientów Donnelly Corporation, producenta wyrobów szklanych
dla przemysł
u motoryzacyjnego, odsył
ałznaczne partie towaru, odmawiają
c ich
przyjęcia z powodu −jak wyjaś
niał−nie speł
niającej norm jakoś
ci. W końcu trzech
pracowników dział
u produkcji wybrał
o sięsamochodem do odległ
ej o czterysta mil
siedziby owego klienta, aby dowiedziećsięna miejscu, dlaczego jest niezadowolony.
To, co tam odkryli, zupeł
nie ich zaskoczył
o. Otóżodbiorca ich produktów wypł
acał
swoim pracownikom specjalnąpremięza znalezienie niezbyt doskonał
ych partii częś
ci
dostarczanych przez Donnelly’ego. W tej sytuacji pracownicy korporacji postanowili
stawićczoł
o wyzwaniu i zaostrzyli wewnątrzzakł
adowe kryteria kontroli, aby mieć
pewnoś
ć
, że wszystko, co wysył
ajądo klienta, jest znakomitej jakoś
ci20.
Niezł
omna wola doskonalenia się, która ożywiał
a owych przedsiębiorczych
pracowników, jest zasadniczym elementem motywacji do większych osiągnię
ć
. Kiedy
grupa pracowników spotyka sięregularnie w celu znalezienia sposobów poprawy
jakoś
ci wł
asnej pracy, to uosabiająoni zbiorowe dą
żenie do osiągnięć
.
19 John B. Miner i in., „Role of Entrepreneurial Task Motivation in the Growth of Technologically Innovative Firms: Interpretations from
Follow-up Data”, Journal of Applied Psychology 79 (1994).
20 Za: Carl F. Frost, Changing ForEver: The Well-Kept Secret of America’s Leading Companies (East Lansing: Michigan State University Press,
1996).
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Ich zupeł
nym przeciwieństwem sąosoby, którym nie dostaje umieję
tnoś
ci dążenia
do osiągnię
ć
. Kiedy przychodzi do wyznaczenia sobie celów, osoby takie −czy to przez
lenistwo, czy teżprzez brak realizmu −wybierajązadania zbyt ł
atwe albo nadmiernie
ambitne. Podobnie rzecz sięma z szefami, którym brakuje tej umiejętnoś
ci. Wytwarzają
oni w pracy atmosferę, w której cele sąmgliste, a podwł
adni nie sąpewni, za co
ponosząodpowiedzialnoś
ć, jakie sągranice ich uprawnień, a nawet na czym dokł
adnie
polegająich obowiązki. Szefowie tacy nie dzieląsięz pracownikami opiniami na temat
ich pracy, nie mówiąim też, czego od nich oczekują.
Ci, którymi kieruje potrzeba osiągnięć
, pragną znaleź
ć potwierdzenie swoich
sukcesów. Dla wielu sąnim pieniądze, chociażczęsto mówią, że pienią
dze sąmniej
ważne niż doskonał
a opinia o wykonywanej pracy. Jeden z kalifornijskich
przedsię
biorców stwierdził
: „Pieniądze nigdy nie był
y dla mnie wielkąsprawą; był
y po
21
prostu pewnąmiarąwyników”. Inny nazwałje „kartąsprawozdawczą” .
Nawet osoby o umiarkowanym poziomie umiejętnoś
ci osiągnięć polegają na
miarach wyników pracy, takich jak normy sprzedaży czy przyjęte w ich zakł
adach
kryteria jakoś
ci. Bywa też, ż
e ustalająwł
asne kryteria oceny, wyznaczając takie cele jak
wykazanie sięlepsząpracąniżkoledzy, szybsze wykonanie zadania albo pokonanie
jakiegośkonkurenta.
W mał
ych zakł
adach, jak choć
by restauracje, opinie o swoich osiągnięciach
otrzymuje sięcodziennie; osoby które zarzą
dzająportfelami akcji, uzyskująje niemal co
minuta. Jednak dla wielu osób zdobycie takich opinii może byćogromnie trudne,
ponieważich praca jest niewymierna. Musząwykształ
cićsilny zmysłsamokrytyczny,
aby wydaćopinięo swoich osiągnięciach. Najlepsi poszukująopinii o sobie wtedy,
kiedy jest dla nich najbardziej przydatna.

Poszukiwanie informacji i sposobów zwię
kszania wydajnoś
ci
Nathan Myhrvold, szef dział
u technologii w Microsoft, pożera książki, chł
onie
22
wiedzędla niej samej, wyszukując przeróżne dane . Musi to robić
. Jako „nadworny”
wizjoner w Microsoft, nigdy nie wie, które przypadkowe dane stanąsięzalążkiem
pomysł
u owocującego kolejnym miliardem dolarów. Jest on klasycznym przykł
adem
uzależnienia od informacji, osobąo nienasyconym gł
odzie wiedzy, który przeradza się
w niesł
ychany zmysłinnowacyjnoś
ci i konkurencyjnoś
ci.
21 Ann Graham Ehringer, Make Up Your Mind (Santa Monica, CA: Merritt Publishing, 1995).
22 Ken Auletta”Annals of Communication”, The New Yorker, May 12, 1997.
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We współ
czesnym, chaotycznym ś
wiecie pracy sama iloś
ćdanych −i przykre
uczucie, że nie nadążamy z ich ś
ledzeniem − może stać się ź
ródł
em gryzącego
niepokoju. Jedynym sposobem obniżenia tego niepokoju jest niespuszczanie z oka tego,
co siędzieje, co −jak u Myhrvolda −obniża poziom niepewnoś
ci23. Osoby odczuwają
ce
silną potrzebę osiągnię
ć nigdy nie ustają w wyszukiwaniu nowych pomysł
ów i
informacji, zwł
aszcza tych, które majązwiązek (choć
by marginalny) z ich celami.
Regularnie odwiedzająinnych, aby poznaćich punkt widzenia i werbująkogo sięda do
siatki informatorów, aby stale miećś
wieże doniesienia i konieczne dla dalszego
dział
ania opinie o wł
asnej pracy.
Ludzie, którym brakuje tej umiejętnoś
ci, korzystajątylko z tych informacji, na które
akurat natrafiają albo z oczywistych i ł
atwo dostę
pnych źródełdanych. U osób
piastujących funkcje kierownicze ta potrzeba wiedzy może przybrać formę
„zarządzania poprzez obchodzenie wszystkich” albo zachę
cania podwł
adnych do
spontanicznych kontaktów czy organizowania nieformalnych spotkańz pracownikami
wszystkich szczebli. Tak szerokie zbieranie informacji ogranicza do minimum przykre
niespodzianki i maksymalnie zwię
ksza prawdopodobieństwo znalezienia potencjalnych
szans i skorzystania z nich.
Nienasyconemu ł
aknieniu danych towarzyszy dążenie do stał
ego zwiększania
wydajnoś
ci. Kiedy skł
onnoś
ć ta przybiera postać obsesyjnego nadzorowania, czy
wszystko zgodne jest z regulaminem, to oznacza to kiepskąpracę. Jeś
li menedżer
wysokiego szczebla wykazuje zbyt dużądbał
oś
ćo porządek i drobiazgi, to może to
ś
wiadczyć o tym, że skupia się na sprawach niż
szego rzę
du niż wymaga jego
stanowisko. Jest to typowy formalista, który nie spuszcza z oka podwł
adnych i widzi
każdy szczegół
, nie zwracając zbytniej uwagi na obraz cał
oś
ci.
To dążenie do usunię
cia niepewnoś
ci może wszakże przerodzićsięw staranne
zbieranie szczegół
ów, które sąbardzo istotne.
Wybitni szefowie doskonale potrafiąwynajdywaći wdrażaćsystemy, dzięki którym
ś
ledzą postę
py pracy albo wymuszają wysokąjej jakoś
ć
, zapewniając sobie ciągł
y
dopł
yw danych. Pewien dyrektor do spraw sprzedaży, zaniepokojony dł
ugimi
przerwami mię
dzy kolejnymi sprawozdaniami licznego zespoł
u podległ
ych mu ludzi,
zainstalował automatyczny system telefoniczny, który przypominał każdemu
sprzedawcy pod koniec dnia pracy, że ma przekazaćdane o wynikach. Dzię
ki temu
dyrektor ów dostawałniezmiernie istotne informacje nie po dwóch tygodniach, lecz po
oś
miu godzinach!

23 Powyż
szy opis troski o wydajnoś
ćopiera sięw znacznym stopniu na: Spencer i Spencer, Competence at Work.
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ZAANGAŻOWANIE
Utoż
samianie swoich celów z celami grupy lub organizacji
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Chętnie poś
wię
cająswoje przyjemnoś
ci dla celów grupy.
 Znajdująpoczucie celu w dą
żeniu do tego, do czego dą
ży cał
a grupa.
 Przy podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyboru kierująsięgł
ównymi
wartoś
ciami grupy.
 Wyszukująokazje umożliwiające grupie speł
nienie misji.
Na wiadomoś
ć
, że American Airways ma otworzyćw ich sąsiedztwie swoje biuro
krajowe, przedsiębiorczy pracownicy dallaskiego oddział
u Hermana Millera, firmy
produkującej meble biurowe, wysł
ali do dyrekcji linii lotniczych list z proś
bą o
rozważenie moż
liwoś
ci wyposażenia nowego biurowca w wyroby ich zakł
adu.
Inicjatywa opł
acił
a się
, bowiem American Airways zł
ożył
y duże zamówienie.
Jednak na tydzieńprzed otwarciem biura pracownicy Hermana Millera stwierdzili, że
podczas transportu zbyt ciasne skrzynie pogniotł
y i powciskał
y plusz na kilkuset
krzesł
ach. Szybko zatem stworzyli zespół
, który pracowałprzez cał
ą dobę, i to w
weekend, doprowadzając za pomocążelazek parowych obicie krzesełdo pierwotnego
stanu 24.
Istotą zaangażowania jest utożsamienie naszych celów z celami organizacji.
Zaangażowanie jest stanem emocjonalnym −mamy silne poczucie wię
zi z grupą, kiedy
jej cele współ
brzmią z naszymi wł
asnymi. W takiej sytuacji nie tylko dokł
adamy
wszelkich starań, aby grupa mogł
a je osiągnąć
, ale gotowi jesteś
my nawet do osobistych
wyrzeczeń i poś
wię
ceń. Osoby, dla których zadanie grupy ma duż
ąwartoś
ć, które
widząwspólnotęjej i swoich wł
asnych celów, tworząszeregi owych pracowników
zgadzających sięochoczo na pracędo póź
na w nocy albo w weekend, aby tylko
wykonaćje w terminie, i owych menedżerów, którzy gotowi sąw ciągu kilku godzin od
powiadomienia wyruszyćw dalekądrogędla zał
atwienia nie cierpią
cej zwł
oki sprawy.
Zaangażowanie może nawet wyrażaćsiępodejmowaniem niepopularnych decyzji,
które przyniosą korzyś
ć wię
kszej grupie, nawet jeś
li wzbudzają kontrowersje
mniejszoś
ci czy napotykają na jej opór. Prawdziwie zaangażowani gotowi są do
poś
wię
ceń na krótsząmetę
, jeś
li przyczyniąsięone do dobra cał
ej grupy. Mówiąc
krótko, zaangażowani sązakł
adowymi „patriotami”, osobami, które z natury rzeczy
dbająo to, by firma kwitł
a.
Jedną z kompetencji, które Johnson Wax stara siękrzewiću czł
onków swego
24 Frost, Changing Forever.
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zdobywającego nagrody zespoł
u sprzedawców, jest nieegoistyczne patrzenie
strategiczne, czyli robienie tego, co na dł
uższą metęjest wł
aś
ciwe, nawet jeś
li nie
przynosi to natychmiastowych korzyś
ci. „Organizacji może zają
ć dwa − trzy lata
dorównanie ci i peł
ne wynagrodzenie za to, co robisz, ale jeś
li na dł
uższąmetęjest to
sł
uszne, to rób to ś
miał
o i bądźpewien, że bę
dziesz miałpoparcie dyrekcji” −mówi mi
pracujący tam urzę
dnik wyższego szczebla.
O silne zaangażowanie jest, oczywiś
cie, dużo ł
atwiej w firmach, w których ludzie
uważająsięza „akcjonariuszy” (albo faktycznie sąudział
owcami), a nie za zwykł
ych
zatrudnionych. Jednak pracownicy, których inspiruje wspólny cel, wykazująsięczęsto
znacznie wię
kszym zaangażowaniem niżto, do jakiego skł
onićmogąjedynie bodź
ce
finansowe. Oto jak wyjaś
nia to Patricia Sueltz, wiceprezes IBM, która przewodzi
dą
żeniom ku zdobyciu przez firmęsilniejszej pozycji w Internecie: „Przez cał
y czas
dzwoniądo mnie ł
owcy gł
ów. Mówią: »Dzięki nam może sięstaćpani bardzo bogata«.
Ale mnie to nie bierze. Chcęzmienićś
wiat razem z tąfirmą. I to siędla mnie liczy” 25.
Firmy czy organizacje, które nie majądobrze sprecyzowanych celów −albo których
deklaracje o przyś
wiecających im celach sąniczym więcej jak tylko obliczonym na
stworzenie dobrego wizerunku pustosł
owiem −majązbyt mał
o do zaoferowania swoim
ludziom, aby mogli sięoni zaangażowaćw jej dział
anie. Aby dostrzec wspólnotęcelów i
poczuć silną wię
ź ze swym zakł
adem, pracownicy muszą mieć jasny obraz
podstawowych wartoś
ci organizacji.
Elementem skł
adowym zaangażowania jest samoś
wiadomoś
ć
. Pracownicy znają
cy
wartoś
ci, którymi siękierują, czy teżcel, ku któremu dą
żą, szybko zorientująsię
, czy
organizacja im odpowiada. Jeś
li stwierdząwspólnotęwartoś
ci lub celów, angażująsię
silnie i spontanicznie.
Pamiętam, jak kobieta pracująca w dziale reklamy „New York Timesa” opowiadał
a
mi o rozmowach, które prowadził
a z kolegami i koleż
ankami z dział
u po godzinach
pracy: „Zdawaliś
my sobie sprawę z tego, że my, z reklamy, dostarczamy oleju
napędowego dla reszty »Timesa«, umożliwiając jej w ten sposób pracę
, że mamy
kluczowe znaczenie dla misji gazety. Rozmawialiś
my o tym, jak gazeta dał
a na
czoł
ówce reportażzdję
ciowy z kryzysu w Ruandzie, co uruchomił
o napł
yw informacji
w innych pismach i w telewizji, i jak zaraz potem nasz rząd wysł
ałtam pomoc. To
sprawił
o, ż
e poczuliś
my prawdziwąsatysfakcjęz tego, co robimy”.

25 Cyt. za: Fast Company, October/November 1997.
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Obywatelstwo organizacyjne
Zaangażowani sąwzorowymi obywatelami każ
dej organizacji. To oni idąo milę
dalej. To oni, jak kamyki rzucane do stawu, wywoł
ująkoncentrycznie rozchodzą
ce się
po cał
ej organizacji koł
a dobrego samopoczucia.
Pracownicy, którzy sąsilnie zaangaż
owani w dział
alnoś
ćswoich organizacji, zniosą,
jeś
li będzie trzeba, nawet bardzo stresują
ce warunki pracy −dł
ugie godziny, palą
ce
terminy i temu podobne −tylko dlatego, że gotowi sądo poś
więceńdla wspólnego celu.
Wysoki poziom zaangażowania pozwala im ś
wietnie funkcjonowaćmimo różnego
rodzaju presji, obciążeń i wyzwań, które osobom nie czującym się specjalnie
związanymi z organizacjąwydająsiętylko stresują
ce i mę
czące. W pewnej agencji
federalnej najmniej uskarżali sięna typowy na ich stanowiskach cię
żki stres i czerpali
najwię
ksząsatysfakcjęz pracy ci, którzy najmocniej angażowali sięw dział
alnoś
ćswojej
26
instytucji .
Jednak żadna organizacja nie może liczyć na emocjonalne zaangaż
owanie
pracowników, jeś
li nie traktuje sięich sprawiedliwie i z szacunkiem. Im wię
ksze oparcie
znajdują oni w swojej firmie czy instytucji, tym większym darzą ją zaufaniem,
przywiązaniem i lojalnoś
ciąi wreszcie tym lepszymi sąjej obywatelami27.
Z takich wł
aś
nie wię
zi emocjonalnych bierze sięzaangażowanie. Badania, którymi
obję
to takich pracowników jak nauczyciele, urzę
dnicy, agenci ubezpieczeniowi i
policjanci, wykazał
y, że kluczowąrolęw tym, ile wysił
ku wkł
adali oni w swojąpracę
,
odgrywał
o to, jak silnąodczuwali wię
źemocjonalnąze swojąorganizacją−jak dumni byli
z tego, że w niej pracują, w jakim stopniu ich poczucie tożsamoś
ci wypł
ywał
o z
28
wykonywanego zawodu, do jakiego stopnia czuli się„czł
onkami jednej rodziny” .

Niezaangaż
owani
„Tak wszystko zaaranż
ował
em, że zasł
ugę przypisano im, a to naprawdę
zdopingował
o cał
y zespółi wypadliś
my zupeł
nie dobrze” opowiada pewien menedżer
o tym, w jaki sposób skł
oniłswój zespółdo osiągnięcia trudnego celu.
26 CS. Leong i in., „The Moderating Effect of Organizational Commitment on the occupational Stress Outcome Relationship”, Human Relations,
October 1996.
27 Zob. na przyk ł
ad: Arthur Brief i S.J. Motowidlo, „Prosocial Organizational Behaviors”, Academy of Management Review 11 (1986).
28 Robert Eisenberger i in., „Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment and Innovation”, Journal of Applied
Psychology 75 (1990).
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Natomiast pewien doradca chwali się
: „Zapewnił
em sobie przydziałnajciekawszego
zadania, wywiązał
em sięz niego dobrze i na mnie spł
ynęł
a cał
a sł
awa i podziękowania.
Pozostali zazdroś
cili mi, ale to ich problem”.
Ów menedżer wykorzystałswojąwł
adzędo podzielenia sięzasł
ugą ze swymi
podwł
adnymi i w ten sposób podniósłich morale i wzmocniłmotywację
; cytowany
doradca mniej przejmowałsięwpł
ywem swoich egoistycznych manipulacji na kolegów
i na organizację, w której pracował
, ponieważzależał
o mu tylko na sł
awie 29.
Pracownicy, którzy uważająsięraczej za goś
ci niżza gospodarzy organizacji,
wykazująniewielkie zaangażowanie. Ale takąsamąpostawęmożna zaobserwować
równieżu pracowników zatrudnionych od wielu lat. Ci, którzy uważają, ż
e firma pł
aci
im za mał
o albo że sąprzez niąwykorzystywani w jakiśinny sposób, w niewielkim
stopniu utożsamiająjej cele z wł
asnymi. Podobnie postępująosoby, które czująsię
osamotnione, i uważają, że nie mająż
adnego wpł
ywu na decyzje dotyczące ich pracy.
Niezadowolone czy zranione osoby sąnajbardziej skł
onne do wykorzystywania
zasobów organizacji dla swoich wł
asnych korzyś
ci. Najwięksi oportuniś
ci spoś
ród nich
traktująswojąaktualnąpozycjępo prostu jako etap drogi prowadzącej gdzie indziej.
Tych, którzy nie czują się związani ze swoim zakł
adem, nie interesuje nawet
awansowanie; ich niezadowolenie przejawia sięnieuczciwym postę
powaniem wobec
pracodawcy (na przykł
ad fał
szowaniem rachunków za wydatki na rzecz firmy albo
podkradaniem materiał
ów).
Interesowna postawa staje się
, co zrozumiał
e, coraz powszechniejsza nawet wś
ród
zasł
użonych pracowników, którzy stająwobec redukcji zatrudnienia i innych zmian,
które napeł
niająich uczuciem, że firma nie jest wobec nich lojalna. To poczucie, że ich
zdradzono albo że nadużyto ich zaufania, niszczy wię
źz zakł
adem pracy i rodzi
cynizm. A raz stracone zaufanie −i zaangażowanie, które jest jego pochodną−trudno
jest odzyskać
.
Tom Peters wskazuje na coraz bardziej zarysowującą się równowagę między
indywidualnąpotrzebązrobienia kariery a potrzebązaangażowania sięw zbiorowe
dą
żenie do osiągnię
cia wspólnych celów w pracy 30. W jego ujęciu ten nowy typ lojaloś
ci
równoważy wiernoś
ćsamemu sobie, polegającąna nierezygnowaniu z wł
asnych celów,
z lojalnoś
ciąwobec cał
ej siatki współ
pracowników. Ta odmiana lojalnoś
ci „nie jest ś
lepą
lojalnoś
ciąwobec firmy. Jest to lojalnoś
ćwobec kolegów, zespoł
u, klientów i samego
siebie”.
INICJATYWA I OPTYMIZM
29 Spencer i Spencer, Competence a t Work.
30 Tom Peters, „The Brand Called You”, Fast Company, August/September 1997.
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Wykazywanie sięaktywnoś
ciąwyprzedzają
cąi wytrwał
oś
cią
Osoby, które posiadajątękompetencję: W zakresie inicjatywy:
 Gotowi sąwykorzystaćkażdąnadarzającąsięszansę.
 Dąż
ądo osiągnięcia celów przekraczających to, czego sięod nich wymaga lub
oczekuje.
 Walcząz oporem biurokracji i naginająprzepisy, kiedy jest to konieczne dla
wykonania zadania.
 Mobilizująinnych dzięki swej przedsię
biorczoś
ci i niezwykł
ym staraniom
sprostania wyzwaniom.
 W zakresie optymizmu:
 Nie ustająw dążeniu do celu mimo przeszkód i niepowodzeń.
 Dział
ająraczej z nadziejąna sukces niżze strachu przed porażką
.
 Postrzegają niepowodzenia raczej jako wynik okolicznoś
ci, nad którymi
można zapanować
, niżjako skutek wł
asnej wady czy nieporadnoś
ci.
W różnych miasteczkach uniwersyteckich w cał
ej Ameryce pojawił
y się budki
sprzedające rożki ś
nieżne inne niż dotąd. Zamiast standardowej górki
różnokolorowego, sł
odko pachnącego, pokruszonego lodu, zawierał
y tylko lód
zabarwiony na czarno − w proteś
cie przeciwko wierceniu szybów naftowych na
terenach Arktycznego Rezerwatu Przyrody na Alasce. Byłto pomysłAdama Werbacha,
który pierwsząakcjępolitycznązainicjował
, gdy miałzaledwie siedem lat. Zebrał
wówczas podpisy swoich kolegów z drugiej klasy pod petycją domagającą się
odwoł
ania z urzę
du Sekretarza Spraw Wewnę
trznych, Jamesa Watta, który był
przeciwnikiem ruchów na rzecz obrony ś
rodowiska naturalnego. W szkole ś
redniej
Werbach organizowałkampanięna rzecz zakupu samochodu do utylizacji ś
mieci
zbieranych w szkole, a w klasie maturalnej zał
oż
yłKoalicjęUczniów i Studentów Sierra
[Sierra Student Coalition], klub mł
odych aktywistów obrony przyrody, którąpodczas
studiów rozbudował do rozmiarów zrzeszają
cej trzydzieś
ci tysię
cy czł
onków
organizacji. Walcząc przeciwko zatruciu dzieci oł
owiem, sprawił
, że ruchem
ś
rodowiskowców zainteresowali się mieszkańcy dużych miast. Zmobilizowałteż
aktywistów organizacji do chodzenia po domach studenckich i zachęcania ich
posiadają
cych komputery mieszkańców do bombardowania ustawodawców za pomocą
poczty elektronicznej apelami o ochronęś
rodowiska. W wieku dwudziestu czterech lat
wybrany został najmł
odszym w historii prezesem Klubu Sierra, największej
amerykańskiej organizacji „zielonych”31.
Inicjatywa często przybiera postaćtakiej niezwykł
ej przedsiębiorczoś
ci. Weźmy
31 Za: Adam Werbach: „We Can Sit Here Bemoaning Beavis and Butthead or We Can Learn From Their Appeal”, Time, June 27, 1997.
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urzę
dnika spedycyjnego, który uś
wiadomiłsobie w pewnym momencie, że jego firma
robi tyle interesów z Federal Express, że powinna nie tylko korzystaćze zwykł
ej zniżki
za przesył
ki, ale dostaćrównieżkomputer dla rejestrowania zleceńprzewozu. Urzę
dnik
ów podszedłdo dyrektora naczelnego, kiedy ten wychodziłz pracy, podzieliłsięz nim
swym pomysł
em i... zaoszczę
dziłfirmie wydatków w wysokoś
ci trzydziestu tysię
cy
32
dolarów .

Sposoby korzystania z okazji
Osoby z inicjatywązaczynajądział
ać
, zanim zostaną do tego zmuszone przez
czynniki zewnę
trzne. Oznacza to czę
sto podejmowanie dział
ańuprzedzają
cych w celu
uniknięcia problemów, które w przeciwnym razie mogł
yby się wył
onić
, albo
wykorzystywanie okazji, zanim dostrzeże je ktośinny. I im wyższe zajmuje ktośmiejsce
w hierarchii sł
uż
bowej, tym bardziej oddalone w czasie wypadki powinien
przewidywać
; dla kierownika ś
redniego szczebla może to oznaczaćzdolnoś
ćpatrzenia
parędni czy tygodni naprzód, podczas gdy obdarzony wizjonerskimi zdolnoś
ciami
33
przywódca korporacji wybiega myś
lącał
e lata, a nawet dziesiątki lat w przyszł
oś
ć.
Dalekowzrocznoś
ćtaka prowadzićmoże do podejmowania kroków w pewnym
kierunku wtedy, kiedy nikt inny nie widzi takiej potrzeby. Potrzeba do tego pewnej
odwagi, zwł
aszcza jeś
li inni sięsprzeciwiają. Dzieje siętak na przykł
ad wówczas, gdy
najlepsi pracownicy federalnych oś
rodków badawczych prosząsceptyczny Kongres o
fundusze na badania podstawowe, które w odległ
ej przyszł
oś
ci mogądoprowadzićdo
34
wynalezienia nowych leków .
Osoby, którym brakuje inicjatywy, stale reagują na wydarzenia zamiast
przygotowywaćsięna nie. Niemoż
noś
ćprzewidzenia i uprzedzenia tego, co nadciąga,
oznacza ustawiczne dział
anie w trybie nagł
ym, który powinien byćzarezerwowany dla
posunięćw sytuacjach kryzysowych. Pracownicy tacy z reguł
y nie nadążająza biegiem
wydarzeńi zmuszeni sądo opanowywania sytuacji, których nie przewidzieli. Również
zwlekanie i niepodejmowanie dział
ańwe wł
aś
ciwym czasie ś
wiadczy o nieumiejętnoś
ci
planowania albo przewidywania.
Natomiast aktywnoś
ćwyprzedzająca opł
aca się
. Poś
rednicy sprzedaży i kupna
nieruchomoś
ci mogąalbo czekaćna telefony od zainteresowanych osób albo przeglądać
32 HistoriętęopisująSpencer i Spencer, Competence at Work.
33 Elliot Jacąues, Requisite Organization (Arlington, VA: Cason Hall, 1989).
34 Boyatzis, The Competent Manager.
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ogł
oszenia o sprzedaży domów i proponowaćich wł
aś
cicielom umieszczenie na swoich
listach oraz sprzedażpoprzez agencję. Mogąteżsprawdzaćpotencjalnych nabywców,
aby miećpewnoś
ć
, że poś
wię
cączas tylko tym, którzy sąnaprawdęzdecydowani na
kupno. Skutkiem takiej inicjatywy jest wię
ksza liczba ofert sprzedaży, wię
ksza liczba
35
transakcji i wyższe prowizje .
Korzystanie z nowych możliwoś
ci i okazji ma podstawowe znaczenia dla
osiągnię
cia sukcesu w dziedzinach takich jak doradztwo, gdzie bez inicjatywy nie ma
żadnych dochodów. Najlepsi pracownicy Deloitte & Touche zwracająbacznąuwagęna
możliwoś
ć„uzupeł
nień”, dzię
ki którym krótkotrwał
e zadanie może przekształ
cićsięw
duż
e zlecenie, i wykorzystująprzypadkowe odkrycia oraz nieoczekiwanie pojawiają
ce
36
sięszanse dla zapoczątkowania nowych interesów .
Czasami inicjatywa oznacza po prostu zwykł
ą, cię
żkąpracę
. Pewien hurtownik z
inicjatywąpowiedział
: „O drugiej w nocy był
em jeszcze na nogach i kończył
em ukł
adać
mojąofertę. Teraz, w dzień obdzwaniam sklepy i przygotowujęsiędo wieczornych
prezentacji towarów” 37. Albo weźmy takąoto historiędwóch urzę
dników funduszy
powierniczych. Jeden z nich wykazałsię iś
cie fantastyczną inicjatywą, sprzedając
udział
y lekarzowi podczas pobytu w szpitalu z powodu poważnej choroby; drugi
spytałankietera pod koniec wywiadu, czy powierzyłjużcośw depozyt, ponieważdla
tego urzędnika każ
dy byłpotencjalnym klientem!

Nadzieja i wytrwał
oś
ć
Siedzący obok mnie podczas lotu do Houston pasażer wydaje sięczućw przedziale
pierwszej klasy jak w domu. Dobrze ubrany trzydziestoparolatek z dyplomem
bakał
arza chemii organicznej jest szefem dział
u w jednym z najwyżej notowanych
przedsię
biorstw chemicznych.
Zaskakuje mnie jego opowieś
ć
: „Wychował
em sięw Newark, w New Jersey, na
zasił
ku z opieki społ
ecznej. Moi rodzice rozwiedli sięi mieszkał
em z dziadkami w
dzielnicy, z której wię
cej dzieci szł
o do więzienia niżna studia. Odwiedził
em ją
ponownie w zeszł
ym tygodniu i spotkał
em jednego z moich dawnych kolegów −
35 J. Michael Crant, „The Proactive Personality Scale and Objective Job Performance Among Real Estate Agents”, Journal of Applied
Psychology 80 (1995).
36 Wzór kompetencji przyjmowany w Deloitte & Touche za: Richard H. Rosier (red.), The Competency Model Handbook, vol. 3 (Boston:
Linkage, 1996).
37 Cyt. za: Spencer i Spencer, Competence at Work.
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wł
aś
nie skazano go na trzy i półroku za handel narkotykami. Powiedziałmi: »To
wszystko, co umiemy robić
«. I to prawda. Nigdy nie mieliś
my żadnych wzorów, jak się
stamtąd wydostać
”.
Co sprawił
o, że tak odmiennie potoczył
y sięlosy owego menedżera i jego dawnego,
obecnie sprzedają
cego narkotyki, kumpla? „Miał
em szczęś
cie. Po szkole ś
redniej
dziadkowie wysł
ali mnie do ciotki mieszkającej w Teksasie. Pracował
em tam na pół
etatu, jako pomoc w laboratorium badawczym. No i przekonał
em się
, że ci wszyscy
doktorzy, dla których pracował
em, nie różnili sięażtak bardzo ode mnie. Pomyś
lał
em
sobie: »Ja teżmógł
bym to robić
. Zaczął
em wię
c studia wieczorowe i w końcu uzyskał
em
dyplom bakał
arza chemii. Kiedy wiesz, czego chcesz i widzisz, że to osiągalne, możesz
zaplanowaćsobie kroki, które musisz zrobić
, żeby to dostać
. A potem trzeba jużtylko
wytrwał
oś
ci”.
A jego dawni koledzy? „Poddali się. Myś
leli, że nie majątego, co jest potrzebne,
żeby iś
ćna studia. Jedyny sposób na zdobycie szacunku, jaki znali, to byłrewolwer”.
Brak inicjatywy typowy jest dla tych, którzy czująsiębezradni i uważają
, że choć
by
najbardziej się starali, to niczego nie zmienią. A zatem, podobnie jak koledzy z
dzieciństwa owego chemika, nie mobilizująsiędo dział
ania. Uważająsięza ofiary albo
za pionki w grze życia, a nie za panów swego losu. Optymizm owego chemika mógłsię
braćw większym stopniu, niżon sam to sobie uś
wiadamiałz lekcji charakteru, które
dawali mu dziadkowie lub ciotka, ale bez względu na źródł
o takiej postawy, osoby z
inicjatywąsąprzekonane, że same kształ
tują swoją przyszł
oś
ć
. Postawa ta z kolei
decyduje o tym, jak radzimy sobie z trudnoś
ciami i przeciwnoś
ciami w pracy. Na
przykł
ad tych spoś
ród kierownictwa ś
redniego szczebla pewnej dużej korporacji, którzy
uważali, że sąpanami swego losu, mniej zniechęcał
y trudne wyzwania niżich kolegów
prześ
wiadczonych, że nie mająż
adnego wpł
ywu na to, co sięim przydarza38. Ci drudzy
ulegali także ł
atwiej stresowi.
Osoby, którym brakuje inicjatywy, najszybciej poddająsięzarówno w sprawach
osobistych, jak i zawodowych. Postawętęmożna zaobserwowaću pracowników, którzy
wykonując swoje zadania potrzebująkogoś
, kto nimi pokieruje. Kiedy pojawia się
koniecznoś
ćzmuszenia siędo dodatkowego wysił
ku −na przykł
ad do siedzenia do
późna w pracy, by skończyćna czas priorytetowy projekt albo do odł
ożenia wł
asnej
roboty, by pomóc komuśinnemu −to pracownicy tacy często stawiająopór, mówiąc „to
nie moja dział
ka”.

38 Ferdinand A. Gul i in., „Locus of Control, Task Difficulty, and Their Interaction with Employees’ Attitudes”, Psychological Reports 75 (1994).
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Zbyt wiele inicjatywy
Chociaż inicjatywa jest, ogólnie biorąc, cechą chwalebną, to po to, by uniknąć
nieprzewidzianych negatywnych konsekwencji, trzeba jąrównoważyćś
wiadomoś
cią
społ
eczną
.
Rozważmy przypadek wiceprezesa do spraw marketingu dużej firmy wytwarzającej
artykuł
y konsumpcyjne, który odkrył
, że jeden z jego przedstawicieli handlowych nie
może sfinalizowaćumowy z dużym kontrahentem dział
ającym na rynku krajowym39.
Wiceprezes ów prezentował wielokrotnie w przeszł
oś
ci wyroby firmy owemu
kontrahentowi, a zatem z wł
asnej inicjatywy zadzwoniłdo niego i umówiłsięna
spotkanie. Potem zadzwoniłdo swego przedstawiciela z poleceniem stawienia się
nazajutrz w biurze owego kontrahenta.
Jednym rezultatem inicjatywy wiceprezesa był
o zawarcie umowy. Drugim, zupeł
nie
nie zamierzonym, wielkie upokorzenie przedstawiciela handlowego.
Uważając, że wyszedłna gł
upka i osobęniekompetentnąprzed swoim klientem,
przedstawiciel zaprotestował
, a jego dwaj szefowie −regionalny i krajowy dyrektor do
spraw sprzedaży − przesł
ali wiceprezesowi peł
ne oburzenia noty, w których
stwierdzali, że przekroczył swoje uprawnienia, dział
ając ponad ich gł
owami i
upokarzając ich pracownika.
Jednak ostrzeżenie to nie odniosł
oż
adnego skutku. Podobne incydenty powtarzał
y
sięprzez dwa lata, ażw końcu prezes firmy, obawiając sięspadku sprzedaży w wyniku
obcesowego postę
powania wiceprezesa z przedstawicielami do spraw sprzedaży,
oskarż
yłgo o podkopywanie morale pracowników tego dział
u. Skończył
o sięna tym, że
dał wiceprezesowi dwie możliwoś
ci do wyboru: albo odejś
cie z firmy, albo
przeniesienie na stanowisko regionalnego przedstawiciela firmy do spraw sprzedaży.
Szefowie, którzy „mikrozarządzają
”, to znaczy przejmująkontrolęnad drobnymi
szczegół
ami, które najlepiej zostawićpodwł
adnym, mogąwydawaćsiępeł
ni inicjatywy,
ale brakuje im podstawowej ś
wiadomoś
ci tego, jak ich dział
ania wpł
ywająna innych.
Inicjatywa bez empatii −albo szerszego spojrzenia −może miećdestrukcyjny wpł
yw i
40
jest typowa dla menedżerów, którzy kiepsko pracują.

39 O nazbyt niecierpliwym prezesie pisze Boyatzis, The Competent Manager.
40 Boyatzis, The Competent Manager.

150

Wytrwanie i ponowny skok
Dwom wyższym urzędnikom odmówiono awansu z powodu negatywnej oceny ich
pracy przez przeł
ożonego 41. Jeden z nich zareagowałna to niepowodzenie wś
ciekł
oś
ciąi
zacząłsnućfantastyczne rojenia o tym, jak zabija szefa. Skarżyłsiękaż
demu, kto chciał
sł
uchać
, a w końcu upiłsię
. „Wydawał
o mi się
, że moje życie sięskończył
o” powiedział
później.
Unikałszefa, a kiedy mijałgo na korytarzu, spuszczałalbo odwracałgł
owę, udając,
że go nie widzi. „Chociażbył
em zł
y i czuł
em sięoszukany −dodaje −to w gł
ębi ducha
obawiał
em się
, że miałrację
, że sięnie nadaję, że zawiodł
em i że nie mogęnic zrobić
,
żeby to zmienić
”.
Drugi z pominię
tych w awansie byłrównieżzaskoczony i zł
y, ale patrzyłna to z
szerszego punktu widzenia: „Prawdęmówiąc, nie mogępowiedzieć
, żebym byłzbytnio
zaskoczony. Mieliś
my odmienne koncepcje i często sięsprzeczaliś
my”.
Odrobina introspekcji pozwolił
a mu uś
wiadomićsobie, że nie wkł
adałw pracę
maksimum wysił
ku. Kiedy doszedłdo tego wniosku, zł
oś
ćmu przeszł
a i postanowił
porozmawiaćz szefem. W rezultacie: „Podyskutował
em z nim trochęi wszystko poszł
o
bardzo dobrze. Myś
lę, że był
o mu trochęgł
upio z powodu tego, co zrobił
, a mnie był
o
gł
upio, że nie pracował
em tak, jakbym mógł
. Od tamtej pory lepiej sięnam obu ukł
ada”.
Kluczowąrolęodgrywa tu optymizm, który zależy od tego, jak interpretujemy
nasze niepowodzenia. Pesymista, tak jak ów pierwszy urzędnik, postrzega
niepowodzenie jako potwierdzenie jakiejśswojej fatalnej wady, której nie jest w stanie
zmienić
. Ostatecznym rezultatem takiej defetystycznej postawy jest oczywiś
cie
42
bezradnoś
ć
: −jeś
li jestem skazany na porażkę
, to po co mam sięwysilać
?
Natomiast optymista postrzega niepowodzenie jako skutek dział
ania czynników, na
które może miećpewien wpł
yw, nie zaśswojej wady czy niedostatku jakichśzdolnoś
ci.
Podobnie jak ów drugi urzędnik, potrafi uporaćsięz niepowodzeniem, znajdując
pozytywne wskazówki w jego analizie.
A oto jak optymizm pomaga ludziom podnieś
ćsiępo porażce.
Anne Busquet, szefowa oddział
u Optima Card w American Express, został
a w 1991
roku przeniesiona na niższe stanowisko, ponieważ odkryto, że pię
cioro z jej
podwł
adnych ukrywał
o 24 miliony dolarów zł
ych kredytów. Chociażona sama nie
41 Przypadek ten opisany jest w: Salvatore E. Maddi i Suzanne C. Kobasa, The Hardy Executive: Health Under Stress (Homewood, IL: Dow
Jones-Irwin, 1984).
42 Za: Patricia Sellers, „So You Fail, Now Bounce Back”, Fortune, May 1, 1995
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miał
a nic wspólnego z tymi matactwami, uważano, że jest odpowiedzialna za
niedopilnowanie swoich ludzi i pozbawiono ją stanowiska dyrektora generalnego
oddział
u. Chociaż to niepowodzenie bardzo ją przygnębił
o, wierzył
a w swoje
umieję
tnoś
ci i z zapał
em podję
ł
a siętrudnego zadania, które zaproponowano jej na
nowym, niższym stanowisku −wyciągnię
cia z zapaś
ci dział
u usł
ug handlowych43.
Przeanalizował
a swój perfekcjonistyczny styl zarządzania i uś
wiadomił
a sobie, że był
a
zanadto krytyczna wobec podwł
adnych, co mogł
o byćprzyczyną, że obawiając się
surowej reprymendy, ukrywali przed niąstraty. Przeszł
a kurs dla kierowników, by
nauczyćsięwię
kszej cierpliwoś
ci i lepszego sł
uchania innych. W rezultacie upadają
cy
działusł
ug handlowych zacząłpod jej kierunkiem przynosićpo dwóch latach zyski.
Przyjrzyjmy sięteżhistorii Arthura Blanka, którego utarczki z szefem w Handy
Dan, sieci sklepów z towarami żelaznymi w Los Angeles, doprowadził
y w 1978 roku do
zwolnienia z pracy. Kiedy byłchł
opcem, jego matka przeję
ł
a po ś
mierci ojca
prowadzenie firmy wysył
kowej lekarstw, ucząc go na wł
asnym przykł
adzie nie ustawać
w wysił
kach i nie poddawaćsię
, kiedy cośsięw życiu nie ukł
ada. Natrafiwszy na
inwestora, skwapliwie pochwyciłszansęi zał
ożyłHome Depot, zapewniającąogromny
wybór towarów i znakomitą obsł
ugę sieć sklepów z artykuł
ami wyposażenia
domowego, która szybko stał
a sięgigantem w handlu detalicznym.
Arthur Blank nie poddałsię; zareagowałjak typowy optymista, wykorzystując
wiedzę, którą zdobyłprzez lata pracy u Handy’ego Dana, do zał
ożenia firmy z
powodzeniem konkurującej z jego poprzednim pracodawcą. Uważał
, że potrafi
odmienićswój los na lepszy. Dla optymisty porażka jest lekcją
, która pomaga mu
przygotowaćsiędo nastę
pnej rundy.
„Bł
ędy są skarbami − wyjaś
niłmi pewien niemiecki menedżer − szansą na
poprawę”. Ale zaraz dodał
: „Wielu menedżerów musi uś
wiadomićsobie, że powinni
byćbardziej tolerancyjni wobec ludzkich bł
ę
dów −nie karaćza nie podwł
adnych, ale
pomagaćim wyciągaćz nich nauczki”.

Optymizm i nadzieja
Klasyczne badania dotyczą
ce mobilizującego wpł
ywu optymizmu na wydajnoś
ć
pracy, mierzoną w tym wypadku liczbą sprzedanych ubezpieczeń na ż
ycie,

43 Badania Martina Seligmana nad optymizmem i pesymizmem opis uje szczegół
owo Peter Schulman, „Explanatory Style and Achievement in
School and Work”, w: G. Buchanan i Martin Seligman (red.), Explanatory Style (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1995).
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przeprowadziłw firmie ubezpieczeniowej MetLife Martin Seligman *, psycholog z
Uniwersytetu Pensylwańskiego44. Stwierdziłon, że w pierwszym roku pracy optymiś
ci
sprzedawali o 29 procent, a w drugim aż130 procent więcej polis niżich bardziej
pesymistycznie usposobieni koledzy.
Wartoś
ć optymistycznego patrzenia na ś
wiat został
a dowiedziona w wielu
organizacjach. W American Express Financial Advisors pilotażowy, próbny kurs
optymizmu przyczyniłsiędo wzrostu sprzedaży w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
Wzrost ten byłtak szybki i duży, że firma zdecydował
a sięwł
ączyćgo do normalnego
szkolenia pracowników. Inne badania, którym poddano znakomitych menedżerów,
wykazał
y, ż
e postrzegająoni porażki jako skutki dają
cych sięnaprawićpomył
ek i
podejmujądział
ania dla upewnienia się, że podobne problemy nie wyniknąponownie45.
Bliskim krewnym optymizmu jest nadzieja, czyli wiedza o tym, jakie należy
poczynić kroki, aby osiągnąćcel, i energia niezbędna do zrobienia tych kroków.
Nadzieja jest gł
ównąsił
ąmobilizującądo dział
ania, a jej brak jest obezwł
adniający.
Badania zdolnoś
ci dowodzą
, ż
e najlepsi spoś
ród pracowników z dziedziny usł
ug
„ludzkich” − od opieki zdrowotnej poczynając, poprzez poradnictwo wszelkiego
46 .
rodzaju ażdo nauczania −przystę
pująz nadziejądo osób, którym mająpomagać
Potęgęnadziei ukazał
y badania opiekunów, których zadaniem jest pomaganie
osobom cierpią
cym na najpoważ
niejsze zaburzenia psychiczne − chroniczną
schizofrenię, gł
ę
bokie upoś
ledzenie −w uł
ożeniu sobie ż
ycia we wł
asnym domu, a nie
47
w zakł
adzie opieki . Najtrudniejszy jest pierwszy rok pracy w tym zawodzie −stan
zdrowia pacjentów nie ulega poprawie, wszystko idzie źle, ludzie potrafią być
niewdzięczni − opiekunowie wypalają się wewnę
trznie i odchodzą z pracy. Otóż
najlepiej radzili sobie ci, którzy mieli najwięcej nadziei − optymistycznie oceniali
potencjalne możliwoś
ci pacjentów (a raczej klientów) i wł
asnązdolnoś
ćpomagania im.
W takich zawodach jak ten, gdzie frustracja jest zjawiskiem powszechnym, a stres
niezwykle silny, patrzenie na ś
wiat przez różowe okulary może daćlepsze wyniki.
Nadzieja jest bardzo waż
nym czynnikiem przy podejmowaniu trudnego zadania;
pozytywne oczekiwania mają szczególnie dobroczynne skutki w najtrudniejszych
* Nakł
adem wydawnictwa Media Rodzina ukazał
y siędwie książ
ki Martina Seligmana: Optymizmu moż
na sięnauczyć(Poznań1993) i Co
możesz zmienić
, a czego nie możesz (Poznań1994) −przyp. tł
um.
44. Boyatzis, The Competent Manager; Spencer i Spencer, Competence at Work.
45 Spencer i Spencer, Competence at Work.
46 Stuart Kirk i Gary Koeske, „The Fate of Optimism: A Longitudinal Study of Case Managers’ Hopefulness and Subsequent Morale”, Research
in Social Work Practice, January 1995.
47 Shelley Taylor i J.D. Brown, „Illusion and Well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health”, Psychological Bulletin 183
(1988).
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zawodach, w których wysoki poziom optymizmu może byćpragmatycznąstrategią
dział
ania48.
Należy jednak zastrzec, że w tych podniosł
ych kompetencjach jest cośspecyficznie
amerykańskiego, co przekł
ada się nie na wszystkie inne kultury. Dla przykł
adu:
badania przeprowadzone wś
ród najwyższego personelu kierowniczego firmy, mającej
siedzibęw Ameryce, ale zasięg globalny, sprzedającej żywnoś
ći napoje wykazał
y, że
optymizm pozwalał przewidzieć
, którzy pracownicy będą przodownikami w
Ameryce... ale nie w Azji ani w Europie.
−W wielu krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Taiwan i Indie, postawa „możesz
to zrobić
” postrzegana jest jako zbyt ś
miał
a czy indywidualistyczna −wyjaś
nił
a mi
dyrektorka zarządzająca Hay/McBer Innovation and Research Center, Mary Fontaine. −
W tych kulturach optymizm przejawia sięz reguł
y w bardziej stonowany sposób. Także
w Europie to, co Amerykanie traktująjako optymizm, może sięwydawaćzwykł
ą
arogancją.

48 BRAK TEKSTU PRZYPISU
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Częś
ćIII
Umiejętnoś
ćpostę
powania z ludźmi
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RozdziałVII
Radar społ
eczny

NAJWAŻNIEJSZE KONTO nie wzrastał
o w takim tempie, jak zakł
adano, co
przyprawiał
o czł
onków zespoł
u do spraw sprzedaży w Johnson Wax o ból gł
owy −
dlaczego wyniki sprzedaż
y ich sztandarowego produktu sąu jednego z detalistów dużo
niż
sze niżu innych?
Przedstawiciel handlowy firmy, odpowiedzialny za to konto, sądził
, że zna powód.
Otóżsekcja zakupów tej sieci chciał
a zł
ożyćwię
ksze zamówienie, ale był
a bezsilna,
ponieważw wyniku wojny, jakątoczyli mię
dzy sobądyrektorzy dwóch oddział
ów
sieci, produkt sprzedawano w niewł
aś
ciwym dziale, tam gdzie klienci szukali czegoś
zupeł
nie innego. Dyrektor oddział
u, w którym go sprzedawano, nie chciałoddaćgo do
innego dział
u, a pracownik sekcji zakupów nie mógłprzeł
amaćtego impasu.
W celu rozwiązania problemu zespółdo spraw sprzedaży z Johnson Wax powoł
ał
coś w rodzaju dyplomatycznej komisji dwustronnej. Zorganizował spotkanie
urzę
dników obu stron piastujących funkcje na trzech szczeblach ponad jego
przedstawicielem handlowym: pracownikiem sekcji zakupów owej sieci. Na spotkaniu
tym Johnson Wax udostę
pniłpartnerom z sieci handlowej dane wskazujące, że gdyby
sprzedawali interesujący ich produkt w inny sposób, to zarobiliby na tym o 5 milionów
dolarów wię
cej w ciągu roku. Byłto przekonujący argument.
−Kiedy zobaczyli, że przechodzi im koł
o nosa szansa zarobienia pięciu milionów
dolarów tylko dlatego, że dwa oddział
y tocząze sobąwojnę
, postanowili poł
ożyćkres
waś
niom − mówi Patrick O’Brien, ówczesny wiceprezes do spraw sprzedaży na
AmerykęPół
nocną. − Wszystkie trzy szczeble stanę
ł
y murem za sekcją zakupów.
Zorganizowanie tej dyskusji zaję
ł
o rok, ale kiedy stwierdzili, że im sięto opł
aca,
dokonanie zmian był
o sprawąkilku dni.
Strategia sprzedaży może byćprzykł
adem jednej z oznak empatii −umieję
tnoś
ci
spojrzenia na sytuacjęz punktu widzenia klienta po to, by pomóc mu odnieś
ćsukces.
Taka wrażliwoś
ćwymaga zdolnoś
ci odczytywania ukł
adów w innej organizacji.
−Najlepszym podejś
ciem jest gł
ę
bokie zrozumienie potrzeb i celów kupującego i
dział
anie w tym kierunku −komentuje O’Brien. −Kluczem do tego jest sondowanie i
sł
uchanie, które pomaga nam zorientowaćsię
, co jest ważne dla osiągnię
cia przez tę
osobęsukcesu. Od stu lat jest to jedna z fundamentalnych zasad umożliwiają
cych
odniesienie sukcesu w sprzedaży.
Kiedy rozmawiał
em z O’Brienem, odniósłwł
aś
nie podwójny tryumf. Jego zespółdo
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spraw sprzedaży uhonorowany zostałtytuł
em Sprzedawcy Roku zarówno przez WalMart, jak i Target, dwie z największych w Ameryce sieci sklepów detalicznych.
Jednym ze zmieniających siębarometrów w handlu detalicznym jest „kierowanie
kategorialne”, polegają
ce na tym, że na przykł
ad sprzedawcy w sklepie spożywczym
traktują wszystkie przekąski albo wszystkie odś
wieżacze powietrza jako towary
należące do jednej kategorii, przy czym do nich należy decyzja o tym, jakie artykuł
y
traktowaćł
ącznie, a nie osobno. Jest paradoksem, ż
e to liczbowe podejś
cie sprawił
o, iż
stosunki osobiste mię
dzy przedstawicielami handlowymi firm a „kierownikami
kategorialnymi” stał
y sięważniejsze niżdotąd.
−Nasze gwiazdy sprzedaży posiadająumieję
tnoś
ćrównoważenia ś
wiata faktów i
ś
wiata stosunków interpersonalnych − zauważa O’Brien. − W naszym zawodzie
sprzedawanie oparte na kontaktach z innymi ustąpił
o miejsca sprzedawaniu
opierającemu sięna liczbach, nastąpił
o przesunię
cie od tradycyjnych umiejętnoś
ci
społ
ecznych do modelu kierowników, którzy wypracowująliczby, nie kontakty, ale
trzeba zachowaćw tym równowagę
. Umieję
tnoś
ci społ
eczne teżsąpotrzebne, ponieważ
nadal jest to kwestia indywidualnych decyzji.
Empatia przybiera różne formy. Jednąz nich jest owa przenikliwa ś
wiadomoś
ć
potrzeb drugiej osoby, w tym wypadku klienta, którąprzejawili pracownicy Johnson
Wax. Moż
na ją jednak dostrzec także w firmie, która ma realistyczne, dokł
adne
wyczucie potrzeb i obaw swoich wł
asnych pracowników, klientów i kooperantów,
konkurentów i rynku oraz innych, w taki czy inny sposób zwią
zanych z niąorganizacji i
ludzi, od związków zawodowych poczynając, a na udział
owcach kończąc. Umiejętnoś
ć
spojrzenia na rzeczywistoś
ć z ich punktu widzenia, wyczucia, jak zareagują na
posunięcia firmy, ma niezwykł
e znaczenie dla skutecznego zarządzania źródł
em
informacji.
Szef prywatnego banku szwajcarskiego powiedział
: „Jestem kimśw rodzaju lekarza
rodzinnego czy kapł
ana. Nie można pracować w bankowoś
ci prywatnej bez
wykorzystywania inteligencji emocjonalnej, szczególnie empatii. Musisz wyczuć, jakie
twój klient ma nadzieje, czego sięboi, nawet jeś
li nie potrafi wyrazićtego sł
owami”.

Empatia rodzi sięwewną
trz
Jak zauważyłFreud: „Śmiertelnicy nie potrafiąniczego utrzymaćw tajemnicy. Jeś
li
majązamknięte usta, to plotkująpalcami; zdrada przenika wszystkimi porami ich
skóry”. Nerwowe ruchy negocjatora zadają kł
am jego kamiennej twarzy,
wystudiowanej obojętnoś
ci klienta krą
żącego po salonie samochodowym przeczy

157

podniecenie, z jakim zbliż
a się coraz bardziej ku kabrioletowi, którego pragnie.
Zdolnoś
ćdostrzeżenia takich oznak emocji jest szczególnie ważna w sytuacjach, w
których ludzie mająpowody do skrywania swoich prawdziwych uczuć, co zdarza się
nader często w ś
wiecie interesów.
Empatia jest naszym radarem społ
ecznym. Znajoma opowiada mi, jak wyczuł
a
zmartwienie koleżanki: „Poszł
am do szefa i powiedział
am: »Z Kathleen jest cośnie tak −
nie czuje siętu dobrze«. Unikał
a kontaktu wzrokowego ze mną, przestał
a przesył
aćmi
dowcipne liś
ciki pocztąelektroniczną. Potem oznajmił
a, że odchodzi do innej firmy”.
Osoby, którym brakuje takiej wrażliwoś
ci, mająów radar wył
ą
czony. Ta gł
uchota
emocjonalna prowadzi do społ
ecznej niezdarnoś
ci, przejawiającej sięalbo bł
ę
dnym
odczytywaniem czy interpretowaniem uczuć
, albo nadmiernie brutalnej szczeroś
ci czy
obojętnoś
ci, która niszczy porozumienie. Jednąz postaci, jakie przybieraćmoże ten brak
empatii, jest traktowanie innych nie jako niepowtarzalnych jednostek, ale jako pewnych
stereotypów.
Kluczem do poznania obszaru emocjonalnego innych ludzi jest dobra znajomoś
ć
naszych wł
asnych emocji. Wykazał
y to badania przeprowadzone przez Roberta
Levensona z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley 1. Zapraszałon do swojego
laboratorium mał
żeństwa na dwie rozmowy: neutralnąpogawę
dkęna temat „Jak minął
dzień?” oraz piętnastominutową dyskusję o czymś
, co był
o przedmiotem sporu
mał
żonków. Podczas tych rozmów rejestrowałreakcje fizjologiczne obojga za pomocą
różnych metod, od zmiany rytmu pracy serca ażpo wyraz twarzy.
Po rozmowie jedno z mał
żonków wychodzi. Partner, który zostaje, ogląda nagranie
sporu, interpretując, o jego zdaniem naprawdęczuł
(a) mą
ż(żona) podczas tej wymiany
zdań, choć o tym nie powiedział
(a). Nastę
pnie jego miejsce zajmuje drugie z
mał
żonków, opisując cał
ąscenęz punktu widzenia drugiej strony.
U mał
żonków posiadających dużą zdolnoś
ć empatii zachodzi zadziwiają
ce
fizjologiczne zjawisko. Kiedy współ
odczuwająich ciał
o naś
laduje to, co dzieje sięz
ciał
em partnera. Jeś
li wzrasta rytm pracy serca mał
żonka nagranego na kasecie
magnetowidowej, to wzrasta teżrytm pracy serca tego, który tękasetęogląda; jeś
li rytm
2
pracy serca zwalnia, to zwalnia teżrytm pracy serca partnera oglądają
cego kasetę
. To
1 Robert W. Levenson i Anna M. Ruef, „Physiological Aspects of Emotional Knowledge and Report”, w: William Ickes (red.), Empathic
Accuracy (New York: Guilford Press, 1997).
2 To odzwierciedlenie reakcji fizjologicznych organizmu jednego przez organizm drugiego mał
żonka ma pewien paradoksalny aspekt. Otóż
mał
żonkowie, których współ
ż
ycie ukł
ada sięnajgorzej, wykazująsilnątendencjędo fizjologicznego upodabniania siępodczas oglą
dania nagranej
na taśmie magnetowidowej sceny sporu, przejawiającego siętym, ż
e to z nich, które ogląda partnera (partnerkę), staje siętym bardziej
przygnębione lub zirytowane, im bardziej nastrój taki ogarnia partnera (partnerkę) oglądanego (oglądaną). To tango emocjonalne nie pomaga
jednak w rozwią
zaniu sporu, bo chocia żkaż
de z mał
ż
onków doskonale współ
odczuwa to, co przeż
ywa drugie, ż
adne z nich nie wykorzystuje tej
wiedzy w konstruktywny sposób. Chocia żmajądla siebie nawzajem „surową
” empatię, to brakuje im empatycznej dokł
adnoś
ci, w tym sensie, że
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upodobnienie wiąż
e sięz biologicznym zjawiskiem zwanym mimikrą, czymśw rodzaju
intymnego tanga emocjonalnego 3.
Tak znakomite dostrojenie sięwymaga odł
ożenia na pewien czas na bok naszych
wł
asnych emocji, abyś
my mogli czysto i bez zakł
óceńodbieraćsygnał
y wysył
ane przez
4
drugąosobę.

Misterny taniec
Mieliś
my tu kobietę, która potrafił
a w ciągu minuty opróżnićcał
ąsalę−opowiada
mi dyrektor do spraw sprzedaży mającej siedzibęw Kalifornii firmy produkującej
komputerowe programy oś
wiatowe. −Zamiast najpierw posł
uchać
, co mówiąinni i
potem wł
ączyćsiędo rozmowy, zaczynał
a monolog −był
a to jakaśskarga albo napaś
ć
nie mająca nic wspólnego z tym, o czym akurat rozmawiano −i gadał
a, gadał
a, nie
zwracając w ogóle uwagi na to, że wszyscy wokółziewają
. Nie wiedział
a, kiedy ma
skończyć
. Nie wyczuwał
a sygnał
ów.
Gł
adki przebieg każdej interakcji społ
ecznej zależy w dużym stopniu od
spontanicznego wzajemnego dopasowania sięosób biorą
cych w niej udział
. Kiedy
dwoje ludzi zaczyna ze sobąrozmawiać, to natychmiast puszczająsięw rytmiczny,
harmonijny taniec, synchronizują
c swoje ruchy i postawę, ton gł
osu, tempo mówienia, a
nawet dł
ugoś
ćpauz między sł
owami jednej osoby a odpowiedziądrugiej 5.
Ta wzajemna mimikra odbywa siępoza nasząś
wiadomoś
cią. Wydaje się, że kierują
niąnajbardziej pierwotne częś
ci mózgu. Mechanizmy te wł
ączająsięz zapierającądech
w piersiach prędkoś
cią
, w cią
gu jednej pię
ćdziesiątej sekundy. Jeś
li brakuje tej
automatycznej koordynacji, to czujemy sięnieco nieswojo.
nie orientująsię, co wywoł
ał
o te uczucia, co zrobić, żeby naprawićten stan rzeczy i jak nie dopuszczaćdo powtórzenia siętego w przyszł
oś
ci.
Zob.: Robert Levenson i Anna Ruef, „Emotional Knowledge and Report”, w: William Ickes (red.), Empathic Accuracy (New York: Guilford
Press, 1997).
3 To zgranie fizjologiczne był
o najsilniejsze przy intensywnych uczuciach negatywnych, takich jak zł
oś
ć, strach, odraza i pogarda. Kiedy
partnerzy przejawiali pozytywne uczucia, empatyczne dostrojenie sięfizjologiczne charakteryzował
o sięwolnym rytmem pracy serca, który jest
oznakąś
wiadczącąo tym, ż
e ciał
o migdał
owate jest w stanie równowagi, a nie w gotowoś
ci do ataku.
4 Ta niewrażliwoś
ćzwię
ksza sięw takim stopniu, w jakim nasze silne emocje różniąsięod emocji osoby, z któr ąprzebywamy. Dwoje
rozzł
oszczonych ludzi moż
e odzwierciedlaćnawzajem swoje uczucia, ale nie ma mowy o wspó ł
odczuwaniu mię
dzy dwiema osobami, z których
jedna jest rozzł
oszczona, a druga smutna. Zob.: Levenson i Ruef, „Emotional Knowledge and Report”.
5 Elaine Hatfield i in., Emotional Contagion (New York: Cambridge University Press, 1994).
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Jednym z gł
ównych elementów wzajemnego dostosowania sięjest mimika. Kiedy
widzimy zadowoloną(albo gniewną) twarz, to wywoł
uje to u nas zgodnąz niąemocję
,
6
aczkolwiek dzieje sięto w ledwie zauważalny sposób . Kiedy przejmujemy tempo
mówienia innej osoby, postawęi mimikę, to w takim samym stopniu zanurzamy sięw
jej przestrzeń emocjonalną; kiedy nasze ciał
o zaczyna naś
ladować ciał
o innego
7
czł
owieka, to zaczynamy zestrajaćsięz nim emocjonalnie .
Nasz ukł
ad nerwowy jest tak zbudowany, że automatycznie nawią
zujemy nićtej
empatii emocjonalnej (równieżi w tym dostrajaniu siękluczowąrolęodgrywa ciał
o
8
migdał
owate) . Jednak to, w jakim stopniu wykorzystujemy owązdolnoś
ć
, zależy w
znacznej mierze od motywacji. Zwierzęta (i ludzie) wychowywane w krańcowej izolacji
społ
ecznej kiepsko sobie radząz odczytywaniem sygnał
ów emocjonalnych wysył
anych
przez inne osobniki tego samego gatunku bynajmniej nie dlatego, że brakuje im
podstawowych poł
ączeńnerwowych koniecznych do wytworzenia uczucia empatii, ale
dlatego, że nie miał
y od kogo siętego nauczyć
. Pierwsze lekcje empatii pobieramy w
niemowlęctwie, kiedy matka czy ojciec trzyma nas na rę
kach. Te podstawowe więzi
emocjonalne tworząpodstawędo uczenia się
, jak współ
dział
aćz grupąi byćprzez nią
mile widzianym. Stopień, w jakim opanowujemy o emocjonalne abecadł
o, okreś
la
stopieńnaszej kompetencji społ
ecznej. Weźmy choć
by dzieci na placu zabaw, które nie
chwytająistotnych sygnał
ów umożliwiających gł
adkie interakcje −kiedy chcąwł
ączyć
siędo gry czy zabawy, wchodząw krąg rówieś
ników, poruszając sięjak sł
ońw skł
adzie
porcelany, psując wszystko.
Bardziej uzdolnione społ
ecznie dzieci czekająz boku i przyglądająsięzabawie.
Najpierw dostrajająsiędo niej, a dopiero potem wł
ączająsięgł
adko, gdy tylko pojawi
się„luka”. Tak samo jest z dorosł
ymi −zasadnicze znaczenie ma podchwycenie rytmu
społ
ecznego i tempa osób, z którymi pracujemy.
Z powodu różnic mię
dzy nami w stopniu opanowania podstawowych umiejętnoś
ci
skł
adających sięna ś
wiadomoś
ćspoł
ecznąistniejąrównieżodpowiadające im różnice w
kompetencjach przydatnych w miejscu pracy, a nadbudowujących sięna empatii.
Empatia jest umiejętnoś
ciąbę
dącąfundamentem dla wszystkich kompetencji ważnych
w pracy. Należ
ądo nich:
6 Przegląd danych na ten temat w: Hatfield i in., Emotional Contagion.
7 Hatfield i in., Emotional Contagion.
8 Komórki nerwowe ciał
a mogdał
owatego automatycznie rejestrująemocje otaczają
cych nas osób. Badania na naczelnych wykazał
y, że ich ciał
o
migdał
owate ma neurony, które zaczynajądział
aćjedynie w reakcji na widok specyficznych emocji, takich jak grymas trwogi albo groźne
obnaż
enie zę
bów. Zob.: Leslie A. Brothers w Science News, January 18, 1997, oraz jego artykuł„A Biological Perspective on Empathy”,
American Journal of Psychiatry 146 (1989). Osoby z uszkodzonym cia ł
em migdał
owatym nie potrafiąani wyrażać, ani rejestrowaćzł
oś
ci ani
strachu i majątrudnoś
ci z rozpoznawaniem oznak radoś
ci i smutku. Zob.: Ross Buck i Benson Ginsburg, „Communicative Genes and the
Evolution of Empathy”, w: William Ickes (red.), Empathic Accuracy (New York: Guilford Press, 1997).
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 Rozumienie innych −wyczuwanie uczući punktów widzenia innych osób oraz
aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami.
 Nastawienie usł
ugowe −uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
klientów.
 Kształ
towanie innych −wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie
ich zdolnoś
ci.
 Wspieranie róż
norodnoś
ci −tworzenie i podtrzymywanie szans na osią
gnięcia
dzięki wykorzystywaniu różnych typów ludzi.
 Świadomoś
ćpolityczna −rozpoznawanie politycznych i społ
ecznych prądów
organizacji.
ROZUMIENIE INNYCH
Wyczuwanie uczući punktów widzenia innych osób oraz aktywne zainteresowanie ich
troskami, niepokojami i zmartwieniami
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Sąwyczulone na sygnał
y emocjonalne i umiejądobrze sł
uchaćinnych.
 Wykazująsięwrażliwoś
ciąna sprawy innych i zrozumieniem ich punktu
widzenia.
 Pomagająinnym, opierając sięna zrozumieniu ich potrzeb i uczuć
.
Asystentka z dużej firmy wzorniczej w taki oto sposób opisuje emanujące z jej
partnera, zatruwające atmosferęuczucia: „Raz tylko ł
ypnąłna mnie i stał
o sięjasne, że
zamkną
łsięw sobie. Znał
am ten znak −»nie zawracaj mi gł
owy« −więc wiedział
am, że
lepiej trzymaćsięteraz od niego z daleka. Jeś
li muszęw takiej chwili cośz nim zał
atwić
,
to stawiam sprawękrótko. Nie pozwalam sobie na żarty; raz to zrobił
am i wś
ciekłsię
.
9
No wię
c gadam monotonnie, prawie jak przygł
up” .
Kluczowym zwrotem w tym zwierzeniu jest „raz tylko ł
ypną
łna mnie i stał
o się
jasne, że zamkną
łsięw sobie”. Byłto sygnał
, który wskazałowej asystentce, jak ma
postę
pować z wybuchowym współ
pracownikiem. W pracy stale odbieramy takie
sygnał
y emocjonalne i dostosowujemy do nich nasze zachowanie. Jeś
li brakuje nam
takiego radaru, to możemy ł
atwo wpaś
ćw wir tworzący sięwokółjeż
ących sięniczym
przybrzeżne skał
y emocji osób, z którymi pracujemy. Empatia speł
nia bowiem rolę
emocjonalnego systemu nawigacyjnego, pomagają
c nam, niczym doś
wiadczony pilot,
znaleźćdrogęwś
ród tych skałi raf.
9 William A. Kahn, „Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work”, Academy of Management Journal 33
(1990).
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Empatia pozwala nam nie tylko przetrwać
, ale ma decydujące znaczenie dla
znakomitej pracy w zawodach, w których koncentrujemy sięna ludziach. Wszę
dzie
tam, gdzie liczy się umieję
tne odczytywanie uczuć innych osób, od sprzedaży i
doradztwa poczynając, poprzez psychoterapięi medycynę
, ażpo wszelkiego rodzaju
kierownictwo i przywództwo, empatia odgrywa kluczowąrolęw osiągnię
ciach.
Dziedziną, w której niedawno uś
wiadomiono sobie, częś
ciowo pod presją
czynników ekonomicznych, korzyś
ci pł
ynące z empatii, jest medycyna. W czasach coraz
większej rywalizacji o utrzymanie pacjentów większe sukcesy w leczeniu odnosząci
lekarze, którzy lepiej rozpoznająemocje chorych niż ich mniej wrażliwi koledzy10.
Oczywiś
cie lekarze musząwyczuwaćniepokój i skrę
powanie pacjentów, aby leczyćich
skuteczniej, ale badania wykazał
y, że rzadko ich sł
uchają
. Pacjenci myś
lązwykle o
mniej więcej czterech pytaniach, które pragnązadaćlekarzowi, ale podczas wizyty
udaje sięim zadaćzaledwie jedno czy dwa. Kiedy pacjent zaczyna mówić
, lekarz
11
przerywa mu po raz pierwszy przeciętnie po osiemnastu sekundach .
Lekarze, którzy nie sł
uchajątego, co mówiądo nich pacjenci, pozywani sączę
ś
ciej −
przynajmniej w Stanach Zjednoczonych −do sądu. Wykazano, że wś
ród lekarzy opieki
podstawowej ci, którzy nigdy nie mieli sprawy sądowej z powodu bł
ę
dów w sztuce,
potrafili porozumiewaćsięz pacjentami o wiele lepiej niżich cią
gani po sądach koledzy.
Znajdowali oni czas nie tylko na to, by wyjaś
nićpacjentom, czego mogąoczekiwaćod
zalecanej kuracji, na to, by z nimi poż
artowaći poś
miaćsię
, spytaćo opinię
, a wreszcie
12
zachęcićich do rozmowy . A ile czasu potrzebowałlekarz, by okazaćtakąempatię?
Zaledwie trzy minuty.

projekt stworzony z empatią
Empatia wkroczył
a do dział
ów badawczo-projektowych zakł
adów przemysł
owych.
Badacze przyglądająsiękonsumentom używającym wyrobów firmy −w domu lub w
pracy −zupeł
nie tak, jak antropolodzy obserwujący zachowania ludzi należących do
13
innej kultury . Ten wglą
d w ś
wiat konsumenta pozwala na lepsze zrozumienie jego
potrzeb i oczekiwańniżmoże daćtypowy przegląd badańrynku.
10 Howard Friedman i Robert DiMatteo, Interpersonal Issues in Health Care (New York: Academic Press, 1982).
11 H.B. Beckman i R.M. Frankel, „The Effect of Physician on the Collection of Data”, Annals of Internat Medicine 101 (1984).
12 Wendy Levinson i in., „Physician-Patient Communication: The Relationship with Malpractice Claims Among Primary Care Physicians and
Surgeons”, Journal of the American Medical Association, February 19, 1997.
13 Dorothy Leonard i Jeffrey F. Rayport, „Spark Innovation Through Empathic Design”, Harvard Business Review, November/December 1997.
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Takie bezpoś
rednie wejrzenie w życie klienta, poł
ączone z otwarciem firmy na
zmiany, jest ś
rodkiem znakomicie sł
użącym innowacjom. Kiedy Kimberley-Clark
wysł
ał
a obserwatorów dla zbadania, jak rodzice i maluchy używająpieluch, zdali sobie
oni sprawęz tego, że maluchom potrzebne jest coś
, co był
oby pierwszym krokiem ku
ubieraniu się
, jak „doroś
li”. Spostrzeżenie to doprowadził
o do zaprojektowania
pieluchomajtek, które maluchy mogązakł
adaćsame, i do sprzedaży w wysokoś
ci 400
milionów dolarów rocznie, zanim pomysłten podchwycili konkurenci.
Umieję
tnoś
ćdobrego odczytywania potrzeb klientów jest czymśnaturalnym dla
najlepszych szefów zespoł
ów udoskonalających wyroby. Zdolnoś
ć odczytywania
zapotrzebowania rynku oznacza empatiędla klientów i zaprojektowanie produktu,
który zaspokoi ich potrzeby 14.
W Ford Motor Company wykorzystano empatyczne projektowanie przy
opracowywaniu nowego lincolna Continental. Po raz pierwszy w historii inżynierom
umożliwiono intensywne kontakty z uż
ytkownikami samochodu, który starali się
unowocześ
nić.
Zamiast uciekaćsiędo starej metody, polegającej na przebadaniu przez ankieterów
grupy wł
aś
cicieli danego modelu samochodu i syntezie wyników tych sondaży,
zaproponowano projektantom, by poś
więcili tydzień na bezpoś
rednie rozmowy z
osobami, które wcześ
niej kupił
y forda Continental. Ich zadaniem był
o zorientowanie się
w tym, co wł
aś
cicielom podoba sięw tym modelu.
− Klienci cenią charakterystyczne cechy produktu, chociaż często nie potrafią
dokł
adnie sprecyzować
, na czym one polegają−powiedziałmi Nick Zeniuk, jeden z
szefów zespoł
u projektantów. −Musieliś
my więc dostroićsiędo ich uczući wsł
uchaćsię
w nie. Żeby to osiągnąć
, musieliś
my byćempatyczni. Powiedział
em swoim ludziom:
»Zapomnijcie o danych z badańrynkowych. Idźcie i porozmawiajcie z ludźmi, dla
których to budujemy. Sł
uchajcie i wczuwajcie się. Patrzcie im w oczy i wyczujcie, czego
chcą«„.
To personalne podejś
cie spowodował
o, że inżynierowie, tworząc nowy model, mieli
silne poczucie stosowania się do życzeń klientów. „Wracali z nagraną na video
rozmowąz klientem −wspomina Zeniuk −i mówili: »Nie widaćtego, ale akurat w tym
momencie bardzo zaangażowałsięemocjonalnie w to, co mówił
«. Musieliś
my najpierw
zorientowaćsię
, jak to wszystko trzeba odczuwać
, a potem pomyś
leć
, jak by wyglą
dał
o
w naszych technicznych kategoriach −wykonaćobliczenia, które sprawił
yby, że klient
czuł
by sięw samochodzie wygodnie albo czuł
by, że samochód lepiej reaguje na jego
manewry”.

14 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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Sztuka sł
uchania
−Kiedy rozpaczliwie chcesz cośsprzedać
, to nie sł
uchasz tak dobrze jak powinieneś
−mówi mi szef jednej z firm maklerskich z Wall Street. −Nie ma lepszej sytuacji przy
sprzedawaniu niżwtedy, kiedy ktośma do czegośjakieśzastrzeżenia i możesz mu
powiedzieć
: „Ma pan cał
kowitąrację−powinniś
my to rozważyć
”. Idzie ci dużo lepiej,
jeś
li potrafisz sł
uchaćklienta i podzielaćjego punkt widzenia.
Dobrze dostrojone ucho to sedno empatii. Umiejętnoś
ćsł
uchania ma zasadnicze
znaczenie dla sukcesu w pracy. Departament Pracy ocenia, ż
e 22 procent cał
oś
ci czasu,
który przeznaczamy na porozumiewanie się, poś
więcamy na czytanie i pisanie, 23
15
procent na mówienie i aż55 procent na sł
uchanie .
Ci, którzy nie potrafiąsł
uchać
, odbierani sąjako obojętni albo nieczuli, co sprawia,
że inni są w stosunkach z nimi mniej komunikatywni. A sł
uchanie jest sztuką.
Pierwszym krokiem jest wzbudzenie u rozmówcy wrażenia, że sięgo w ogóle sł
ucha;
ucieleś
nieniem tej umiejętnoś
ci są szefowie, którzy prowadzą politykę „otwartych
drzwi”, jawiąsięjako przystępni albo z wł
asnej inicjatywy starająsięposł
uchać
, co inni
majądo powiedzenia. A osoby, z którymi rozmowa wydaje sięł
atwa, sł
ysząwię
cej niż
inni.
Umieję
tne sł
uchanie wykracza poza bierne potakiwanie i obejmuje również
zadawanie pytań oraz streszczanie wł
asnymi sł
owami tego, co się usł
yszał
o, dla
upewnienia się, że zrozumiał
o sięrozmówcę
. Jest to sł
uchanie „aktywne”. Oznakątego,
że naprawdęsł
yszeliś
my, co do nas mówiono, jest odpowiednia reakcja, nawet jeś
li
oznacza to dokonanie jakiejśzmiany w tym, co robimy. To wszakż
e, jak daleko
powinniś
my sięposunąćw dostosowywaniu naszych dział
ańdo tego, co mówi ktoś
inny, jest przedmiotem sporów.
W krę
gach sprzedawców ujmuje sięniekiedy empatiędoś
ćwą
sko, dowodzą
c, że
przyjmowanie punktu widzenia klienta będzie zabójcze dla sprzedaży towarów czy
usł
ug, których klienci w istocie rzeczy nie chcączy nie potrzebują16. Opiera sięto,
oczywiś
cie, na nieco cynicznym czy naiwnym poglądzie na zadania sprzedawcy, jak
gdyby ograniczał
y sięone jedynie do sprzedaży, a nie do tworzenia czy zacieś
niania
15 Anthony P. Carnevale i in., Workplace Basics: The Skills Employers Want (American Society for Training and Development, Arlington, VA:
US Department of Labor, Washington, D.C. 1989).
16 R.B. Marks, Personal Selling (Boston: Allyn and Bacon, 1991).
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więzi z klientem.
Jednak wedle innego, trafniejszego poglądu zadania te polegająna umiejętnoś
ci
dobrego sł
uchania i zrozumienia potrzeb klienta, a potem znalezienia sposobu
zaspokojenia tych potrzeb. Nauka, że empatia jest jednym z warunków dobrego
sprzedawania, wypł
ywa z analizy wypowiedzi wybranej losowo próbki
zaopatrzeniowców dużych i mał
ych amerykańskich detalistów, których pytano o
przedstawicieli handlowych firm odzieżowych 17.
W ś
wietle tych wypowiedzi nie utrzymałsięstary stereotyp, zgodnie z którym
najlepsze wyniki osiągająuprzejmi, towarzyscy i wylewni sprzedawcy. Okazał
o się, że
nie wystarczy byćszybko gadającym ekstrawertykiem; zaopatrzeniowcy jednomyś
lnie
wyróż
niali tych przedstawicieli handlowych, którzy odznaczali sięnajwiększąempatią,
którzy dbali o ich potrzeby i brali pod uwagęich troski18. Sprawdzał
o sięto zwł
aszcza
wtedy, kiedy empatii przedstawiciela handlowego towarzyszył
o poczucie, że można
mu ufać.

Pozorna empatia
„Na początku chcępaństwa zapewnić, że najważniejsze sądzieci −ich dobro
stawiamy na pierwszym miejscu. Wiem, że niektórzy z państwa sązaniepokojeni. Ale
jeś
li znajdziemy coś
, co może zaszkodzićdzieciom, z miejsca przerwiemy”.
Tak zaczęł
o sięciepł
e, uspokajają
ce przemówienie prezesa firmy specjalizują
cej się
w odzyskiwaniu metali z popioł
ów przemysł
owych. Spotkałsię z rodzicami i
nauczycielami szkoł
y podstawowej w mał
ym mieś
cie, do którego przenosił
a swój
zakł
ad jego firma; miałon zostaćzlokalizowany przy tej samej ulicy, przy której
mieś
cił
a sięszkoł
a, po uzyskaniu ostatecznej zgody wł
adz miasta.
W miaręjak prezes przedstawiałszczegół
y tego, co miał
o sięstaćpo uruchomieniu
zakł
adu, roztaczając wizje nowych miejsc pracy i korzyś
ci finansowych dla miasta, jego
szczeroś
ći troska o dobro dzieci i cał
ej społ
ecznoś
ci lokalnej budził
y coraz wię
ksze
poparcie zgromadzonych. Wydawałsiętaki peł
en empatii i zrozumienia.
Potem jednak przyszedłczas na zadawanie pytań. Jeden z rodziców, chemik,
zapytał
: „Ale przecież zamierzacie przerabiać popioł
y, które zawierają dioksynę
,
17 Bruce K. Pilling i Sevo Eroglu, „An Empirical Examination of the Impact of Salesperson Empathy and Professionalism and Merchandise
Salability on Retail Buyers’ Evaluations”, Journal of Personal Selling and Sales Management, Winter 1994.
18 Zob. też: Murray R. Barrick, Michael K. Mount i Judy P. Strauss, „Conscientiousness and Perfomance of Sales Representatives: Test of the
Mediating Effect of Goal Setting”, Journal of Applied Psychology 78 (1993).
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prawda? Czy nie ma ona silnego dział
ania rakotwórczego? Jak będziecie przed tym
chronićnasze dzieci?”
Pytanie to zbił
o prezesa z pantał
yku. Zacząłodpowiadać asekurancko, nawet
wojowniczo, zwł
aszcza wtedy, kiedy inni rodzice, nie tak ufni jak reszta, poprosili, by
wyjaś
nił
, dlaczego wcześ
niej nie wspomniało tym niepokojącym fakcie.
Spotkanie zakończył
o siępostanowieniem rodziców o zasięgnię
ciu opinii eksperta
w sprawach toksyn przemysł
owych i apelem do wł
adz miejskich o publicznądyskusję
przed wydaniem zgody na uruchomienie zakł
adu.
Empatia może byćwykorzystywana jako narzędzie manipulacji. Przejawia sięto
często jako pseudoempatia pozaspoł
eczna, która szybko znika, kiedy zostanie
zdemaskowana. Przyjaciół
ka żalił
a mi sięna sprzedawczynie w sklepie z drogąodzieżą,
który lubi odwiedzać
: „Zawsze mówią, jak mił
o im jest znowu mnie widzieći stale ł
ażą
za mną, starając sięwciągnąćmnie w jakieśpogaduszki. A ja chcę
, żeby dał
y mi spokój
do czasu, aż sama ich o coś nie zapytam”. Potem, pewnego dnia, jedna ze
sprzedawczyń, zapytana znienacka, wyznał
a, że szef pouczyłje, by wszczynał
y
przyjazne rozmowy z klientkami, które wcześ
niej dokonał
y jakichśdrogich zakupów.
Jednak ta wymuszona życzliwoś
ćnie brzmiał
a szczerze i, prawdęmówiąc, odstrę
czył
a
mojąprzyjaciół
kę
.
Zdarza się
, że mamy naturalne zabezpieczenia przed taką sztuczną empatią−
zdolnoś
ćwyczucia, jak moja przyjaciół
ka, kiedy okazywana nam życzliwoś
ć
, troska i
zainteresowanie nie sąszczere. Badacze, którzy oceniali osoby mają
ce skł
onnoś
ćdo
manipulowania innymi, stwierdzili, że ci, którzy najsilniej przejawiają ową
makiaweliczną cechę
, odznaczają się najsł
abszą empatią. Natomiast ci, którzy są
najbardziej ufni, którzy uważają, że ludzie są z natury dobrzy, z reguł
y najlepiej
19
wczuwająsięw uczucia innych .

Wyrzekanie sięempatii
Sam byłgł
uchy na wysył
ane przez innych sygnał
y emocjonalne. Odebrałtelefon,
usł
yszałzduszony ł
kaniem gł
os kogoś
, ktośprosiło rozmowęz jego żoną
, i podałjej
sł
uchawkę
, mówiąc wesoł
o: „Marcy, to do ciebie!”
Elaine Hatfield, psycholog z Uniwersytetu Hawajskiego, która go zna, mówi: „Sam
19 Mark Davis i Linda Kraus, „Personality and Empathic Accuracy”, w: Ickes, Empathic Accuracy.
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nie odbierałprzekazów emocjonalnych, bo inaczej nie mógł
by sięwykazaćmniejszym
20
wyczuciem” .
Nie wystarczy byćpotencjalnie zdolnym do empatii; musimy sięjeszcze wykazać
wyczuciem. Niektóre osoby, pozornie niezdolne do empatii, mogącelowo sprawiać
takie wrażenie −unikaćokazywania troski czy zaniepokojenia o inne osoby po to, by
utrzymaćtwardą linię postę
powania i oprzećsię chę
ci udzielenia im pomocy 21. I
przyznaćtrzeba, że −stosowana z umiarem −nie jest to zł
a strategia w pracy.
Menedżerowie, którzy przywiązująnadmiernąwagędo utrzymywania poprawnych
stosunków z podwł
adnymi albo starają się zaspokajać ich emocjonalne potrzeby
kosztem firmy, ł
agodząc na przykł
ad wymagania, wypadają nader kiepsko22. W
sytuacjach, w których można zasadnie spodziewaćsię
,ż
e koszty okazania empatii bę
dą
zbyt wysokie −na przykł
ad przy negocjowaniu pł
ac −osoby po obu stronach stoł
u
mogączućsięzmuszone do skrywania swoich sympatii. Ze swojej wystudiowanej
obojętnoś
ci na zmartwienia i kł
opoty strony przeciwnej podczas rozprawy sądowej
sł
ynąteżprawnicy (chociaż
, jak przekonamy sięw rozdziale VIII, cał
kowite zduszenie
empatii nie jest dobrąstrategiąprzy negocjacjach).
Powstrzymywanie empatii może być cał
kiem mądrą taktyką w niektórych
sprawach, zwł
aszcza przy rozdzielaniu skąpych funduszy w organizacji. Jeś
li zbyt silnie
utoż
samiamy sięz czyimiśpotrzebami, to jesteś
my bardziej skł
onni posuną
ćsiędo
ostatecznych granic, by mu pomóc, nawet wtedy, kiedy dzieje sięto ze szkodądla
ogólnego dobra 23.
I podobnie, sam rozum, bez udział
u serca, może podejmowaćdecyzje, które później
sięzemszczą, co zdarzył
o sięwielu firmom, które bezlitoś
nie zwalniał
y pracowników,
tracąc zaufanie pozostał
ych. Natomiast niektórzy menedżerowie starają się nie
dostrzegaćuczućswoich podwł
adnych po prostu po to, by nie braćich w rachubę
. Jest
to taktyką, dzięki której wydająsięwł
adczy lub nieczuli.
Brakiem empatii można wyjaś
nićto, co zdarzył
o sięchirurgowi, który miałusunąć
mojej znajomej skrzep w nodze. Kiedy wyjaś
niłjej, że nie można wykluczyć
, iżstraci
nogę, znajoma rozpł
akał
a się.
Powiedziałna to: „Jeś
li ma pani zamiar pł
akać
, to bę
dzie musiał
a poszukaćsobie
20 Hatfield i in., Emotional Contagion.
21 Laura Shaw i in., „Empathy Avoidance: Forestalling Feeling for Another in Order to Escape the Motivational Consequences”, Journal of
Personality and Social Psychology 67(1994).
22 Zob. na przykł
ad: Richard Boyatzis, The Competent Manager for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982).
23 C. Daniel Batson i in., „Empathy and the Collective Good: Caring for One of the Others in a Social Dilemma”, Journal of Personality and
Social Psychology 68(1995).
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innego chirurga”.
I tak wł
aś
nie zrobił
a.

Przygnę
bienie wynikają
ce z empatii
Od siedmiu lat był
a pielę
gniarką na oddziale pediatrii, a teraz prosił
a o
przeniesienie. Dlaczego?
− Po prostu nie wytrzymam, jeś
li będę musiał
a zajmowaćsięjeszcze jednym
dzieckiem umierającym na raka. To dla mnie zbyt cię
żkie przeżycie.
Udręka tej pielę
gniarki jest jednym z przypadków „przygnębienia z empatii”, czyli
sytuacji, w której jedna osoba „zaraża się” zmartwieniem czy przygnę
bieniem drugiej.
Zamiast pomagaćdzieciom zapanowaćnad bólem i otrząsnąćsięz przygnębienia,
doł
ączał
a do nich.
Przygnębienie spowodowane empatią nachodzi nas najczęś
ciej wtedy, kiedy
gł
ęboko przeżywamy to, że ktośbliski cierpi z bólu albo przeżywa wielkie kł
opoty.
Troska o znajdującego sięw kł
opotach przyjaciela −powiedzmy współ
pracownika,
który obawia się
, że zostanie zwolniony −moż
e wywoł
aću nas takie same uczucia jak u
niego. Zjawisko to wystę
puje wtedy, kiedy osoba, która ma silnie rozwinię
tązdolnoś
ć
empatii, wystawiona jest na negatywne nastroje innej osoby i nie posiada odpowiednich
umieję
tnoś
ci samoregulacji, aby zapanować nad wynikającym ze współ
czucia
przygnę
bieniem i „wyciszyć
” je.
Personel szpitalny „uodparnia się
” albo hartuje, aby nie ulec spowodowanemu
empatią przygnę
bieniu; ż
arty na temat pacjentów bliskich ś
mierci, okreś
lanie ich
mianem „dochodzących” itp. mają wytworzyćemocjonalnąskorupęochronnąi są
sposobem radzenia sobie przez lekarzy i pielę
gniarki z wraż
liwoś
ciąna cierpienie.
Istnieje oczywiś
cie niebezpieczeństwo, że doprowadzi to w końcu do takiej postawy,
jakąwykazałchirurg mojej znajomej. Zgodnie z nowymi programami zajęćzaczęto
uczyć studentów szkółmedycznych sposobów skuteczniejszego radzenia sobie z
przygnę
bieniem bez koniecznoś
ci wyrzekania sięempatii.
Na niebezpieczeństwo przygnębienia wynikającego z empatii narażone sąteżosoby
pracujące w dział
ach obsł
ugi klientów czy reklamacji, które regularnie stykająsięz
ludźmi będącymi w podł
ym nastroju. W podobnej sytuacji znajdują się często
pracownicy różnego rodzaju pomocy społ
ecznej, którzy dzieńw dzieńspotykająsięz
ludźmi żyjącymi w okropnych warunkach albo po straszliwych przejś
ciach.
Alternatywądla zamknięcia sięna cierpienia innych jest wówczas pozostanie otwartym
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na ich uczucia, ale jednocześ
nie wyćwiczenie umieję
tnoś
ci panowania nad wł
asnymi
emocjami.

Polityka empatii
Istnieje coś
, co można by nazwaćpolitykąempatii. Polega ona na tym, że od osób o
niewielkim zakresie wł
adzy oczekuje sięna ogółumiejętnoś
ci wyczuwania uczućtych,
którzy mają sporą wł
adzę
, natomiast osoby, które dzierżąwł
adzę, czująsięmniej
zobligowane do odpł
acania sł
abszym od nich takąsamąwrażliwoś
cią. Innymi sł
owy,
przemyś
lany brak empatii jest sposobem cichego potwierdzania swojej pozycji przez
ludzi wł
adzy.
W czasach kampanii na rzecz praw obywatelskich Martin Luther King wyraził
zdziwienie, ż
e biali mają takie sł
abe rozeznanie w uczuciach czarnych. Czarni
natomiast, stwierdził
, musząbyćdużo bardziej uwrażliwieni na uczucia biał
ych, choć
by
po to tylko, by przetrwaćw rasistowskim społ
eczeństwie. Podobnie rzecz sięma z
kobietami −jeś
li są dyskryminowane w społ
eczeństwie, to muszą wykazywaćsię
większąempatiąniżmę
żczyźni (przegląd danych dotyczą
cych różnic w empatii między
obu pł
ciami zawiera Dodatek 3).
Przeprowadzone w latach siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych badania zdająsię
ś
wiadczyć
, że mię
dzy zakresem wł
adzy a zdolnoś
cią do empatii istnieje korelacja
24
negatywna . Obecnie jednak może to wyglądaćtrochęinaczej, ponieważ różnego
rodzaju organizacje coraz bardziej nastawiająsięna pracęzespoł
ową
, a ich struktury nie
sąjużtak sztywne i hierarchiczne jak dawniej. Jednym z wymogów, którym musi
sprostać współ
czesny przywódca, jest umieję
tnoś
ć empatii, gdyż autorytarny styl
zarządzania nie sprawdza siętak dobrze jak niegdyś
.
Ci, którzy nadal twierdzą, że w interesach nie ma miejsca na empatięalbo że taki
styl jest zbyt „miękki”, wygł
aszajątakie sądy gł
ównie z przyczyny doś
ćpowszechnego
nieporozumienia. Po pierwsze, mylą empatię z psychologizowaniem, po drugie,
uważają−zupeł
nie bł
ę
dnie −że empatia równoznaczna jest z utożsamianiem sięz
poglądami innych.
Richard Boyatzis powiedziałmi: „Oceniając zdolnoś
ćempatii u menedżerów w
jednej z najważniejszych firm produkujących komputery, prosił
em ich, by opisali mi
sytuację
, w której pomogli komuśuporaćsięz jakimśproblemem. Niektórzy opowiadali
mi o dogł
ę
bnej analizie stanu psychicznego osoby i wyjaś
nianiu jej tego poprzez
24 Zob. na przykł
ad: Hatfield i in., Emotional Contagion.
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odwoł
anie siędo przyczyn tkwiących w jej dzieciństwie albo tł
umaczeniem jej kł
opotów
w kategoriach jakiejś popularnej teorii psychologii popularnej, jak choć
by teoria
współ
uzależ
nienia. A to przecieżnie jest empatia, lecz psychologizowanie −w istocie
rzeczy zbywasz problem, rozprawiając o jego rzekomych przyczynach”.
Boyatzis stwierdził
, że psychologizowanie ł
ączy sięu menedżerów z miernymi
wynikami pracy. Najlepsi wysł
uchiwali innych, rozumieli ich uczucia i dawali im rady,
nie próbując stawiać diagnozy przyczyn problemów. Takie psychologiczne
teoretyzowanie może byćinteresujące, a nawet niekiedy pomocne, jeś
li oddaje mu się
para przyjaciółprzy kawie, ale nie w miejscu pracy. Tam jest niewł
aś
ciwe, a nawet
niestosowne. I chociażmoże udawaćempatię
, z pewnoś
ciąniąnie jest.
Zrozumienie czyjegośpunktu widzenia czy przyczyn, które sprawiają
, ż
e czuje on
akurat to i to, niekoniecznie oznacza przyjęcie tego punktu widzenia za wł
asny czy
uznanie tych uczućza wł
aś
ciwe i sł
uszne. Zrozumienie tego, jak sięktośczuje czy co
czuje, zwł
aszcza podczas rozmów o interesach, nie musi prowadzićdo poddania się
warunkom drugiej strony, a przeciwnie, może pozwolić nam na zrę
czniejsze
negocjowanie umowy. W rezultacie trudne decyzje mogą wywoł
ywać mniej
resentymentów i zł
oś
ci.
Pamiętam rozmowęz szefami zespoł
ów kierowniczych w Lockheed Martin, firmie
produkującej sprzę
t lotniczy, która miał
a wł
aś
nie za sobąokres poważ
nych redukcji
zatrudnienia. Okreś
lali ten proces jako najtrudniejsze zadanie, z jakim przyszł
o im się
kiedykolwiek zmierzyć. Nawet wtedy empatia jest jednak potrzebna. „Kiedy musisz
zwolnićparętysięcy ludzi, każdy z tych, co zostają, bacznie ci sięprzyglą
da”. Musieli
przeprowadzićzwolnienia, mimo iżbył
y bardzo bolesne, ale −jak mi powiedzieli −
gdyby nie podeszli do tego z empatią, to zantagonizowaliby cał
ązał
ogęalbo podkopali
jej morale.
Zobaczmy teraz, jak potraktowano pracowników w dwóch różnych firmach, kiedy
zamykano należące do nich zakł
ady. W General Electric zawiadomiono pracowników o
planach likwidacji fabryki z dwuletnim wyprzedzeniem, a ponadto firma podjęł
a
intensywne starania o znalezienie im innych miejsc pracy. Druga firma, której nazwy
litoś
ciwie nie przytoczę
, powiadomił
a pracowników o zamknię
ciu zakł
adu zaledwie na
tydzieńprzed faktem i nie zrobił
a dosł
ownie nic, aby pomóc im w znalezieniu innego
zatrudnienia.
A rezultat? Prawie rok później wię
kszoś
ćbył
ych pracowników General Electric
uważał
a, że był
o to dobre miejsce pracy, a 93 procent z nich chwalił
o firmęza pomoc
25
okazanąim przy przejś
ciu do innego pracodawcy . Jeś
li chodzi o drugąfirmę, to tylko 3
25 Deborah Sholl Humphreys, „Decline as a Natural Resource for Development”, referat przedstawiony na dorocznym zebraniu The Academy of
Management [Akademii Zarządzania].
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procent był
ych pracowników stwierdził
o, że był
a ona dobrym miejscem pracy. General
Electric zachował
a dobrąopinię, natomiast druga firma pozostawił
a u swych był
ych
pracowników osad goryczy.
KSZTAŁTOWANIE INNYCH
Wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich zdolnoś
ci
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Doceniająi nagradzajązdolnoś
ci i osiągnię
cia podwł
adnych.
 Sł
użąpozytywnymi opiniami o pracy podwł
adnych i odkrywająich potrzebę
dalszego rozwoju.
 Sł
użąradąi wskazówkami, przydzielajązadania, które sąwyzwaniem dla
danej osoby i sł
użąrozwijaniu jej zdolnoś
ci.
Był
a to prosta rada, ale jej skutki okazał
y dalekosiężne. Bę
dąc redaktorkąpisma o
ogólnokrajowym zasięgu, która szybko zrobił
a karierę
, miał
a jednak jeden problem. Oto
jak sama go okreś
la: „Miał
am skł
onnośćdo podejmowania bł
yskawicznych decyzji,
zapalając się w porywach entuzjazmu do projektów artykuł
ów, a potem znosząc
okropne męki przy ich stał
ym poprawianiu z autorami i przepisywaniu, co kończył
o się
unicestwieniem tych artykuł
ów. Był
o to dla mnie emocjonalnie wyczerpujące, stwarzał
o
zbyt dużo animozji i sprawiał
o po prostu ból”.
−Ale potem −powiedział
a mi −redaktor naczelny nauczyłmnie formuł
ki, która mi
ogromnie pomogł
a.
Jaka to był
a formuł
ka?
„Pomyś
lęo tym”.
Ta prosta rada jest przykł
adem postawy korepetytorskiej, która charakterystyczna
jest dla osób posiadających kompetencjękształ
towania innych. Umiejętnoś
ćta zajmuje
drugie pod względem ważnoś
ci miejsce wś
ród cech znakomitych menedżerów,
ustępują
c jedynie zdolnoś
ci przewodzenia zespoł
om 26. Dla osób peł
niących kierownicze
funkcje w dział
ach zbytu i sprzedaży umieję
tnoś
ć ta jest nawet ważniejsza; jest
najczę
ś
ciej stwierdzanąkompetencjąu tych, którzy mająszczytowe osiągnię
cia 27.
Jest to sztuka dzielenia sięz innymi swąwiedzą, ponieważistotąkształ
towania,
rozwijania innych i korepetytorstwa jest doradzanie. Skutecznoś
ćdoradzania zależy
26 Spencer i Spencer, Competence at Work.
27 Tamże.
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natomiast od empatii i zdolnoś
ci skoncentrowania się na swoich uczuciach oraz
28
podzielenia sięnimi z innymi .
Jako „szef organizacji jest sięw zasadzie nauczycielem” twierdzi Harry Levinson,
pionier psychologii doradczej. „W dzisiejszych czasach −dodaje −ludzie musząmieć
poczucie tego, że kiedy się rozwijają, stają się coraz bardziej kompetentni. W
przeciwnym razie nie utrzymająsięw pracy”.
Co jest kluczem do sukcesu w tym zakresie? Najlepsi nauczyciele wś
ród szefów
okazująprawdziwe zainteresowanie tym, którym sł
użąza przewodników. Zasadnicze
znaczenie ma teżzaufanie; jeś
li pracownik nie darzy przeł
ożonego zbytnim zaufaniem,
to nie stosuje siędo jego rad. Zdarza sięto równieżwtedy, kiedy osoba przyjmująca rolę
nauczyciela, odnosi siędo ucznia bezosobowo czy chł
odno albo kiedy jej stosunek do
niego wydaje sięzbyt jednostronny lub obliczony na wł
asne korzyś
ci. Najlepsi są
nauczyciele, którzy odnosząsiędo swych podopiecznych z szacunkiem, zaufaniem i
empatią.
−Patrząc z perspektywy czasu, uważam, że jednym z moich największych bł
ędów
był
o to, że na początku pracy nie szukał
em osób, które mogł
yby podzielićsięze mną
swoim doświadczeniem − zwierzył mi się prezes dużego koncernu radiowotelewizyjnego. −Tak siębał
em, by nie wzięto mnie za osobęniekompetentną, że nikogo
nie prosił
em o radę, gdy musiał
em zajmowaćsięzupeł
nie nowymi dla mnie sprawami.
W ten sposób zamknął
em sobie drogędo wielu potencjalnie cennych źródełinformacji.
A teraz moja mł
oda współ
pracowniczka pojawia sięw drzwiach tego gabinetu i bez
wahania prosi mnie, żebym doradziłjej, jak zwrócićsięw jakiejśsprawie do prezesa
albo jak zachowaćsięw jakiejśsytuacji. Postę
puje mądrze.
W powszechnym przekonaniu doradzanie w pracy sprowadza siędo tego, że
doś
wiadczony pracownik z dużym stażem wyciąga pomocnądł
ońdo mł
odszego, który
przypadłmu do gustu. Tymczasem ludzie, którzy potrafią to robić
, mogą pomóc
każdemu, nawet przeł
ożonym. Czę
ś
ciątej sztuki jest kierowanie oddolne −pomaganie
osobie na wyż
szym stanowisku w lepszym wykonywaniu zadań. Na przykł
ad
podoficer marynarki wojennej wyjaś
nił
, jak musi uczyćmł
odszych oficerów kierowania.
„Mówięim »Wy dowodzicie okrę
tem, a ja dbam o cał
y ten sprzę
t dla was; macie prawo
wiedzieć
, jak on dział
a. Pytajcie mnie. I proś
cie o pomoc, kiedy trzeba«„ 29.

28 Richard Boyatzis i James Burrns, „The Heart of Human Resource Development: Counseling Competencies”, maszynopis niepublikowany,
1995; tak ż
e: Boyatzis i Burrns, „Validation of a Competency Model”.
29 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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Sztuka krytykowania
Jeś
li chodzi o przekazywanie zainteresowanym opinii o ich pracy, nikt chyba nie
robi tego lepiej niżShirley Delibero, szefowa New Jersey Transit Authority, która pod jej
kierownictwem stał
a się najsprawniej dział
ającą firmą przewozową w Ameryce.
Okazuje ona swoim podwł
adnym, że ich docenia, dzieląc sięz nimi stale pozytywnymi i
konstruktywnymi opiniami o ich pracy. „Poś
wię
cam wiele czasu na chwalenie moich
ludzi; kiedy ktoś wykonuje dobrą robotę
, wysył
am do niego list pochwalny −
powiedział
a mi. −Ale jeś
li ktośnawala, teżzwracam mu uwagę. Robisz ludziom zł
ą
przysł
ugę, jeś
li nie oceniasz ich pracy uczciwie. Musisz im uś
wiadomić
, co muszą
poprawić
”.
Podobnie jak Delibero postępuje każdy naprawdęchę
tny do pomocy szef. Mówi
pracownikowi konkretnie, co robi źle, radzi, jak to poprawići daje mu wyraźnie do
zrozumienia, że wierzy w jego umiejętnoś
ci i spodziewa się lepszych efektów.
Natomiast wygł
aszanie opinii krytycznych w momencie porwania emocjonalnego jest
posunięciem najgorszym z możliwych, ponieważnieuchronnie przeradzająsięone w
napaś
ćna pracownika, wywoł
ując u niego zł
oś
ći rozgoryczenie. Równie szkodliwe
skutki przynosi inny powszechnie popeł
niany bł
ąd − powstrzymywanie się od
przekazywania podwł
adnym jakiejkolwiek opinii o ich pracy.
W ramach badańwpł
ywu dzielenia sięz podwł
adnymi opiniami o ich pracy na ich
wiarę w siebie przeprowadzono symulację twórczego rozwiązywania problemów.
Biorących udziałw tym eksperymencie studentów chwalono, ganiono albo nie
wyrażano żadnej opinii o efektach ich starań. Uprzedzono, że ich wysił
ki zostaną
porównane z wynikami kilkuset innych osób, którym dano takie same zadania.
Studenci nie poinformowani o tym, jak wypadli, odebrali to jako taki sam cios jak ich
koledzy, których zganiono, a ich wiara w siebie zmniejszył
a sięw takim samym
30
stopniu . Sprawozdanie z tych badań kończy sięostrzeż
eniem: „Kiedy organizacja
pozbawia pracowników konkretnych informacji dotyczących ich pracy, może w ten
sposób niechcący wpł
ynąćnegatywnie na ich wyniki”.
Wszyscy pragniemy znaćopinie o tym, co robimy, a jednak wielu menedżerów,
kierowników i dyrektorów nie potrafi ich przekazywaćalbo po prostu nie ma na to
ochoty. W niektórych kulturach −zwł
aszcza w Azji i Skandynawii −istnieje niepisany
zakaz otwartego wyraż
ania opinii krytycznych, szczególnie w obecnoś
ci osób
postronnych. Dyrektor pewnej firmy z Arabii Saudyjskiej powiedział
: „W naszej
organizacji pracują ludzie dwudziestu siedmiu różnych narodowoś
ci. Wię
kszoś
ć
pochodzi z krajów, w których ludzi wychowuje sięw przekonaniu, że nie można mówić
30 Paulette A. McCarty, „Effects of Feedback on the Self-Confidence of Men and Women”, Academy of Management Journal 29(1986).
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źle o tych, z którymi siępracuje. W takiej sytuacji trudno jest przekazywaćuczciwe
opinie o czyjejśpracy”.
Z drugiej strony, brutalnie szczera opinia może byćprzykrywkądla zwykł
ej,
agresywnej rywalizacji, napaś
ciąupozorowanąna „pomoc”. Wyższy urzędnik pewnego
banku holenderskiego mówi: „Niektórzy tutaj wyrażająopinie tylko po to, by zdobyć
punkty w ostrej grze o pierwszeństwo; nie zwracająw ogóle uwagi na to, jak wpł
ywa to
na osobę
, której ta opinia dotyczy, sąza bardzo szczerzy. Ale nie jest to autentyczna
pomoc, lecz czę
ś
ćgry. Potrzeba im wię
cej empatii”.

Talent Pigmaliona
Marynarze, którzy stale wpadali w tarapaty albo po prostu nie wykonywali swoich
zadań, byli cię
żarem dla swoich kolegów. W marynarce wojennej okreś
lano ich
terminem „trudni marynarze bez motywacji”, w żargonie uż
ywanym na okrę
tach
zwano ich krótko „SW”, co był
o skrótem wyraż
enia „sł
aby wykonawca”.
Ich przeł
ożonych nauczono pewnego zestawu metod, które miał
y zmienić
zachowanie podkomendnych. Przede wszystkim −co był
o dla nich zupeł
nąnowoś
cią−
okazywania tym czarnym owcom, że mimo ich dotychczasowych odrażających
postę
pków oczekuje sięod nich, że stanąna wysokoś
ci zadania.
A zatem przeł
ożeni dali SW do zrozumienia, że wierzą w ich umieję
tnoś
ci i
możliwoś
ci, i zaczę
li ich traktowaćjak osoby, którym na pewno sięuda. Te pozytywne
oczekiwania okazał
y się bardzo skuteczne − SW zaczę
li sobie lepiej radzić we
wszystkich dziedzinach. Byli rzadziej karani, poprawił
y sięich wyniki, zaczęli nawet
31
bardziej dbaćo swój wygląd . Był
o to powtórzenie wyczynu Pigmaliona; obudzenie i
przeistoczenie tych ludzi, uś
wiadomienie im, że oczekuje sięod nich dobrej roboty.
Może to zdopingowaćdo dział
ania i staćsięczymśw rodzaju samospeł
niającego się
proroctwa.
Trenerzy sportowi, a takż
e dobrzy menedżerowie, wiedząod dawna, że moż
na
poprawićczyjeśosiągnięcia, dają
c mu odpowiednie zadanie do wykonania i wyraż
ając
wiarę, że jest w stanie sobie z nim poradzić
.
Dobrym sposobem pobudzania pozytywnych oczekiwań jest danie innym
możliwoś
ci ustalania sobie wł
asnych celów i zrezygnowanie z dyktowania warunków,
terminów i sposobów ich doskonalenia i rozwoju. Postawa taka odbierana jest przez
31 K.S. Crawford i in., „Pygmalion at Sea: Improving the Work Effectiveness of Low Performers”, Journal of Applied Behavioral Science
16(1980).
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podwł
adnych jako ś
wiadectwo zaufania i przekonanie, że potrafiąsami kierować
swoim losem, co jest podstawowącechąosób przejmujących inicjatywę.
Inna metoda zachęcania ludzi do lepszej pracy polega na wskazywaniu im
problemów bez sugerowania rozwią
zań. Implikuje to, że wierzymy, iżsami potrafiąje
znaleźć
. Strategiętęwykorzystująwybitni nauczyciele. Rozpoczynająz uczniami czy
studentami cośw rodzaju sokratycznego dialogu, zadająim ciąg wynikają
cych jedno z
drugiego pytań. Zmusza to studentów do samodzielnego znajdowania odpowiedzi, co
umacnia ich wiaręw siebie, w swojąumiejętnoś
ćpodejmowania decyzji32.
Na wyższym szczeblu doskonalenia „nauczyciel” czy „mistrz” wyznacza
dł
ugofalowe zadanie, które zapewni osobie „kształ
conej” wł
aś
ciwy trening,
doś
wiadczenie i naukęalbo postawi jąprzed odpowiednimi wyzwaniami. Może to
przybraćformęprzekazania jej pewnych uprawnień(i obowiązków) albo powierzenia
pieczy nad projektem, który wymagałbę
dzie zupeł
nie nowych umiejętnoś
ci. Wymaga
to od mistrza czy mentora wyczucia stopnia gotowoś
ci danej osoby do podję
cia się
zadania, jeś
li bowiem bę
dzie ono zbyt ł
atwe, kandydat niewiele się nauczy, jeś
li
natomiast zbyt trudne, może sięz nim nie uporać
, a porażka zniechęci go do dalszych
starań. Rzecz sprowadza siędo tego, by umiejętnie zaaranżowaćtakie doś
wiadczenie,
aby zwiększył
o wiarę podopiecznego w siebie i dał
o mu moż
noś
ć rozwijania
umieję
tnoś
ci. Najwyższą formą poparcia jest awansowanie pracowników na
odpowiednie stanowiska, będące wyrazem autentycznego uznania dla ich ś
wieżo
zdobytych umieję
tnoś
ci. Jednocześ
nie nowe stanowisko staje siępoligonem, na którym
mogądoskonalićte umieję
tnoś
ci i zdobywaćnastępne.
Warto wszakże zaznaczyć
, że chę
ćpomagania komuśw rozwijaniu zdolnoś
ci i
umieję
tnoś
ci może przekroczyćrozsądne granice i stanąćw sprzecznoś
ci z ogólnie
poję
tymi interesami organizacji. Zbytnie angażowanie sięw doradzanie i nauczanie,
kosztem innych potrzeb, jest bardzo niebezpieczne. Szefowie, którzy poś
wię
cajązbyt
wiele czasu i wysił
ku na rozwijanie podwł
adnych, a za mał
o na przewodzenie i
zarządzanie, sąw najlepszym wypadku przeciętnymi menedżerami33.
NASTAWIENIE USŁUGOWE
Uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Rozumieją potrzeby klientów i dostosowują do nich swoje usł
ugi lub
32 Mark Lepper i in., „Motivational Techniques of Expert Human Tutors”, w: S.P. Lajoie i S.J. Derry (red.), Computers as Cognitive Tools
(Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993).
33 Boyatzis, The Competent Manager,
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produkty.
 Szukająsposobów zwiększenia zadowolenia klientów i przywiązania ich do
firmy.
 Chę
tnie proponująwł
aś
ciwąpomoc.
 Podchwytująpunkt widzenia klienta, dział
ając jak zaufani doradcy.
Odwiedzićbutik Stephane & Bernard na wyspie St. Barts znaczy przekonaćsię, że
obsł
uga klienta jest sztuką
. Wł
aś
ciciele, od których imion sklep wzią
łnazwę
, podchodzą
do klientów z galijskim wdziękiem, humorem i dowcipem, i poś
więcająim cał
ąuwagę.
Pewnego leniwego styczniowego popoł
udnia moja żona i ja rozkoszowaliś
my się
tym przez dwie godziny. Żona i Bernard rozmawiali o jej życiu i ubraniach, a on co
chwila biegłdo wieszaków, aby znaleźćjakąśidealnądla niej czę
ś
ćgarderoby. Ale
poś
wię
ciłteżdwadzieś
cia minut na omówienie ze mnąmapy wyspy, rozprawiając o
plaż
ach, restauracjach i idealnych miejscach do nurkowania.
−Moim zadaniem jest przede wszystkim sprawić
,ż
eby każ
dy czułsiętutaj dobrze i
wygodnie − wyjaś
nia Bernard, wskazując na sklep, w którym na 450 stopach
kwadratowych upakowano kreacje bę
dące dzieł
em pię
tnastu najlepszych projektantów.
Ten maleńki butik zarabia w przeliczeniu na stopękwadratowąpię
ciokrotnie wię
cej niż
inne sklepy odzież
owe, a zdecydowaną większoś
ć zysków wypracowuje w ciągu
czterech miesię
cy sezonu turystycznego.
Wł
aś
ciciele przeciwni sąpodejś
ciu do sprzedaży, w którym liczy siętylko zysk, „w
którym sprzedawców nie obchodzi, czy cośwygląda dobrze czy nie. Chcątylko
sprzedaćtowar, a wię
c cokolwiek wybierasz, powiedząci, że pasuje idealnie −mówi
Stephane. −Jeś
li nie podoba mi się
, jak cośwygląda na klientce, to mówięjej o tym i
wyjaś
niam, dlaczego tak uważam. Nie chcęsprzedaćczegoś
, co siędla niej nie nadaje.
W odniesieniu do moich klientek zachowujęsięjak doradca”.
I tym wł
aś
nie sądla swoich mniej wię
cej trzystu stał
ych klientek. Znająje tak
dobrze, że kiedy wyruszają po zaopatrzenie, wielu zakupów dokonują z myś
lą o
konkretnych osobach.
„Na najwyż
szym poziomie obsł
ugi dział
amy jako rzecznicy klienta. Czasami może
to nawet prowadzić do zaproponowania klientowi wyrobu naszego konkurenta.
Tracimy wówczas okazję natychmiastowej sprzedaż
y naszego produktu, ale
umacniamy jego zaufanie, co w przyszł
oś
ci będzie procentować
”.

Szersze widzenie
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W nowoczesnej organizacji każdy ma „klientów”. Każdy kolega, któremu musimy
pomóc albo którego potrzeby ł
ącząsięw jakiśsposób z nasząpracą, jest pewnego
rodzaju klientem. Gwiazdy wychodząze skóry, aby zawsze byćna zawoł
anie klienta,
zwł
aszcza w momentach kluczowych. Pomagająteżklientowi wypaś
ćdobrze, robiąc na
przykł
ad coś
, dzię
ki czemu klient (lub współ
pracownik) osiąga widoczny sukces.
U osób zatrudnionych w dziale zasił
ków i odszkodowańSandoz Pharmaceuticals
znakomita obsł
uga klienta przybierał
a takie formy jak zostawanie po godzinach pracy,
by pomóc szefowi w opracowaniu systemu bodźców finansowych albo podawanie
dyrektorowi prywatnego numeru telefonu, by w krytycznym okresie reorganizacji być
w każdej chwili, dniem i nocą, do jego dyspozycji34. Niekiedy oznaczał
o to godzenie się
na to, by zasł
ugęza dobrze wykonanąrobotęprzypisano innej osobie.
Po to, by bł
yszczećw sferze usł
ug, musimy staraćsięzadowolićklienta, nie czekając
na jego skargi i utyskiwania, ale szczodrze udzielając informacji, które mogąmu się
przydać, choćsami nie mamy z tego żadnego widocznego pożytku. Postawa taka
sprzyja bowiem wytworzeniu opartej na zaufaniu wię
zi. Klient albo współ
pracownik
zaczyna wówczas traktowaćnas jako wiarygodne źródł
o rzetelnych i pomocnych
informacji, ma ciepł
eiż
yczliwe nastawienie, dzię
ki czemu stosunek mię
dzy nim a nami
daleko wykracza poza zwykł
ąrelacjękupiec −sprzedawca.
Oczywiś
cie, do tego potrzebna jest empatia. Weźmy wyniki badańpersonelu dział
u
sprzedaży firmy oferującej sprzę
t biurowy, która zaopatruje zarówno organizacje
przemysł
owe, jak i agencje rzą
dowe. Najlepszym czł
onkom tego zespoł
u udawał
o się
ł
ączyćpunkt widzenia klienta z odpowiedniąasertywnoś
ciąi pomagaćmu wybrać
35
produkty, które zaspokajał
y potrzeby obu stron .
Jeś
li jednak sprzedawca za bardzo stara siękierowaćklientem, może to wywoł
ać
jego niezadowolenie, a nawet irytację. Wybitni sprzedawcy empatyzująz klientem w
początkowej fazie kontaktu, starając sięwyczućjego punkt widzenia, dostrajając się
podczas dalszych rozmów do jego nastroju. Wychwytują na przykł
ad, oznaki
ś
wiadczące o tym, że ich sugestie nie przypadł
y klientowi do gustu i okazują
zatroskanie z tego powodu, zanim pozwoląsobie na inne rady.
Zmiana nastawienia na takie, w którym centralne miejsce przyznaje siępotrzebom
klienta, ł
ączy sięz dążeniem do okazywania mu jak największej życzliwoś
ci. Ma to
zasadnicze znaczenie przy obchodzeniu się z niezadowolonymi czy rozż
alonymi
klientami. „Klientka miał
a pewne trudnoś
ci z otrzymaniem zwrotu pieniędzy −
36
wspomina szef dużego domu towarowego . −Przyszł
a do mnie, ponieważjej zdaniem
34 Richard H. Rosier (red.), The Competency Model Handbook, vol. 2 (Boston: Linkage, 1995).
35 Donald McBane, „Empathy and the Salesperson: A Multidimensional Perspective”, Psychology and Marketing 12(1995).
36 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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nasz gł
ówny księ
gowy zachowałsięwobec niej nieuprzejmie. Jestem pewien, że był
o to
po prostu zwykł
e nieporozumienie, ale przeprosił
em ją, pomogł
em dostaćczek na
zwrot pienię
dzy i odprowadził
em do wyjś
cia. Naprawienie tego zaję
ł
o mi raptem kilka
minut, a ona wyszł
a w lepszym nastroju, niżprzyszł
a”.
Ostatnie zdanie warto powtórzyć: „Wyszł
a w lepszym nastroju, niżprzyszł
a”. To,
jak klienci sięczująpodczas kontaktów z pracownikiem, okreś
la ich stosunek do cał
ej
firmy. W sensie psychologicznym „firma” sprowadza siędla klienta wł
aś
nie do tych
kontaktów. Każdy kontakt klienta z firmączy firmy z klientem osł
abia lub umacnia jego
przywiązanie do niej. Parafrazując wyrocznię biznesu, Petera Druckera można
powiedzieć
, że celem biznesu nie jest sprzedanie towaru, ale zyskanie i utrzymanie
klienta.

Koszty redukcji kosztów
Nancy Cohen weszł
a do sklepu sieci Pier z zamiarem kupna nowych krzesełdo
kuchni. W sklepie był
y krzesł
a, jakie chciał
a kupić
, ale wyszł
a z pustymi rękami i
wś
ciekł
a.
−Był
am zdecydowana je kupić−powiedział
a mojemu koledze37 −ale nie mogł
am
znaleź
ć nikogo, kto by mi pomógł
. Sprzedawcy byli za bardzo zajęci rozmową.
Powiedział
am kobiecie, która w końcu raczył
a zwrócićna mnie uwagę: „Interesująmnie
te krzesł
a na wystawie. Czy macie takie w sprzedaży i czy sąw innych kolorach?”
Odpowiedziąbyłnieokreś
lony ruch rękąw stronęrogu sklepu, gdzie znajdował
o
sięstoisko ze szkł
em i bardziej nawet nieokreś
lone, niemal tajemnicze sł
owa: „Chyba są
w takim kolorze”.
Powiedziawszy to, sprzedawczyni porzucił
a ją... i okazjęsprzedania towarów za 800
dolarów.
Sprzedawczyni ta zupeł
nie nie potrafił
a obsł
ugiwaćklientów, a przecieżjest to
podstawowa umieję
tnoś
ć
, której wymaga sięod każdego, kto reprezentuje firmęwobec
38
klienteli . Co gorsza, niekompetencja ta staje sięcoraz powszechniejszym zjawiskiem w
amerykańskich sklepach detalicznych i rabatowych. Ankieta przeprowadzona w 1996
roku przez Yankekwich Partners wś
ród konsumentów wykazał
a, że w rankingu
dwunastu różnych organizacji ś
wiadczących usł
ugi konsumenckie detaliś
ci tacy zajmują
37 Jennifer Steinhauer, „Whatever Happened to Service?” The New York Times, March 4, 1997.
38 Wię
cej szczegół
ów znaleź
ćmoż
na w: Spencer i Spencer, Competence at Work.
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jedenaste miejsce, plasując sięza firmami telekomunikacyjnymi, restauracjami, a nawet
39 . Jednąz przyczyn tego stanu rzeczy wydaje się
pocztą
zbyt ostra redukcja zatrudnienia
w sklepach, innąograniczenie szkolenia pracowników −detaliś
ci wydająobecnie na
szkolenie mniej pienię
dzy niżna wszelkie inne aspekty swojej dział
alnoś
ci.
Jednąz najgorszych oznak niekompetencji w obsł
udze klientów jest nastawienie
„my przeciw nim”, w którym postrzega sięklienta jako wroga i traktuje jak kogoś
, kim
trzeba manipulować
. Postawa ta odbija się niekorzystnie na wynikach pracy
sprzedawców, ponieważw istocie rzeczy nie dostrzegająoni klienta. Moż
e to prowadzić
do prób wciś
nięcia klientowi czegoś
, czego nie tylko nie potrzebuje, ale co stoi w jawnej
sprzeczności z jego potrzebami.
WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI
Tworzenie i podtrzymywanie szans na osią
gnię
cia dzię
ki wykorzystywaniu róż
nych typów
ludzi
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Szanująludzi z różnych ś
rodowisk i odnosząsiędo nich dobrze.
 Rozumiejąodmienne ś
wiatopoglądy i sąwraż
liwe na różnice grupowe.
 Postrzegająróżnorodnoś
ćjako szansęi tworząś
rodowisko, w którym mogą
rozwijaćsięróżni ludzie.
 Wystę
pująprzeciwko uprzedzeniom i nietolerancji.
Czę
sto opowiadam o moim spotkaniu z kierowcąautobusu w Nowym Jorku, który
− przedzierając się przez zatł
oczone ulice − gawę
dził wesoł
o z pasażerami,
wprowadzając ich w dobry nastrój i nastrajając optymistycznie do ż
ycia. Nawet ci,
którzy wsiedli do autobusu w zł
ym humorze, opuszczali go uś
miechnięci i podniesieni
na duchu. Byłto zapierający dech w piersiach pokaz mistrzowskiego opanowania
umieję
tnoś
ci społ
ecznych.
Zwykł
em opisywać tego kierowcę jako „czarnoskórego mężczyznę okoł
o
sześ
ć
dziesiątki”. Kiedyśjednak po wykł
adzie podeszł
a do mnie Afroamerykanka i
zapytał
a prowokacyjnie „Dlaczego wspomina pan o tym, że byłczarny? Czy gdyby był
Żydem albo Japończykiem, to teżby pan to podkreś
lał
?”
Jej pytanie zupeł
nie mnie zaskoczył
o. Myś
ląc o tym, zdał
em sobie sprawę
, że
podkreś
lenie rasy kierowcy był
o częś
ciąmojej repliki na książkęThe Bell Curve [Krzywa
dzwonowa], której autorzy dowodzili, że kluczem do sukcesu jest wysoki iloraz
39 O ankiecie Yanhelovicha donosi Steinhauer, „Whatever Happened to Service”.
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inteligencji i że Amerykanie afrykańskiego pochodzenia są pod tym wzglę
dem
upoś
ledzeni w porównaniu z innymi rasami. Wedł
ug przeprowadzonej przeze mnie
analizy książka ta opiera sięna fał
szywych danych, a poza tym iloraz inteligencji jest
zaledwie jednym z cał
ego szeregu czynników, które umożliwiająosiągnięcie w życiu
sukcesu, przy czym najważ
niejsząrolęodgrywa inteligencja emocjonalna40. A zatem
wspominają
c o kolorze skóry kierowcy, chciał
em podkreś
lić
, że ten Afroamerykanin
miałwyjątkowy talent w tej ostatniej dziedzinie.
Jednak moja interlokutorka odparł
a, że nic takiego nie wynika z mojego opisu i że
jeś
li jąsł
uch nie myli, to wydajęsięopisywaćkogoś
, kto skwapliwie stara sięsprawiać
przyjemnoś
ćbiał
ym. W każdym razie, jej zdaniem, rasa był
a tu zupeł
nie bez znaczenia.
I miał
a rację
. W kontekś
cie, w jakim opowiadał
em tę historię
, rasa nie miał
a
znaczenia. Zwracanie uwagi sł
uchaczy czy czytelników na rasębył
o podnoszeniem
kwestii, która nie miał
a nic wspólnego z gł
ównym punktem tych wywodów. Od tamtej
pory przestał
em mówićo kolorze skóry tego kierowcy.
Zwracanie uwagi na czyjąśprzynależnoś
ćdo takiej czy innej grupy, kiedy nie ma to
żadnego związku z przedmiotem rozważań, może przywoł
ać wszystkim
zainteresowanym na myś
l stereotypowe wyobrażenia o tej grupie. A stereotypowe
wyobrażenia mogąmiećkonotacje emocjonalne, które wpł
ywająujemnie na jakoś
ć
pracy.
Destrukcyjny wpł
yw stereotypowych wyobrażeń, zwł
aszcza dotyczą
cych
przedstawicieli grup mniejszoś
ciowych zatrudnionych w jakiejśorganizacji, wykazał
a
seria badań przeprowadzonych przez Claude’a Steele’a, psychologa z Uniwersytetu
Stanforda. Steele zna sięna rzeczy; jest jednym z kilku zaledwie Afroamerykanów na
tym, zatrudniającym przeważnie biał
ych, wydziale.
Chociażeksperymenty Steele’a dotyczył
y wyników osiąganych przez studentów, to
ich implikacje odnosząsięrównieżbezpoś
rednio do wyników pracy, a ogólna konkluzja
brzmi: negatywne stereotypy mogąje pogarszać
. Aby odnieś
ćsukces w pracy, musimy
czuć, że tu wł
aś
nie jest nasze miejsce, że jesteś
my akceptowani i cenieni, że mamy
umieję
tnoś
ci i zalety potrzebne do uzyskiwania dobrych, a nawet znakomitych
wyników. Jeś
li negatywne stereotypy podkopują te zał
oż
enia, to przeszkadzająw
osiąganiu takich wyników.
40 Autor zy tej ksią
żki ignorujądane ś
wiadczą
ce o tym, że różnica w ilorazie inteligencji mię
dzy biał
ymi a czarnymi Amerykanami nie występuje
w kulturach wysp le ż
ących na Morzu Karaibskim, w których czarni nie sągrupąuciskanąi ż
e takąsamąrozpię
toś
ćwyników badańilorazu
inteligencji, jaka istnieje mię
dzy biał
ymi i czarnymi w Stanach Zjednoczonych, stwierdza sięw każdym społ
eczeństwie, w którym istnieje grupa
uprzywilejowana i grupa ciemięż
ona, co sugeruje, że wynika ona nie z przyczyn rasowych, lecz warunków społ
ecznych i ekonomicznych. Nie
wspomina sięrównieżtam, ż
e gdy czł
onkowie grupy uciskanej wyemigrujądo kraju, w którym nie sągnę
bieni, róż
nica w ilorazie inteligencji
znika jużw nastę
pnym pokoleniu. Zob.: Ulric Neisser (red.), The Rising Curue: Long-Term Gains in IQ (Washington, DC: APA Press, 1998).
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Na okreś
lenie tej emocjonalnej zasadzki Steele ukuł termin „zagrożenie
stereotypem”. Przejawia sięono tym, że w organizacji oczekuje sięod osoby pasującej
do stereotypu gorszej pracy, co stwarza atmosferę
, która wpł
ywa negatywnie na jej
41
zdolnoś
ci i umieję
tnoś
ci . Oczekiwania takie mogąu tej osoby wywoł
ywaćniepokój
poważnie upoś
ledzający jej zdolnoś
ć myś
lenia. Jak konaliś
my się w rozdziale V,
pobudzone ciał
o migdał
owate zmniejsza pojemnoś
ćpamię
ci operacyjnej, a zagrożenie
stereotypem może z cał
ąpewnoś
ciąpobudzićciał
o migdał
owate.

Wiszą
ce w powietrzu zagrożenie
Test, który opracowałSteele, byłdoś
ćprosty. Studentów i studentki, którzy byli
dobrzy z matematyki, poproszono o rozwiązanie zadań z egzaminu wstę
pnego.
Podzielono ich na dwie grupy. Pierwszej grupie powiedziano, że wyniki testu zwykle
odzwierciedlają różnice w zdolnoś
ciach mię
dzy mę
żczyznami i kobietami. Drugiej
grupie nic nie powiedziano.
Wyniki kobiet był
y zdecydowanie gorsze niżmę
żczyzn, ale tylko wtedy, kiedy
powiedziano im, że osoby ich pł
ci gorzej radzą sobie z tego rodzaju zadaniami.
Studentki, których nie poinformowano o tych różnicach, wypadł
y równie dobrze jak
studenci.
Taki sam efekt zaobserwowano u czarnoskórych, którym powiedziano, że test ten
ujawnia różnice w uzdolnieniach między przedstawicielami odmiennych ras.
Eksperymenty Steele’a dostarczył
y wymownych dowodów na sił
ę oddział
ywania
stereotypów, przejawiającąsięnawet wtedy, kiedy zaledwie sięje sugeruje. Steele
stwierdził
, że czynnikiem, który wpł
ywałna pogorszenie sięwyników kobiet, był
upoś
ledzający ich zdolnoś
ci umysł
owe niepokój. Chociażbył
y potencjalnie zdolne do
poprawnego rozwią
zania wszystkich zadań, niepokój wywoł
any zagraż
ającym im
stereotypem nie pozwalałna wykorzystanie tego potencjał
u.
Steele utrzymuje, że niepokój ten zwiększa jeszcze interpretacja wyników narzucana
przez ów stereotyp. Niepokój, który normalnie wzbudza trudne zadanie, postrzega się
jako potwierdzenie tezy, że nie jest sięw stanie prawidł
owo wykonaćtego zadania, co
potę
guje niepokój wywoł
any faktycznie gorszymi wynikami.
Najbardziej narażone na odczucie na wł
asnej skórze skutków zagrożenia
stereotypem sąosoby znajdują
ce sięw awangardzie danej grupy −pierwsze kobiety,
które zostająpilotami odrzutowców albo −powiedzmy −pierwsi czł
onkowie jakiejś
41 Claude M. Steele”A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance”, American Psychologist, June 1997.
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mniejszoś
ci, którzy otwierająfirmęprawniczączy maklerską. Choćposiadają doś
ć
umieję
tnoś
ci i wiary w siebie, aby wejś
ćna to nowe terytorium, to kiedy jużsiętam
znajdą, mogąodczućz cał
ąsił
ąefekt zagrożenia stereotypem i po raz pierwszy popeł
nić
wywoł
ane negatywnymi emocjami bł
ę
dy.
Potwierdzeniem tego sąkł
opoty będące udział
em kobiet na wysokich stanowiskach.
Badania takich kobiet i ich przeł
ożonych wykazał
y, że dyrektorzy sąprzekonani, iżw
awansowaniu ich podwł
adnych odmiennej pł
ci na najwyższe stanowiska przeszkadza
ich brak doś
wiadczenia w zarządzaniu. Natomiast kobiety na stanowiskach
kierowniczych wymieniał
y jako dwie najważniejsze przyczyny tego stanu rzeczy
stereotypy i wykluczanie ich z nieformalnych ukł
adów w miejscu pracy 42.
Zagrożenie stereotypem peł
nią
cych funkcje kierownicze kobiet wydaje sięujawniać
w specyficznych okolicznoś
ciach. Przeglą
d sześ
ć
dziesięciu jeden badań przejawów
uprzedzeńwobec kobiet w miejscu pracy pokazuje, że najsilniej występująone wtedy,
kiedy kobiety obejmująstanowiska tradycyjnie piastowane przez mę
żczyzn i wtedy,
43
kiedy oceniane sąnie przez inne kobiety, lecz przez mężczyzn .

Czym groż
ąstereotypy
Steele twierdzi, że zagrożenie stereotypem może byćjednym z powodów, że jest tak
mał
o kobiet wś
ród matematyków, inżynierów i fizyków. Chociaż w szkole
podstawowej i gimnazjum dziewczęta nie odstają w Ameryce od chł
opców pod
wzglę
dem zdolnoś
ci matematycznych, to od pierwszej klasy liceum ich wyniki
zaczynająsiępogarszać
, a różnica ta powię
ksza sięna studiach. Kobiety odpadająze
studiów matematycznych, fizycznych i inżynierskich dwa i półraza częś
ciej niż
mę
żczyź
ni. W Ameryce uzyskująone zaledwie 22 procent dyplomów magisterskich i 13
procent stopni doktorskich w tych dziedzinach oraz zajmują tylko 10 procent
związanych z takim wykształ
ceniem miejsc pracy (gdzie, nawiasem mówią
c, zarabiają
44
tylko trzy czwarte tego, co mężczyźni na takich samych stanowiskach) .
Ten brak osiągnię
ćnie ma nic wspólnego z umieję
tnoś
ciami. Jest on w znacznej
mierze skutkiem oddział
ywania upoś
ledzających zdolnoś
ci stereotypów. Zdaniem
42 „Women in Corporate Leadership: Progress and Prospects”, Catalys t, New York, 1996.
43 Badania tego zjawiska, prowadzone przez Alice Eagley z Northwestern University, zrelacjonowane został
y w: The American Psychological
Association Monitor, August 1997.
44 N.M. Hewitt i E. Seymour, „Factors Contributing to High Attrition Rates Among Science and Engineering Undergraduate Majors”,
sprawozdanie dla Alfred P. Sloan Foundation, 1991.
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Steele’a kiepskie osiągnię
cia czarnoskórych i kobiet mimo dobrych wyników, jakie
uzyskująw testach, ś
wiadcząo roli zagrożeńemocjonalnych w dziedzinach, w których
pokutują stereotypowe wyobrażenia o ich zdolnoś
ciach. Znalazł
szy się w takiej
dziedzinie i znając stereotyp, do którego pasujemy, jesteś
my szczególnie podatni na
zwątpienie w nasze zdolnoś
ci i niezbyt silnie przeciwstawiamy się próbom
kwestionowania naszych talentów i umiejętnoś
ci, co podkopuje wiaręw siebie. To
niepokój ukazuje w jaskrawym ś
wietle wszem wobec (przynajmniej we wł
asnym
wyobrażeniu) nasze niedociągnię
cia i niepowodzenia.
Na przykł
ad na postępy czarnoskórych studentów wpł
ywająnegatywnie „plotki o
ich niższoś
ci intelektualnej”, takie jak te, które przedstawia książka The Bell Curve.
Skutki takiego samego rodzaju bł
ędnego myś
lenia odczuwają boleś
nie uciskane
mniejszoś
ci na cał
ym ś
wiecie. Steele twierdzi, że negatywne stereotypy społ
eczne
utrzymująsięsił
ąprzyzwyczajenia i onieś
mielająosoby należące do grup społ
ecznych,
które są postrzegane przez ich pryzmat. To onieś
mielenie jest silnym czynnikiem
emocjonalnym, wpł
ywającym ujemnie na osiągnięcia w pracy.

Sukces dzię
ki innym
Jedno z hasełpropagowanych obecnie przez HarvardzkąSzkoł
ęBiznesu brzmi:
„Sukces dzięki innym, którzy różniąsięod ciebie”. Różnice sąźródł
em sił
y, co sprawia,
że zdolnoś
ćwspierania różnorodnoś
ci staje sięcoraz waż
niejsząkompetencją.
Poza brakiem tolerancji dla nietolerancji zdolnoś
ćwspierania różnorodnoś
ci opiera
sięna trzech umieję
tnoś
ciach: dobrym ukł
adaniu sobie stosunków z odmiennymi od nas
osobami, docenianiu unikatowych sposobów dział
ania innych oraz podchwytywaniu
wszelkich szans zrobienia interesów, jakie mogąstwarzać
.
Zasady te wytyczajądrogędo −jak to ujęli David Thomas i Robin Ely w artykule
zamieszczonym w „Harvard Business Review” −potencjalnych korzyś
ci, wspierania
różnorodnoś
ci i zyskownoś
ci, lepszego uczenia sięwszystkich czł
onków organizacji,
45
elastycznoś
ci i szybkiego dostosowywania siędo zmian na rynku .
Świadczy o tym historia wystę
pującej w obronie interesu publicznego firmy
prawniczej z pół
nocnego wschodu Stanów Zjednoczonych. W latach osiemdziesiątych
jej w cał
oś
ci biał
y personel zacząłsięmartwić
, że gł
ówne klientki firmy, kobiety
występujące z pozwami przeciw swoim pracodawcom, równieżsąwszystkie biał
e.
45 David A. Thomas i Robin J. Ely, „Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diversity”, Harvard Business Review,
September/October 1996.
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Firma poczuł
a sięzobligowana do zróżnicowania klientów.
Zatrudniono wię
c prawniczkępochodzenia latynoskiego w nadziei, że spowoduje to
napł
yw hiszpańskoję
zycznej klienteli. Zdarzył
o się jednak coś wię
cej, ponieważ
prawniczka wniosł
a nowy sposób myś
lenia o podstawowych zadaniach samej firmy.
Jednym z rezultatów tego nowego podejś
cia stał
o sięrozszerzenie pola dział
ania poza
sprawy dotyczące tylko kobiet. Mię
dzy innymi firma wniosł
a do sądu precedensową
sprawęprzeciwko polityce nakazującej używanie w urzędach tylko języka angielskiego.
Wkrótce zaczęto zatrudniaćrównieżinnych prawników nie należących do rasy
biał
ej.
−Wpł
ynę
ł
o to −mówi jeden z gł
ównych wł
aś
cicieli −na nasząpracęw ten sposób,
że rozszerzył
o poję
cie o tym, jakie kwestie sąważne, i pozwolił
o na ich nowe, twórcze
ujęcie, co nie był
oby możliwe, gdyby personel pozostałw cał
oś
ci biał
y. To naprawdę
46
zmienił
o istotęi jakoś
ćnaszej pracy .
Kiedy przywódcy organizacji ceniąspostrzeż
enia i pomysł
y, które wnosząosoby
wywodzące sięz różnych ś
rodowisk, może to prowadzićdo wzbogacenia oferty firmy i
zwiększenia jej konkurencyjnoś
ci na rynku. Przyjrzyjmy siędział
aniu firmy ś
wiadczącej
usł
ugi finansowe, która jako model sprzedaży swych usł
ug preferował
a szybko
prowadzone rozmowy telefoniczne, podczas których zasypywano klientów ofertami.
Dział
o siętak, dopóki jej kierownictwo nie uś
wiadomił
o sobie, że najlepsze wyniki
sprzedaży uzyskują kobiety, które nawiązywał
y kontakty z klientami wprawdzie
powoli, ale za to sąone ś
cisł
e i dł
ugotrwał
e. Wprowadzono wię
c bardziej elastyczne
podejś
cie do sprzedaży, zachęcając pracowników do postę
powania w sposób, który
najbardziej odpowiada im ze względu na zwyczaje przyję
te w ś
rodowisku, z którego
pochodzą. Firma owa wykorzystał
a wnioski pł
ynące z sukcesów jej pracownic dla
zakwestionowania swoich zał
ożeń, nauczenia sięinnego podejś
cia i zmiany stylu pracy,
a dzię
ki wspieraniu różnorodności prosperuje teraz lepiej niżw przeszł
oś
ci.
ŚWIADOMOŚĆPOLITYCZNA
Rozpoznawanie prą
dów społ
ecznych i politycznych
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Trafnie rozpoznająstosunki mię
dzy kluczowymi osobami z kręgów wł
adzy.
 Wykrywająważne sieci ukł
adów towarzyskich.
 Rozumiejąsił
y, które kształ
tująpoglądy klientów i konkurentów i wpł
ywają
na ich zachowania.
46 Tamże.
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Wybitny dyplomata opowiada, jak skierowano go na placówkędo posiadają
cego
obfite zasoby ropy naftowej kraju afrykańskiego, gdzie szybko dowiedziałsię, że
polityką eksploatacji tego surowca kieruje faktycznie „siostrzeniec kochanki szefa
gabinetu premiera”. Szybko więc postarałsięo zaproszenie na przyjęcie, na którym
mógłpoznać owego siostrzeńca, zaprzyjaźnić się z nim i na koniec skł
onić do
47
korzystnych dla siebie posunięć.
Umieję
tnoś
ćodczytywania realiów politycznych jest niezbę
dna dla tworzenia sieci
zakulisowych powiązańi koalicji, które pozwalająnam −bez względu na nasząpozycję
zawodową−wywieraćwpł
yw. Miernym pracownikom brakuje takiego rozeznania w
ukł
adach społ
ecznych, przez co zdradzają niepokojąco niski poziom rozsądku
politycznego.
Dyrektorka do spraw szkolenia i rozwoju jednej z firm pierwszej pięć
setki
magazynu „Fortune” zwrócił
a siędo mnie z proś
bąo pomoc przy opracowywaniu
programu dla menedżerów, ponieważ−jak powiedział
a bez owijania w baweł
nę−
„wielu z naszych menedżerów można okreś
lićjako nie zdających sobie sprawy z tego,
co sięwokółnich dzieje”.
Każda organizacja ma swój wł
asny, niewidzialny ukł
ad poł
ączeń i wpł
ywów.
Niektóre osoby nie dostrzegajątego ś
wiata, znajdującego siępoza zasię
giem radaru,
podczas gdy inne mają jego peł
ny obraz na swoich ekranach. Umiejętnoś
ć
rozpoznawania prądów, które wpł
ywają na faktycznych decydentów, zależy od
zdolnoś
ci empatycznych na poziomie organizacji, a nie tylko interpersonalnym.
Osoby podtrzymujące stosunki z innymi zatrudnionymi w tej samej organizacji,
ukł
adające sięw bogatąsiećpoł
ączeń, mająna ogółdobre rozeznanie w tym, co się
wokółnich dzieje. Dzięki temu wywiadowi towarzyskiemu dostrzegająwpł
yw, jaki
wywierająna organizacjęrozgrywające siępoza niąwydarzenia. Na przykł
ad, osoby
osiągające znakomite wyniki w sprzedaży potrafiąrozpoznawaćprądy przenikające
organizacje bę
dące ich klientami. Jedna z takich osób dał
a następują
cy przykł
ad:
„Pewien wiceprezes, który stosunkowo od niedawna znajdowałsięw zarzą
dzie firmy
bę
dącej dużym odbiorcąnaszych wyrobów, byłwschodzącągwiazdąi »pupilkiem«
prezesa. Faktycznie to on podejmowałdecyzje; miałcarte blanche od prezesa.
Stwierdziliś
my, że umacnianie stosunków towarzyskich z nim dobrze posł
uży naszej
firmie i jest kluczem do zwiększania sprzedaży”48.
Zdolnoś
ć ta jest cechą wspólną wybijających się pracowników w większoś
ci
47 Politycznie ś
wiadomego dyplomatęopisałDavid McClelland we wstępie do: Spencer i Spencer, Competence at Work.
48 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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organizacji. Ogólnie biorąc, wyróżnia ona znakomitych menedżerów, prezesów i
dyrektorów. Umiejętnoś
ć obiektywnego rozpoznania sytuacji, na którą patrzą bez
zniekształ
cających rzeczywistoś
ćsoczewek uprzedzeń i z góry przyjmowanych tez,
pozwala im skutecznie reagować
, a im wyż
ej plasująsięw strukturze organizacyjnej
firmy czy instytucji, tym bardziej sięona liczy49.
Pracownicy wysokiego szczebla znajdująsięw trudnym poł
ożeniu, ponieważstale
muszą godzićsprzeczne punkty widzenia, zarówno wewną
trz organizacji, jak i w
otaczającym jąś
wiecie. Bez politycznej przenikliwoś
ci menedżerowie nie dadząsobie
rady z równoważeniem opinii kolegów, szefów, podwł
adnych, klientów i konkurentów.
Muszą spojrzeć na sytuację z pewnego dystansu, zapominając o wł
asnym
zaangażowaniu emocjonalnym w oceniane wydarzenia, aby uzyskać bardziej
obiektywny ogląd. W obliczu konfliktu potrafiąspojrzećna przedmiot sporu z różnych
punktów widzenia, opisując doś
ćdokł
adnie stanowisko każdej osoby biorącej udziałw
sporze. Jest tak mimo faktu, że rzadko zdarza się
, byś
my nie mieli wł
asnej opinii o
wydarzeniach albo by nie budził
y w nas żadnych uczuć
, zwł
aszcza jeś
li mająpewien
ł
adunek emocjonalny. Ta kompetencja nadbudowuje sięna samokontroli emocjonalnej i
empatii, umoż
liwiając nam uzyskanie jaś
niejszego obrazu wydarzeńi nie pozwalając na
ich ocenęjedynie z naszego punktu widzenia.

Wyczucie polityczne
Wiceprezes zarzą
du dużej amerykańskiej firmy naftowej pojechałdo Chin za
rządów Deng Xiaopinga. Wygł
osiłtam przemówienie do mał
ej grupy wyższych
urzę
dników, podczas którego pozwoliłsobie na parękrytycznych uwag na temat
prezydenta Clintona 50.
Publicznoś
ćzamarł
a w milczeniu, a kiedy skończył
, nikt nie powiedziałani sł
owa.
Nastę
pnego dnia jeden ze sł
uchaczy przyszedłdo biura firmy z przeprosinami i
powiedziałoględnie: „Przepraszamy, że nie potrafiliś
my podjąćwczoraj rozmowy. Ale
rozumie pan, że o wielu sprawach, które poruszyłwasz wiceprezes, nie mamy
najmniejszego poję
cia. Te tematy sąnam obce”.
Pracownik, który odebrałten komunikat, powiedział później: „Uważam, że
zachowali siębardzo wyrozumiale. To, czego nie powiedzieli mi prosto w oczy, a tylko
zasugerowali, brzmiał
oby mniej więcej tak: »Wasz wiceprezes może krytykować
49 Boyatzis, The Competent Manager.
50 O spotkaniu tym pisze Richard Rosier, The Competency Model Handbook vol. 3
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Clintona i uważać
, że wszystko jest w porządku, ale gdybyś
my my dzieli cośtakiego o
gł
owie naszego państwa, to prawdopodobnie następnego dnia wylądowalibyś
my w
więzieniu«„.
Wspomniany wiceprezes wykazałsięzupeł
nym brakiem wyczucia podstawowych
regułkultury, z przedstawicielami której rozmawiał
. Podobnie jak róż
ne kultury
narodowe, każda organizacja ma wł
asne niepisane zasady ustalające, co jest
dopuszczalne, a co nie. Empatia na poziomie organizacyjnym oznacza dostrojenie siędo
klimatu i kultury danej organizacji.
Wyrazem wewnątrzorganizacyjnej polityki, której nie da się uniknąć
, są
rywalizujące ze sobąkoalicje i walki o wł
adzę. Wyczucie linii tych podział
ów pozwala
nam lepiej zrozumieć
, o co toczy sięgra i zwrócićuwagęna to, co naprawdęliczy siędla
najważniejszych decydentów. Na jeszcze wyższym poziomie ś
wiadomoś
ćta obejmuje
wiedzęo potęż
niejszych sił
ach dział
ających na ś
wiecie −naciskach konkurencji albo
organów prawodawczych, moż
liwoś
ciach stwarzanych przez nowe technologie, sił
ach
politycznych i tym podobnych czynnikach − które stwarzają globalne szanse i
ograniczenia dla wszystkich organizacji.
Ostrzeż
enie: Chociażtak zwane „zwierzęta polityczne”, czyli osoby prowadzące grę
politycznąw organizacji dla swoich wł
asnych celów i korzyś
ci, potrafiądoskonale
rozszyfrowaćniewidzialnąsiećwł
adzy, to fakt, że czyniąto jedynie w swoim wł
asnym
interesie, nie pozwala jej wł
aś
ciwie spożytkować
. Ignorująone informacje, które nie
sł
użąich prywatnym celom, co może stwarzaćluki w obrazie cał
oś
ci. Oznacza to
również, że nie dostrajająsiędo uczućosób ze swego otoczenia, jeś
li nie ma to związku
z ich prywatnymi ambicjami, a w konsekwencji często jawią się jako bezduszne,
niewrażliwe na kł
opoty innych i samolubne.
Lekceważenie polityki organizacji (lub brak zainteresowania nią) jest ryzykowne.
Osobom, którym −bez względu na to, jakie sątego powody −brakuje wyczucia
politycznego, często nie udaje sięprzekonaćinnych do swojej sprawy, ponieważich
próby wpł
ynięcia na współ
pracowników są niezdarne albo skierowane pod
niewł
aś
ciwy adres. Dobre rozeznanie w formalnej strukturze organizacji nie wystarczy;
potrzebne jest teżwyczucie jej struktury nieformalnej i wiedza o ukrytych oś
rodkach
wł
adzy.
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RozdziałVIII
Sztuka wpł
ywania na innych

POŁĄCZENIE SALOMON BROTHERS I SMITH B ARNEY doprowadził
o do utworzenia jednej
z najwię
kszych na ś
wiecie firm finansowych. Pisma fachowe, donosząc o planowanym
poł
ączeniu, przedstawiał
y je jako szczytowe osiągnię
cie dyrektora naczelnego Smitha
Barneya, Sanforda („Sandy’ego”) Weila, który je zaplanowałi opracowałjego warunki
(a który w paręmiesię
cy później doprowadziłdo następnego poł
ączenia, tym razem z
Citicorp).
W parę tygodni od przekazania informacji o rychł
ym poł
ączeniu obu firm
zorganizowano serięspotkań z pracownikami, wyjaś
niając im szczegół
owo, w jaki
sposób zostanie przeprowadzone poł
ączenie. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach,
setki osób zatrudnionych w obu firmach miał
y stracićpracę, ponieważw przeciwnym
razie wiele stanowisk dublował
oby się
.
Jak jednak przekazaćzał
odze takąwiadomoś
ć
, by nie potę
gowaćniepokoju, który
odczuwał
a od chwili, gdy dowiedział
a sięo poł
ą
czeniu?
Szef jednego z dział
ów zrobiłto w sposób najgorszy z możliwych. Wygł
osiłdo
swoich podwł
adnych ponurą, a nawet zł
owróżbnąprzemowę, którąda siętak oto
streś
cić
: „Nie wiem, co zrobię
, ale nie oczekujcie, że bę
dędla was mił
y. Muszęzwolnić
poł
owęz obecnych tutaj i sam jeszcze nie bardzo wiem, jak to zrobię
, chciał
bym wię
c,
żeby każdy z was powiedziałmi o swoim wykształ
ceniu i kwalifikacjach, żebym mógł
siędo tego zabrać”.
Jego odpowiednik w drugiej firmie zrobiłto o wiele lepiej. To, co przekazałswoim
ludziom, miał
o natchnąćich optymizmem: „Uważamy, że fuzja stworzy ekscytują
ce
możliwoś
ci pracy i mamy to szczęś
cie, że bę
dziemy pracowaćz utalentowanymi
osobami z obu organizacji. Podejmiemy decyzje tak szybko, jak bę
dziemy mogli, ale na
pewno nie zrobimy tego, dopóki nie bę
dziemy pewni, że zebraliś
my doś
ćinformacji, by
postąpićsprawiedliwie. Co kilka dni bę
dziemy was powiadamiaćo wynikach. I
bę
dziemy decydować
, opierają
c sięzarówno na obiektywnej ocenie pracy, jak i na
ocenie takich zdolnoś
ci, jak umiejętnoś
ćpracy w zespole”.
Mark Loehr, dyrektor wykonawczy Salomon Smith Barney, powiedziałmi, że osoby
z tej drugiej grupy „stał
y się bardziej produktywne, ponieważ podniecał
y ich
potencjalne możliwoś
ci pracy w nowej firmie. Wiedział
y przy tym, że nawet jeś
li nie
zostanątam zatrudnione, to będzie to sprawiedliwa decyzja”.
Natomiast w pierwszej grupie, zdaniem Loehra: „Nikt nie miałmotywacji do pracy.
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Sł
yszeli: »Nie traktuje się mnie sprawiedliwie, co wyzwolił
o zbiorowe porwanie
emocjonalne. Byli zgorzkniali i stracili ochotędo roboty. Mówili: »Nie wiem nawet, czy
chciał
bym dalej pracowaću tego idioty, nie mówiąc jużo firmie«. Szybko skontaktowali
sięz nimi ł
owcy gł
ów i namówili częś
ćnajlepszych pracowników do odejś
cia. Nie udał
o
im sięto z osobami z drugiej grupy”.
Loehr stwierdził
: „Kiedy Lehman nie zintegrowałsięw peł
ni z Shearsonem po
poł
ączeniu obu firm, skończył
o sięto wielkim fiaskiem. Smith Barney przejmując
Shearsona, nie popeł
nił tego bł
ę
du i udał
o im się doprowadzić do zgodnego
współ
dział
ania pracowników z obu firm. Różnica polega na tym, jak traktuje sięludzi
bezpoś
rednio po poł
ączeniu. Jeś
li traktuje sięich sprawiedliwie, to po obu stronach
zaczyna kieł
kowaćzaufanie. Geniusz Sandy’ego Weila polega na tym, że potrafi on
integrowaćfirmy tak szybko, że żadna z nich nie zdąży upaś
ć
”.
Sztuka wpł
ywania na innych wymaga umiejętnoś
ci skutecznego panowania nad
emocjami innych osób. W tym sensie obaj szefowie dział
ów okazali sięwpł
ywowi, tyle
że z diametralnie różnym skutkiem. Najlepsi pracownicy potrafiąznakomicie wysył
ać
sygnał
y emocjonalne, co sprawia, że idealnie porozumiewająsięz innymi i sąw stanie
porwaćza sobąsł
uchaczy. Sąoni urodzonymi przywódcami.

Emocje sązaraź
liwe
Wszystkie umiejętnoś
ci emocjonalne opierają się na wykorzystaniu faktu, że
wpł
ywamy nawzajem na swój nastrój. Wpł
ywanie na stan emocjonalny innej osoby, bez
wzglę
du na to, czy prowadzi do jego poprawy czy do pogorszenia, jest zjawiskiem
cał
kowicie naturalnym; robimy to cał
y czas, „chwytając” emocje jedni od drugich jak
swego rodzaju wirusa społ
ecznego. Ta emocjonalna wymiana jest niewidzialną
gospodarkąinterpersonalną, czę
ś
ciąkażdej ludzkiej interakcji, ale zazwyczaj odbywa
sięw tak subtelny sposób, że nie można tego dostrzec.
Mimo to przekazywanie nastroju odbywa sięzadziwiająco szybko i skutecznie.
Kiedy troje nieznajomych, którzy zgł
osili sięna badania nastrojów, siedział
o wspólnie
przez dwie minuty w zupeł
nym milczeniu, to najbardziej emocjonalnie ekspresywna z
nich potrafił
a w tym czasie przekazaćpozostał
ym swój nastrój1 . Dział
o siętak podczas
każdej sesji bez względu na to, czy byłto nastrój szczę
ś
cia, znużenia, niepokoju czy
zł
oś
ci.

1 Howard Friedman i Ronald Riggio, „Effect of Individual Differences in Nonverbal Expressiveness on Transmission of Emotion”, Journal of
Nonverbal Behavior 6(1981).
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Emocje sązaraź
liwe. Szwajcarski psychoanalityk, Carl Gustav Jung, ująłto tak: „W
psychoterapii, nawet jeś
li lekarz jest cał
kowicie oderwany od emocji pacjenta i traktuje
je zupeł
nie oboję
tnie, sam fakt, że pacjent odczuwa emocje, wpł
ywa na niego. I lekarz
ów popeł
nia wielki bł
ąd, jeś
li myś
li, że może sięwznieś
ćponad to. Nie moż
e zrobićnic
więcej, jak tylko uś
wiadomićsobie fakt, że jest pod wpł
ywem tych emocji. Jeś
li nie widzi
tego, jest zbyt wyniosł
y i nie osiąga celu”.
To, co dzieje się podczas intymnych zwierzeń na sesji psychoterapeutycznej,
rozgrywa sięrównieżw sklepie, sali konferencyjnej czy w biurze. Przekazujemy sobie
nastroje z wielką ł
atwoś
cią, ponieważ mogąone byćsygnał
ami zagrożenia i mieć
zasadnicze znaczenie dla naszego przetrwania. Emocje mówiąnam, na czym mamy się
skoncentrowaći kiedy mamy byćgotowi do dział
ania. Emocje przyciągająi zaprzątają
nasząuwagę
, dział
ając jako ostrzeżenia, zaproszenia, alarmy i tak dalej. Sąsilnie
oddział
ywującymi komunikatami, dostarczającymi nam informacji o decydującym
znaczeniu, choć niekoniecznie muszą przybierać formę sł
owną. Są nadzwyczaj
skutecznym sposobem porozumiewania się.
W prymitywnej hordzie ludzkiej zarażenie emocjonalne − na przykł
ad
rozprzestrzenianie się trwogi − dział
ał
o prawdopodobnie jak sygnał alarmowy,
skupiając szybko uwagęwszystkich na zagrażającym niebezpieczeństwie, takim jak
skradający siętygrys.
Ten sam zbiorowy mechanizm dział
a obecnie, gdy tylko rozejdzie sięwieś
ćo
niepokojącym spadku sprzedaży, o nadciągającej fali zwolnień albo o nowym
zagroż
eniu ze strony konkurenta. Każda osoba w tym ł
ańcuchu komunikacji wzbudza
ten sam, wywoł
any niepokojącymi wieś
ciami stan emocjonalny u nastę
pnej, przekazując
w ten sposób sygnał
, że należy zachowaćczujnoś
ć
.
Emocje jako system sygnalizacji nie potrzebują żadnych sł
ów. W fakcie tym
teoretycy ewolucji upatrują jedną z przyczyn ich bardzo ważnej roli w rozwoju
ludzkiego mózgu na dł
ugo przed pojawieniem się sł
ów, będących narzędziem
symbolicznego porozumiewania sięludzi. To ewolucyjne dziedzictwo oznacza, ż
e nasz
wykrywający emocje radar dostraja nas do znajdujących sięwokółosób, pomagając
bardziej harmonijnie i skutecznie oddział
ywaćna siebie nawzajem.
Gospodarka emocjonalna jest cał
kowitąsumą wymiany uczućmię
dzy nami. W
sposób mniej lub bardziej subtelny wszyscy sobie odrobinępoprawiamy albo znacznie
pogarszamy samopoczucie podczas każdego kontaktu. Każde spotkanie z innąosobą
można zmierzyćna skali rozciągającej sięod kontaktów emocjonalnie toksycznych po
ożywcze. Chociażgospodarka ta funkcjonuje w dużej mierze niedostrzegalnie, może
przynosićniezmierne korzyś
ci firmie albo poprawiaćatmosferężycia organizacyjnego.
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Serce grupy
Grupa menedżerów zastanawia się
, jak podzielićograniczoną sumę pieniędzy
przeznaczonych na premie. Każdy z nich przedstawia zasł
ugującego jego zdaniem na
takąnagrodępracownika ze swojego dział
u i argumenty na rzecz proponowanej
wysokoś
ci premii. Negocjacje takie mogąpozostawićpo sobie gorycz albo zakończyćsię
peł
nązgodą.
Od czego to zależy? Okazuje się, że od nastrojów, którym ulegająmenedżerowie
podczas wymiany propozycji i opinii. Nastroje, które przejmujemy od innych w pracy,
sąważnym −choćczęsto nie dostrzeganym −czynnikiem mającym wpł
yw na to, jak
dobrze pracujemy.
Wpł
yw, jaki mogąmiećna jakoś
ćpracy emocje rozchodzące sięwś
ród grupy,
dobitnie wykazałSigal Barsade, profesor Wydział
u Zarządzania Uniwersytetu w Yale2.
Grupa ochotników z tego wydział
u miał
a za zadanie wcielićsięw rolęszefów dział
ów
firmy przyznających premie pracownikom. Każdemu z nich postawiono dwa cele:
uzyskanie jak najwyższej premii dla proponowanego przez siebie kandydata oraz
dopomożenie grupie w jak najlepszym rozdziale przeznaczonych na premie funduszy,
tak by sł
użył
o to interesom cał
ej firmy.
Studenci nie wiedzieli jednego −że jest wś
ród nich specjalnie poinstruowany przez
Barsade’a zawodowy aktor, który ma zawsze odzywać się pierwszy i zawsze
przedstawiaćidentyczne argumenty. Miałto jednak robićna cztery różne sposoby:
radoś
nie, z zapał
em i entuzjazmem; spokojnie, ciepł
o i swobodnie; ś
lamazarnie i z
przygnę
bieniem; nieprzyjemnie, ze zł
oś
ciąi irytacją. Jego faktyczna rola polegał
a na
zarażeniu grupy tym czy innym stanem emocjonalnym, jak gdyby na rozsiewaniu
wirusów wś
ród nieś
wiadomych tego ofiar.
I rzeczywiś
cie, emocje rozprzestrzeniał
y sięjak wirusy. Kiedy aktor argumentował
radoś
nie, ciepł
o lub z entuzjazmem, uczucia te przenosił
y się na pozostał
ych
uczestników narady, nastrajają
c ich bardziej pozytywnie do kandydatów. Natomiast
gdy byłzirytowany, ich teżogarniałgorszy nastrój. (Przygnębienie w mniejszym jednak
stopniu udzielał
o sięreszcie, byćmoże dlatego, że objawia siętrudniej zauważalnym
odsunięciem się, zamknię
ciem się w sobie − na przykł
ad, unikanie kontaktu
wzrokowego z innymi −a zatem wpł
ywa na otoczenie.)
Dobre uczucia rozprzestrzeniał
y sięł
atwiej niżzł
e, a skutki tego był
y niezwykle
2 Sigal Barsade, „The ripple effect: emotional contagion in groups”, referat roboczy, Yale School of Management, 1998; Sigal Barsade i Donald
E. Gibson, „Group emotion: A view from top and bottom”, w: D. Gruenfield i in. (red.), Research on Managing Groups and Teams (Greenwich,
CT: JAI Press, w druku, 1998).
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korzystne −lepsza współ
praca, większa bezstronnoś
ći ogólna sprawnoś
ćgrupy przy
podejmowaniu decyzji. Poprawa ta nie dotyczył
a tylko panują
cej na zebraniach
atmosfery; obiektywne pomiary wykazał
y, że grupa był
a wówczas bardziej wydajna, w
naszym wypadku −rozdzielał
a premie sprawiedliwiej i z większym pożytkiem dla
firmy.
W ś
wiecie pracy, bez wzglę
du na to, czym się akurat zajmujemy, czynniki
emocjonalne odgrywajądecydującąrolę. Kompetencja emocjonalna wymaga, byś
my −
zamiast dawać unosić się zawsze występującym w pracy prą
dom − potrafili
wykorzystywaćje w żegludze.

Kierowanie emocjami innych
Kończy siędł
ugi, mę
czący, parny dzieńw Świecie Walta Disneya. Peł
en dzieci i
rodziców autobus rusza w drogędo odległ
ego o dwadzieś
cia minut jazdy hotelu. Z
nadmiaru wrażeń dzieci sąkapryś
ne, rodzice teżjużmajądosyć
. Wszyscy jęcząi
narzekają.
Jest to jazda do piekł
a.
W pewnym momencie ponad jednostajny, przygnę
biają
cy szmer narzekańwzbija
sięcienki, natrę
tnie wdzierają
cy siędo uszu ś
piew. To kierowca zaczą
łnucić„Pod
powierzchniąmorza”, piosenkęz filmu „Mał
a syrenka”. Wszyscy cichnąi przysł
uchują
się
. W końcu do kierowcy doł
ącza jakaśdziewczynka, a za niąinne dzieci. Jazda z
piekł
a staje sięmił
ym zakończeniem peł
nego wrażeńdnia.
Kierowca doskonale wiedział
, co robi. Prawdępowiedziawszy, zachowanie to jest
częś
ciąstarannie opracowanej strategii, obliczonej na podtrzymanie dobrego nastroju
klientów. Sam pamiętam kierowcę autobusu Myszki Miki, który podczas mojego
pobytu z rodzicami w Disneylandzie w latach pięć
dziesiątych, zaintonowałprzewodnią
piosenkęz bardzo wówczas popularnego programu telewizyjnego o nazwie Klub
Myszki Miki; jest to jedno z moich najbardziej żywych wspomnieńz tej wycieczki.
W strategii tej wykorzystuje się w oczywisty sposób zjawisko zarażenia
emocjonalnego. Każdy z nas, z dobrym czy zł
ym skutkiem wkracza na terytorium
emocjonalne osoby, z którąpozostaje w kontaktach; stale wzbudzamy u innych jakieś
stany emocjonalne, podobnie oni u nas. Fakt ten jest waż
nym argumentem przeciwko
niczym nieskrę
powanemu wyrażaniu w pracy toksycznych uczuć− zatruwająone
źródł
o. Z drugiej strony, nasze pozytywne uczucia w stosunku do firmy opierająsięw
znacznym stopniu na tym, jakie uczucia wzbudzająw nas osoby jąreprezentujące.
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Najskuteczniejsi ludzie w różnych organizacjach posiadająwrodzonąwiedzęo tym;
w zupeł
nie naturalny sposób wykorzystująswój radar emocjonalny do wyczuwania, jak
reagują inni i dostosowują do ich reakcji swoje wł
asne, starając się tak sterować
wzajemnymi kontaktami, by posuwał
y sięw najlepszym kierunku. Tom Pritzker, prezes
Haytt Hotels, powiedziałmi: „Nie można zmierzyćkorzyś
ci, jakie przynosi dama przy
biurku z zjednująca uś
miechem klienta, ale można je wyczuć
”. (Tak sięskł
ada, że
uś
miech jest najbardziej zaraźliwym ze wszystkich sygnał
ów emocjonalnych i trudno
sięoprzećchę
ci odpowiedzenia nańrównieżuś
miechem. Poza tym uś
miechanie się
3
samo w sobie wywoł
uje uczucia pozytywne .)
Drogędla zarażenia emocjonalnego torująte same mechanizmy mózgowe, które
leżąu podł
oża empatii i pozwalająna emocjonalne dostrojenie siędo innej osoby.
Jednak oprócz poł
ączeń nerwowych, biegnących od ciał
a migdał
owatego do innych
rejonów mózgu, biorąw tym udziałrównieżpodstawowe obszary (w tym pieńmózgu),
które regulująfunkcje bezwarunkowe, automatyczne. Obszary te dział
ająw ten sposób,
że wytwarzająś
cisł
y krąg powiązań biologicznych, odtwarzając u jednej osoby stan
fizjologiczny drugiej. Wydaje się
, że jest to droga, którą przebywają emocje,
przechodząc od osoby do osoby4.
Kiedy ktośporywa sł
uchaczy, to dział
a wł
aś
nie ten ukł
ad. Howard Friedman,
psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, zauważa: „Istotąelokwentnego,
żarliwego, natchnionego przemawiania zdaje siębyćwykorzystywanie mimiki, gł
osu,
gestów i ruchów ciał
a do przekazywania emocji”. Badania Friedmana pokazują, że
osoby biegł
e w tej sztuce potrafiąlepiej niżinne poruszaći inspirowaćsł
uchaczy oraz
5
zawł
adnąćich wyobraźnią.
Pokaz emocji przypomina w istocie rzeczy teatr. Każdy z nas posiada kulisy, ukrytą
strefę, w której odczuwa emocje, i scenę, na której przedstawia te z nich, które
zdecyduje się ujawnić
. Ten podziałna prywatne i publiczne ż
ycie emocjonalne
odpowiada podział
owi na sklep i biuro na jego zapleczu. Najczęś
ciej pokaz uczućjest
starannie wyreżyserowany, kiedy odbiorcątego widowiska jest klient, natomiast na
zapleczu mniej dbamy o to, by dobrze wypaś
ć
. Ta rozbież
nośćmoże miećprzykre
konsekwencje. Pewien doradca róż
nych organizacji ująłto tak: „Niejeden szef, który
poza swoim gabinetem wydaje siępostaciącharyzmatyczną, po powrocie do biura
postę
puje ze swoimi podwł
adnymi jak wariat”. Podobnąopinięwyraził
a dyrektorka
3 Robert Levenson i Anna Ruef, „Emotional Knowledge and Report”, w: William Ickes (red.), Empathic Accuracy (New York: Guilford Press,
1997).
4 Halfield i in., 1994, dz. cyt.
5 Howard Friedman i in., „Understanding and Assessing Non-verbal Expressiveness: The Affective Communication Test”, Journal of Nonverbal
Behavior 6(1981).
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duż
ej szkoł
y niedzielnej, żaląc sięna pastora: „Jest zbyt beznamiętny, zupeł
nie bez
wyrazu. Cię
żko go rozszyfrować, bardzo często nie wiem, jak przyjmowaćto, co do
mnie mówi... Bardzo trudno jest z nim pracować
”. Sł
aba umiejętnoś
ćkierowania
emocjami i wyrażania ich moż
e byćdużąprzeszkodąw osiąganiu sukcesów.
Umieję
tnoś
ci społ
eczne, w podstawowym sensie tego terminu, sprowadzają
cym się
do kierowania emocjami innej osoby, leżąu podł
oża kilku kompetencji. Należądo nich:






Wpł
ywanie na innych −opanowanie metod skutecznego przekonywania.
Porozumienie −wysył
anie jasnych i przekonują
cych przekazów.
Łagodzenie konfliktów −pośredniczenie w sporach i rozwiązywanie ich.
Przewodzenie −inspirowanie i kierowanie.
Uł
atwienie zmian −inicjowanie, propagowanie albo kierowanie zmianami.
WPŁYWANIE NA INNYCH
Opanowanie metod skutecznego przekonywania

Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Potrafiąpozyskiwaćsobie innych.
 Dostosowująprezentacjędo sł
uchacza.
 Wykorzystują zł
ożone strategie, takie jak wpł
ywanie poś
rednie, dla
uzyskania zgody i poparcia.
 Aranżujądramatyczne wydarzenia, aby skutecznie zwrócićna cośuwagę
.
Tokijski przedstawiciel amerykańskiej firmy, który mówiłpł
ynnie po japońsku,
zabierałwizytującego go szefa na spotkanie z ich japońskimi partnerami. W drodze na
spotkanie poradziłszefowi, aby nie prosiłgo o bezpoś
rednie tł
umaczenie jego
6.
wypowiedzi, lecz zdałsięcał
kowicie na niego. Szef chę
tnie na to przystał
Dlaczego?
„Pomyś
lą, że jestem tylko tubą, która przekazuje wszystko do Nowego Jorku.
Chciał
em miećpewnoś
ć
, że będąuważać, iżmam peł
nomocnictwa do podejmowania
decyzji na miejscu. Chciał
em byćpostrzegany jako osoba, która ma najwię
cej do
powiedzenia. To ja udzielam odpowiedzi, a nie Nowy Jork”.
Ta wrażliwoś
ćna wpł
yw tak pozornie bł
ahej sprawy ś
wiadczy o umieję
tnoś
ci
wpł
ywania na innych. Na najbardziej podstawowym poziomie wpł
ywanie na innych i
6 Opis tego zdarzenia za: Richard H. Rosier (red.), The Competency Model Handbook, vol. 3 (Boston: Linkage, 1996).
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umieję
tnoś
ćperswazji zasadzająsięna wzbudzaniu u innych konkretnych emocji −
respektu dla naszej wł
adzy, zapał
u do projektu, entuzjazmu z powodu pokonania
konkurenta albo zł
oś
ci z powodu jakiejśniesprawiedliwoś
ci.
Osoby, które umieją wpł
ywaćna innych, potrafiąwyczuć
, a nawet uprzedzić
,
reakcje sł
uchaczy na to, co mówiąi poprowadzićwszystkich ku zał
ożonemu celowi.
Najlepsi pracownicy Deloitte & Touche, wiedzą, że rozsądne argumenty mogąnie
wystarczyćdo pozyskania klienta i posiadajązdolnoś
ćwyczuwania, jakie inne ś
rodki
7
mogą przekonać do nich gł
ównych decydentów . Decydujące znaczenie ma tu
umieję
tnoś
ćdostrzeżenia, kiedy logiczne argumenty zawodzą, a mogąodnieś
ćskutek
bardziej emocjonalne wezwania.
Ta kompetencja emocjonalna okazuje się charakterystyczną cechą najlepszych
pracowników, zwł
aszcza kierowników, menedżerów i dyrektorów8 . Jednak na każdym
szczeblu trzeba sobie zdawaćsprawęz tego, jakie może przybieraćona formy, a jakich
nie powinna. „Na niższych szczeblach zbyt duży pę
d do wł
adzy i nadmierne dążenie
do wpł
ywania na innych może wyjś
ćci bokiem, szczególnie jeś
li starasz sięsprawiać
wraż
enie, że ty tu rządzisz i zadzierasz nosa −mówi Richard Boyatzis. −Jeś
li dopiero co
awansowano cięna kierownika i starasz sięwywrzećna innych wrażenie, odnoszą
c się
do nich z dystansem albo udając, że jesteśnie wiadomo kim −na przykł
ad zaczynasz
nosić drogie, trzyczęś
ciowe garnitury albo mówisz podwł
adnym, żeby przestali
zwracaćsiędo ciebie po imieniu −to zraż
asz ludzi i wyobcowujesz się”.
Fortele, z jakich korzystają najlepsi w tym zakresie, obejmują wywieranie
odpowiedniego wrażenia; apele do rozsądku, z powoł
ywaniem się na fakty;
dramatyczne dział
ania lub argumenty, tworzenie koalicji i uzyskiwanie zakulisowego
poparcia, podkreś
lanie informacji o kluczowym znaczeniu i tak dalej. W pewnym
duż
ym przedsiębiorstwie mianowano wybitnego menedżera szefem dział
u kontroli
jakoś
ci. Jego pierwszym posunię
ciem był
a zmiana nazwy sekcji na działpoprawy
jakoś
ci. To niewielkie przesunię
cie akcentu z kontroli na poprawęjakoś
ci przyniosł
o
zaskakujące wyniki: „Chciał
em stworzyćtaki obraz dział
u, żeby nie traktowano nas jak
policjantów, ale grupę, która ma pewien wkł
ad techniczny w to, co robimy w firmie.
Teraz z żelaznąkonsekwencjąegzekwujemy zażalenia i reklamacje klientów, a ludzie z
produkcji nie obruszająsięjużna nas jak dawniej”9 .
Dramatyczne dział
ania mogązwrócićuwagęi wzbudzićemocje; jeś
li sięje dobrze
opracuje i przeprowadzi, stają się jedną z najskuteczniejszych metod wpł
ywania.
„Dramatyczne” niekoniecznie musi oznaczaćwstrzą
sające czy szokujące; czasami efekt
7 W: Richard H. Rosier, The Competency Modd Handbook, vol. 3.
8 Richard Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982).
9 Boyatzis, The Competent Manager.
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ten osiąga się za pomocą zupeł
nie prozaicznych ś
rodków. Pewien pomysł
owy
sprzedawca skł
oniłklienta do poważ
nego zakupu, zakasawszy rę
kawy i poś
wię
ciwszy
półdnia na naprawę przy użyciu sprzedawanych przez siebie narzę
dzi pewnego
urządzenia −urządzenia, które nabyłod swojego konkurenta!
Osiągnąłswój cel dzięki temu teatralnemu pokazowi poziomu obsł
ugi, jakiego może
10
oczekiwaćpotencjalny klient . Jak stwierdził
: „Byli zdumieni”.

Najpierw wię
źporozumienia
Po to, by skutecznie wpł
ywaćna innych, trzeba umiećodnosićsiędo nich z empatią.
Osoby, które kiepsko wychwytująi odczytująsygnał
y emocjonalne oraz niezbyt sobie
radząw stosunkach z innymi, nie należądo wpł
ywowych. Pierwszym krokiem ku
wpł
ynięciu na kogośjest zbudowanie ł
ączącej nas z nim więzi porozumienia.
Dla analityka biznesu z amerykańskiej firmy naftowej o globalnym zasięgu
oznaczał
o to zmianę sposobu podejś
cia do przedstawicieli jednego z banków
11
poł
udniowoamerykańskich . Stwierdziłon: „Przez moje rę
ce przepł
ywa tam i z
powrotem kupa pienię
dzy, a ich bank odgrywa w tych transakcjach ważnąrolę
. W
Ameryce Poł
udniowej bardzo pomocne są w interesach wię
zi przyjaźni. Chciał
em
doprowadzićdo tego, żebym mógłzadzwonićdo ich przedstawiciela, powiedzieć
:
»Cześ
ć
, sł
uchaj, mam pewien problem« i usł
yszeć
, że chę
tnie mi pomoże”. Taktyka,
którąwybrał
, polegał
a na dł
ugich, swobodnych spotkaniach przy kawie z kilkoma
znajdują
cymi sięma kluczowych stanowiskach przedstawicielami banku i rozmów nie
tylko o interesach, ale także o sobie, o rodzinach i ogólnie o życiu.
Podobnąwypowiedźuzyskał
em od przedstawiciela pewnego producenta: „Kiedy
wchodzisz do gabinetu klienta, to najpierw rozglądasz się
, żeby sięzorientować
, co go
pasjonuje, i od tego zaczynasz rozmowę
”. Jego zdaniem tworzenie więzi porozumienia
musi poprzedzaćprzekonywanie do zakupu takich czy innych artykuł
ów. Pewien
wybitny akwizytor ująłto tak: „Czasami znaczy to, że idębez teczki i mówię
: »Hej, jak
leci? Masz ochotęna hot-doga? Może wyskoczymy i zjemy?« No i wiem, że kiedy mam
rozmawiać z facetem w dżinsach i flanelowej koszuli, to nie wł
ożę garnituru z
12
kamizelką” .
Podobną umieję
tnoś
ć przekonywania posiada dyrektor, który stara się znaleźć
10 Lyle M. Spencer Jr. i Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance (New York: John Wiley and Sons, 1993).
11 Cytat za: Rosier (red.), The Competency Model Handbook, vol. 3.
12 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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chę
tnego na stanowisko wymagające przeniesienia siędo innego miasta. Wie, że
potencjalny kandydat jest zapalonym żeglarzem, zachwala mu wię
c znajdujący siętam
klub żeglarski, a żonękandydata, która uwielbia jazdękonną, przedstawia przyjacioł
om
− koniarzom, zyskując pewnoś
ć
, że kandydat nie odrzuci od razu propozycji
przeniesienia.
Perswazjęuł
atwia odkrycie czegośco w jakiśsposób ł
ączy nas z klientami. Czas
poś
wię
cony na takie poszukiwania nie jest czasem zmarnowanym. Oś
wiadczenie
wydane przez jakiegoś odległ
ego i z rzadka widywanego czł
onka zarządu czy
dyrektora ma duż
o mniejsząmoc przekonywania niżta sama wiadomoś
ćprzekazana
przez kogoś
, z kim pracownicy mają codzienny kontakt. Jedna ze strategii
przeprowadzenia zmian w dużych i bardzo rozgał
ę
zionych organizacjach polega zatem
na wykorzystywaniu siatki lokalnych przywódców, jednostek, które zna, lubi i szanuje
cał
a zał
oga miejscowego oddział
u13 .
Najwyższy poziom umieję
tnoś
ci wpł
ywania na innych reprezentują ci, którzy
potrafiądział
aćpoś
rednio, pozostając niewidoczni. Tworząudzielające im poparcia
zakulisowe koalicje albo przekazująinformacje w taki sposób, że wszyscy ł
atwo i bez
oporów zgadzająsięna to, co chcąprzeprowadzić
.
Niby każdy wie, że osiągnię
cie konsensusu jest sprawązasadniczej wagi, ale tę
praktycznąradęlekceważy sięw zaskakującym stopniu. Badania nad strategicznymi
decyzjami, przeprowadzone w 356 firmach amerykańskich, wykazał
y, że ponad poł
owy
z nich nie przyję
to, zrealizowano tylko częś
ciowo albo wycofano sięz nich jużna
14
samym starcie .
Najpowszechniejszą przyczyną niepowodzenia
był
a
wł
adcza
postawa
odpowiedzialnych za ich realizację przedstawicieli kierownictwa, którzy, zamiast
zabiegaćo szerokie poparcie, starali sięje narzucaćzał
odze. Przy takim podejś
ciu próby
zrealizowania planów kończył
y sięw 58 procentach niepowodzeniem. Kiedy jednak
osoby, które miał
y inkryminowane plany wprowadzićw życie, naradzał
y sięnajpierw z
kolegami i starał
y siędokł
adnie przemyś
lećdł
ugofalowe priorytety, to strategie te
został
y przyję
te w 96 procentach. Paul McNutt, profesor zarządzania z Uniwersytetu
Stanowego Ohio prowadzący te badania, mówi: „Jeś
li wciągniesz innych w to, co robisz
przynajmniej na pewnych etapach tego procesu, to stanąsiętwoimi misjonarzami”.

13 Sander Larkin, odpowiedźw: Harvard Business Review, September-October, 1996.
14 Paul C. Nutt, profesor zarzą
dzania z Uniwersytetu Stanowego Ohio, cytowany w: Fast Company, October/November, 1997.
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Fiasko −prób przekonania
Przyjęcie zorganizowano, by przeprowadzićzbiórkępieniędzy na zbożny cel −
budowę nowego przedszkola dla dzieci pracujących samotnych matek. Miejscowa
artystka o nazwisku doś
ćznanym w cał
ym kraju zaprosił
a okoł
o setki przyjaciółna
specjalny pokaz swych najnowszych prac, a kilka restauracji zaopatrzył
o obficie bufet.
Po kolacji gospodyni zebrał
a wszystkich na trawniku i przedstawił
a szefową
organizacji, która miał
a prowadzićprzedszkole. Dama owa zaczę
ł
a swoje przemówienie
od szczegół
owego wyliczenia różnych zdarzeńze swojego życia, które doprowadził
y ją
do jej obecnego stanowiska. Potem przedstawił
a wyczerpujący opis początków
przedszkola. Na koniec zaczęł
a relacjonować cał
e jego dzieje, nie pomijając
najdrobniejszych szczegół
ów.
Przemówienie odniosł
oby skutek, gdyby trwał
o piętnaś
cie minut. Niestety, cią
gnę
ł
o
sięprzez godzinę, a przy tym jego autorka nie dopuś
cił
a nikogo innego do gł
osu.
Publicznoś
ć
, nastrojona początku życzliwie, coraz bardziej sięprzerzedzał
a. Zaczął
zapadaćzmrok, a z nim pojawił
y siękomary.
Wreszcie podniósłsięmążgospodyni, nieco swarliwy starszy jegomoś
ć
, podszedł
prosto do stoł
u, na którym stał
y ciasta, i krzykną
łgromkim gł
osem: − Za dużo
szczegół
ów! Torty sięrozpł
ywają
!
Na to hasł
o nawet ci, którzy udawali, że sł
uchająz uwagą, poszli wziąćsobie deser.
Osoby, które, mimo najlepszych intencji, nie potrafią nawią
zać kontaktu
emocjonalnego ze sł
uchaczami, spadająna sam dółhierarchii ustalonej wedł
ug stopnia
opanowania umiejętnoś
ci wpł
ywania na innych. Co z tego, że chcądobrze, skoro nie
umiejątego przekazać
? Brutalnie szczera uwaga męża gospodyni odmienił
a w tamtym
momencie nastrój goś
ci o wiele lepiej niżrozwlekł
a przemowa szefowej przedszkola.
Zawieś
ćsięmogąrównieżci, którzy nadmiernie polegająna sile przekonywania
takich pomocy, jak ekranowe projekcje starannie zrobionych wykresów czy eleganckie
analizy danych statystycznych. Publicznoś
ćtrzeba wciągaćemocjonalnie, ale mierni
prezenterzy rzadko wychodząpoza suche wyliczanie faktów i choćniekiedy starająsię
nadaćtemu atrakcyjną formę, nigdy nie biorą pod uwagę emocji sł
uchaczy. Bez
dokł
adnego odczytania ich reakcji możemy gadaćjak do ś
ciany, spotykają
c sięz
obojętnoś
ciąalbo, co gorsza, z wrogoś
cią.
Choć
byś
my byli najbardziej bł
yskotliwymi intelektualistami, nie zabł
yś
niemy, jeś
li
nie bę
dziemy przekonujący. Odnosi sięto zwł
aszcza do dziedzin, w których zdolnoś
ci
umysł
owe sąwarunkiem wstępnym zdobycia kwalifikacji zawodowych, takich jak
inż
ynieria i nauka, medycyna i prawo, oraz wszystkie wyższe stanowiska kierownicze.
Dyrektor sekcji gromadzenia danych w jednej z najwię
kszych firm maklerskich na Wall
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Street wyjaś
niłmi to tak: „Żeby dostaćsiędo tego interesu, musisz byćbardzo dobry w
rachunkach. Ale to nie wystarczy, żeby cośosiągnąć−musisz potrafićprzekonywać
”.
Do oznak niedostatku tej umieję
tnoś
ci należą:
 Niemożnoś
ćstworzenia koalicji albo uzyskania poparcia.
 Poleganie na dobrze znanej strategii zamiast wybrania najlepszej w danej
chwili.
 Uporczywe forsowanie wł
asnego punktu widzenia, bez wzglę
du na reakcje
innych.
 Ignorowanie przez innych albo niemożnoś
ćwzbudzenia zainteresowania.
 Wywieranie negatywnego wpł
ywu.

Makiaweliczny manipulator
Dla tego czł
owieka najważniejsze był
o stwarzanie pozorów i wywieranie wrażenia.
Ożeniłsięz kobietąz arystokratycznej rodziny i sam miałnienaganne maniery. Jako
wysoko postawiony menedżer w firmie należącej do dynastii niemieckich
przemysł
owców, kierowałdział
em, który przynosiłdochody powyżej miliarda dolarów
rocznie. Jednak swój niezaprzeczalny czar zachowywałtylko dla swego szefa i dla osób
z zewnątrz, z którymi spotykałsięz racji interesów. Wobec podwł
adnych zachowywał
sięjak pomiatający sł
ugami tyran.
−Kiedy się z nim rozmawiał
o, potrafiłoczarować
, ale ludzie, którzy u niego
pracowali, bali sięgo −powiedziałmi niezależny konsultant, do którego zwrócono sięz
proś
bą o bezstronną ocenę owego menedżera. − Nie miałżadnego szacunku dla
podwł
adnych. Jeś
li wyniki był
y zł
e, krzyczałna ludzi; jeś
li dobre, nic nie mówił
.
Deprawowałzał
ogę
. W końcu dyrektor naczelny poprosiłgo, by sięzwolnił
, ale
ponieważrobiłtakie dobre pierwsze wrażenie, natychmiast wylądowałna wysokim
stanowisku w innej firmie.
Ten szczwany niemiecki menedżer jest przykł
adem pewnego typu ludzi, którzy
dobrze prosperująw organizacjach zorientowanych raczej na politykęniżna robienie
tego, do czego został
y stworzone. Osoby takie −jak powiedziałmi ów konsultant −
„dobrze dająsobie radęz górą, ale kiepsko z doł
ami, ponieważw rzeczywistoś
ci nic ich
one nie obchodzą. Często sąegocentrykami, nie lubiąludzi i czująsięzobowiązane
tylko wobec samych siebie, a nie wobec organizacji”.
Urok i ogł
ada towarzyska nie zwię
kszająsame w sobie umiejętnoś
ci wpł
ywania na
innych; umieję
tnoś
ci społ
eczne wykorzystywane dla wł
asnych interesów i ze szkodądla
dobra grupy jako cał
oś
ci zostanąwcześ
niej czy póź
niej rozpoznane jako przebranie czy
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maska. Prawdziwa pozytywna umieję
tnoś
ćwpł
ywania na innych róż
ni sięzasadniczo
od makiawelicznego dążenia do sukcesu za wszelkącenę
. Sił
a, jakądaje umiejętnoś
ć
wpł
ywania na innych, harmonizuje raczej ze wspólnymi celami niż wył
ącznie z
osobistymi zyskami.
Pewien badacz, który przeanalizowałpostępowanie wpł
ywowych osób w blisko
trzystu organizacjach, ująłto tak: „Wś
ród najlepszych pracowników nie znaleźliś
my
osób, które chciał
y poprawićswojąpozycję, prestiżczy zyski kosztem innych albo cał
ej
15
organizacji” .
POROZUMIENIE
Sł
uchanie bez uprzedzeńi wysył
anie przekonują
cych komunikatów
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Chę
tnie idąna ustę
pstwa, rejestrując sygnał
y emocjonalne i dostosowując do
nich swoje komunikaty.
 Mówiąo trudnych sprawach bez ogródek.
 Uważnie sł
uchają, szukająwzajemnego zrozumienia i z chę
ciądzieląsięz
innymi peł
nymi informacjami.
 Zachęcajądo otwartoś
ci w kontaktach wzajemnych i przyjmują zarówno
dobre, jak i zł
e wieści.
U Billa Gatesa w Microsofcie jest to adres poczty elektronicznej, u Martina
Edelstona, prezesa Boardroom, Inc., staromodna skrzynka na listy, a u Jerry’ego Kalova,
dyrektora naczelnego Cobra Electronics, telefon wewnętrzny, którego numer znajątylko
jego podwł
adni. Każda rozmowa przez ten telefon ma pierwszeństwo przed innymi;
Edelston podnosi sł
uchawkę
, kiedy tylko odezwie siędzwonek.
Każdy z tych kanał
ów przepł
ywu informacji jest pewnym sposobem rozwiązania
odwiecznych dylematów szefa: „Czy mówiąmi tylko to, co chcą, żebym usł
yszał
, czy to,
co muszę wiedzieć
?” Kalov wpadłna pomysłzał
ożenia linii tylko do użytku
16
podwł
adnych na dł
ugo przedtem, nim zostałszefem . „Bardzo czę
sto chciał
em coś
powiedzieć
, ale mój bezpoś
redni szef nie pozwalałmi, ponieważchciałsam zbieraćza
wszystko zasł
ugi −wspomina Kalov. −A może nie zgadzałsięz tym. W każdym razie
czuł
em, że mam dobre pomysł
y albo cośważnego do powiedzenia, ale nie mogł
em sięz
tym przebić
... Kto wie, skąd nadejdzie kolejny znakomity pomysł
?”
15 Spencer i Spencer, Competence at Work.
16 Michelle Coutin, „The Truth”, Forbes, February 10, 1997.
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Linia telefoniczna, dodaje Kalov, sprawdza sięlepiej niż chodzenie po firmie i
rozmawianie z pracownikami, ponieważniektórych może onieś
mielaćmyś
l, że bę
dą
rozmawiaćz dyrektorem naczelnym na oczach wszystkich, a inni mogąsięnawet
krę
powaćpodejś
ćdo niego. Telefon natomiast zapewnia dyskrecjęi poufnoś
ć
, co
sprzyja otwartemu, a nawet ś
miał
emu, przedstawianiu swoich poglą
dów.
Umożliwianie takiej otwartej wymiany zdań opł
aca się. Kartka wrzucona do
skrzynki Edelstona przez pracownika niskiego szczebla, który normalnie nigdy by się
do niego nie odezwał
, przyniosł
a firmie oszczę
dnoś
ci w wysokoś
ci półmiliona dolarów
rocznie. Zasugerowałon po prostu, żeby nie wysył
aćpaczek o wadze powyżej czterech
funtów, bo opł
ata pocztowa jest wówczas o wiele wyższa, gdyżtraktuje sięje jako
ponadnormatywne. Zmniejszając o jedną ósmą wymiary wysył
anych paczek,
Boardroom, Inc. sporo zaoszczę
dził
a na kosztach przesył
ek.
Tworzenie klimatu otwartoś
ci nie jest czczym gestem. Pracownicy w Ameryce
gł
oś
no narzekająna brak moż
liwoś
ci kontaktów z zarządem; dwie trzecie twierdzi, że
przeszkadza to im w dobrym wykonywaniu pracy17.
Mark Loehr, dyrektor wykonawczy Salomon Smith Barney powiedział
: −Kiedy
porozumiewasz sięotwarcie, to stwarzasz szansęna wydobycie z ludzi tego, co w nich
najlepsze −energii, kreatywnoś
ci. Jeś
li nie robisz tego, to czująsięjak kół
ka w maszynie
−uwięzieni w potrzasku i nieszczę
ś
liwi.

Znaczenie nastroju
−Moja szefowa powś
ciąga swoje emocje −żali mi siępracowniczka dział
u reklamy
zarabiającej dwa miliardy dolarów rocznie stacji telewizyjnej. −Nigdy mnie za nic nie
pochwali. Wł
aś
nie udał
o mi sięprzekonaćnaprawdędużego klienta, żeby zgodziłsięna
zwiększenie naszej prowizji z tytuł
u opł
at za telefony od widzów. Dzięki temu nasz
zysk na tym rachunku, który wynosiłokoł
o trzystu tysięcy dolarów rocznie, prawie się
podwoił
. A jaka był
a jej reakcja, kiedy jej o tym powiedział
am? Nie powiedział
a:
„Znakomicie sięspisał
aś
”, ale „Jasne, że przyję
li twojąofertę−to znakomity interes”. W
jej gł
osie nie był
o ani ś
ladu uczucia, ani odrobiny ciepł
a czy entuzjazmu. A potem
poszł
a sobie. Kiedy opowiadał
am o tym innym osobom z dział
u, wszyscy gratulowali
mi. Był
a to najbardziej intratna umowa, jakąkiedykolwiek zawarł
am, a szefowa nie
raczył
a nawet wyrazićuznania za wysił
ek, który wł
ożył
am w to, żeby jązawrzeć
.
Po chwili milczenia ciągnie dalej: „Zaczęł
am sięobawiać
, że musi byćze mnącośnie
17 Newsweek, August 12, 1996.
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tak, ale inni odbierająjątak samo. Nigdy nie okazuje żadnych pozytywnych uczuć, nie
zachęci czł
owieka ani jednym sł
owem, nie pochwali −ani w drobiazgach, ani w
sprawach dużej wagi... Nasz zespółpracuje wydajnie, ale nie mamy żadnego poczucia
więzi z nią”.
Dobra umiejętnoś
ć porozumiewania sięjest kamieniem węgielnym wszystkich
umieję
tnoś
ci społ
ecznych. Wś
ród menedż
erów odróżnia wyraźnie gwiazdy od
przeciętnych i sł
abych; brak tej zdolnoś
ci może − jak ilustruje to opowieś
ć owej
pracowniczki dział
u reklamy −podkopaćmorale pracowników.
Uważne sł
uchanie, będące niezbędnym warunkiem empatii, ma równieżzasadnicze
znaczenie dla porozumiewania się
. Prawie jednątrzeciąopinii o tym, ż
e ktośpotrafi
dobrze porozumiewać się z innymi, pracownicy formuł
ują na podstawie oceny
umieję
tnoś
ci sł
uchania, na którąskł
ada sięzadawanie wnikliwych pytań, odnoszenie się
do mówiącego bez uprzedzeń, nieprzerywanie mu i przekazywanie sugestii
dotyczących spraw, które porusza18 . Zrozumiał
e, że jest jednąz umieję
tnoś
ci najczę
ś
ciej
wpajanych sł
uchaczom szkółbiznesu.
Równie duż
ą rolę w porozumiewaniu się odgrywa panowanie nad swoim
nastrojem. Badania, którymi objęto 130 dyrektorów i menedżerów, wykazał
y, że
umieję
tnoś
ćpanowania nad emocjami okreś
lał
a stopień, w jakim osoby z ich otoczenia
19
chciał
y sięz nimi kontaktować. Najbardziej cenione przez kolegów i podwł
adnych
był
y spokój i cierpliwoś
ć
. Także szefowie woleli miećdo czynienia z pracownikami,
którzy nie odnosili siędo nich zbyt agresywnie.
Nastrój, w jakim sięznajdujemy, nie ma tu znaczenia −chodzi o to, by zachować
opanowanie. Oczekując na rozmowę z kimś
, najlepiej jest wprawićsięw nastrój
neutralny, choć
by dlatego, że wówczas możemy siędostosowaćdo wymogów sytuacji i
stanu emocjonalnego naszego rozmówcy20.

Opanowanie
Silne, zż
erające nas emocje przeszkadzająw kontaktach z innymi osobami. Jeś
li
podejmujemy konwersację
, zaprzą
tnię
ci czymśinnym, to nasz rozmówca może odnieś
ć
18 John Haas i Christa Arnold, „An Examination of the Role of Listening in Judgements of Communication Competence in Co-workers”, The
Journal of Business Communication, April 1995.
19 Walter V. Clarke Associates, Pittsburgh, April 1997.
20 Zob.: Ralph Eber i in., „On Being Cool and Collected: Mood Regulation in Anticipation of Social Interaction”, Journal of Personality and
Social Psychology 70(1996).
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wraż
enie, że −jak okreś
liłto socjolog Irving Goffman −jesteś
my „nieobecni”, czyli,
krótko mówiąc, nie sł
uchamy go uważ
nie i odpowiadamy automatycznie, myś
lami
21
bę
dąc gdzie indziej .
Zdolnoś
ćopanowania pomaga nam odsunąćna pewien czas pochł
aniające naszą
uwagęuczucia i elastycznie reagowaćna wypowiedzi innych, dostosowując do nich
wł
asne emocje. Cecha ta cieszy sięwielkim uznaniem na cał
ym ś
wiecie, nawet w
kulturach, w których preferuje sięw pewnych sytuacjach emocjonalnąreakcję22. Osoby,
które potrafiązachowaćspokój w krytycznej sytuacji lub mimo paniki, wpł
ynąćna
innych uspokajająco, gł
adko rozpoczynająrozmowęi angażująsięw niąz pozytywnym
skutkiem. Natomiast ludzie zaabsorbowani wł
asnymi emocjami sąo wiele mniej gotowi
do przystosowania siędo wymagańsytuacji.
Badania przeprowadzone wś
ród menedż
erów ś
redniego i wyż
szego szczebla
wykazał
y, że ci, którzy oceniani byli jako najbardziej komunikatywni, odznaczali się
umieję
tnoś
ciązachowania spokoju, równowagi i cierpliwoś
ci bez względu na wł
asny
23
stan emocjonalny . Potrafili odł
ożyćna bok wł
asne doznania i zapomniećo miotających
nimi uczuciach, po to, by poś
więcićcał
ąuwagęosobie, z którąakurat przebywali. W
rezultacie znajdowali czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych informacji i wykazanie
sięchę
ciądopomożenia danej osobie, wł
ącznie z przekazywaniem jej konstruktywnych
uwag. Zamiast odrzucać wyjaś
nienia albo atakować podwł
adnych, mówili im
konkretnie, co robiądobrze, a co źle i udzielali rad, jak kontynuowaćdobrąrobotę
,
naprawiając jednocześ
nie to, co szwankował
o. Panowali nad swoimi emocjami,
zachowując spokój i opanowanie, aby sł
yszeć wszystko, co się do nich mówi i
dostosowaćdo tego swoje reakcje, nie traktując wszystkich szablonowo.
To, że ktośjest towarzyskim ekstrawertykiem, nie oznacza automatycznie, że
posiada znakomitąumieję
tnoś
ćporozumiewania sięz innymi. Poza tym, to co w jednej
kulturze czy w innym kręgu społ
ecznym umożliwia skuteczne porozumiewanie się, w
innej kulturze może zupeł
nie zawieś
ć.
Czasami dobra interakcja oznacza rezygnacjęz eksponowania wł
asnej osoby czy
poglądów, a nawet usunięcie sięw cień. Wś
ród personelu pewnego elitarnego kurortu
na poł
udniowym zachodzie Stanów Zjednoczonych skutecznoś
ćw porozumiewaniu się
korelował
a negatywnie z ekstrawersją
. W tym eleganckim ś
rodowisku osoby zbyt
towarzyskie i gadatliwe odbierane był
y jako natrę
tne. Goś
cie szukajątam odosobnienia
21 Jako gł
ówne przykł
ady „nieobecnoś
ci duchem” podczas rozmowy Goffman podaje ludzi cierpiących na choroby psychiczne, którzy w
miejscach publicznych dająwyraz swoim nastrojom. Zob.: Irving Goffman, Behavior in Public Places (New York: Free Press, 1963).
22 Zob. S.M. Lyman i M.B. Scott, „Coolness in Everyday Life”, w: S.M. Lyman i M.B. Scott (red.), The Sociology of the Absurd (Pacific
Palisades, CA: Goodyear, 1968).
23 „Activity Vector Analysis: Some application to the concepts of emotional intelligence”, Walter V. Clarke Associates, Pittsburgh, June 1996.
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i spokoju, więc dyrekcja wymaga od personelu, aby w razie potrzeby sł
użyłwszelką
24
pomocą
, ale poza tym starałsięnie rzucaćw oczy .
ŁAGODZENIE KONFLIKTÓW
Poś
redniczenie w sporach i rozwiązywanie ich
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Podchodzą do osób o trudnym charakterze i do napiętych sytuacji
dyplomatycznie i z taktem.
 Zauważają sytuacje będące potencjalnymi źródł
ami konfliktów, otwarcie
przedstawiająnieporozumienia i pomagająje wyjaś
nić
.
 Zachęcajądo dyskusji i otwartej wymiany poglądów.
 Proponująrozwiązania do przyjęcia dla obu stron sporu.
−Pewien bankier chciałsprzedaćkopalnięmiedzi i potrzebowałkogośdobrze
znającego sięna górnictwie. Chciałsporządzićtak zachęcającąofertę, by przekonał
a
inwestorów, że to dobry interes. Zwróciłsięz tym do jednego z moich ludzi, ale ten z
miejsca odmówił
, co zirytował
o bankiera. Był
em dyrektorem dział
u analiz, wię
c
przyszedłze skargądo mnie −opowiada Mark Loehr z Salomon Smith Barney.
−Poszedł
em do tego analityka. Powiedziałmi, że jest zawalony pracą
. I tak już
pracowałpo siedemdziesiąt-osiemdziesiąt godzin tygodniowo, musiał do końca
miesiąca skończyćanalizy dział
alnoś
ci osiemnastu firm, wykonaćze sto telefonów,
jeździćna narady do Bostonu, a to sprawozdanie zajęł
oby mu dodatkowo czterdzieś
ci
godzin. Po tej rozmowie wróciłdo bankiera i wyjaś
niłmu, jak jest zapracowany, ale
dodał
: „Jeś
li pan nadal chce, żebym to zrobił
, to zrobię
”.
Kiedy bankier zrozumiał
, w jakiej trudnej sytuacji jest analityk, postanowiłznaleźć
jakiśinny sposób uzyskania tego, czego pragnął
. Ale mogł
o przecieżdojś
ćdo awantury.
Wszyscy sąteraz tacy zaję
ci i przeciążeni pracą, że ich zdolnoś
ćsł
uchania prawie
zupeł
nie zanikł
a. A ponieważsąprzy tym przekonani, że tylko oni tak cię
żko pracują,
więc zgł
aszajążądania tonem nie znoszącym sprzeciwu.
−Trudno namówićludzi, żeby zaczęli lepiej sł
uchać
. Nie chodzi tylko o to, żeby być
mił
ym −dopóki nie zaczniesz sł
uchaćuważnie, dopóki nie zorientujesz się, o co chodzi
rozmówcy, nie bę
dziesz w stanie przedstawićmu żadnej rozsądnej sugestii, wyjś
ćz
czymś
, co on kupi −zakończyłLoehr.
24 Greg L. Stewart i Kenneth P. Carson, „Personality Dimensions and Domains of Service Performance: A Field Investigation”, Journal of
Business and Psychology 9(1995).
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Jeden z talentów osób biegł
ych w rozwiązywaniu konfliktów polega na zauważaniu
w poręnarastających nieporozumieńi podejmowaniu kroków dla uspokojenia osób,
między którymi do nich dochodzi. Tutaj, jak wskazuje Loehr, decydują
cąrolęodgrywa
umieję
tne sł
uchanie i empatia. Kiedy bankier zrozumiałpunkt widzenia analityka, stał
siębardziej ugodowy i konflikt zostałzał
agodzony.
Dyplomatyczne podejś
cie i takt sąniezbędne w zawodach, w których ludzie zajmują
sięsprawami drażliwymi, takich jak rewident księgowy, policjant czy mediator, oraz
wszelkich innych, w których trzeba na sobie wzajemnie polegać
, a pracuje siępod
wielkąpresją. Jednąz umieję
tnoś
ci, których rząd Stanów Zjednoczonych oczekuje od
poborców podatkowych, jest zdolnoś
ćprzedstawiania niepopularnego stanowiska w
sposób, który nie wywoł
uje zł
oś
ci podatników i nie rani ich poczucia godnoś
ci.
Umiejętnoś
ćta zwana jest taktem. American Express ceni u swych doradców zdolnoś
ć
rozpoznawania potencjalnych źródełkonfliktów, przyjmowania odpowiedzialnoś
ci za
swoje dział
ania, przepraszania w razie potrzeby i otwartego angaż
owania się w
omawianie punktu widzenia każ
dej osoby.

Odczytywanie znaków
Charlene Barschefsky udał
o sięwreszcie, po wielu miesiącach negocjacji, skł
onić
wł
adze chińskie do poł
ożenia kresu pirackiemu kopiowaniu i rozpowszechnianiu
amerykańskich filmów, pł
yt kompaktowych i programów komputerowych. Jak?
Odrzucił
a ich „ostateczną” propozycję, kolejnąz dł
ugiej serii, z których wszystkie nie
zaspokajał
y żądań strony amerykańskiej. Ale tym razem szef delegacji chińskiej
podziękowałjej za trud, powiedział
, że odpowie na zastrzeżenia w późniejszym
terminie, a potem lekko cofnąłramiona do tył
u. Ten prosty i ledwie zauważalny ruch
ś
wiadczył
, że udał
o sięjej namówićich do współ
dział
ania.
Od tego dnia starannie studiował
a twarze osób po drugiej stronie stoł
u i wyczuwał
a
duż
o mniej niechę
ci niżpodczas wcześ
niejszych, mę
czących i ciągnących siębez końca
spotkań. Reakcje był
y stonowane, był
o teżmniej pytań − zaskakująca odmiana po
wojowniczych, ostrych wypowiedziach, charakterystycznych dla pierwszych rund
negocjacji.
Okazał
o się, że jej interpretacja tych znaków był
a poprawna −od tego dnia delegacja
chińska przestał
a walczyći zaczęł
a zmierzaćku porozumieniu handlowemu, które
później został
o podpisane przez oba kraje25.
25 Elsa Walsh, „The Negotiator”, The New Yorker, March 18, 1996.
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Zdolnoś
ćodczytywania uczućdrugiej strony podczas negocjacji ma decydują
ce
znaczenie dla pomyś
lnego ich zakończenia. Jeden z moich prawników, Robert
Freedman, mówi o negocjowaniu umów: „To jest w gł
ównej mierze sprawa psychologii.
Kontrakty budząwiele emocji −licząsiętu nie tyle sł
owa, ile to, co obie strony myś
ląo
tym i co czują”.
Ci, którzy po mistrzowsku opanowali sztukę zawierania umów, zdają sobie
doskonale sprawęz tego, jak emocjonalny charakter mająwszelkie negocjacje. Najlepsi
negocjatorzy potrafią wyczuć
, które punkty najwięcej znaczą dla drugiej strony i
„wspaniał
omyś
lnie” pójś
ćw tych kwestiach na ustępstwa, nalegając jednak na przyjęcie
wł
asnych propozycji w sprawach, które nie majądla oponentów takiego znaczenia
emocjonalnego. Umieję
tnoś
ćprowadzenia negocjacji jest rzecz jasna bardzo przydatna
dla prawników i dyplomatów i ma decydujące znaczenie dla osiągnię
cia sukcesu w tych
profesjach. Potrzebuje jej w pewnym stopniu każdy, kto pracuje w jakiejkolwiek
organizacji; osoby, które potrafiąrozwiązywaćkonflikty i oddalaćkł
opoty, sącennymi
pracownikami.
Negocjacje mogąbyćw pewnym sensie traktowane jako ć
wiczenie sięwe wspólnym
rozwiązywaniu problemów, ponieważ w konflikcie biorą udziałdwie strony. Do
negocjacji skł
aniająsięone oczywiś
cie dlatego, że mająprzeciwstawne interesy i każda
chce przekonaćdrugą, że powinna skapitulowaći przystaćna jej warunki. Jednak już
sama zgoda na przystą
pienie do negocjacji równoznaczna jest z przyznaniem, że
problem jest wspólny i byćmoże istnieje jakieśrozwiązanie zadowalające obie strony. W
tym sensie negocjacje sąprzedsię
wzięciem, w którym obie strony nie rywalizująze
sobą, lecz współ
pracują. I faktycznie, jak wskazuje Herbert Kelman, psycholog z
Harvardu specjalizujący sięw negocjacjach, sam ich proces przywraca współ
dział
anie
między skonfliktowanymi stronami. Wspólne rozwiązywanie problemów zmienia ich
wzajemny stosunek 26.
W tym celu nie wystarczy zrozumiećpo prostu punkt widzenia drugiej strony;
trzeba umiećzdaćsobie sprawęrównieżz jej potrzeb i obaw. Empatia, jak zauważa
Kelman, sprawia, że każda ze stron „potrafi lepiej wpł
ynąćna drugą, z pożytkiem dla
siebie reagując na jej potrzeby − innymi sł
owy, znajdując rozwią
zania, które są
korzystne dla obu”.

Negocjowanie kanał
ów dystrybucji

26 Herbert Kelman, „Negotiation as Interactive Problem-solving”, International Negotiation 1(1996).
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Negocjacje, przeważnie nieformalne, tocząsiępermanentnie. Weźmy negocjacje
między producentami a sklepami detalicznymi prowadzącymi sprzedażich wyrobów,
na przykł
ad takie: „Został
em pozbawiony możliwoś
ci sprzedaży biżuterii kobiecej
znanej marki −wyjaś
nia wł
aś
ciciel butiku. −Chciał
em wynegocjowaćlepsząumowęz
dystrybutorem −byliś
my dla nich dobrym źródł
em zbytu. Ale dostałlepsząofertęod
wł
aś
ciciela sklepu z drugiej strony miasta. Zł
oż
ył
em więc kontrofertę
. Jednak kontrakt
dostałmój konkurent, a firma chce miećtylko jeden punkt sprzedaż
y w mieście tej
wielkoś
ci. Nie miał
em szczę
ś
cia”.
Takie kanał
y dystrybucji sąniezbędne dla przetrwania producenta, tak jak detaliś
ci
uzależnieni sąod producentów, u których sięzaopatrują. Ale każda strona ma wiele
możliwoś
ci wyboru. W rezultacie bez przerwy tocząsięnegocjacje w sprawie wysokoś
ci
upustów, terminów pł
atnoś
ci i dostaw.
Zwią
zki między wytwórcami i sprzedawcami sądł
ugotrwał
e i symbiotyczne. I
podobnie jak we wszystkich innych dł
ugotrwał
ych związkach, pojawiająsięproblemy,
które wrąi bulgoczą, a od czasu do czasu wypł
ywająna powierzchnię
. Wówczas
zarówno wytwórca, jak i sprzedawca uciekająsięna ogółdo jednego z trzech typowych
stylów prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów: znaleźćrozwią
zanie, które
usatysfakcjonuje każdąz nich; zawrzećkompromis, kiedy obie strony zgadzająsięna
mniej wię
cej jednakowe ustępstwa bez wzglę
du na to, w jakim stopniu sł
uży to ich
interesom; lub agresję, gdy jedna strona wymusza na drugiej ustępstwa, nie dają
c w
zamian nic.
Ankieta przeprowadzona wś
ród zaopatrzeniowców sieci domów towarowych, z
których każdy dokonywałzakupów towarów wartoś
ci od 15 do 30 milionów dolarów,
wykazał
a, że styl negocjacji był precyzyjnym wskaźnikiem stosunków między
wytwórcąa detalistą27 . Jeś
li negocjacje prowadzono agresywnie, posuwając siędo żą
dań
i gróźb, to źle to wróżył
o ich przyszł
oś
ci −kupcy byli rozgoryczeni i niezadowoleni, i
często rezygnowali z produktów danej firmy. Jeś
li obie strony wykluczał
y agresywnoś
ć
w negocjacjach na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów czy kompromisu, to
stosunki mię
dzy nimi był
y dł
ugotrwał
e.
Groźby i żądania zatruwająatmosferęnegocjacji. Jak wykazał
a ankieta, jeś
li nawet
jedna strona był
a dużo silniejsza, to na dł
uższąmetęwielkodusznoś
ćokazywał
a się
zwycięską strategią, jeś
li kontynuowano współ
pracę. Najlepsze wyniki osiąga się
wtedy, kiedy negocjacje przebiegająw duchu współ
pracy.

27 Shankar Ganesan, „Negotiation Strategies and the Nature of Channel Relationships”, Journal of Marketing Research, May 1993.
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Twórcze rozwią
zywanie konfliktów
Pewnego wieczoru Linda Lantieri szł
a pustą, cieszącąsięzł
ąsł
awąulicą, po obu
stronach której stał
y opuszczone budynki o pozabijanych deskami drzwiach i oknach.
Nagle, nie wiadomo skąd, wyrosł
o przed niątrzech chł
opców, mających na oko po
czternaś
cie lat. Jeden z nich wycią
gnąłnóż z dziesięciocentymetrowym ostrzem.
Otoczyli jąi zaczę
li siędo niej niebezpiecznie zbliżać
.
−Dawaj torebkę
! −warknąłten z nożem.
Chociażprzestraszona, Lantieri zachował
a doś
ćprzytomnoś
ci umysł
u, by wziąć
kilka gł
ę
bokich oddechów i odpowiedziećchł
odno:
−Czujęsiętrochęskrępowana. Rozumiecie, stanę
liś
cie za blisko. Ciekawa jestem,
czy moglibyś
cie siętrochęcofnąć
.
Patrzył
a na chodnik i −ku swojemu zdumieniu −zobaczył
a, że trzy pary butów
cofająsięparękroków. −Dzię
kuję−powiedział
a, a potem cią
gnę
ł
a dalej. −Teraz chcę
usł
yszeć
, co przed chwilądo mnie powiedział
eś
, ale jeś
li mam byćszczera, to trochę
denerwuje mnie ten nóż
. Moż
e byśgo schował
?
Po chwili milczenia i niepewnoś
ci, która zdawał
a sięwiecznoś
cią, nóżwróciłdo
kieszeni.
Sięgnąwszy szybko do torebki, wyjęł
a dwadzieś
cia dolarów, pochwycił
a spojrzenie
tego z noż
em i zapytał
a: −Komu mam to dać
?
−Mnie −odpowiedział
.
Zerknąwszy na pozostał
ych, spytał
a, czy sięzgadzają
. Jeden z nich skinąłgł
ową
.
−Świetnie −powiedział
a, wrę
czając przywódcy banknot. −A teraz posł
uchajcie. Ja
tu sobie postoję, a wy odejdziecie.
Z wyrazem zaskoczenia na twarzach zaczęli powoli odchodzić
, oglądając sięna nią,
a potem puś
cili siębiegiem. Oni uciekali przed nią.
To odwrócenie ról nie powinno byćniespodzianką−Lantieri jest zał
ożycielkąi
dyrektorkąmającego siedzibęw Nowym Jorku Oś
rodka Twórczego Rozwiązywania
Konfliktów, którego pracownicy uczątych umiejętnoś
ci w szkoł
ach. Lantieri poś
wię
cił
a
sięcał
kowicie zgł
ę
bianiu sztuki negocjacji i pokojowego rozwiązywania konfliktów28 .
Dział
alnoś
ć Lantieri nie ogranicza się do upowszechniania wiedzy na temat
rozwiązywania konfliktów wś
ród nauczycieli w ponad czterystu szkoł
ach na terenie
cał
ych Stanów Zjednoczonych. Robi to bardzo skutecznie, skoro rada szkoł
y z pewnego
28 Linda Lantieri i Janet Patti, Waging Peace in Our Schools (Boston: Beacon Press, 1996).
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kalifornijskiego miasta, sparaliż
owana ostrym sporem mię
dzy dwoma zwaś
nionymi
frakcjami, był
a pod takim wrażeniem jej umiejętnoś
ci negocjatorskich, że obie strony
poprosił
y ją
, by pomogł
a im dojś
ćdo porozumienia.
Mistrzowskie opanowanie przez nią sytuacji na ulicy jest ilustracją pewnych
klasycznych posunięćprzy uś
mierzaniu konfliktów:
Przede wszystkim uspokój się
, wsł
uchaj w swoje uczucia i wyraźje.
Wykażchę
ćzał
atwienia sporu raczej przez omówienie jego przedmiotu niż
przez podsycanie go większąagresją.
Przedstaw swój punkt widzenia językiem neutralnym, a nie kł
ótliwym
tonem.
Staraj sięznaleźćsposoby rozwią
zania sporu możliwe do przyjęcia dla ciebie
i dla drugiej strony.
Zalecenia te pozostająw zgodzie ze wskazówkami opracowanymi przez ekspertów
z Harvardzkiego Oś
rodka Negocjacji. Ale chociaż stosowanie się do nich może
wydawaćsięproste, to znakomite wykorzystanie ich w praktyce, jakiego przykł
ad dał
a
Lantieri,
wymaga
posiadania
odpowiednich
kompetencji
emocjonalnych:
samoś
wiadomoś
ci, wiary w siebie, samokontroli i empatii. Pamię
tajmy, że empatia nie
musi prowadzićdo współ
czucia dla drugiej strony i poddania sięjej dyktatowi −wiedza
o tym, co ktośczuje, nie jest równoznaczna z akceptacjątych uczuć. Jednak wyrzeczenie
się empatii po to, by utrzymać twardą linię, może doprowadzić do polaryzacji
stanowisk i sytuacji patowej.
PRZEWODZENIE
Inspirowanie jednostek i grup oraz kierowanie nimi
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Wyrażająi wzbudzająentuzjazm dla wspólnej wizji i celów.
 Podejmująsięprzewodzenia, bez względu na zajmowane stanowisko.
 Kierująpracąinnych, udzielając im rad i wskazówek, ale nie zwalniając ich z
odpowiedzialnoś
ci za wyniki.
 Sł
użąprzykł
adem.
Oto niezwykle wymowne przeciwstawienie sposobów sprawowania funkcji
przywódczych przez Ronalda W. Allena, był
ego dyrektora naczelnego Delta Air Lines, i
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Geralda Grinsteina, był
ego dyrektora Western Airlines i kolei Burlington Northern29 .
Grinstein, prawnik z wykształ
cenia, jest wirtuozem jeś
li chodzi o ustanawianie
opartych na wzajemnym zaufaniu stosunków z pracownikami i wykorzystywanie tego
emocjonalnego zestrojenia dla przekonywania ich do swoich posunię
ć. Jako dyrektor
naczelny Western Airlines, kulejącej firmy, którąobjąłw 1985 roku, spędziłsetki godzin
w kabinach pilotów, za pulpitami punktów rejestracji pasażerów i w bagażowniach, aby
poznaćswoich podwł
adnych.
Nawiązane w ten sposób wię
zi odegrał
y kluczowąrolęw przekonaniu ich, że dla
uratowania przed plajtąfirmy, w której mieli znaczne udział
y, warto zgodzićsięna
rezygnację z pewnych praw i obniżenie pł
ac. Dzięki ustępstwu pracowników
przychody Western Airlines znacznie przekroczył
y wydatki i jużpo dwóch latach
Grinsteinowi udał
o się sprzedać przedsię
biorstwo liniom Delta za 860 milionów
dolarów.
W 1987 roku zostałdyrektorem naczelnym Burlington Northern, innej przynoszącej
straty firmy. I znowu dało sobie znaćjego talent pozyskiwania ludzi. Najpierw zaprosił
na wspólny obiad w siedzibie dyrekcji w Fort Worth wybranągrupępracowników
obsł
ugi, sekretarek i czł
onków zał
óg pociągów z cał
ego kraju. Potem zaczą
łobjeżdżać
placówki i rozmawiaćz zał
ogami pociągów kursujących na różnych liniach, cał
y czas
starając się−z powodzeniem −przekonaćich do planu redukcji kosztów.
Bliski przyjaciel Grinsteina tak okreś
liłjego styl przewodzenia: „Po to, by być
twardym, nie trzeba byćsukinsynem”.
Chociażkiedy obejmowałstanowisko dyrektora, firma miał
a 3 miliardy dł
ugów,
wyprowadziłjąna prostą, a w 1995 roku utworzyłnajwiększąsiećkolejowąw Stanach
Zjednoczonych, kupując dla Burlington Northern Santa Fe Pacific.
A teraz przyjrzyjmy sięRonaldowi W. Allenowi, którego rada nadzorcza Delta Air
Lines zwolnił
a w kwietniu 1997 roku ze stanowiska dyrektora naczelnego, mimo że
firma osiągnęł
a rekordowy zysk.
Allen wspinałsię po drabinie sł
uż
bowej i w 1987 roku zostałdyrektorem
naczelnym. Objął to stanowisko akurat w chwili, kiedy w branży lotniczej
przeprowadzano deregulację
. Jego strategicznym celem był
o przekształ
cenie Delty w
firmękonkurencyjnąna ś
wiatowym rynku usł
ug lotniczych, dlatego w 1991 roku kupił
obsł
ugujące linie europejskie Pan American World Airways, które wł
aś
nie
zbankrutował
y. Posunięcie to okazał
o siębł
ędem i wpędził
o Deltęw wielkie dł
ugi,
bowiem byłto niepomyś
lny okres dla cał
ej branży. Przez kolejne trzy lata po kupieniu
29 Martha Brannigan i Joseph B. White, „Why Delta Air Lines Decided It Was Time for CEO to Take Off”, Wall Street Journal, May 30-31,
1997; Phyllis Berman i Roula Khalaf, „Sweet-talking the Board”, Forbes, March 15, 1993.
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Pan Am zadł
użenie Delty, która wcześ
niej zawsze przynosił
a zyski, powiększał
o sięo
500 milionów dolarów rocznie.
Jednak to nie ta katastrofalna decyzja finansowa przesądził
a o zwolnieniu Allena.
Trudna sytuacja przedsiębiorstwa sprawił
a, że stałsięon twardym, bezwzglę
dnym
szefem. Znany byłz tego, że upokarzałpodwł
adnych, ł
ajają
c ich w obecnoś
ci innych
pracowników. Zmusił do milczenia te osoby spoś
ród kierownictwa, które
przeciwstawiał
y się jego posunię
ciom; starał się nawet usunąć szefa dział
u
personalnego, jedynąosobę
, która otwarcie występował
a przeciw planom kupna Pan
Am. Kiedy inny wysoki urzę
dnik (który wcześ
niej rywalizowałz nim o stanowisko
dyrektora naczelnego) oznajmił
, że odchodzi do Continental Airlines, gdzie
zaproponowano mu fotel prezesa, Allen podobno z miejsca odebrałmu kluczyki od
samochodu sł
użbowego, nie przejmując się, jak tamten wróci do domu.
To był
y wszakże drobiazgi. Najwię
ksząpomył
kąAllena był
a bezlitosna redukcja
zatrudnienia. Zlikwidowałdwanaś
cie tysięcy miejsc pracy, zwalniając prawie jedną
trzeciąpracowników. Niektóre z tych stanowisk był
y dla Delty niewątpliwie tym, czym
zwał
y tł
uszczu dla czł
owieka, ale pozbywając sięgo, Allen usunąłrównieżczęś
ćmię
ś
ni,
żyłi nerwów niezbędnych dla prawidł
owego funkcjonowania organizacji. Po tych
cięciach nastąpiłgwał
towny spadek poziomu usł
ug, wzbudzają
cych wcześ
niej zawiś
ć
konkurentów. Zaczę
ł
y sięlawinowo mnożyćskargi pasażerów, którzy narzekali na
wszystko −brud, opóźnione odloty, gubienie bagażu. Usuwając tł
uszcz, Allen pozbawił
organizacjęducha.
Pracownicy Delty byli zaszokowani −nigdy wcześ
niej firma nie traktował
a ich tak
źle. Panował
o powszechne poczucie niepewnoś
ci; w ludziach kipiał
a zł
oś
ć. Chociażpo
redukcjach zatrudnienia firma znowu zaczę
ł
a przynosićzyski, ankieta, którąobjęto
wszystkich pracowników, ogół
em dwadzieś
cia pięć tysięcy osób, ukazał
a obraz
sceptycznej, przestraszonej zał
ogi. Poł
owa ankietowanych miał
a wrogi stosunek do
Allena i chciał
a, by przestałbyćdyrektorem naczelnym.
W październiku 1996 roku Allen publicznie przyznał
, że jego drakońskie metody
ograniczenia wydatków miał
y niszczycielski wpł
yw na zał
ogę. Skomentowałto jednak
krótkim: „Niech tam”. Sł
owa te stał
y się zawoł
aniem bojowym protestują
cych
pracowników; na mundurach pilotów, stewardes i mechaników pojawił
y sięplakietki
ze zwrotem „Niech tam”.
Kiedy nadszedł czas przedł
użenia kontraktu Allena, rada nadzorcza Delty
przyjrzał
a sięnie tylko liczbom, ale ogólnemu stanowi przedsię
biorstwa. Opinia o
wyjątkowej jakoś
ci usł
ug został
a zszargana, odchodzili utalentowani menedżerowie, a
co najgorsze −morale zał
ogi był
o katastrofalnie niskie.
W tej sytuacji rada −pod przewodnictwem, a jakże, Geralda Grinsteina −przystą
pił
a
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do dział
ania. Allen, którego wł
adza był
a niegdyśtak wielka, że skupiałw jednym ręku
godnoś
ci przewodniczącego rady, dyrektora naczelnego i prezesa zarządu, znalazłsięw
wieku pięć
dziesięciu pię
ciu lat na bruku, gł
ównie dlatego, że zabijałduszęfirmy.

Przywództwo jako dodawanie energii
Historia Roberta W. Allena i Geralda Grinsteina pokazuje, że sztuka przewodzenia
nie polega na samym dokonywaniu zmian, ale na sposobie ich wprowadzania. Obaj
przeprowadzili bolesny proces redukcji kosztów, ale jeden z nich zrobiłto w sposób,
który nie zachwiałlojalnoś
ci zał
ogi i nie osł
abiłjej ducha, podczas gdy drugi zraziłdo
siebie wszystkich pracowników i podkopałich morale.
Zręczny przywódca jest wyczulony na delikatne prądy emocjonalne przenikają
ce
grupę
, na której czele stoi; potrafi teżzauważyćwpł
yw swoich dział
ańna te prądy.
Jednym ze sposobów zdobycia przez niego wiarygodnoś
ci jest wł
aś
nie wyczuwanie
tych niewyrażanych gł
oś
no uczućzbiorowych i artykuł
owanie ich w imieniu grupy albo
postę
powanie w sposób, który pokazuje, że je rozumie. W tym sensie przywódca jest
zwierciadł
em ukazującym grupie jej przeżycia.
Jednak przywódca jest również gł
ównym ź
ródł
em emocjonalnego tonu grupy.
Emanujące od niego podniecenie może popchnąćcał
ągrupęku dział
aniom. Jak uję
ł
a to
dyrektor jednej z firm szwedzkich, Birgitta Wistrand: „Przewodzenie jest dodawaniem
energii”.
To przekazywanie energii emocjonalnej pozwala przywódcom być pilotami
organizacji, wytyczaćjej kurs i kierunek. Kiedy Lou Gerstner zostałzaangażowany
przez IBM na stanowisko dyrektora naczelnego, wiedział
, że po to, by uratowaćtęfirmę
przed plajtą, musi zmienićjej kulturę
. A tego −mówi −„nie robi się, pisząc komunikaty i
wydając polecenia. Trzeba zaapelowaćdo ludzkich emocji. Pracownicy musząwziąćto
sobie do serca, a nie tylko wbićdo gł
owy”30 .
Zdolnoś
ć zarażania emocjami jest o wiele większa u przywódców, ponieważ
czł
onkowie grupy przyglądają się im uważniej niż jakimkolwiek innym osobom.
Drobna zmiana wyrazu twarzy czy tonu gł
osu posiadającej duż
ąwł
adzęosoby może
miećwiększy wpł
yw niżdramatyczne demonstracje emocji w wykonaniu kogośnisko
postawionego.
Pracownicy nie tylko zwracają większą uwagęna przywódców, ale też mają
skł
onnoś
ćdo naś
ladowania ich. Wieś
ćgł
osi, że pracownicy Microsoftu, zastanawiając
30 Cyt. za: Stephen Lohr, „On the Road with Chairman Lou”, New York Times, June 26, 1994.
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sięnad czymśalbo dowodząc swoich racji na zebraniu, koł
ysząsięw przód i w tył
, co
jest niewerbalnym hoł
dem dla Billa Gatesa, który ma taki zwyczaj. Tego typu
naś
ladownictwo jest nieś
wiadomym dostrajaniem się do najpotężniejszej osoby w
grupie i równie nieś
wiadomym wyrazem poddaństwa.
Ronalda Reagana w czasie jego prezydentury uważano za „bardzo kontaktowego”.
Bę
dąc profesjonalnym aktorem, potrafiłwpł
ywaćna emocje widzów. Wykazał
y to
badania wpł
ywu jego mimiki na mimikę osób oglądających jego debatę z
kontrkandydatem do urzę
du prezydenckiego, Walterem Mondalem. Kiedy uś
miechał
sięReagan, z reguł
y uś
miechali sięteżci, którzy go oglądali, kiedy sięmarszczył
, to
samo robili widzowie. Mondale nie miałtakiego emocjonalnego wpł
ywu nawet na
31
widzów, którzy darzyli go sympatią .
Łatwoś
ć, z jakąemocje przywódcy rozchodząsięw grupie, ma teżstronęujemną.
Jak mówi stare powiedzenie: „Ryba psuje sięod gł
owy”. Brutalne, aroganckie lub
arbitralne kierowanie niszczy morale grupy. Na okreś
lenie przenikania destrukcyjnych
emocji z góry Birgitta Wistrand używa terminu „emocjonalna nieczystoś
ć
”, wyjaś
niając
to tak: „Negatywnymi emocjami przywódca pozbawia ludzi energii, napeł
niając ich
niepokojem, przygnębieniem lub zł
oś
cią”.
Natomiast przywódcy odnoszący wielkie sukcesy tryskająenergiąpozytywną, która
rozchodzi siępo cał
ej organizacji. A im lepszy jest nastrój przywódcy grupy, tym lepiej
nastawieni sądo niego i do siebie nawzajem jego podwł
adni, gotowi do pomocy i
32
współ
pracy .
Ogólnie biorąc, charyzma emocjonalna zależy od trzech czynników: odczuwania
silnych emocji, umiejętnoś
ci ich peł
nego wyraż
ania i gotowoś
ci raczej do wysył
ania niż
do odbierania komunikatów emocjonalnych. Osoby bardzo ekspresyjne komunikująto,
co czują, wyrazem twarzy, gł
osem, gestami, sł
owem − cał
ym ciał
em. Zdolnoś
ćta
33
pozwala im poruszać
, inspirowaći urzekaćinnych .
31 GJ. Metugo i in., „Emotional Reactions to a Political Leader’s Expressive Displays”, Journal of Personality and Social Psychology 49(1985).
Inteligencja emocjonalna Reagana nie był
a jednak bez skazy, ponieważzdradzałon pewne braki samoś
wiadomoś
ci, a moż
e wręcz oszukiwałsam
siebie. Czasami zdawałsięnie dostrzegaćgranicy między filmami, które oglądał
, czy opowieś
ciami, które sł
yszał
, a faktami. I tak doprowadził
kiedyśdo ł
ez ówczesnego premiera Izraela, Icchaka Rabina, opowiadają
c, jak podczas sł
uż
by w Korpusie Łącznoś
ci pod koniec II wojny
światowej rejestrowałna taś
mie filmowej dowody okrucieństw, których dopuszczali sięNiemcy w obozach ś
mierci. Problem polegałna tym, że
Reagan spę
dziłcał
ąwojnęw Hollywood, werbują
c ludzi do wojskowych jednostek filmowych. Widziałjednak filmy nakręcone w wyzwolonych
przez Amerykanów obozach koncentracyjnych i najwidoczniej po pewnym czasie zaczęł
o mu sięwydawać, ż
e sam tam był
. Zob.: Michael Korda,
„Prompting the President”, The New Yorker, October 6, 1997.
32 J.M. George i K. Bettenhausen, „Understanding Prosocial Behavior, Sales Performance, and Turnover: A Group Level Analysis in a Service
Context”, Journal of Applied Psychology 75(1990).
33 Howard S. Friedman i in., „Understanding and Assessing Non-verbal Expressiveness: The Affective Communication Test”, Journal of
Nonverbal Behavior 6 (1981).
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Jeś
li emocje mająbyćprzekazane przekonująco i sprawićwrażenie, że pł
ynąprosto
z serca, to przywódca musi szczerze wyrażaćto, co czuje; wiara w prawdziwoś
ć
komunikatu emocjonalnego odróż
nia charyzmatycznego przywódcęod manipulatora,
który wyraża tylko to, co sł
uży jego celom, bez względu na to, czy rzeczywiś
cie czuje to,
czy tylko udaje. Taki manipulant moż
e zwodzićprzez jakiśczas podwł
adnych, ale
trudniej jest mu przekonaćich o swojej szczeroś
ci. Cynizm podkopuje wiarę
; chcąc być
charyzmatycznym przywódcą, trzeba dział
ać prawdziwie wierząc w to, co się
34
przekazuje innym .

Zestaw kompetencji przywódcy
Każda kompetencja emocjonalna jest powiązana z pozostał
ymi, ale w największym
stopniu odnosi sięto do umieję
tnoś
ci przewodzenia. Zadania przywódcy wymagają
szerokiego wachlarza umiejętnoś
ci. Przeanalizowawszy osiągnięcia mnóstwa osób na
różnych stanowiskach, stwierdził
em, że zazwyczaj umieję
tnoś
ci wchodzące w zakres
kompetencji emocjonalnej stanowiąokoł
o dwóch trzecich czynników decydujących o
znakomitym wypeł
nianiu zadań, ale u wybitnych przywódców kompetencja ta −w
przeciwieństwie do umiejętności technicznych czy intelektualnych −pokrywa sięw 80100 procentach z cechami, które firmy same wymieniająjako decydujące o sukcesie35 .
Zgadza się z tym Matthew Juechter, prezes Amerykańskiego Towarzystwa
Kształ
cenia i Rozwoju [American Society for Training and Development]:
„Przywództwo to prawie w cał
oś
ci inteligencja emocjonalna, zwł
aszcza kiedy
odróżnimy to, co robiąprzywódcy, od tego, co robiąmenedżerowie −czyli takie sprawy
jak zajmowanie postawy wobec czegoś
, wiedza o tym, co jest dla nas ważne, dążenie do
celu we współ
pracy z innymi”.
U najbardziej skutecznych dyrektorów naczelnych wyróżnićmożna trzy grupy
umieję
tnoś
ci. Dwie z nich mieszcząsięw kategorii inteligencji emocjonalnej; pierwsza
obejmuje kompetencje osobiste, takie jak dążenie do osiągnięć
, wiara w siebie i
zaangażowanie, druga − umieję
tnoś
ci społ
eczne, takie jak wpł
ywanie na innych,
ś
wiadomoś
ćpolityczna i empatia. Ten szeroki zakres umiejętnoś
ci wyróż
niałmają
cych
34 Patricia Wasielewski, „The Emotional Basis of Charisma”, Symbolic Interaction 8 (1985).
35 Wyniki (niezweryfikowane) mojej analizy wzorców przywódczych przyjmowanych w organizacjach na cał
ym ś
wiecie ś
wiadczą, ż
e okoł
o 80
procent sk ł
adaj ą
cych sięna nie cech stanowiąumieję
tnoś
ci opierające sięna inteligencji emocjonalnej. Jednak w wielu wzorcach kompetencji
szefów firm postulowane umiejętnoś
ci wchodząw 100 procentach w zakres inteligencji emocjonalnej. Zweryfikowane wyniki analizy
przeprowadzonej przez Hay/McBer wskazują
, ż
e kompetencja emocjonalna przyczynia siędo znakomitego sprawowania roli przywódcy w
niemal 90 procentach procentach. Zob.: Dodatek II.
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znakomite wyniki dyrektorów naczelnych w Azji, obu Amerykach i Europie, co zdaje
się ś
wiadczyć
, że cechy wybitnych przywódców są ponadkulturowe i
ponadnarodowe 36 .
Trzecia grupa umieję
tnoś
ci typowych dla najlepszych dyrektorów naczelnych
obejmuje zalety intelektualne: myś
lenie strategiczne i konceptualne oraz szukanie
informacji gdzie się da. Tym, co wyróżniał
o najlepszych, był
a zdolnoś
ćszerszego
patrzenia i rozpoznawania wyraźnych schematów w zakresie informacji oraz myś
lenie
przyszł
oś
ciowe. Pokrywa sięto z wynikami badań przywódców piętnastu dużych
korporacji, opisanymi w rozdziale II.
Jednak wybitni przywódcy posuwająsięo krok dalej, ł
ącząc z tym, co widzą, realia
emocjonalne i nadając w ten sposób strategii znaczenie i noś
noś
ćspoł
eczną. Ich
inteligencja emocjonalna pozwala im na poł
ączenie wszystkich tych elementów i
stworzenie porywającej wizji.
Jak twierdzi Robert E. Kapł
an z Centrum Twórczego Przewodzenia, najlepsi
przywódcy „mają niemal magiczną zdolnoś
ć tworzenia chwytliwych haseł i
przedstawiania swoich projektów i perspektyw organizacji w obrazowy, nieodparcie
narzucający się i zapadający w pamię
ć sposób”37. Innymi sł
owy, umiejętnoś
ć
przewodzenia obejmuje też stymulowanie wyobraź
ni ludzi i inspirowanie ich do
podążania w pożądanych kierunku. To znacznie wię
cej niżzwykł
e motywowanie do
wysił
ku i prowadzenie.

Mił
y facet finiszuje pierwszy
W marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie kryteria znakomitego
wywiązywania sięz obowiązków sąsztywno ustalone, a coroczne nagrody przyznaje
sięoddział
om, które sąnajlepiej przygotowane, osiągająnajlepsze wyniki i najbardziej
dbająo bezpieczeństwo, przeprowadzono analizęzdolnoś
ci przywódców do nadawania
pozytywnego −lub negatywnego −tonu emocjonalnego podległ
ym im jednostkom38.
Dokł
adne porównanie wyróżniających sięi zaledwie przecię
tnych garnizonów ujawnił
o
36 Lyle Spencer Jr. i in., Competency Assessment Methods: History and State of the Art (Boston: Hay/McBer, 1997). Oceniono dyrektorów
naczelnych z firm w nastę
pujących krajach: Japonii, Chinach, na Filipinach, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Wenezueli, Wielkiej
Brytanii, Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wł
oszech. Recepta na sukces na stanowisku przywódczym wydaje sięmniej więcej taka sama na
cał
ym ś
wiecie; różnice mię
dzy regionami sprowadzająsiędo niuansów roli, jakąposzczególne kompetencje odgrywająw danej kulturze.
37 Robert E. Kaplan, Beyond Ambition: How Driven Managers Can Lead Better and Live Better (San Francisco: Jossey-Bass, 1991).
38 Wallace Bachman, „Nice Guys Finish First: A SYMLOG Analysis of US Naval Commands”, w: Richard Brian Polley i in. (red.), The
SYMLOG Pra ctitioner: Applications of Small Group Research (New York: Praeger, 1988).
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uderzającąróżnicęw atmosferze emocjonalnej wytwarzanej przez dowódców. Okazał
o
się
, najlepszymi garnizonami dowodzili nie oficerowie w typie kapitana Ahaba, którzy
terroryzowali swoich podkomendnych, lecz, hmm... mili faceci.
Ci najlepsi potrafili pogodzićzdecydowany styl dowodzenia z ludzkim podejś
ciem.
Nie wahali sięzaopiekowaćtymi, którzy tego potrzebowali, byli asertywni, stanowczy i
rzeczowi. Jednak najbardziej odróżniałbardzo dobrych oficerów od przeciętnych styl
emocjonalny. Najskuteczniejsi byli nastawieni do podwł
adnych bardziej pozytywnie,
traktowali ich bardziej bezpoś
rednio, cieplej (na przykł
ad uś
miechając sięczęś
ciej) i
życzliwiej, w większym stopniu okazywali swoje emocje, byli bardziej chę
tni do
współ
pracy i lubiani, bardziej wyrozumiali i godni zaufania, a nawet ł
agodniejsi niżich
przeciętni koledzy.
Natomiast ci drudzy pasowali do klasycznego stereotypu „zupaka”. Byli surowi,
egocentryczni, nie okazywali żadnego zrozumienia dla swoich ludzi i wymagali ś
lepego
wypeł
niania rozkazów. W porównaniu z najlepszymi dowódcami byli apodyktyczni,
despotyczni i brutalni, zachowywali si ęwynioś
le i nie znosili żadnego sprzeciwu,
częś
ciej też niż tamci starali się udowadniać
, że mają rację. Trzymali się ś
ciś
le
regulaminu, w przewodzeniu wykorzystywali jedynie wł
adzę
, jaką dawał
o im
stanowisko. I, co ciekawe, nie przynosił
o to pożądanych rezultatów, nawet w wojsku,
gdzie −jak mogł
oby sięwydawać−ten styl emocjonalny jest jak najbardziej na miejscu.

Przywódca nadaje ton
Ton emocjonalny, który nadaje przywódca, podchwytująosoby stojące niżej od
niego 39 . Kiedy analizuje się poszczególne szczeble hierarchii, od najwyższego do
najniższego, to widaćwyraźnie, że przenikanie atmosfery emocjonalnej do wnę
trza
organizacji przypomina rosyjskie lalki, mieszczące sięjedna w drugiej, przy czym
przywódca był
by tą
, która zawiera wszystkie pozostał
e.
Najlepiej widaćto w hierarchii wojskowej, gdzie −jak wykazał
y to wspomniane
wyż
ej badania w jednostkach marynarki wojennej − oficerowie niższego szczebla
wykazująsię, choćw nieco mniejszym stopniu, takimi samymi cechami emocjonalnymi
jak ich dowódcy. Jeś
li dowódca −co odnosi siędo najlepszych −jest przystępny i
bezpoś
redni, otwarcie okazuje swoje emocje i ufa podkomendnym, to oni sątacy sami.
Jeś
li natomiast −co odnosi siędo przecię
tnych dowódców −jest on szorstki i surowy,
jeś
li brakuje mu pobł
ażliwoś
ci, ł
atwo wybucha gniewem, niższych stopniem traktuje z
39 Polley i in. (red.), The SYMLOG Practitioner.
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dystansem, trzyma sięś
ciś
le regulaminu i nie jest skory do współ
pracy, to podobne
zachowanie zaobserwowaćmożna równieżu jego podkomendnych.
Podczas gdy przeciętnych przywódców raczej nie widuje sięz podwł
adnymi, to
najlepsi często chodząpo zakł
adzie i rozmawiająz podwł
adnymi, wypytując o rodziny i
inne osobiste sprawy. Dają również do zrozumienia, że chcą być o wszystkim
informowani i stwarzająklimat szczeroś
ci, w którym ł
atwiej jest sięporozumiewać
. Ten
dwustronny kanałkomunikacji zachęca podwł
adnych do przekazywania przeł
ożonym
wszelkich informacji.
W przecię
tnych jednostkach wojskowych mł
odsi oficerowie nie kwapili się z
przesył
aniem wiadomoś
ci do góry, zwł
aszcza jeś
li był
y zł
e, ponieważdowódcy czę
sto
wybuchali wówczas zł
oś
cią i zamiast przekazywaćuprawnienia na jak najniższy
szczebel, zajmowali siędrobiazgami.
Oczywiś
cie najlepsi oficerowie troszczyli sięprzede wszystkim o wykonanie zadańi
bez najmniejszego wahania udzielali natychmiastowej nagany każdemu, kto nie robił
tego porzą
dnie. Z drugiej jednak strony podchodzili elastycznie do zasad regulaminu w
bł
ahych sprawach. Natomiast dla miernych komendantów nie był
o żadnej różnicy
między zasadami dotyczącymi spraw ważnych a tymi, które odnosił
y siędo bł
ahostek;
trzymali sięoni ś
ciś
le regulaminu, a ich sztywne stanowisko nie przyczyniał
o sięw
najmniejszym stopniu do podwyż
szenia morale żoł
nierzy i ich sprawnoś
ci.
Zdając sobie sprawęz tego, że jednoś
ći zwartoś
ćwynika z więzi osobistych, najlepsi
dowódcy organizowali wspólne imprezy towarzyskie, takie jak mecze softballu i
uroczystoś
ci wręczania odznaczeń, w których aktywnie uczestniczyli. Na wspólnych
spotkaniach, którym towarzysząż
arty i anegdoty, i panuje mił
a atmosfera, rodzi się
poczucie toż
samoś
ci grupowej, wyrażające się dążeniem do jak najlepszego
wykonywania zadańw pracy. Natomiast mierni oficerowie bardziej troszcząsięo to,
czy sprzęt jest sprawny niżo to, by byćze swoimi ludźmi.

Kiedy trzeba byćtwardym
Oczywiś
cie przywódca musi byćczasem twardy. Sztuka przewodzenia polega
między innymi na tym, by wiedzieć, kiedy trzeba byćasertywnym, na przykł
ad mówiąc
komuś wprost o niedociągnięciach, a kiedy używać bardziej poś
rednich metod
kierowania czy wpł
ywania na ludzi.
Sprawowanie roli przywódcy wymaga podejmowania nieprzyjemnych decyzji; ktoś
przecieżmusi mówićludziom, co mająrobić
, pilnować, aby wywią
zywali sięze swoich
obowiązków i egzekwować ich wykonanie, przedstawiając jasno konsekwencje
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zaniedbań. Nie zawsze udaje sięto osiągną
ćza pomocąperswazji, nakł
aniania do zgody
i innych metod wpł
ywania. Czasami trzeba po prostu użyć wł
adzy, jaką daje
stanowisko szefa, żeby zmusićludzi do dział
ania.
Niestety, przywódcy, poczynając od brygadzistów i kierowników zespoł
ów, a na
naczelnych dyrektorach kończąc, często popeł
niająpewien bł
ąd, a mianowicie nie są
wystarczająco asertywni, kiedy zachodzi taka potrzeba. Zamiast skrytykować
opieszał
oś
ćczy niechlujstwo, tolerująmarnąrobotę, bo chcąbyćlubiani lub teżkieruje
nimi biernoś
ć
. Równieżosoby, które czująsięnieswojo w sytuacjach konfrontacyjnych,
niechętnie przyjmująstanowcząpostawę
, i to nawet wtedy, kiedy okolicznoś
ci tego
wymagają.
Nieudolnoś
ć może się przejawiać czymś tak banalnym jak niemożnoś
ć
przewodniczenia zebraniu, skutkiem czego dyskusja przemienia sięw dywagacje o
sprawach nieistotnych i schodzi na manowce. Innąwadąś
wiadczącąo niedostatku
umieję
tnoś
ci przewodzenia, jaskrawo widoczną w sferze komunikacji, jest
nieumiejętnoś
ćmówienia w sposób jasny i zdecydowany. Ma to taki skutek, że
pracownicy nie bardzo wiedzą
, czego sięod nich oczekuje.
Jedną z cech asertywnego przywódcy jest umiejętnoś
ć stanowczego i
zdecydowanego mówienia „nie”. Innąjest ustanawianie wysokich norm jakoś
ci pracy
lub wytwarzanych w zakł
adzie produktów i jasne informowanie pracowników, że
oczekuje sięspeł
niania tych norm. Wią
że sięz tym stał
e przypominanie o wymogach, a
nawet −jeś
li zajdzie taka potrzeba −publiczne sprawdzanie, czy pracownicy siędo nich
stosują.
Kiedy pracownik nie wykona czegośalbo zrobi cośźle, obowiązkiem przywódcy
jest zwrócićmu na to uwagę
; najlepiej tak, by pomogł
o mu sięto osiągną
ćpoprawę. Jeś
li
jednak ktoś
, mimo życzliwych rad i uwag, stale pracuje źle, to trzeba sięprzeciwstawić
temu otwarcie i zdecydowanie.
Oto, co powiedziałpewien menedżer: „Mój poprzednik w ogóle nie dbało
dyscyplinęna naradach. Na pierwsze zebranie, które zwoł
ał
em, ludzie spóźnili sięi byli
nieprzygotowani. Kiedy zdarzył
o sięto po raz trzeci, tupnął
em nogą. Powiedział
em:
»Panie i panowie, nie mogęzaakceptowaćtakiej postawy. Odkł
adam to zebranie na
dwa dni. Przyjdźcie punktualnie i bądźcie przygotowani, bo inaczej zrobiępiekł
o«„40.
Nie znaczy to jednak, że trzeba byćbiurowym tyranem. Do strategii tej trzeba się
uciec, kiedy zawiodąinne metody, ale nigdy za pierwszym razem. Jeś
li srogi ton
charakterystyczny jest dla codziennego stylu bycia menedżera, to ś
wiadczy to o jego
niezbyt wysokich umiejętnoś
ciach tworzenia więzi z innymi i wpł
ywania na nich.
40 Spencer i Spencer, Competence at Work.
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Mówiąc innymi sł
owy, stał
a surowoś
ći twardoś
ćnie sąoznakąsił
y przywódcy, lecz
sł
aboś
ci.
Gloryfikując przywódców, którzy sąszorstcy, aroganccy i bezczelni, pomija sięcenę
,
jakąmusi za to pł
acićkierowana przez nich organizacja. Oczywiś
cie przy wcielaniu w
życie trudnych decyzji potrzebna jest pewna stanowczoś
ć
, ale jeś
li szef robi to w sposób
wł
adczy i bezwzględny, nie licząc sięz uczuciami podwł
adnych, to spotyka sięz
powszechnąnienawiś
ciąi zawodzi jako przywódca.
W trudnych czasach przywódcy musząprzywoł
aćwszystkie rezerwy dobrej woli,
jakie udał
o sięim zgromadzić
. Wł
aś
nie wtedy często ponosząklę
skęprzywódcy w typie
Attyli. „Jeden z menedżerów w naszej firmie byłszorstki i obcesowy, nie lubiany przez
swoich ludzi, ale dobrze wywią
zywałsięze swoich zadań−powiedziałmi MuhammadAmin Kashgari, wiceprezes Savola Company, największego przedsiębiorstwa
produkcyjnego w Arabii Saudyjskiej. −Ale kiedy sytuacja sięzmienił
a, rynek stałsię
trudniejszy i wszyscy musieliśmy ciężej pracować
, żeby sięna nim utrzymać, ten
autokratyczny styl obróciłsię przeciwko niemu”. Inny czł
owiek okazałsięwtedy
znacznie lepszym przywódcą −ludzie lubili go i potrafiłich zachę
cićdo bardziej
wytę
żonej pracy.
O dojrzał
oś
ci przywódcy ś
wiadczy zdolnoś
ćdo powś
ciągania nienasyconej żądzy
wł
adzy. Dł
ugookresowe, klasyczne jużbadania menedżerów w AT&T wykazał
y, że
zwł
aszcza w dużych organizacjach, ludzie ł
ączą
cy samokontrolęz dużąumiejętnoś
cią
wywierania wpł
ywu na podwł
adnych z czasem awansują
, natomiast ci, którzy
wprawdzie wywierają duży wpł
yw, ale nie opanowali podstawowych zasad
41
samokontroli, przegrywają. Najlepsi menedżerowie i dyrektorzy powś
ciągają, dzię
ki
silnej samokontroli, osobiste ambicje i koncentrują się na dążeniu do osią
gnięcia
42
zbiorowych celów .

Przywódca z prawdziwego zdarzenia
Jest mglisty, przygnębiający dzień. Na lotnisku w San Francisco odwoł
uje sięlot po
locie, a kolejki przed biurkami odprawy pasażerów sątak dł
ugie, że nie widaćkońca
żadnej z nich. Z godziny na godzinęwzrasta napię
cie, ludzie zaczynająwarczećna
przedstawicieli linii lotniczych i na siebie nawzajem. David Kolb, profesor zarządzania
41 David McClelland i Richard Boyatzis, „The Leadership Motive Profile and Longterm Sucess in Management”, Journal of Applied Psychology
67(1982).
42 Boyatzis, The Competent Manager.
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na Uniwersytecie Case Western Reserve, który opowiada tę historię, postanowił
poprawićnastrój tł
umu, a przynajmniej osób, które stał
y koł
o niego. Oznajmiłwięc
gł
oś
no: −Idępo kawę. Przynieś
ćjeszcze komuś
?
Zebrałzamówienia od sfrustrowanych towarzyszy niedoli i wróciłz tacąpeł
ną
kubków z kawą. Wystarczył
o to, aby poprawićsamopoczucie pasażerów.
W tym momencie Kolb wył
oniłsięjako naturalny przywódca tej organizującej się
grupy. Jego samorzutne obję
cie tej roli ś
wiadczy o pł
ynnym charakterze samego
przywództwa.
Formalna pozycja jakiejśosoby w strukturze organizacyjnej nie zawsze pokrywa się
z jej roląrzeczywistego przywódcy. Róż
ne osoby mogąwył
amaćsięz grupy, aby na
pewien czas −kiedy pojawia siętaka potrzeba −objąćnad niąprzywództwo, a potem na
powrót roztapiająsięw tł
umie. Potrzeby bywająwię
kszego i mniejszego kalibru, jak
choć
by koniecznoś
ćprzywoł
ania do porządku dostawcy, który nie dotrzymuje terminu.
Odnosi sięto równieżdo stosunków i sytuacji wewnątrz organizacji; mamy z tym do
czynienia także wówczas, kiedy pracownik niższego szczebla przeciwstawia się
pracownikowi wyższego w jakichś trudnych czy istotnych dla dobra organizacji
sprawach.
Przyjrzyjmy siępewnej rzeczywistej sytuacji. Dyrekcja kompanii naftowej, która
zakł
adał
a przedsię
biorstwo w dużym poł
udniowoamerykańskim mieś
cie, postanowił
a
wynająćlokale na biura w nowo wybudowanym wieżowcu w najdroższej dzielnicy.
Kiedy jednak dyrektor tego oddział
u rozmawiałz miejscowym ministrem, ten rzekłmu
sarkastycznie: „To jest coś
, czego można sięspodziewaćpo takiej firmie jak wasza”.
Zaskoczony menedżer nie wiedział
, jak ma rozumiećtęzagadkowąwypowiedź.
Zacząłrozpytywaćwś
ród ludzi i w końcu doszedłdo wniosku, ż
e lokalizacja biura
został
a odczytana w ten sposób, jakoby firmie bardziej zależał
o na wywarciu
odpowiedniego wrażenia niż na robieniu interesów. Odrzuciłwięc, na wł
asną
odpowiedzialnoś
ć
, pierwotny plan i zlokalizowałbiuro w rozwijającej siędzielnicy
handlowo-przemysł
owej, co miał
o byćsygnał
em dla miejscowych sfer biznesu, że firma
poważnie traktuje interesy. Potem zadzwoniłdo Stanów Zjednoczonych i poinformował
swego szefa o podjętej decyzji.
A oto odpowiedźszefa: „Nie zgadzamy sięz panem, ale jesteś
my tutaj, a pan tam,
więc pan decyduje o tym, co jest lepsze”.
Posunięcie takie wymaga, rzecz jasna, wiary w siebie i inicjatywy, które to
umieję
tnoś
ci emocjonalne sąniezbę
dne do skutecznego przewodzenia. Spontaniczne
pojawienie siętakich przywódców z prawdziwego zdarzenia staje sięnormąw firmach
opracowujących i wykorzystują
cych wysoko zaawansowane technologie, w których
mł
odzi wiekiem i stażem pracownicy mogą wykazać się większą wiedzą i

220

doś
wiadczeniem w jakiejśdziedzinie.
Blisko 70 procent pracowników fińskiej firmy Nokia, produkującej sprzę
t dla
telekomunikacji, to inżynierowie, których przeciętna wieku wynosi trzydzieś
ci dwa lata.
Spora częś
ć tych inżynierów to osoby ś
wieżo po studiach, bardziej obeznane z
najnowszymi technologiami niżich liczący po czterdzieś
ci paręlat szefowie. Veli-Pekka
Niitamo, szef sekcji naboru, mówi: „Zdefiniowaliś
my na nowo pojęcie przywództwa.
Każdy jest przywódcą −kiedy trzeba, przywództwo obejmuje mł
ody inżynier. W
naszym modelu każdy jest sam swoim szefem. Statyczna struktura menedżerów i
podwł
adnych przeżył
a się”.
Faktycznie, w dzisiejszym ś
wiecie biznesu wszystkie statyczne struktury są
przeżytkiem. Konstatacja ta prowadzi nas do nastę
pnej kompetencji −przewodzenia
zmianom.
KATALIZOWANIE ZMIAN
Inicjowanie zmian lub kierowanie nimi
Osoby, które posiadajątękompetencję:





Zauważająpotrzebęzmiany i usuwająstojące na drodze do niej przeszkody.
Kwestionująistniejący stan rzeczy, aby wykazaćpotrzebęzmiany.
Sąorę
downikami zmian i pozyskująich zwolenników.
Sąwzorami zmian, których oczekująod innych.

Pod koniec 1993 roku John Patrick doznałolś
nienia. Przekształ
cenie wizji, która
pojawił
a sięprzed jego oczami, w rzeczywistoś
ć
, czyli w politykęzatrudniającej go
firmy, zajęł
o mu tylko dwadzieś
cia cztery miesiące.
Firmątąjest IBM; 1993 jest rokiem, w którym wł
adzęobjąłLou Gerstner. Rok ten
wyznacza też początek cał
kowitego przeobrażenia tej organizacji przez Gerstnera.
Jednak radykalne, gł
ę
bokie zmiany nie dokonują się jedynie w wyniku posunięć
naczelnego kierownictwa; w wypadku Patricka jego minirewolucja był
a zwycięstwem
siłoddolnych.
Wszystko to miał
o związek z Internetem. Tego dnia 1993 roku Patrick, wówczas
starszy strateg firmy, bawiłsięprogramem o nazwie Gopher [Suseł
], stworzonym dla
potrzeb użytkowników Internetu. Jak opowiada: „Przyszedłmi do gł
owy pomysł
, że
można by siedziećsobie w domu i krążyćpo czyimśkomputerze. Poł
ączenie z czyimś
komputerem na dużąodległ
oś
ćnie był
o nowym pomysł
em w IBM. Ale znalezienie się
wewnątrz czyjegośkomputera, bez wzglę
du na to, jaki rodzaj komputera ma każ
dy z
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nas, to zupeł
nie co innego −bł
ysnęł
o mi w gł
owie”43.
IBM koncentrował
o sięwówczas na sprzę
cie komputerowym. Raczkujący dopiero
Internet byłpoza zasię
giem jego radarów i firma nie miał
a żadnych produktów ani
planów związanych z siecią[Web]. Gerstner miałto zmienić
, ale to ludzie tacy jak
Patrick, rozproszeni po cał
ej firmie, sprawili, że stał
o sięfaktem.
Patrick napisałmanifest zatytuł
owany „Poł
ącz się
”, w którym przekonywał
, że
poł
ączenia takie jak internetowe zupeł
nie zmienią charakter organizacji, różnych
dziedzin gospodarki i samej pracy. Na poparcie swego pomysł
u przedstawiłkilka
praktycznych rad: daćkażdej osobie zatrudnionej w firmie adres poczty elektronicznej,
zachęcaćgrupy osób dzielących sięwieś
ciami do tworzenia społ
ecznoś
ci mających
wspólne zainteresowania i zał
ożyćw IBM siećpoł
ączeńkomputerowych.
Chociaż dzisiaj pomysł
y te są powszechnie akceptowane, to w owym czasie,
zwł
aszcza w IBM, był
y radykalne. Ale istniał
a teżgotowa je podchwycićpublicznoś
ćw
różnych dział
ach firmy. Tuż po rozprowadzeniu manifestu do Patricka zaczę
ł
y
nadchodzić−pocztąelektroniczną, faxem i przez telefon −gł
osy poparcia z wszystkich
zaką
tków firmy. Wobec tego sporządziłlistęadresową wszystkich zwolenników i
zał
ożyłw IBM coś w rodzaju organizacji wirtualnej, która przenikał
a wszystkie
formalne struktury firmy.
Czł
onkami tej nowej grupy byli pracownicy z filii IBM na cał
ym ś
wiecie. Grupa nie
miał
a żadnego formalnego statusu, wł
adz ani budżetu. I chociażnadal nie mógłich
wykryćradar organizacji, w której dział
ali, zabrali sięostro do roboty. Pierwszy projekt
byłgotowy jużw maju 1994 roku. Przewidywałzał
ożenie wewnę
trznej sieci IBM, jednej
z pierwszych instalowanych w dużych firmach.
W tym samym miesiącu Patrick, nie pytając o pozwolenie dyrekcji, zgł
osił
uczestnictwo przedstawicieli IBM w ś
wiatowym forum Internetu. Podję
cie tego ryzyka
wymagał
o odwagi i zdolnoś
ci stworzenia wizji przyszł
oś
ci sieci, a byćmoże również
odrobiny zwykł
ej wiary w sens takich poczynań.
Wiara ta opł
acił
a się. Patrick zwróciłsiędo różnych oddział
ów firmy z proś
bąo
sfinansowanie uczestnictwa w forum, zbierając to tu, to tam po pięćtysię
cy dolarów i
zanim rozpoczę
ł
o się forum, uzyskał zgodę pięć
dziesięciu czterech osób na
reprezentowanie firmy. W dalszym cią
gu grupa ta nie miał
a żadnego
formalnoprawnego umocowania w strukturach firmy ani ż
adnego budżetu.
Dział
ania grupy Patricka stał
y sięjednak w końcu impulsem, który skł
oniłIBM do
opracowania formalnej strategii uczestnictwa w Internecie. 1 grudnia 1995 roku
utworzono specjalny dział
, którego zadaniem był
o opracowanie i wcielenie w życie
43 Historiętęprzytaczam za: Erie Ransdell, „IBM’s Grassroots Revival”, Fast Company, October/November 1997.
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inicjatyw firmy w tym zakresie. Jego szefem zostałJohn Patrick, którego awansowano
jednocześ
nie na wiceprezesa i gł
ównego specjalistędo spraw technologii. To, co jeszcze
niedawno był
o nieformalną, luźno związaną grupą
, stał
o się peł
noprawnym,
zatrudniającym sześć
set osób dział
em.
Jednym z projektów dział
u był
a siećstworzona specjalnie dla potrzeb olimpiady,
zorganizowanej w 1996 roku w Atlancie; dziennie obsł
ugiwał
a ś
rednio jedenaś
cie
milionów poł
ączeń. Aby zapanowaćnad cał
ym tym ruchem, zespółIBM korzystałz
nowego, będącego dopiero w fazie opracowywania, oprogramowania. Stworzył
o to
naturalnąniejako okazjędo dalszych badańi poszukiwań. Zespółuś
wiadomiłsobie, że
opracowałprogram, który pozwala na obsł
ugęgęstego ruchu −mnóstwa poł
ączeń.
Oprogramowanie to stał
o się wkrótce towarem, jednym z wielu produktów
kupowanych przez użytkowników Internetu, które powstał
y dzię
ki olś
nieniu, jakiego
doznałJohn Patrick.

Najważniejsze wł
aś
ciwoś
ci katalizatora zmian
Dzisiejsze organizacje ł
ączą się, spł
aszczają hierarchię sł
użbową, dokonują
przesunię
ć personalnych, dzielą się, wchł
aniają inne i dział
ają na cał
ym ś
wiecie.
Przyspieszenie zmian w latach dziewię
ć
dziesiątych sprawił
o, że przewodzenie stał
o się
bardzo poszukiwaną umieję
tnoś
cią. Jak wynika z badań, jeszcze w latach
siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych katalizowanie zmian nie był
o cechązbyt wysoko
cenioną. Jednak im bliższy jest koniec drugiego tysiąclecia, tym więcej firm traktuje
osoby, które potrafiąprzeprowadzaćzmiany, jako bardzo wartoś
ciowy nabytek.
Jakie wł
aś
ciwoś
ci sprawiają, że ktośjest skutecznym katalizatorem zmian? „Kiedy
pomagamy jakiejśfirmie w przekształ
ceniu, to niezwykle istotne sąosobiste zdolnoś
ci
przywódcy ich zespoł
u” −mówi John Ferreira z Deloitte & Touche Consulting. −
Powiedzmy, że pomagamy im skrócićczas, który zabiera im wykonanie zamówień.
Żeby to zrobić
, musimy dokonaćczegośw rodzaju przekroju poprzecznego osobnych
pionów tej organizacji, a wtedy potrzebny jest nam ktośzatrudniony na niezbyt
wysokim szczeblu zarzą
dzania −nie teoretyk, ale praktyk −który jest na tyle blisko tego,
co siędzieje w firmie, że potrafi przebićsięprzez te wszystkie funkcje i zobaczyć
, jak
naprawdęprzedstawia sięsytuacja. Często jest to menedżer ś
redniego szczebla”.
Oprócz wiedzy fachowej osobie peł
niącej funkcjękatalizatora zmian potrzebne jest
mnóstwo innych umieję
tnoś
ci emocjonalnych. „Powinien to byćmenedżer ś
redniego
szczebla, który potrafi wejś
ćdo gabinetu wiceprezesa i powiedziećjasno, co ten
wiceprezes musi zrobić
, nie przejmując sięfaktem, że jest tylko menedż
erem ś
redniego
stopnia”, dodaje Ferreira.
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W duż
ej firmie ś
wiadczącej usł
ugi finansowe, gdzie panował
o spore zamieszanie
spowodowane reorganizacją, dział
y, których szefami był
y osoby mające wielkąwiaręw
swoje umiejętnoś
ci, osiągał
y znakomite wyniki pomimo wywoł
anego zmianami
44
bał
aganu .
Przywódcy przeprowadzający z powodzeniem zmiany charakteryzująsięnie tylko
duż
ą wiarą w swoje zdolnoś
ci, ale również zaangażowaniem, silną motywacją,
inicjatywąi optymizmem. Poza tym potrafiąwpł
ywaćna innych i mająznakomite
wyczucie polityki organizacji. Ferreira okreś
la to tak: „Potrzebny jest czł
owiek, który
traktuje to jako misję
, a nie po prostu zwykł
e zadanie, który podchodzi do zmian z
pasją, który budzi sięrano z myś
ląo nich. Trochęprzypomina to różnicęmiędzy
dzierżawcąa wł
aś
cicielem −ten drugi bardzo siętroszczy o to, co posiada. Jest to
sprawa o zasadniczych znaczeniu, ponieważdokonanie zmian wymaga uporu −musisz
się przebić przez wiele zasł
on dymnych, poradzić sobie z oporem osób, które
przywykł
y do starego. Taki czł
owiek musi wiedzieć
, jak wykorzystaćnas, konsultantów
do poparcia sprawy poprzez przedstawienie jej wł
aś
ciwym ludziom we wł
aś
ciwym
czasie. I ciągle musisz przedstawiaćtęsprawę, tworzyćpopierające ciękoalicje, dopóki
nie osiągniesz masy krytycznej −wtedy od zmian nie ma jużodwrotu”.

Przywódca transformacyjny
Przywódcy, którzy przeprowadzają zmiany, niekoniecznie muszą być
innowatorami. Chociażdostrzegająwartoś
ćnowego pomysł
u, to często nie sąautorami
owych innowacji. W przechodzących zmiany organizacjach (a która ich nie przechodzi
w obecnych czasach?) tradycyjne zarządzanie nie wystarczy. W czasach przemian
potrzebni sącharyzmatyczni przywódcy, którzy potrafiązainspirowaćmasy.
Model „przywództwa transformacyjnego” wykracza poza zwykł
e zarządzanie;
przywódcy tacy potrafiąpobudzićludzi do dział
ania samym swoim zapał
em. Nie
wydają poleceń ani dyrektyw, lecz inspirują. Przedstawiająswoją wizję w sposób
intelektualnie i emocjonalnie stymulujący. Pokazują, że są gł
ęboko przekonani o
możliwoś
ci urzeczywistnienia tej wizji i zarażająinnych swoim entuzjazmem45 . Poza
tym przykł
adajądużąwagędo pielę
gnowania dobrych stosunków z tymi, którym
przewodzą.

44 Jane Howell i Bruce Avolio, „Transformational Leadership, Transactional Leadership, Locus of Control, and Support for Innovation: Key
Predictors of Consolidated -Business-Unit Performance”, Journal of Applied Psychology 78(1993).
45 M.B. Bass, Bass and StodgiWs Handbook of Leadership: Theory, Research and Applications, wyd. III (New York: Free Press, 1990).
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W odróżnieniu od bardziej racjonalnych modeli przewodzenia, w których
przywódcy wykorzystujądla zachę
cenia pracowników standardowe bodźce, takie jak
podwyżki, premie i awanse, model „przywództwa transformacyjnego” zakł
ada
mobilizowanie ludzi do zmian organizacyjnych poprzez rozbudzanie ich emocji wobec
wykonywanej pracy. Przywódcy tacy apelujądo poczucia wartoś
ci i nakł
aniajądo
robienia tego, co ma dla nich duże znaczenie. Praca staje się swego rodzaju
zobowią
zaniem moralnym, demonstracją przywiązania do ideał
ów, wypeł
nianiem
misji, które umacniają poczucie uczestniczenia w wielkim zbiorowym wysił
ku dla
46
osiągnię
cia pewnej wyższej wartoś
ci .
Wymaga to od przywódcy umiejętnoś
ci przedstawiania pociągającej i przekonującej
wizji nowego kształ
tu organizacji i jasnego wytyczenia celów. Nawet jeś
li cele te bę
dą
nieco utopijne, dążenie do ich osiągnię
cia może dawać wystarczającą satysfakcję
emocjonalną. Takie wzbudzanie emocji i wykorzystywanie ich w osiąganiu wzniosł
ych
czy szlachetnych celów daje przywódcy ogromną sił
ę, którą moż
e spożytkować
dokonując zmian. I faktycznie, badania potwierdzają, że taki styl przewodzenia daje
lepsze wyniki, ponieważpodwł
adni bardziej sięstarająi ich praca przynosi lepsze
efekty47.

Mistrzostwo emocjonalne
Sprawdzianem skutecznoś
ci transformacyjnego stylu przywództwa stał
a się
sytuacja w dużej kanadyjskiej firmie ś
wiadczącej usł
ugi finansowe, która borykał
a sięz
wielkimi zaburzeniami na rynku i wywoł
aną deregulacją ogromną niepewnoś
cią
48
pracowników co do losów zakł
adu i ich przyszł
oś
ci . Po to, by utrzymaćsięna rynku,
na którym niegdyśniepodzielnie panował
a, ta stateczna i sztywna firma musiał
a się
naraz wykazaćduż
ąelastycznoś
cią.
Przez rok ś
ledzono poczynania menedżerów czterech najwyższych szczebli firmy,
by zorientowaćsię, jak sobie radzą
, szefując swoim dział
om w tych niespokojnych
czasach. Oceniono każdego z nich na podstawie poprawy produktywnoś
ci, premii i
stosunku ich pensji do budżetu firmy. Rozbieżnoś
ci był
y ogromne − niektórym
przywódcom udał
o sięosiągnąćzaledwie 17 procent zakł
adanych celów, podczas gdy
46 Zob. omówienie tej sprawy w: Blake E. Ashforth i Ronald H. Humphreys, „Emotion in the Workplace: An Appraisal”, Human Relations
48(1995).
47 P.J. House i in., „Charismatic and Non -charismatic Leaders: Differences in Behavior and Effectiveness”, w: J.A. Conger i in. (red.),
Charismatic Leadership: The Elusive Factor in Organizational Effectiveness (San Francisco: Jossey-Bass, 1989).
48 Howell i Avolio, „Transformational Leadership”.
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inni zrealizowali je w 84 procentach.
Największe sukcesy osiągnęli ci, którzy przyjęli styl przywództwa
transformacyjnego. Ich kolegów, którzy kierowali w tradycyjnym stylu, postrzegano
jako szefów starających siękontrolowaći ograniczaćpracowników.
Podwł
adni przywódców, którym sięudał
o, oceniali ich jako osoby charyzmatyczne i
bardzo elastyczne. Wydawał
o się, że swąwiarąw sukces potrafiąnatchnąćinnych i że
pod ich kierunkiem ludzie ł
atwiej przystosowująsiędo nowych warunków, myś
lą
bardziej innowacyjnie i z większąwyobraźnią.
Badania te potwierdzają opinię Johna Kottera, specjalisty od zagadnień
przywództwa z Harvardzkiej Szkoł
y Biznesu, o różnicy mię
dzy „zarządzaniem” a
49
„przewodzeniem” . Wedł
ug niego, zarządzanie odnosi siędo sposobów utrzymywania
porządku, ł
adu i produktywnoś
ci w rozbudowanych przedsiębiorstwach, natomiast
przywództwo do skutecznego przeprowadzania zmian wymuszonych przez coraz
bardziej prę
żnąkonkurencjęi potrzebęelastycznego przystosowywania siędo stale
zmieniających sięwarunków na rynku.
Jak ujmuje to Kotter. „Motywowanie i inspirowanie ludzi dodaje im energii, ale nie
dzię
ki popychaniu ich za pomocąmechanizmów kontroli we wł
aś
ciwym kierunku, lecz
poprzez zaspokojenie podstawowej ludzkiej potrzeby osiągnię
ć, poczucia
przynależnoś
ci do pewnej grupy, poczucia panowania nad wł
asnym życiem i życia
zgodnego ze swoimi ideał
ami. Uczucia takie mająogromny wpł
yw na nasze dział
ania i
wyzwalają bardzo silne reakcje”. A zatem tego rodzaju przewodzenie ś
wiadczy o
mistrzostwie emocjonalnym.

49 John Kotter, „What Leaders Really Do”, Harvard Business Review, May/June 1990.
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RozdziałIX
Współ
praca, zespoł
y i grupowy iloraz inteligencji

Nikt z nas nie jest tak bystry jak my wszyscy
przysł
owie japońskie

BYŁ TO PRZEŁOMOWY MOMENT w począ
tkach istnienia Doliny Krzemowej. W
1982 roku, na spotkaniu z setkami inżynierów w Klubie Komputerowym Doliny
Krzemowej, dziennikarz „San Jose Mercury” zapytał
: „Ilu z was planuje zał
ożenie
wł
asnej firmy?”
1
Dwóch na trzech podniosł
o ręce w górę
.

Od tamtej pory powstał
y tysią
ce firm, w tym Silicon Graphics, Oracle i Cisco
Systems. Ideq przewodniątwórców wszystkich tych przedsię
biorstw jest przekonanie,
że znakomity pomysłczy nowa technologia sąszansąna sukces. Jednak po to, by
znakomity pomysłstałsięzalążkiem ś
wietnie prosperującej firmy, potrzeba jeszcze
czegoś
, a mianowicie współ
pracy.
Poszukiwanie znakomitych zespoł
ów jest obecnie dla wszelkiego typu firm czymśw
rodzaju poszukiwania Świę
tego Graala. „W dzisiejszym ś
wiecie jest mnóstwo
technologii, mnóstwo przedsię
biorców, mnóstwo pieniędzy i mnóstwo kapitał
u
inwestycyjnego. Niska jest natomiast podażś
wietnych zespoł
ów”. Tak twierdzi John
Doerr, legendarny kapitalista inwestycyjny z Doliny Krzemowej, który udzielał
wsparcia finansowego nowym firmom zmieniającym oblicze cał
ej branży
komputerowej, od Lotusa i Compaąpoczynając, ażpo Genentech i Netscape kończąc2.
Firma Doerra, Kleiner Perkins Caulfield and Byers, dostaje co roku 2500
biznesplanów od potencjalnych przedsię
biorców. Wybiera okoł
o setki do poważnego
rozpatrzenia, a inwestuje mniej wię
cej w dwadzieś
cia pię
ć
. Doerr mówi: „Zespółmyś
li,
że pozyskuje nas dzięki opracowanej przez siebie technologii i jakoś
ci oferowanego
produktu czy usł
ugi. Tymczasem w istocie rzeczy myś
limy o nich, o czł
onkach zespoł
u.
Chcemy wiedzieć
, kim są, jak będąrazem pracowali”. Podczas spotkańz potencjalnymi
przedsię
biorcami Doerr stara sięzbadaćdynamikęgrupy, zorientowaćsię
, jak bę
dą
1 John Markoff, „The Soul of a New Economy”, New York Times, December 29, 1997.
2 Wywiad, który z Johnem Doerrem przeprowadziłMichael S. Malone ukazałsiępod tytuł
em „John Doerr’s Startup Manual”, w Fast Company,
February/March 1997.
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zarządzać
, zgadzaćsięco do priorytetów, mierzyćwyniki swojej pracy, postępować
wobec osób, które nie pracujątak, jak powinny. „Sprawdzam ich instynkt, ich system
sterowania, ich wartoś
ci”.
Decydujące znaczenie dla powodzenia takiego zespoł
u ma odpowiednie poł
ączenie
inteligencji i wiedzy specjalistycznej albo −jak okreś
la to Doerr −„naprawdębystrych
ludzi” z inteligencją emocjonalną (chociaż nie używa on tego terminu). Doerr
przestrzega, że mię
dzy tymi skł
adnikami musi istniećrównowaga −nie wystarczy samo
doś
wiadczenie i znakomita wiedza fachowa ani sam zapał
, energia i dążenie do
realizacji zamierzeń. „Poł
ączenie tych skł
adników we wł
aś
ciwych proporcjach jest tym,
co różni firmy, które osiągająznakomite wyniki, od tych, które zaledwie wiążąkoniec z
końcem albo kończąjeszcze gorzej”.

Przetrwanie osobników społ
ecznych
Ludzie od zarania dziejów preferują„gry zespoł
owe”; nasze wyjątkowo zł
ożone
stosunki społ
eczne dawał
y nam decydującąprzewagęw walce o przetrwanie gatunku.
Ten niezwykł
y talent do współ
pracy osiąga kulminację we współ
czesnych
organizacjach.
Niektórzy teoretycy uważają
, że nasi przodkowie zeszli z drzew na szerokie niziny
sawanny z chwilą wył
onienia się u nich umiejętnoś
ci interpersonalnych, kiedy
koordynacja społ
eczna przy polowaniu i zbieraniu zaczęł
a przynosićspore dywidendy.
Koniecznoś
ćuczenia sięumiejętnoś
ci mają
cych decydujące znaczenie dla przetrwania
oznaczał
a, że w tym krytycznym okresie, ażdo osią
gnięcia mniej więcej pię
tnastego
roku życia, kiedy to mózg ludzki staje siępod względem anatomicznym w peł
ni
rozwinię
ty, dzieci wymagał
y „szkolenia”. Możliwoś
ćtakąstwarzał
a współ
praca, a wraz
z niąwył
oniłsięzł
ożony system społ
eczny −i pojawił
o sięnowe wyzwanie dla ludzkiej
inteligencji 3.
Ten pogląd, zgodnie z którym współ
praca odegrał
a kluczową rolęw ewolucji
naszego gatunku, jest wynikiem radykalnej zmiany interpretacji sł
ynnego powiedzenia
4
„przetrwanie najlepiej przystosowanych” . Pod koniec dziewię
tnastego stulecia
3 Hipotezęo roli, jakąodegrał
a w kształ
towaniu mózgu w procesie ewolucji potrzeba współ
pracy, pierwsza postawił
a chyba Alison Jolly w:
„Lemur Social Behaviour and Primate Intelligence”, Science 153(1966).
4 Zajmuje siętym gł
ównie David S. Wilson. Zob.: „Incorporating Group Selection into the Adaptationist Program: A Case Study Involving
Human Decision -making”, w: J. Simpson i D. Kendrick (red.), Evolutionary Social Psychology (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1997).
Niektórzy psycholodzy ewolucyjni, skupiając sięna ludzkiej zdolnoś
ci oszukiwania jako cesze dają
cej przewagęw rywalizacji z innymi,
lekceważ
ąmające większe znaczenie dla przetrwania grupy akty współ
pracy i wzajemnej pomocy.
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darwiniś
ci dowodzili, ż
e „przystosowanie” oznacza, iżw walce o przetrwanie osobnicy
silni i bezwzględni zawsze wygrywająze sł
abymi. Taka interpretacja tego powiedzenia
sł
użył
a gloryfikacji niczym nie skrępowanej rywalizacji i ignorowania losu biednych i
zniewolonych.
Do obalenia tego poglądu przyczynił
o się proste spostrzeżenie, że kryterium
przystosowania jest nie tę
żyzna fizyczna czy brutalnoś
ć
, ale sukces reprodukcyjny −to,
ile dzieci danego osobnika przeżyje i przekaże jego geny nastę
pnym pokoleniom. To
genetyczne dziedzictwo jest prawdziwym sensem „przetrwania”, w tym znaczeniu tego
terminu, w jakim używa sięgo w teorii ewolucji.
Z tego punktu widzenia decydujące znaczenie dla przetrwania ludzi miał
a nie
bezwzglę
dnoś
ć samotnych brutali, ale współ
praca grupy − wspólne zdobywanie
pożywienia, wychowywanie dzieci, odpędzanie drapieżników. W istocie rzeczy, sam
Darwin twierdził
, że grupy ludzi, których czł
onkowie gotowi byli pracowaćrazem dla
wspólnego dobra, miał
y większe szanse na przetrwanie i wię
cej potomków niżgrupy,
w których każdy preferowałtylko swój wł
asny interes, lub osobnicy nie należący do
żadnej grupy.
Nawet obecnie w tych nielicznych jużplemionach, które utrzymująsięz ł
owiectwa i
zbieractwa, ewidentne sąkorzyś
ci pł
ynące z przynależnoś
ci do ś
ciś
le powiązanej grupy.
Jednym z gł
ównych czynników decydujących o zdrowiu dzieci w takich grupach jest
posiadanie żyjącej babki albo innego starszego krewnego, który może zastąpićrodziców
podczas ich wypraw po pożywienie5.
Dziedzictwem przeszł
oś
ci wię
kszoś
ci z nas jest radar nastawiony na życzliwoś
ći
współ
pracę
; ciągnie nas ku osobom, które posiadają tego typu cechy. Mamy też
sprawnie dział
ający system wczesnego ostrzegania, który wł
ącza się
, gdy stykamy sięz
kimś
, kto moż
e byćegoistąlub osobąniegodnązaufania. Na Uniwersytecie Cornell
przeprowadzono eksperyment polegający na tym, że spotykał
y sięze sobą grupy
nieznajomych i przebywał
y wspólnie przez trzydzieś
ci minut, a potem każda z tych
osób oceniał
a stopieńegoizmu i chęćdo współ
pracy pozostał
ych. Sł
usznoś
ćtych ocen
potwierdził
a gra, w której każdy uczestnik mógłwybraćstrategięegoistycznąlub
kooperacyjną. Ciągnie nas do osób, które nastawione sąrównie życzliwie jak my i mają
taką samą chę
ć do współ
pracy; czł
onkowie grup skł
adających się z chę
tnych do
współ
pracy nieznajomych sądo siebie nawzajem nastawieni tak samo altruistycznie i

5 O przewadze, jakądawał
a gatunkowi ludzkiemu w procesie ewolucji umieję
tnoś
ćwspół
pracy, mogąnam daćpewne pojęcie obserwacje
poczynione w społ
ecznoś
ciach szympansów. Jane Goodall donosi, ż
e samice, które ł
ącząwyjątkowo silne więzi współ
pracy z innymi samicami,
mająliczniejsze potomstwo, że przeżywa wię
kszy odsetek ich niemowląt, a ich córki szybciej dorastają
. Zob.: AnnęDusey, Jennifer Williams i
Jane Goodall, „The Influence of Dominance Rank on Reproductive Success of Female Chimpanzees”, Science, August 8, 1997.
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tak samo chę
tni do pomocy jak czł
onkowie jednej rodziny6.

Socjalizacja kształ
tuje mózg
Anatomicznym dziedzictwem ludzkiej potrzeby ł
ączenia sięw grupęjest kora
mózgowa, wierzchnie warstwy mózgu, którym zawdzięczamy zdolnoś
ćmyś
lenia.
Do ewolucyjnych zmian danego gatunku doprowadził
o przystosowywanie siędo
wyzwań, które miał
y największe znaczenie dla przetrwania. Dział
anie w
zorganizowanej grupie − bez wzglę
du na to, czy jest to zespól pracowników czy
pierwotna horda − wymaga wysokiego poziomu inteligencji społ
ecznej, czyli
umieję
tnoś
ci rozpoznawania ukł
adu stosunków społ
ecznych i wł
aś
ciwego sytuowania
sięw tym ukł
adzie. Jeś
li osoby o wyższej inteligencji społ
ecznej mająnajliczniejsze
potomstwo −a zatem sąnajlepiej „przystosowane” −to natura doprowadził
aby do
wyselekcjonowania zmian w mózgu, które umożliwiał
yby lepsze radzenie sobie z
7
zawił
oś
ciami życia w grupie . Czł
onkowie grupy musieli braćpod uwagęzarówno
dodatnie strony wspólnego życia, takie jak współ
dział
anie przy odpieraniu wrogów,
polowaniu, zbieraniu roś
lin i owoców oraz opiekowanie siędzieć
mi, jak i ujemne −
rywalizację o jedzenie, partnerki i inne ograniczone dobra, szczególnie w czasach
niedostatku. Dodajmy do tego koniecznoś
ć liczenia się z hierarchią dominacji,
zobowią
zaniami wobec cał
ej grupy i krewnych, wzajemnąwymianędóbr i ś
wiadczeń, a
otrzymamy ogromnąliczbędanych, które każdy czł
onek grupy musiałprzechowywać
w pamię
ci i wł
aś
ciwie wykorzystywać
.
I to wł
aś
nie był
o ź
ródł
em ewolucyjnej presji na wykształ
cenie się „myś
lą
cego
mózgu”, który musiałbyćzdolny do natychmiastowego uchwycenia wszystkich tych
społ
ecznych powiązań i zależnoś
ci. W królestwie zwierząt tylko ssaki mają korę
mózgową
. U naczelnych (wł
ą
cznie z czł
owiekiem), stosunek masy kory mózgowej do
cał
kowitej masy mózgu wzrasta proporcjonalnie do wielkoś
ci grupy typowej dla
8
danego gatunku . Pierwsi ludzie tworzyli grupy liczące dziesiątki czy setki osobników
(obecnie organizacje mogąliczyćtysiące osób).
Wedle tego poglą
du inteligencja społ
eczna pojawił
a się przed myś
leniem
racjonalnym; zdolnoś
ćmyś
lenia abstrakcyjnego „uczepił
a się
” kory mózgowej, która
6 Pisze o tym Bruce Bower, „Return of the Group”, Science News, November 18, 1995.
7 Gł
ównym gł
osicielem tej teorii jest Denise Cummins, psycholog ewolucyjny i autorka Human Reasoning: An Euolutionary Perspective
(Cambridge, MA: Bradford/MIT Press, 1997).
8 T. Sawaguchi i H. Kudo, „Neocortical Development and Social Structures in Primates”, Primates 31(1990).
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pierwotnie rozrosł
a się po to, byś
my radzili sobie z bezpoś
rednio otaczającą nas
9
rzeczywistoś
ciąstosunków interpersonalnych . Jednakże kora mózgowa rozwinę
ł
a się
ze starszych struktur mózgu emocjonalnego, takich jak ciał
o migdał
owate, a zatem jest
bogato przetykana poł
ączeniami nerwowymi biorącymi udziałw powstawaniu emocji.
Kora, ze swym znakomitym zrozumieniem dynamiki procesów zachodzących w
grupie, musi interpretowaćdotyczące jej dane w zgodzie z sygnał
ami emocjonalnymi.
W istocie rzeczy każdy akt umysł
owego rozpoznania rzeczywistoś
ci („To jest krzesł
o”)
obejmuje reakcjęemocjonalnąna tęrzeczywistoś
ć(„... ale nie podoba mi się”).
Ten sam obwód nerwowy daje nam znaćna przykł
ad, kogo z osób stojących obok
nas w windzie powinniś
my pozdrowić
, a kogo nie („Zdaje się
, że szefowa jest dzisiaj w
zł
ym humorze −lepiej nie bę
dęsiędo niej odzywał
a”). Poza tym rejestruje on każdy
szczegółstosunków skł
adających sięna wspólne dział
ania w miejscu pracy, mają
cych
kluczowe znaczenie dla przetrwania w dzisiejszych przedsię
biorstwach.
Przy odbieraniu najsuchszych nawet informacji nasze nerwowe detektory niuansów
emocjonalnych odczytują niezliczone delikatne sygnał
y − ton gł
osu, dobór sł
ów,
subtelne zmiany pozy, gestów, rytm mowy − wychwytując wplecione w przekaz
informacji subtelne komunikaty, które okreś
lają jej emocjonalny kontekst. Te
emocjonalne sygnał
y utrzymująrozmowę−czy grupę−na wł
aś
ciwym kursie albo
sprowadzają ją na manowce. Dobra koordynacja zależy od tego przekazu
emocjonalnego nie mniej niżod jasnej, racjonalnej treś
ci tego, co sięmówi i robi.

Sztuka współ
pracy
John Seely Brown, szef dział
u naukowego w Xerox Corporation i teoretyk
kognitywny uważa, że kluczowe znaczenie koordynacji społ
ecznej nigdzie chyba nie
jest bardziej widoczne niż w badaniach naukowych naszych czasów, gdzie nowa
wiedza jest wynikiem zgranych, wspólnych wysił
ków cał
ych zespoł
ów.
Wyjaś
nia to tak: „Wielu teoretyków podchodzi do uczenia się z czysto
kognitywnego punktu widzenia, ale jeś
li poprosisz ludzi, którzy odnieś
li sukces, aby
zastanowili się, jak nauczyli się tego, co teraz wiedzą, t o powiedzą ci: »Prawie
wszystkiego, co t wiemy, nauczyliś
my sięod innych i wspólnie z nimi«. Do tego nie
wystarczązdolnoś
ci intelektualne; potrzebna jest inteligencja społ
eczna. Wiele osób ma
kł
opoty, ponieważnie rozumie, w jaki sposób stajemy sięczęś
cią międzyludzkiej
sytuacji, jak wchodzimy w związki z innymi. Łatwo jest skoncentrować się na
9 Zob.: Cummins, Human Reasoning.
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zdolnoś
ciach poznawczych i zlekceważyćinteligencjęspoł
eczną
, ale kiedy poł
ączy się
jedno z drugim, można dokonaćcudów”.
W mieszczą
cym sięw Dolinie Krzemowej sł
ynnym oś
rodku badawczym Xerox
Corporation, którego jest dyrektorem, Brown opowiada mi o mechanizmie dział
ania
oś
rodka: „Jak wszędzie w dzisiejszym ś
wiecie zaawansowanej techniki wszystko
robimy wspólnie. Nie ma jużnigdzie samotnych geniuszów. Nawet Thomas Edison był
wytrawnym menedżerem. Obracamy ludzkim kapitał
em; pomysł
y nie rodząsięw
gł
owie jednej osoby, ale sąwynikiem współ
dział
ania wielu gł
ów”.
Inteligencja społ
eczna ma ogromne znaczenie dla sukcesu w ś
wiecie, w którym
prace −szczególnie badawcze −prowadzi sięzespoł
owo. „Jednąz najważniejszych
umieję
tnoś
ci w zarządzaniu jest zdolnoś
ć odczytywania ludzkich możliwoś
ci,
uś
wiadomienia sobie, co w trawie piszczy −mówi Brown. −Sprawne zarządzanie to
umieję
tnoś
ćtworzenia rzeczywistoś
ci. Ale jak skł
onićś
wiat do tego, by wykonałczęś
ć
tej roboty za ciebie? Musisz stosowaćcośw rodzaju organizacyjnego judo −trafnie
rozpoznawaćsytuację, przepł
ywające mię
dzy ludź
mi prądy i poruszaćsiętak, by je
wykorzystać
. W im mniej kontrolowanym otoczeniu dział
amy, tym bardziej musimy
umiećrozpoznawaćenergięludzi”.
„Niektórzy zupeł
nie nie potrafiądostrzec dynamiki grupy, jak gdyby byli ś
lepi.
Wychodzęz zebrania z jednym badaczem i widzę
, że nie ma najmniejszego pojęcia o
tym, co siędział
o, że nic nie chwycił
, niczego nie zauważył
, a tymczasem inny badacz
doskonale odczytałznaki dynamiki zebrania −wiedział
, w którym miejscu sięodezwać
,
jak przedstawićsprawy, co był
o istotne. Ta osoba może wynieś
ćpomysł
y poza zakł
ad,
na zewnątrz”.
Sztuka „wywierania wpł
ywu poprzez ludzi −dodaje Brown −jest umiejętnoś
cią
przyciągania innych, wzbudzania u kolegów zapał
u do pracy, tworzenia masy
krytycznej niezbę
dnej do dokonania przeł
omu w badaniach. Kiedy jużsięto zrobi, to
pojawia sięnastę
pne pytanie: Jak wciągnąćw to resztękorporacji? To cośna kształ
t
tworzenia przeżycia, angażowania ich uczuć−a to jest umieję
tnoś
ćemocjonalna”.

Przewaga zespoł
u −umysłgrupowy
We współ
czesnym zakł
adzie pracy fundamentalne znaczenie ma fakt, że każ
dy
posiada tylko czę
ś
ćinformacji czy wiedzy fachowej potrzebnej do wykonania zadania.
Robert Kelley z Uniwersytetu Carnegie-Mellona od wielu lat zadaje ludziom
pracującym w przeróżnych firmach to samo pytanie: jaki procent wiedzy, której
potrzebuje pand) dla wykonania swojej pracy, przechowywany jest w pana (pani)
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pamięci?
W 1986 roku odpowiadano prawie zgodnym chórem, że okoł
o 75 procent. Jednak do
10
roku 1997 udziałten zmniejszyłsiędo 15-20 procent . Odzwierciedla to niewątpliwie
eksplozjęinformacji. Uważa się
, że w dwudziestym wieku zgromadzono wię
cej wiedzy
niżw cał
ej dotychczasowej historii ludzkoś
ci, a im bliżsi jesteś
my wejś
cia w wiek
dwudziesty pierwszy, tym bardziej zwiększa sięto tempo.
Jeś
li weź
miemy to pod uwagę
, to stanie sięjasne, że krąg osób, do których możemy
zwrócićsiępo informacje i z których wiedzy specjalistycznej możemy korzystać
, staje
sięcoraz wię
kszy. Nigdy jeszcze nie musieliśmy polegaćna umyś
le grupowym w takim
stopniu jak obecnie.
„Moja inteligencja nie kończy sięna mnie” −podsumowałto Howard Gardner,
wpł
ywowy harvardzki teoretyk. Wskazuje on, że inteligencja obejmuje również
narzę
dzia, takie jak komputer i bazy danych, oraz −co równie waż
ne −„siatkęmoich
znajomych − kolegów z biura, kolegów po fachu i inne osoby, do których mogę
zadzwonićalbo przesł
aćlist pocztąelektroniczną”11 .
Nie ma najmniejszych wątpliwoś
ci, że umysł grupowy moż
e być o wiele
inteligentniejszy niż indywidualny: dane naukowe są w tej kwestii nieodparte. W
jednym z eksperymentów studenci przez cał
y semestr pracowali grupowo na zajęciach
z pewnego przedmiotu. Egzamin końcowy podzielono na czę
ś
ci: pierwszązdawali
indywidualnie, drugą natomiast −polegającąna udzielaniu odpowiedzi na zestaw
pytań−grupowo.
Eksperymentowi temu poddano setki zespoł
ów. Wyniki wskazywał
y, że oceny
12
grupowe był
y w 97 procentach lepsze niżindywidualne . Efekt byłstale ten sam, nawet
w grupach tworzonych ad hoc tylko dla potrzeb eksperymentu. Kiedy zespoł
y nie
znających sięnawzajem osób sł
uchająopisu wzlotów i upadków czyjejśkariery, to im
więcej osób liczy taki zespół
, tym lepsza jest ich kolektywna pamię
ć−trzy osoby
zapamię
tująwię
cej szczegół
ów niżdwie, cztery wię
cej niżtrzy i tak dalej13.
− Jako absolwent matematyki był
em przekonany, że cał
oś
ć równa się sumie
wszystkich czę
ś
ci... dopóki nie zaczął
em pracowaćz zespoł
ami − powiedziałmi
legendarny był
y trener Pittsburgh Steelers, Chuck Noll. −Kiedy został
em trenerem,
stwierdził
em, że cał
oś
ćnigdy nie jest sumączęś
ci, jest większa lub mniejsza od niej, w
zależnoś
ci od tego, jak współ
pracująze sobąjednostki.
10 Robert E. Kelley, How to Be a Star at Work (New York: Times Books, 1998).
11 Howard Gardner, Frames of Mind (New York: Basic Books, 1993).
12 G.W. Hill, „Group Versus Individual Performance: Are N+l Heads Better Than One?” Psychological Bulletin 91(1982).
13 Roger Dixon, Interactive Minds (New York: Cambridge University Press, 1996).
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Oliwienie mechanizmów umysł
u grupowego po to, by mógłpracowaćbardzo
efektywnie wymaga inteligencji emocjonalnej. Sam wybitny intelekt i talent techniczny
nie czyni z nikogo znakomitego czł
onka zespoł
u.
Przekonująco wykazał
a to seria eksperymentów przeprowadzonych w szkole
biznesu przy Uniwersytecie w Cambridge. Badacze zorganizowali 120 zespoł
ów
zarządzających, których zadaniem był
o podejmowanie decyzji w sprawach
symulowanych przedsię
biorstw. Niektóre z tych zespoł
ów skł
adał
y sięw cał
oś
ci z osób
bardzo inteligentnych. Jednak mimo tej oczywistej przewagi, zespoł
y gwiazd radził
y
14
sobie gorzej niżte, których czł
onkowie nie byli ażtak bł
yskotliwi . Odpowiedzi na
pytanie, dlaczego tak siędział
o, dostarczył
a obserwacja dział
ania zespoł
ów. Osoby o
wysokim ilorazie inteligencji tracił
y zbyt dużo czasu na wzajemne przekonywanie się
do swoich pomysł
ów, a nie kończące siędyskusje, w których każdy rywalizowałz
każdym, stał
y siępolem do akademickich popisów.
Inna sł
aboś
ćzespoł
ów grupują
cych osoby o wysokiej inteligencji polegał
a na tym, że
wszyscy ich czł
onkowie chcieli wykonywać to samo zadanie, a mianowicie
wykorzystywać swoją umieję
tnoś
ć krytycznego myś
lenia do zajmowania się
intelektualnie intrygującymi elementami bież
ących spraw, do przeprowadzania analiz i
wyciągania wniosków. Nikt nie paliłsiędo innych niezbędnych zadań: planowania,
gromadzenia i wymiany informacji praktycznych, oraz koordynowania planów
dział
ania. Każdy wkł
adałtyle wysił
ku w to, by zostaćgwiazdąintelektualnązespoł
u, że
w rezultacie cał
y zespółprzestawałbł
yszczeći zawodził
.

Grupowy iloraz inteligencji
Zagubili sięna pustyni, sł
ońce pali niemił
osiernie, przed ich oczami pojawiająsię
miraż
e, nie widać natomiast żadnego rzeczywistego punktu orientacyjnego, który
pozwolił
by odnaleźćdrogę. Kończąsięzapasy wody, nikt nie ma mapy ani kompasu.
Nie pozostaje nic innego, jak iś
ćnaprzód w nadziei znalezienia ratunku, ale zapasy i
ekwipunek sązbyt cię
żkie. Musząwybrać
, co wzią
ćze sobą, a co zostawić−żeby
przeżyć
.
Jest to sytuacja, w której wł
aś
ciwy wybór oznacza przetrwanie, niewł
aś
ciwy −
ś
mierć
, ale w istocie rzeczy nikomu nic nie grozi, bowiem przedstawiony tu obraz jest
symulacją, która ma na celu sprawdzenie umieję
tnoś
ci dział
ania zespoł
owego. Każdą
osobęocenia sięna podstawie jej indywidualnego wyboru i porównania tego wyboru z
14 R. Meredith Belbin, Management Teams: Why They Succeed or Fail (London: Halstead Press, 1982); R. Meredith Belbin, Team Roles at
Work (London: Butterworth −Heinemann, 1996).
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decyzjąpodjętąprzez cał
ągrupę
.
Z setek badańwynika, że istniejątrzy zasadnicze możliwoś
ci zachowania sięgrupy
w czasie dział
ania. W najgorszym wypadku tarcia wewną
trz grupy sprawiają, że
zawodzi ona jako zespół
, a jej ogólny wynik jest gorszy niż przeciętna wyników
indywidualnych wyborów jej czł
onków. Jeś
li zespółwspół
pracuje doś
ćdobrze, to
wynik grupy jest lepszy niżprzecię
tna wyborów jej poszczególnych czł
onków. Kiedy
jednak w zespole dochodzi do rzeczywistego współ
dział
ania, to jego wynik o wiele
przewyższa najlepszy wybór indywidualny.
W jednej z najwię
kszych europejskich firm motoryzacyjnych czł
onkowie zespoł
u
kierowniczego dział
u produkcji samochodów osobowych przewyż
szali wiedząfachową
i doś
wiadczeniem czł
onków kierownictwa dział
u produkcji cięż
arówek, ale ci drudzy
pracowali lepiej jako zespół
.
− Kiedy brał
o się pod uwagę kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy
zawodowej osób z dział
u produkcji cięż
arówek, to wyniki wydawał
y sięabsurdalne, bo
należał
o sięspodziewać, że w porównaniu z tym drugim zespoł
em bę
dąmierni −
powiedziałmi konsultant do spraw zarządzania, który doradzałobu zespoł
om. −Ale
kiedy pracowali jako zespół
, byli znakomici.
Co sprawia, że zespółdział
a lepiej niż jego najlepszy czł
onek? Oto kluczowe
pytanie. Znakomita praca zespoł
u podnosi „grupowy iloraz inteligencji” −ogólnąsumę
najwię
kszych talentów poszczególnych czł
onków zespoł
u, wykorzystywanych w cał
ej
15
peł
ni . Kiedy zespółpracuje peł
nąparą, to wyniki jego pracy czę
sto nie sątylko zwykł
ą
sumą wyników jego poszczególnych czł
onków, lecz ich iloczynem, ponieważ
maksymalnie wykorzystywane zdolnoś
ci jednej osoby mogą stymulować inne do
peł
nego wykorzystania swoich umiejętnoś
ci, a wynik tych wysił
ków może daleko
wykraczać poza to, co zdoł
ał
aby zdział
ać każda z tych osób, gdyby pracował
a
samodzielnie. Wyjaś
nienia tego aspektu pracy szukaćtrzeba w ukł
adzie wzajemnych
stosunków mię
dzy czł
onkami zespoł
u.
Klasyczne już badania grupowego ilorazu inteligencji, przeprowadzane przez
Wendy Williams i Roberta Sternberga z Uniwersytetu Yale, wykazał
y, że kluczowe
znaczenie dla jakoś
ci pracy zespoł
ów mająumieję
tnoś
ci interpersonalne i zdolnoś
ć
współ
dział
ania ich czł
onków (do takich wniosków dochodzono za każdym razem)16.
Williams i Sternberg stwierdzili, że osoby społ
ecznie niedostosowane, takie, które nie
zauważ
ająuczućinnych, hamował
y wysił
ki cał
ego zespoł
u, zwł
aszcza jeś
li brakował
o
15 Koncepcjęgrupowego ilorazu inteligencji przedstawili jako pierwsi Wendy M. Williams i Robert J. Sternberg, „Group Intelligence: Why
Some Groups Are Better Than Others” , Intelligence 12(1988). Definiująoni inteligencjęgrupowąjako „funkcjonalnąinteligencjęgrupy ludzi
pracują
cych jako zespół
”.
16 Williams i Sternberg, „Group Intelligence”.
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im umiejętnoś
ci ł
agodzenia różnic lub skutecznego porozumiewania się. Obecnoś
ćw
zespole przynajmniej jednego czł
onka o wysokim ilorazie inteligencji był
a warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczającym dobrej pracy; starania poszczególnych czł
onków
musiał
y sięzazę
biać
. Innąpotencjalnąprzeszkodąbył
o uczestniczenie w pracy zespoł
u
tak zwanego „gorliwego bobra” − osoby zbyt dominującej lub mającej zapę
dy do
kontrolowania pozostał
ych, co nie pozwalał
o na peł
ne wł
ączenie siępozostał
ych osób
do zbiorowych wysił
ków.
Ogromne znaczenie miał
a motywacja. Jeś
li czł
onkom grupy zależał
o na osiągnię
ciu
wspólnych celów i jeś
li sięw to angażowali, to pracowali lepiej. Ogólnie biorąc,
społ
eczna skutecznoś
ćgrupy pozwalał
a przewidziećo wiele precyzyjniej niżiloraz
inteligencji jej poszczególnych czł
onków, jakie osiągnie ona wyniki. Wniosek zatem jest
taki, że grupa pracuje lepiej, kiedy dba o wewnę
trznązgodęi harmonię
. Grupy takie
wykorzystująw peł
ni talenty swych czł
onków.
Badania jakoś
ci pracy sześ
ć
dziesię
ciu zespoł
ów w dużej amerykańskiej kompanii
ś
wiadczącej usł
ugi finansowe wykazał
y, że na wydajnoś
ć ich pracy wpł
ywa w
mniejszym lub większym stopniu wiele czynników. Jednak czynnikiem, który odgrywał
najwię
ksząrolę, byłelement ludzki −stosunki między czł
onkami zespoł
u oraz między
17
zespoł
em a osobami, z którymi zespółkontaktowałsięz racji swej pracy .
Wiele umiejętności najlepszych pracowników opiera się na fundamentalnych
ludzkich zdolnoś
ciach koordynacji społ
ecznej. Sąto:
Tworzenie wię
zi −pielę
gnowanie instrumentalnych stosunków z innymi.
Współ
praca i współ
dział
anie −praca z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu.
Umieję
tnoś
ci zespoł
owe −organizowanie współ
dział
ania wszystkich czł
onków
grupy dla osiągnię
cia wspólnego celu.
TWORZENIE WIĘZI
Pielę
gnowanie instrumentalnych stosunków z innymi
Osoby, które posiadajątękompetencję:





Tworząi podtrzymująrozległ
e nieformalne sieci powiązań.
Szukająkorzystnych dla obu stron związków z różnymi osobami.
Nawiązująz innymi wię
zi porozumienia.
Nawiązująi podtrzymująprzyjaź
ńz kolegami z pracy.

17 Michael A. Campion i in., „Relations Between Work Team Characteristics and Effectiveness: A Replication and Extension”, Personnel
Psychology 49(1996).
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Jeffrey Katzenberg zwija sięjak w ukropie, kontaktuje sięz różnymi osobami. Trzy
sekretarki ze sł
uchawkami na uszach i mikrofonami peł
niąrolęjego czuł
ek, badając cał
y
przemysłrozrywkowy i szukając kolejnych punktów kontaktowych −bez przerwy
dzwoniąc to tu, to tam, żeby ustalićczas spotkania, zmienićjużustalony termin albo
przypomniećo umówionej rozmowie −a wszystko po to, by Katzenbegr byłprzez cał
y
czas, w każdej wolnej chwili „pod telefonem” i mógłrozmawiaćz setkami osób, z
którymi pozostaje w stał
ym kontakcie18.
Katzenberg, jeden z trzech zał
ożycieli hollywoodzkiej firmy Dreamworks SKG, nie
ma sobie równego, jeś
li chodzi o tworzenie i utrzymywanie sieci różnorakich powiązań.
To, że niemal maniakalnie wydzwania do tylu osób, wynika nie z jasno sformuł
owanej
czy sprecyzowanej potrzeby robienia interesów, ile po prostu z chęci pozostawania z
nimi w kontakcie. Ale zwyczaj czę
stego telefonowania sprzyja podtrzymywaniu
bliskich stosunków, kiedy więc pojawi siękoniecznoś
ćzadzwonienia do którejśz tych
osób w sprawie interesów, może to zrobić gł
adko i niejako naturalnie − zł
oż
yć
propozycjęi ubićinteres.
W przemyś
le rozrywkowym kontakty sąkluczem do robienia interesów, ponieważ
wszystkie projekty −filmu, serialu telewizyjnego czy interaktywnego CD-ROM −są
pilne, ograniczone czasowo i mająjasno sprecyzowany cel. Wymaga to stworzenia na
poczekaniu ś
ciś
le powiązanej organizacji, pseudorodziny, obejmującej reżysera,
producentów, aktorów, kamerzystów i inne osoby, którzy po zakończeniu realizacji
projektu rozpł
ywają się i przekształ
cają w luźną siatkę potencjalnych
współ
pracowników. Katzenberga ł
ączy z każdąz nich nićprzypominająca paję
czą.
Może w razie potrzeby ś
ciągnąćkogo trzeba.
Ten talent do nawią
zywania i podtrzymywania kontaktów charakterystyczny jest
dla najlepszych w prawie każdego rodzaju profesji. Na przykł
ad badania
wyróż
niających siępracowników w takich dziedzinach jak inżynieria, komputerystyka,
biotechnologia i inne wymagają
ce najnowszej i zaawansowanej wiedzy dział
y
przemysł
u dowodzą, że dla osiągnię
cia sukcesu zasadnicze znaczenie ma tworzenie i
19
pielę
gnowanie sieci znajomoś
ci . Nawet W dziedzinach takich jak technologia
znajomoś
ci podtrzymuje sięgł
ównie w stary, tradycyjny sposób − spotykając sięi
rozmawiając przez telefon, chociażkorzysta sięrównieżz poczty elektronicznej.
Tym wszakże, co cementuje wzajemne związki, jest nie tyle bliskoś
ćfizyczna
(chociażznacznie w tym pomaga), ile psychiczna. Najmocniejszymi elementami naszej
sieci sąosoby, w których towarzystwie czujemy siędobrze, którym ufamy, z którymi
ł
ączy nasz zrozumienie.
18 Obserwacje Nathana Myhrvolda z Microsoft, opisane w: Ken Auletta, „The Microsoft Provocateur”, The New Yorker, May 1997.
19 Kelley, How to Be a Star at Work.
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Siatki najlepszych wykonawców nie powstająprzypadkowo; każda z należących do
takiej siatki osób został
a starannie wybrana ze względu na swojąszczególnąwiedzę
specjalistycznączy doś
wiadczenie. Między poszczególnymi okami takiej siatki bez
przerwy przepł
ywająw tęi z powrotem informacje, w ramach ustawicznej wymiany,
stał
ego dawania i brania. Każdy jej czł
onek jest natychmiast dostę
pnym źródł
em wiedzy
czy doś
wiadczenia, z którego można skorzystać
, wykręcają
c po prostu numer telefonu.
Osoby tworzące dobrze współ
pracują
cąsiećmająogromnąprzewagęnad tymi,
które musząkorzystaćz szerzej dostę
pnych, ogólniejszych źródełinformacji. Wystarczy
im jeden telefon, żeby otrzymaćodpowiedź na dręczące pytania. Jeden z badaczy
szacuje, że dla zdobycia informacji, na szukanie których dzięki sieci gwiazda potrzebuje
godziny, przeciętny pracownik potrzebuje od trzech do czterech godzin 20.

Sztuka tworzenia sieci
Tworzenie sieci wzajemnych powiązańjest tajemnicąsukcesu w wielu branżach, w
których mniejsza częś
ćzawodowej kariery zależy od pracy w jednej organizacji, a
większa od krótkotrwał
ych, ale bardzo intensywnych związków z wieloma różnymi
osobami. Jednąz takich dziedzin jest z pewnoś
ciąprzemysłrozrywkowy. Niektórzy
jednak przewidują, że taki schemat stanie sięw przyszł
oś
ci typowy dla większoś
ci
dziedzin ludzkiej dział
alnoś
ci. W takiej pł
ynnej, zmieniającej sięrzeczywistoś
ci, w której
tworząsięwirtualne organizacje dla zrealizowania jakiegośprojektu, a kiedy zadanie
zostanie wykonane, rozwiązująsię
, kluczem do sukcesu jest nie to, u kogo siępracuje,
ale z kim siępracuje −i z kim pozostaje sięw kontakcie.
Przypadkiem, który pozwala przestudiować kluczową rolę sieci powią
zań
międzyludzkich w rozwoju przedsiębiorczoś
ci, sądzieje przemysł
u elektronicznego.
Wedł
ug szacunkowych obliczeńwartoś
ćbranż
y komputerów osobistych wzrosł
a od
prawie zera w roku 1989 do blisko 100 miliardów dolarów w roku 199021. Do tej
ogromnej akumulacji majątku doszł
o dzięki sojuszom zawieranym przez
przedsię
biorczych „magów” techniki z równie przedsię
biorczymi „ryzykantami”
inwestycyjnymi. Dwie trzecie firm wytwarzających wysoko zaawansowany sprzę
t
komputerowy otrzymał
o wsparcie finansowe od ryzykantów inwestycyjnych,
szczególnej grupy dysponujących sporym kapitał
em inwestorów, pozostającej w
symbiozie z amerykańskimi firmami wykorzystującymi zaawansowane technologie od
początków ich istnienia. Związali sięna dł
ugo przedtem, nim banki był
y skł
onne
20 Tamże.
21 „Venture Capitalists”, The Economist, January 25, 1997.
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zainwestowaćw rzeczone technologie choć
by centa.
Ryzykanci inwestycyjni w Dolinie Krzemowej nie poprzestają na wytropieniu
obiecującego pomysł
u i wł
ożeniu pienię
dzy w powstającąfirmę, ale pozostająz nią
związani. To zaangażowanie obejmuje z reguł
y umożliwienie wykluwającej siędopiero
firmie dostę
pu do znanych inwestorom doskonał
ych menedżerów i finansistów, a
nawet pomoc w rekrutowaniu najważniejszych dla niej talentów.
Prawie wszystkie firmy, w których powstanie zainwestował
a spół
ka Kleiner Perkins
Caulfield and Byers, został
y jej polecone przez osoby znane zarządowi i cieszące sięjego
zaufaniem. John Doerr, jeden z gł
ównych wspólników firmy, tak mówi o tej gęstej sieci
powiązań: „Pomyś
l o Dolinie Krzemowej jako o skutecznym systemie ł
ączenia ludzi,
projektów i kapitał
u”. Taki system powiązań może doprowadzić do ogromnego
pomnożenia mają
tku, a jego brak zebraćsmutne ż
niwo, zwł
aszcza w ciężkich czasach.

Siatki powią
zańtowarzyskich −kapitałosobisty
Dział
o sięto w latach osiemdziesiątych na Wall Street, kiedy prawie wszystko się
tam udawał
o. Czł
owiek, o którym chcętu napisaćparęsł
ów, miałzaledwie dwadzieś
cia
cztery lata, a jużzarządzałna rynku pieniężnym wynoszą
cym 3 miliardy dolarów
funduszem, a jego zarobki był
y spektakularne. Jednak prawie wszystko inwestowałw
tanie akcje i podczas krachu na gieł
dzie w paź
dzierniku 1987 roku fundusz stracił
praktycznie cał
ąwartoś
ć
, a on pracę
.
−I wtedy przekonałsię, że w interesach licząsięprzede wszystkim znajomoś
ci −
opowiada jego żona. −Nie miałnikogo, kto by go obronił
. Kiedy szł
o mu dobrze, zrobił
siętaki zarozumiał
y i pewny siebie, że w ogóle nie dbało pielęgnowanie przyjaźni,
dzię
ki którym ktośmógł
by powiedzieć„Zatrzymajmy go”. Potem, kiedy starałsię
znaleźćnowąpracę, nie znałnikogo, kto mógł
by mu w tym pomóc.
Po półroku −i tysiącu bezowocnych telefonów do różnych firm −znalazłwreszcie
inną, o wiele mniej prestiżową posadę i zacząłpowoli wspinać się po drabinie
sł
użbowej. Ale jego stosunek do innych zmieniłsiędiametralnie.
−Teraz jest prezesem miejscowego stowarzyszenia osób wykonuj ą
cych ten sam
zawód co on i zna wszystkich najważniejszych ludzi w tym interesie −kontynuuje jego
żona. −Nie zadajemy sobie pytania, ile musiał
by wykonaćtelefonów, żeby dostaćnową
pracę, gdyby straciłobecną. Dzisiaj wystarczył
by jeden.
Siećosobistych kontaktów jest czymśw rodzaju osobistego kapitał
u i wpł
ywa na
jakoś
ćnaszej pracy. Pewien dyrektor stwierdził
, że chociażmoże sięwydawać
, iżto, jak
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wywiązuje sięze swoich zadań, zależy wył
ącznie od niego, to „w rzeczywistoś
ci, oprócz
moich bezpoś
rednich podwł
adnych, sąsetki osób, nad którymi nie mam bezpoś
redniej
kontroli, ale którzy mogąwpł
ywaćna to, jak wykonujęswojąrobotę. A przynajmniej ze
dwadzieś
cia osób ma na to istotny wpł
yw”22 .
Jednąz korzyś
ci wynikających z nawiązywania i podtrzymywania związków jest
zasób życzliwoś
ci i zaufania, którym obdarzają nas te osoby. Bardzo sprawni
menedżerowie doskonale umiejąkultywowaćtakie związki, mniej sprawni na ogółtego
nie potrafią23 . Jest to szczególnie ważne przy awansowaniu na wyższe szczeble
organizacji, ponieważdzięki tego rodzaju znajomoś
ciom decydenci dowiadująsięo
naszych zdolnoś
ciach.
Ukł
ady takie mogą się niezbyt dokł
adnie pokrywać z siatką przyjaźni, które
pielę
gnujemy dla czystej przyjemnoś
ci. Tworzenie tego typu więzi nie jest
bezinteresowne; sąto przyjaźnie, które zawieramy w ś
ciś
le okreś
lonym celu. Z drugiej
strony osoby mające talent do ł
atwego nawią
zywania bliskich kontaktów czę
sto ł
ączą
swoje życie prywatne ze „sł
użbowym”, dzię
ki czemu wielu spoś
ród ich najlepszych
przyjaciółto osoby z pracy, chociaż dla uniknięcia splątania spraw prywatnych i
sł
użbowych potrzeba dużej dyscypliny i jasnego ich rozgraniczania.
Oczywiś
cie osoby nieś
miał
e, introwertycy i samotnicy kiepsko sobie radzą z
nawiązywaniem i utrzymywaniem takich więzi. Także ci, którzy przyjmujązaproszenia,
ale sami sięz nimi nie kwapiąalbo ograniczająrozmowędo spraw ściś
le sł
użbowych,
niewiele robiądla rozszerzenia siatki swych znajomoś
ci.
Inny powszechnie popeł
niany bł
ą
d polega na tym, że zbytnio troszczymy sięo nasz
wł
asny czas i nasze sprawy, odmawiając proś
bom o pomoc lub współ
pracę
, co może
wzbudzićuraz albo w najlepszym razie ograniczyćsiećznajomoś
ci. Z drugiej strony
osoby, które nigdy nie potrafiąodmówićproś
bom o pomoc, mogąprzyjąćna siebie tyle
obowiązków, że cierpi na tym ich wł
asna praca. Mistrzowie potrafiązachowaćwł
aś
ciwe
proporcje, wykonując to, co do nich należ
y oraz pomagając starannie wybranym
osobom w równie starannie wyselekcjonowanych zadaniach dzięki czemu zaskarbiają
sobie życzliwoś
ćtych, których pomoc może przydaćsiękiedyśim samym24 .
Najbardziej istotną rolę w nawiązywaniu trwał
ych, pożytecznych znajomoś
ci
odgrywa tworzenie wię
zi porozumienia. Wię
źta opiera sięna empatii i zazwyczaj
powstaje naturalnie podczas niezobowiązujących, luźnych rozmów o rodzinie,
22 Cytat za: John Kotter, Power in Management (New York: AMACOM, 1979).
23 Richard Boyatzis, The Competent Manager: A DrivenModel for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982); Robert E.
Kaplan, Beyond Ambition: How Driven Managers Can Lead Better and Liue Better (San Francisco: Jossey-Bass, 1991).
24 Kelley, How to Be a Star at Work.
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dzieciach, sporcie i ogólnie −o życiu. Nawią
zywanie bliskiej przyjaźni z kolegączy
koleżankąz pracy oznacza stworzenie sojuszu, związku, na który można liczyćw
trudnych chwilach. Osoby, które posiadają wyjątkową umiejętnoś
ć nawiązywania
bliskich stosunków, takie jak Katzenberg czy Doerr, mogąpolegaćna szerokiej −i stale
powiększającej się−sieci przyjaciół
.

Zatrudnij specjalistów od związków z innymi
Marks & Spencer, potę
żna siećdomów towarowych w Wielkiej Brytanii, ma dla
swoich stał
ych dostawców niezwykł
y prezent − specjalną kartę magnetyczną
otwierają
cąprzed nimi w każdej chwili drzwi do biur zarządu firmy. Chociażnadal
musząumawiaćsięna spotkania, karta ta pozwala im czućsiętak, jak gdyby byli
czł
onkami rodziny Marks & Spencer.
I o to wł
aś
nie chodzi. Owa karta jest wyrazem starańfirmy o utrzymanie więzi
zaufania i współ
pracy z dostawcami. Temu samemu celowi sł
użąwspólne wycieczki na
targi artykuł
ów konsumpcyjnych i do krajów, eksportujących surowce potrzebne do
produkcji oferowanych wyrobów. Efektem takich dział
ańjest pogł
ębienie wzajemnego
zrozumienia oraz znalezienie moż
liwoś
ci wytwarzania i zbytu wspólnych produktów.
Program realizowany przez Marks & Spencer jest przykł
adem dążenia dostawców i
sprzedawców do tworzenia wię
zi współ
pracy zamiast zwykł
ej gry interesów między
potencjalnymi partnerami. Strategia ta przynosi wymierne korzyś
ci. Analiza
dział
alnoś
ci 218 firm sprzedających czę
ś
ci zamienne do samochodów produkowane
przez wyspecjalizowane w tym przedsię
biorstwo wykazał
a, że te spoś
ród nich, które
miał
y zaufanie do wytwórcy, sprzedawał
y −w porównaniu z tymi, które nie darzył
y go
zaufaniem −o 22 procent mniej towarów od innych dostawców i o 78 procent więcej
jego wyrobów25.
Chociaż powiązania mię
dzy dużymi przedsiębiorstwami mogą wydawać się
abstrakcyjne, to w rzeczywistoś
ci sprowadzają siędo codziennych kontaktów ich
przedstawicieli handlowych, menedżerów odpowiedzialnych za transakcje, produkcję, i
tak dalej. Przynosząone korzyś
ci obu stronom. Dzię
ki nim firmy mogądzielićsię
bardzo ważnymi informacjami i przenosićswoich ludzi i ś
rodki do odpowiednich
dział
ów w celu zwiększenia produkcji lub sprzedaży wyrobów cieszących siędużym
popytem. Osoby z jednej firmy mogąteżwystępowaćjako doradcy drugiej. A oto
przykł
ad −zespółz dział
u zbytu Kraft Foods podjąłsięprzeanalizowania sprzedaży
25 Nirmalya Kuma r, „The Power of Trust in Manufacturer-Retailer Relationships”, Harvard Business Review, November/December 1996.
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produktów mleczarskich u jednego ze swoich odbiorców. Po półroku sporzą
dził
wnioski z tych obserwacji w formie zaleceń, by więcej miejsca na stoiskach przeznaczać
na nowe rodzaje wyrobów. W rezultacie sprzedażproduktów Kraft Foods tej firmie −
zwiększył
a sięo blisko 22 procent26 .
Inny przykł
ad: Procter & Gamble pł
aciłswoim menedżerom od ogólnej iloś
ci
wyrobów, które wzięł
y od nich sklepy, nawet jeś
li znaczna ich częś
ćzalegał
a póź
niej w
magazynach. W istocie firma wynagradzał
a więc swoich sprzedawców za strategię
,
która przynosił
a straty detalistom i nadwerężał
a ich zaufanie. Teraz Procter & Gamble
zmieniłpolitykę i wynagradza pracowników dział
u zbytu za maksymalizowanie
zysków zarówno wł
asnej firmy, jak i sklepów, którym sprzedająjej produkty.
Ponieważ stosunki między firmami sprowadzają siędo stosunków mię
dzy ich
pracownikami, ta interpersonalna chemia ma zasadnicze znaczenie dla ich kształ
tu. Z
tego powodu Sherwin-Williams, producent farb, zaprasza menedżerów z firmy Sears,
Roebuck, która jest jednym z gł
ównych odbiorców jego wyrobów, do udział
u w naborze
jego przedstawicieli obsł
ugujących konto Searsa.
Nirmalya Kumar, pisząc o tym podejś
ciu w „Harvard Business Review”, stwierdza:
„Te starania o zyskanie zaufania mająimplikacje dla doboru osób, które reprezentują
firmęw kontaktach z [jej] partnerami [...] Tradycyjnie nastawieni wytwórcy, pracownicy
dział
ów zbytu i dział
ów zaopatrzenia detał
istów koncentrują się na wolumenie
towarów albo na ich wartoś
ci. Powinni oni zostaćzastąpieni menedż
erami stosunków
27
mię
dzyludzkich, którzy mająodpowiednie maniery” .
WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE
Praca z innymi dla osią
gnię
cia wspólnego celu
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Zachowują równowagę mię
dzy koncentracją na zadaniu a dbał
oś
cią o
wł
aś
ciwe związki z innymi.
 Współ
pracująz innymi, dzieląsięz nimi planami, informacjami i zasobami.
 Stwarzająatmosferężyczliwoś
ci i współ
dział
ania.
 Szukająokazji do współ
pracy.
Intel, mający ogromne osiągnię
cia producent procesorów do komputerów, stanął
przed zakrawającym na paradoks problemem − sukces zacząłw pewnym sensie
26 Ken Partch, „Partnering: A Win-Win Proposition... or the Latest Hula Hoop in Marketing?” Supermarket Business, May 1991.
27 Kumar, „The Power of Trust”.
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niszczyćfirmę
. Jej zawzięte dążenie do celu, koncentracja wszelkich siłna stał
ym
udoskonalaniu wyrobów, przodowaniu w opracowywaniu nowych technologii i
wprowadzaniu nowych produktów zapewniał
a duży udziałw rynku i spore zyski.
Odbywał
o sięto jednak kosztem zatrudnionych tam ludzi, którym praca przestał
a
sprawiaćradoś
ć
.
Tak w każdym razie przedstawiłmi tęsytuacjękonsultant pewnego dział
u Intelu,
do którego zwrócono siępo radęw tej sprawie.
− Chcieli, żeby zorganizowaćim jakiśkurs i nauczyć jak polepszyćstosunki
międzyludzkie w pracy, ponieważatmosfera stawał
a sięcoraz trudniejsza do zniesienia
− powiedziałmi ów konsultant. − Wprawdzie pracownicy lubili się
, ale byli tak
skoncentrowani na swoich zadaniach, że cierpiał
y na tym ich wzajemne ukł
ady. Chcieli
uś
wiadomićszefom, że nie można za wszelkącenędążyćdo wykonania roboty, bo
niszczy to stosunki mię
dzy czł
onkami zespoł
u. Zależał
o im na tym, by zarząd zdałsobie
sprawę
, że lekceważenie i zaniedbywanie tej delikatnej sfery może mieć przykre
konsekwencje.
Interpersonalny kryzys w Intelu wskazuje na ogromne znaczenie ducha
współ
dział
ania i współ
pracy. Grupa, której czł
onkom sprawia przyjemnoś
ćwspólne
przebywanie −którzy lubiąsiępotrafiąwspólnie żartowaći bawićsię−posiada kapitał
emocjonalny potrzebny nie tylko do tego, by ś
wietnie radzićsobie w dobrych czasach,
ale także do przetrwania trudnych czasów Grupy, którym brakuje spajają
cych je więzi
emocjonalnych, sąbardziej narażone na sparaliżowanie, uwiąd czy dezintegracjępod
naciskiem niesprzyjających okolicznoś
ci.
Dobrze by był
o, gdyby osoby, które wyznająpoglą
d, że interesy są miejscem
nieustannie toczonych, brutalnych bitew i w związku z tym nie widzążadnej potrzeby
pielę
gnowania ludzkich stosunków i stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwoś
ci,
zastanowił
y sięnad tym, ile wysił
ku wkł
ada sięw wojsku w rozwijanie ducha
współ
pracy i solidarnoś
ci na poziomie plutonu. Wł
aś
ciwe zrozumienie mechanizmów,
dzię
ki którym zespółdział
a sprawnie w warunkach ogromnej presji, zawsze sprowadza
siędo uznania faktu, że dla morale, skutecznoś
ci, a nawet samego przetrwania zespoł
u,
podstawowe znaczenie mająwię
zi emocjonalne.

Mał
ż
eństwo organizacyjne
Wszyscy wiedzieli, że zebranie był
o osobistą klęską Ala, ś
wieżo upieczonego
wiceprezesa dużego miejskiego oś
rodka medycznego. Wprawdzie został
o zwoł
ane w
dobrym celu −dla stworzenia wizji i wypracowania strategii dla kuleją
cego programu,
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realizacjąktórego miałsięzają
ćAl −lecz sposób, w jaki przygotowałi poprowadziłto
zebranie, postawił
y pod znakiem zapytania zarówno jego sens, jak i umieję
tnoś
ci Ala.
On sam przyznałpóźniej: „Dostał
em po tył
ku”.
Pierwszym bł
ę
dem był
o zbyt późne zawiadomienie bardzo zajętego naczelnego
kierownictwa o terminie zebrania i wybór dnia, w którym −jak wiedział−nie był
o
zwykle w szpitalu bardzo ważnej osoby z sekcji pielęgniarskiej. Nie mógłteżzjawićsię
doradca zespoł
u kierowniczego. Drugi bł
ąd polegałna tym, że nie zrobiłchoć
by krótkiej
narady przed zebraniem, która pozwolił
aby pozostał
ym osobom przygotowaćsiędo
obrad, a jemu samemu zebraćniezbę
dne informacje −zachowałsiętak, jakby siedział
tam od lat i znałwszystko od podszewki, a przecieżbył
o to jego pierwsze wystąpienie
w roli wiceprezesa. Trzecim i najpoważniejszym chyba bł
ę
dem był
o odrzucenie oferty
Sarah, jego szefowej i prezesa oś
rodka, która chciał
a pomóc mu w przygotowaniu
zebrania, by odbył
o sięsprawnie i przyniosł
o lepsze efekty.
W miarętrwania zebrania stawał
o siędla wszystkich coraz bardziej oczywiste, że
wiceprezes jest nieprzygotowany i zupeł
nie straciłgł
owę
. Wszyscy czuli coraz większą
irytację
, uważają
c, że jest to strata czasu. Sarah doszł
a do wniosku, że popis
niekompetencji, jaki dał Al, ź
le ś
wiadczy o jej umieję
tnoś
ciach doboru
współ
pracowników, bo przecieżsama go zatrudnił
a.
Co doprowadził
o do takiej wpadki?
James Krantz, profesor Wydział
u Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Yale,
który przyglądałsiępoczynaniom Ala i Sarah, twierdzi, ż
e nieudane zebranie był
o
kolejnym symptomem tego, że w ich wzajemnych stosunkach zawodowych czegoś
brakował
o28. Zadziwiają
co szybko wypracowali relację
, która wyzwalał
a ich najgorsze
cechy. Al przyznałprywatnie, że uważ
a, iż Sarah jest wobec niego niezwykle
apodyktyczna i krytyczna, ż
e nigdy nie jest zadowolona z tego, co robi; ona natomiast
powiedział
a, ż
e Al wydaje się jej bierny, nieudolny i źle do niej nastawiony. Na
poziomie emocjonalnym zachowywali sięjak dwoje ludzi tkwiących niczym w puł
apce
w nieszczę
ś
liwym zwią
zku mał
żeńskim, choćbył
o to ż
ycie zawodowe, nie prywatne.
Krantz zauważa, że do podobnych sytuacji może dojś
ćwszędzie, i to niepokojąco
ł
atwo. Każdy szef i każdy podwł
adny może wpaś
ćw podobnąpuł
apkę
, a skutki są
katastrofalne dla obu, ponieważpo to, by odnieś
ćsukces, potrzebująsięwzajemnie.
Podwł
adny może sprawić
, że jego bezpośredni szef wyda sięswojemu szefowi mał
o
skuteczny, a nawet nieudolny czy żał
osny, ponieważodpowiada za wyniki, jakie osiąga
podwł
adny. Związek taki może byćbł
ogosł
awieństwem lub przekleństwem. Obopólna
zależnoś
ćscala bowiem podwł
adnego i szefa w ukł
ad, w którym dochodzićmoże do
28 James Krantz, „The Managerial Couple: Superior-Subordinate Relationships as a Unit of Analysis”, Human Resource Management, Summer
1989.
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wielkich napię
ći wył
adowań. Jeś
li obaj wypracująsprawny schemat przebiegają
cych w
tym ukł
adzie prądów emocjonalnych − jeś
li ich stosunki opierać się bę
dą na
zrozumieniu i zaufaniu i obaj będąsięwzajemnie inspirowaćdo wysił
ku −to ich
współ
dział
anie przyniesie znakomite rezultaty.
Ale jeś
li powstanie mię
dzy nimi sfera zaburzeńi zawirowańemocjonalnych, to ich
stosunki mogądoprowadzićdo cał
ej serii mniejszych i większych niepowodzeń.

Ukł
ad pionowy
Potencjalne możliwoś
ci takiego wpł
ynięcia podwł
adnego na wizerunek szefa, by
wydawałsięon swojemu szefowi znakomity, sąogromne. Jednak dla Sary Al stałsię
czynnikiem wydobywającym na powierzchnięjej najbardziej ukryte obawy o wł
asne
umieję
tnoś
ci i o moż
liwoś
ćporadzenia sobie z kł
opotami. Był
a przygnę
biona fiaskiem
programu, który miałuratowaćAl −uważał
a, ż
eś
wiadczy to negatywnie o jej zdolnoś
ci
kierowania zespoł
em, stawia pod znakiem zapytania jej kwalifikacje na prezesa i może
zagrozićdalszej karierze zawodowej. Wątpił
a, czy Al potrafi uratowaćzespół−a w
konsekwencji jej reputację−co napeł
niał
o jązł
oś
ciąna niego i na jego −jak sięjej
zdawał
o −kiepskąpracę
.
Tymczasem Al doskonale sobie radził w poprzedniej pracy, ale awans na
wiceprezesa pozbawiłgo pewnoś
ci siebie. Obawiałsię
, że pozostał
e osoby z zarządu
bę
dątraktowaćgo jako czł
owieka niekompetentnego; w najgorszych chwilach czułsię
niemal jak oszust. Co gorsza, wyczuwał
, że Sarah nie ma do niego zaufania, a to jeszcze
bardziej pogł
ębiał
o jego niepokój i wraż
enie, że nie nadaje siędo pracy, której siępodją
ł
.
Każde z nich czuł
o w gł
ę
bi duszy, że przyczynąjego problemów jest drugie. Al
uważał
, że Sarah podkopuje jego wiaręw siebie, ponieważza bardzo kontroluje i
powątpiewa w jego kompetencję.
Sarah faktycznie zaczęł
a postrzegaćAla jako osobę
, której brakuje wiary w siebie i
umieję
tnoś
ci koniecznych do zrobienia tego, czego od niego oczekiwał
a −a w
konsekwencji czuł
a sięodpowiedzialna za nich oboje. Ich cechy negatywne wzajemnie
siępotęgował
y −Al stawałsięcoraz bardziej bierny, coraz mniej pewny siebie, a Sarah
coraz częś
ciej starał
a się kierować jego nawet najdrobniejszymi posunię
ciami,
kontrolowaćgo, a na koniec starał
a sięwrę
cz wykonywaćza niego jego pracę.
Na okreś
lenie tego, co dział
o sięmiędzy Sarąa Alem, Krantz używa terminu
„identyfikacja projekcyjna”. Oznacza to, że każde z nich rzutował
o na drugie swoje
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najgorsze obawy i wątpliwoś
ci. Był
o to emocjonalnym samospeł
niającym się
29
proroctwem . Takiego odcienia mogąnabraćstosunki między dowolnie wybranymi
osobami, których dział
ania z racji charakteru ich pracy muszą się zazębiać, ale
najczę
ś
ciej do tego rodzaju sabotażu emocjonalnego dochodzi w relacjach między
szefem a podwł
adnym.
To nieś
wiadome przypisywanie innym wł
asnych cech i postaw ma raczej przykre
konsekwencje psychologiczne, ponieważ nie pozwala stawić czoł
a prawdziwym
problemom czy konfliktom. Jeś
li szef może przypisaćpodwł
adnemu jakąśwł
asnąwadę
− i będące jej konsekwencją kł
opoty w organizacji − to nie musi zajmować się
rzeczywistym źródł
em kł
opotów, czyli samym sobą. Jedną z oznak tego rodzaju
projekcji −„to on stwarza problemy, nie ja” −jest postawa szefa, który nie potrafi
znaleźćani wskazaćswojego nastę
pcy, mimo iżzbliża siędo emerytury. Nikt nie jest
wystarczająco dobry −każdy kandydat ma dyskwalifikujące go wady.

Cał
uj stoją
cych wyż
ej, kop stoją
cych niż
ej
Schlebianie podwł
adnych przeł
ożonym i arogancja przeł
ożonych wobec
podwł
adnych sąinnym powszechnie spotykanym symptomem projekcji. Podwł
adni
postrzegają szefa jako osobę posiadającą szczególną wł
adzę lub zdolnoś
ci, a szef
poddaje sięchętnie tym projekcjom i jego mniemanie o sobie roś
nie ażdo punktu, w
którym zaczyna uważać
, że wolno mu wszystko i reguł
y dobrego zachowania go nie
dotyczą.
Zjawisko to jest szczególnie powszechne w niektórych kulturach. Deepak Sethi,
specjalista od kształ
cenia kadr kierowniczych, powiedziałmi, że w jego rodzinnym
kraju obowiązuje zasada: „Cał
uj stojących wyżej, kop stojących niżej”. Jak twierdzi: „W
większoś
ci kierowanych w starym stylu firm indyjskich widaćto szczególnie wyraź
nie
u szefów, którzy otwarcie okazująinnym zł
oś
ć
. Nie jest to społ
ecznie pię
tnowane;
wprost przeciwnie −wydzieranie sięna podwł
adnych jest ogólnie przyję
te”.
Bardzo wiele indyjskich firm jest prywatnąwł
asnoś
ciąpotę
żnych rodów, a miejsc
pracy jest mniej niż wysoko wykwalifikowanych osób, „a wię
c nawet jeś
li jesteś
znakomitym menedżerem, to zdany jesteśna ł
askęi nieł
askęwł
aś
cicieli” firmy.
W rezultacie stosowania siędo zasady „cał
uj tych, którzy stojąwyżej −kop tych,
którzy stojąniż
ej” tworzy się−co zrozumiał
e −morze uraz i zł
oś
ci, „której nigdy nie
29 Najlepszą pracąna temat tego niepokojącego zjawiska pozostaje klasyczne dzieł
o Thomasa Ogdena, Projective Identification and
Psychotherapeutic Technique (New York: Jason Aronson, 1991).
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wyraża sięwobec góry, ale kieruje w dół
, tworząc ł
ańcuch chamstwa”. Prowokuje to
pracowników do sabotowania poleceń szefów, poprzez − na przykł
ad −
niewykonywanie pracy na czas, co wywoł
uje nowe ataki zł
oś
ci i besztania
podwł
adnych.
To bł
ędne koł
o jest dokł
adnym odbiciem sytuacji, która wytworzył
a sięmiędzy Sarą
a Alem. Opowieś
ćo nich ma, na szczę
ś
cie, pomyś
lny koniec. Sarah zdawał
a sobie
doskonale sprawęz tego, że cośszwankuje w jej stosunkach z Alem, choć
by tylko
dlatego, ż
e stanowiąone jaskrawy kontrast z jej bardzo dobrymi stosunkami z resztą
ekipy kierowniczej. Przestał
a wtrącaćsię do wszystkiego, co robił
, zawierzają
c w
pewnym stopniu jego umiejętnoś
ciom. Nastę
pnie jasno okreś
lił
a jego obowiązki. Nie
skrępowany strachem mógłwreszcie przejąćinicjatywęi pokazać
, co potrafi.
Historia ta ma szerokie implikacje. Praktycznie każ
dy, kto ma przeł
ożonego, jest
częś
ciąprzynajmniej jednej pionowej „pary”; każdy szef tworzy taki zwią
zek z każdym
ze swoich podwł
adnych. Owe pionowe pary są podstawowymi jednostkami życia
organizacyjnego, czymśco porównaćmożna do molekuł
, których ukł
adająsięw sieć
poł
ączeń cał
ej organizacji. Tworzą one emocjonalną warstwę, która jest wynikiem
wzajemnych oddział
ywań wł
adzy i podległ
oś
ci. Analogiczny skł
adnik emocjonalny,
bę
dący czymśzbliżonym do przepojonych radoś
cią, sympatią, zazdroś
ciąi duchem
rywalizacji stosunków mię
dzy rodzeństwem, wnosząpary poziome, które tworzymy z
pracującymi na równorzędnych stanowiskach kolegami.
Jeś
li istnieje miejsce, w którym inteligencja emocjonalna musi wkroczyć do
organizacji, to znajduje sięono wł
aś
nie na tym najbardziej podstawowym poziomie.
Formowanie związków owocnej współ
pracy zaczyna się od stosunków w owych
parach, które tworzymy w pracy.
Wniesienie inteligencji emocjonalnej do związku, w jakim pozostajemy z każdąinną
osobąw naszej firmie czy zakł
adzie, może przesunąćgo ku końcowi kontinuum, na
którym stanie się w najwyższym stopniu twórczy i wzajemnie stymulujący;
niepowodzenie zaśzwię
ksza ryzyko bezwł
adnego dryfowania owego związku ku
przeciwnemu skrajowi kontinuum, gdzie czeka go usztywnienie i wzajemne
niezrozumienie, będące wstępem do sytuacji patowej i porażki.
UMIEJĘTNOŚĆPRACY ZESPOŁOWEJ
Organizowanie współ
dział
ania wszystkich czł
onków grupy dla osią
gnię
cia wspólnego celu
Osoby, które posiadajątękompetencję:
 Kształ
tujątakie cechy zespoł
owe, jak wzajemny szacunek, chę
ćpomocy
innym, współ
praca.
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 Wciągająwszystkich czł
onków zespoł
u do aktywnego i entuzjastycznego
udział
u w jego pracach.
 Zachęcają czł
onków grupy do utożsamiania się z nią, solidarnoś
ci i
zaangażowania.
 Chroniązespółi jego reputację, dzieląsięzasł
ugami.
Praca zespoł
owa jest sprawąnajwyż
szej wagi dla takich firm jak Owens-Corning,
producent materiał
ów budowlanych, który w pewnym momencie stwierdził
, że jego
harmonijne dział
anie krępuje prawie dwieś
cie niezgodnych programów
komputerowych, z których każdy opracowany zostałdla jednego zadania, na przykł
ad
prowadzenia rachunków za gonty czy gromadzenia faktur na materiał
y izolacyjne. Po
to, by pracownicy z dział
u zbytu mogli sprzedawaćcał
y asortyment wyrobów firmy, a
nie tylko materiał
y izolacyjne czy pokrycia dachowe, Owensowi-Corningowi potrzebny
byłujednolicony program komputerowy.
Wobec tego Michael Radcliff, szef sekcji informacji, zwrócił się do SAP,
wyspecjalizowanej w opracowywaniu programów komputerowych dla przemysł
u
firmy niemieckiej, która zainstalował
a w Owens-Corning system pozwalający na
poł
ączenie wszystkich informacji w spójnącał
oś
ć
. Teraz, kiedy przedstawiciel firmy
przesył
a do centrali zamówienie, system automatycznie wyszukuje źródł
a surowców do
wyrobu zamówionych artykuł
ów, ustala termin ich produkcji i dostawy oraz wystawia
rachunek −wszystko pod tym samym numerem wejś
ciowym.
Zwią
zane jest z tym wszakże pewne ryzyko, ponieważsystem SAP jest ogromnie
skomplikowany i wystarczy drobna usterka, by pogrążyćcał
ąfirmęw kompletnym
chaosie. A zatem Owens-Corning −i wszyscy inni klienci SAP na cał
ym ś
wiecie −muszą
miećdo SAP zaufanie i wiedzieć
, ż
e w każdej chwili mogąliczyćna to, że usunie
usterkęi przywróci firmie możliwoś
ćprawidł
owego funkcjonowania30. Stą
d wziąłsię
pomysłutworzenia zespoł
ów pracowników SAP, do których klient w każdej chwili
może zwrócićsięz proś
bąo pomoc.
Wydaje się
, że w dzisiejszych czasach podobne zespoł
y istnieją w
przedsię
biorstwach na cał
ym ś
wiecie. Sąto zespoł
y zarzą
dzające, oddział
y do zadań
specjalnych, koł
a jakoś
ci, grupy kształ
cenia, zespoł
y samodzielne, i tak dalej. A poza
tym mamy powstające bł
yskawiczne, powoł
ywane ad hoc na zebraniach zespoł
y i
grupy tworzone dla rozwiązania jednego, konkretnego zadania, które zaraz po jego
zakończeniu rozwiązująsię
. Chociażosoby pracujące w tej samej firmie czy zakł
adzie
zawsze sobie pomagał
y i koordynował
y swoje dział
ania, to pojawienie sięzespoł
ów w
duż
ych organizacjach premiuje przede wszystkim umieję
tnoś
ci zespoł
owe.
30 „Owens Corning: Back from the Dead”, Fortune, May 26, 1997.
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W przeprowadzonej przez Gł
ówne Biuro Obrachunkowe ankiecie ponad poł
owa ze
znajdują
cych sięna liś
cie magazynu „Fortune” tysią
ca najlepszych firm wyznał
a, że
organizuje samodzielne zespoł
y i ma zamiar zwię
kszyćich liczbęw nadchodzą
cych
31
latach . Korzyś
ci zaczynająsięna poziomie personalnym −zwiększajązadowolenie i
szanse samorealizacji czł
onków tych zespoł
ów. Kiedy zespoł
y pracujądobrze, zmniejsza
się liczba osób odchodzą
cych z pracy i dni opuszczonych, natomiast zwiększa
32
produktywnoś
ć.
Chyba najbardziej przemawiającądo wyobraźni korzyś
cią, jakąprzedsiębiorstwa
czerpią z takich zespoł
ów, jest ich czysto finansowy potencjał
. Najlepsze zespoł
y
pracownicze w fabryce wł
ókien poliestrowych osiągnę
ł
y znaczną przewagę nad
klasycznymi brygadami wykonującymi tęsamąpracę. Każdy z dziesięciu plasują
cych
33
sięw czoł
ówce zespoł
ów produkowałrocznie o 30 procent więcej wł
ókien , co przy
cenie rynkowej 1,40 dolara za funt równał
o sięto dodatkowej wartoś
ci produkcji w
wysokoś
ci 9,8 miliona dolarów.
Analityk Lyle Spencer powiedziałmi: „Lepiej pracujące zespoł
y sąznakomitą
dź
wigniąprodukcji. Kiedy spojrzysz na przysparzane przez nie ekonomicznąwartoś
ć
dodatkową, to przekonasz się
, ż
e jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zarobków czł
onków zespoł
ów. Takie dane zadająkł
am ludziom, którzy zbywająte
rzeczy wzniesieniem ramion i pogardliwym okreś
leniem „nowinki, bo zyski są
namacalne”.
Spencer dodaje, że zyski, przynoszone przez znakomicie pracują
ce zespoł
y
kierownicze, sąjeszcze wię
ksze: „Na najwyższych szczeblach zarządzania myś
li sięo
firmie w dł
uższej perspektywie czasowej − z pięcio-, a nawet dziesięcioletnim
wyprzedzeniem −a więc korzyś
ci ekonomiczne pł
ynące z faktu posiadania przez firmę
pracującego na wysokich obrotach zespoł
u kierowniczego mogąbyćolbrzymie”.
Silne grupy pracownicze odgrywają ważną rolęw okresach, w których firmy
przeżywająpoważne wstrząsy. Odwiedził
em AT&T w 1996 roku, tużpo ogł
oszeniu
przez zarząd zamiaru podział
u kompanii na trzy odrę
bne firmy, co wiązał
o sięze
31 Za: Lawler i in., Employee Involvement and Total Quality Management: Practices and Results in Fortune 1000 Companies (San Francisco:
Jossey-Bass, 1992).
32 Richard Moreland i in., „Training People to Work in Groups”, w: R.S. Tinsdale (red.), Applications of Theory and Research on Groups to
Social Issues (New York: Plenum, 1997).
33 Najlepsza brygada produkował
a 31 milionów funtów wł
ókien rocznie, podczas gdy brygady przeciętne 24 miliony funtów. Wartoś
ćprodukcji
przeciętnego zespoł
u wynosił
a 33,6 miliona dolarów, natomiast najlepszych zespoł
ów 43,4 tysię
cy dolarów. Źródł
o: Lyle Spencer Jr., referat
przedstawiony na sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsię
biorstw Rodzinnych [International Family Busine ss Programs
Association], Northampton, MA, July 1997.
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zwolnieniem czterdziestu tysię
cy pracowników. Jeden z szefów dział
u, który obecnie
jest częś
ciąLucent Technologies, powiedziałmi: „Nie wszędzie odczuwa sięból z tego
powodu. W wielu sekcjach technicznych, gdzie ludzie pracująw zwartych zespoł
ach i
gdzie to, co razem robią, ma dla nich duże znaczenie, cał
e to zamieszanie nie robi
wielkiego wrażenia”.
Potem dodał
: „Tam, gdzie istnieje silny samodzielny zespół
, mający jasno okreś
lony
cel, wysokie kryteria, które musi speł
niaćich produkt i jasnoś
ć co do tego, jak
wykonywaćswojąpracę
, nie dostrzega siętych obaw i niepewnoś
ci, które widaćw
innych częś
ciach organizacji. Czł
onkowie zespoł
u wierząw swoich kolegów, a nie tylko
w organizacjęczy jej przywódców”.

Zespoł
owe dąż
enie do osią
gnię
ć
Przyjaciel, który jest szefem zespoł
u inżynierów-programistów komputerowych w
Dolinie Krzemowej, powiedział
:
−Wystarczył
by jeden telefon, żeby każdy z ludzi, z którymi pracuję, dostałpracęza
dwadzieś
cia tysięcy dolarów rocznie wię
cej niżma u mnie. Ale żaden nie chce odejś
ć
.
−Dlaczego?
−Bo dbam o to, żeby praca był
a przyjemnoś
cią.
Umieję
tnoś
ćdoprowadzenia do tego, by wszyscy w zespole lubili to, co razem robią,
jest sednem szerszych umieję
tnoś
ci −tworzenia zespoł
u i kierowania nim. Analizy
bardzo wydajnych samodzielnych grup pracowniczych wykazują, że przeważają
ca
większoś
ćich czł
onków przedkł
ada pracęzespoł
owąnad indywidualną
. Ta postawa,
którą można nazwać „dąż
eniem do osiągnię
ć zespoł
owych”, jest poł
ączeniem
wspólnego ducha rywalizacji, silnych więzi społ
ecznych i wzajemną wiarą
poszczególnych czł
onków w umiejętnoś
ci pozostał
ych. Elementy te ukł
adająsięw
cał
oś
ć
, którąSpencer okreś
la krótko jako „szybkie, skoncentrowane, przyjazne, wierzą
ce
34
w siebie i pracujące dla przyjemnoś
ci zespoł
y” .
Czł
onkowie takich zespoł
ów charakteryzują się podobną motywacją. Mają
zamił
owanie do rywalizacji, ale bezstronnie i sprawiedliwie wyznaczająsobie nawzajem
role najlepiej odpowiadające talentom poszczególnych osób. Mająteżsilnąpotrzebę
przynależnoś
ci do grupy −lubiąludzi dla nich samych −co sprawia, że sąbardziej
34 Lyle Spencer Jt. i in., Competency Assessment Methods: History and State of the Art (Boston: Hay/McBer, 1997).
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zgodni, lepiej potrafiąrozwiązywaćkonflikty i chętnie sł
użąsobie nawzajem pomocą.
Zamiast szukaćwł
adzy dla wł
asnych, egoistycznych interesów, starająsięjąosiągnąći
sprawowaćdla dobra cał
ej grupy, ponieważzależy im na osiągnięciu wspólnego celu.
Tego rodzaju zespoł
y, zauważa Spencer, sącoraz szerzej i powszechniej spotykane
w przedsiębiorczych, zajmujących się tworzeniem lub wykorzystaniem wysoko
zaawansowanych technologii organizacjach, w których szybkie stworzenie nowego
wyrobu ma zasadnicze znaczenie dla wytrzymania presji konkurencji, jest to bowiem
dziedzina, w której każdy produkt utrzymuje sięna pół
kach sklepowych przez kilka
tygodni, a najwyżej miesię
cy.
Wcześ
niej prawie niedostrzegana, w latach dziewię
ć
dziesią
tych umieję
tnoś
ćpracy
zespoł
owej stał
a sięcechąwyróżniającąnajlepszych przywódców. W IBM to, że ktośjest
znakomitym albo sł
abym szefem zespoł
u, pozwala przewidzieć z 80-procentową
pewnoś
cią, „czy jest on bardzo dobrym czy zaledwie przecię
tnym pracownikiem −
powiedział
a mi Mary Fontaine, z Hey/McBer.
− Są to osoby, które potrafią tworzyć porywające wizje, przedstawiać swoje
koncepcje w ekscytujący sposób, wyrażaćje prosto, ale z zapał
em i dzięki temu zarażać
entuzjazmem osoby, z którymi pracują”.
Przeprowadzone przez Centrum Twórczego Przywództwa studium karier
amerykańskich i europejskich dyrektorów najwyższego szczebla, którym się nie
powiodł
o, pokazuje, że jednym z najpowszechniej spotykanych powodów porażki jest
niezdolnoś
ćdo stworzenia zespoł
u i pokierowania nim35. Umiejętnoś
ćorganizowania
pracy zespoł
owej, która jeszcze na początku lat osiemdziesią
tych nie bardzo −jak
wykazał
y prowadzone wówczas badania −sięliczył
a, jużdziesięćlat później należał
a
do kluczowych zalet sprawnego przewodzenia. W latach dziewię
ć
dziesią
tych stał
a się−
co wynika z badańorganizacji na cał
ym ś
wiecie −najbardziej cenionąkompetencją
36
menedżera .
„Wyzwaniem numer jeden dla przywódcy jest nakł
onienie szefów wszystkich
naszych jednostek do wspólnej gry, do współ
pracy” mówi mi menedżer jednej z firm
znajdują
cych się w pierwszej pię
ćsetce pisma „Fortune”. Jest to wyzwanie dla
przywódcy na każdym szczeblu każdej organizacji. Umiejętnoś
ci zespoł
owe zaczynają
sięliczyćod momentu, kiedy zaczynamy wspólnie dział
aćdla osiągnię
cia jakiegoścelu,
zarówno w nieformalnej, skł
adają
cej sięz trzech osób grupie, jak i w cał
ym dziale
przedsię
biorstwa. W nadchodzących latach zapotrzebowanie na ludzi posiadających
duż
e umiejętnoś
ci organizowania pracy zespoł
owej będzie coraz bardziej wzrastać
,
35 Jean Brittain Leslie i Ellen Van Velsor”A Look at Derailment Today: North America and Europe”, Center for Creative Leadership [Oś
rodek
Twórczego Przywództwa], Greensboro, NC, 1996.
36 Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior Performance (New York: John Wiley and Sons, 1993).
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ponieważcoraz więcej pracy wykonująorganizowane na poczekaniu zespoł
y i quasiorganizacje oraz powstające spontanicznie grupy, które tworząsię, gdy pojawi siętaka
potrzeba, i rozwiązująpo wykonaniu zadania, a także dlatego, że zadania stająsiętak
zł
ożone, że nikt nie posiada wszystkich umiejętnoś
ci niezbędnych do ich realizacji.

Wartoś
ćprzodują
cych zespoł
ów
Z grupami jest tak, jak z jednostkami −kluczem do ś
wietnoś
ci jest inteligencja
emocjonalna. Oczywiś
cie, intelekt i wiedza fachowa sąważ
ne, ale to, co wyróżnia
przodujące zespoł
y, ma więcej wspólnego z ich kompetencjąemocjonalną. Badania
prowadzone w General Electric, Abbott Laboratories i Hoechst-Celanese miał
y
przynieś
ć odpowiedź na pytanie: jakie umiejętnoś
ci odróżniają bardzo wydajnie
37
pracujące zespoł
y od przeciętnych?
W tym celu Vanessa Drukat, obecnie profesor Wydział
u Zarządzania w Case
Western Reserve University, przeanalizował
a pracę150 samodzielnych zespoł
ów w
ogromnych amerykańskich zakł
adach produkcji wł
ókien poliestrowych, które należądo
niemieckiej kompanii chemicznej Hoechst-Celanese (skąd równieżSpencer uzyskał
swoje dane). Porównał
a dziesię
ćnajlepszych zespoł
ów z przeciętnymi, wykonującymi
takąsamąpracę
, przyjmując za miernik obiektywne pomiary ich wydajnoś
ci.
Okazał
o się, że umiejętnoś
ciami wyróżniającymi najlepsze zespoł
y są te oto
38
kompetencje emocjonalne :
empatia czyli współ
odczuwanie, współ
praca i zjednoczenie wysił
ków, otwarte
porozumiewanie się
, ustanawianie jasnych norm i oczekiwa ńoraz szczere rozmowy z
nie stosującymi się do nich czł
onkami zespoł
ów, dążenie do doskonalenia się
,
znajdują
ce wyraz w przykł
adaniu wagi do wzajemnych opinii czł
onków zespoł
ów o
swojej pracy i w staraniach nauczenia sięsposobów lepszej pracy, samoś
wiadomoś
ćw
formie oceniania silnych i sł
abych stron zespoł
u, inicjatywa i aktywne podejś
cie do
rozwiązywania problemów, wiara w siebie, przejawiają
ca siętu jako wiara w zespół
,
elastyczne podejś
cie do zbiorowych zadań, ś
wiadomoś
ćorganizacyjna, przejawiająca się
37 Rezultaty badańnad zespoł
ami zosta ł
y przedstawione przez Lyle’a Spencera i Charlesa Morrowa na Międzynarodowej Konferencji na temat
opartych na kompetencji narzę
dzi i ich zastosowania w podnoszeniu wydajnoś
ci pracy, która odbył
a sięw Londynie w paź
dzierniku 1997 roku.
38 Zespoł
y mogł
y w róż
ny sposób wykorzystywaćswoje kompetencje do poprawy efektywnoś
ci pracy i nie każ
dy zespółgwiazd celowałwe
wszystkich sposobach. Znakomite wyniki dawał
o na przykł
ad poł
ą
czenie dą
żenia do poprawy jakoś
ci pracy z koncentracjąna stosunkach
interpersonalnych, dzi ę
ki czemu zespółpracowałspójnie i harmonijnie. Innym sposobem na uzyskanie ś
wietnych wyników okazał
o siępoł
ą
czenie
dąż
enia do lepszego dział
ania z dbał
oś
ciąo wizerunek zespoł
u jako grupy sł
użą
cej potrzebom cał
ej firmy i utrzymującej ś
cisł
e więzi z innymi
dział
ami firmy.
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zarówno w ocenie potrzeb innych kluczowych zespoł
ów w firmie, jak i pomysł
owym
korzystaniu z tego, co ma do zaoferowania firma, tworzenie wię
zi z innymi zespoł
ami.
To, w jaki sposób takie umiejętnoś
ci pozwalajązespoł
owi pracowaćlepiej, pokazuje
studium procesów podejmowania strategicznych decyzji przez zespoł
y kierownicze w
czterdziestu oś
miu przedsię
biorstwach przemysł
u spożywczego z różnych częś
ci
Stanów Zjednoczonych. W ramach tych badań poproszono najpierw dyrektorów
naczelnych owych firm, aby podali, jakąostatniądecyzjęstrategicznąpodję
to w ich
zakł
adach, a następnie skontaktowano sięz czł
onkami zespoł
ów kierowniczych, które
brał
y udziałw ich podejmowaniu39 .
Zespoł
owe podejmowanie decyzji jest swego rodzaju paradoksem, ponieważ z
jednej strony istnieje przekonanie, ż
e im bardziej swobodna i zaci ę
ta jest dyskusja, tym
lepsza ostateczna decyzja, z drugiej natomiast otwarty konflikt może osł
abić, a nawet
zniszczyć
, zdolnoś
ćczł
onków zespoł
u do wspólnej pracy.
Badania wykazują, że do podejmowania najwł
aś
ciwszych decyzji przyczynia sięw
ogromnej mierze obecnoś
ćw zespole osób, które odznaczają się trzema cechami:
duż
ymi zdolnoś
ciami umysł
owymi, zróż
nicowanymi punktami widzenia i dobrą
wiedzą fachową. Ale intelekt i wiedza specjalistyczna nie wystarczają
; czł
onkowie
zespoł
u decyzyjnego musząteżpozostawaćw zdrowych stosunkach wzajemnych, które
umożliwiająotwartą, ale uporządkowanądyskusjęi krytycznąocenęprzyjmowanych
przez nich zał
ożeń.
Osiągnię
cie takiego stopnia otwartoś
ci i swobodnej wymiany poglądów wymaga od
wszystkich uczestników narady delikatnoś
ci i wyczucia, ponieważkaż
dy z nich musi
sięliczyćz emocjami pozostał
ych. Zbyt szybkie i ł
atwe dojś
cie do zgody niesie ze sobą
ryzyko podjęcia niezbyt przemyś
lanej decyzji, natomiast zbyt zaż
arte spory
doprowadzićmogądo odcięcia sięczę
ś
ci dyskutantów od przyjętego przez wię
kszoś
ć
rozwiązania. Co zatem pozwala czł
onkom zespoł
u na prowadzenie gorących dyskusji,
które jednak kończąsięjednomyś
lnie przyję
tym wnioskiem? Oczywiś
cie inteligencja
emocjonalna.
A kiedy zespółdecyzyjny nie staje na wysokoś
ci zadania i zdrowa dyskusja
przeradza sięw otwartąwojnę
? Wtedy, gdy niezgoda na proponowane rozwiązanie
staje sięnapaś
ciąna zgł
aszającątępropozycjęosobę
, gdy dyskusjęwykorzystuje siędla
osobistych gier czy porachunków albo gdy napeł
nia ona któregośz czł
onków zespoł
u
goryczą.
39 Allen C. Amason, „Distinguishing the Effects of Functional and Dysfunctional Conflict in Strategie Decision Making: Resolving a Paradox for
Top Management Teams”, Academy of Management Journal 39(1996).
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A co najważniejsze −jeś
li podczas wymiany opinii i poglądów emocje biorągórę
nad jej uczestnikami, to bardzo cierpi na tym jakoś
ćpodejmowanych przez nie decyzji.
Jak powiedziałmi pewien konsultant, „obraz dobrze skoordynowanego zespoł
u
kierowniczego pryska jak bańka mydlana, kiedy czł
onków zespoł
u porywają ciał
a
migdał
owate, a konflikty oraz inne zawirowania czy zaburzenia emocjonalne, z którymi
nie potrafią sobie poradzić
, upoś
ledzają ich zdolnoś
ć wspólnego planowania,
decydowania i uczenia się”. Natomiast dyskusja wolna od negatywnych uczuć
,
prowadzona w pozytywnym duchu wspólnych dociekańi poszukiwań, kiedy każdy jej
uczestnik czuje, że wymiana poglą
dów jest szczera, otwarta i uczciwa, i dba przede
wszystkim nie o swój partykularny interes, ale o interes cał
ej organizacji, prowadzi do
podję
cia najlepszych decyzji.
Najwł
aś
ciwsza jest oczywiś
cie trzecia droga, to znaczy toczenie intelektualnych
potyczek dla wypracowania jak najlepszych decyzji, pod warunkiem, że nie
rozgrzewająone zanadto emocji, gdyżmogł
oby to zniechęcićniektórych czł
onków
zespoł
u do podpisania siępod nimi, a tym samym osł
abićich zaangażowanie w proces
wcielania nowych ustaleńw ż
ycie. Kluczem do tego sątakie kompetencje emocjonalne
jak samoś
wiadomoś
ć, współ
odczuwanie i umieję
tnoś
ć porozumiewania się, czyli
zdolnoś
ćwł
aś
ciwego prowadzenia dyskusji.

Spoiwa zespoł
u
Zdolnoś
ćutrzymywania dobrej spójnoś
ci grupy jest sama w sobie bardzo cennym
talentem. Można przyjąć z cał
kowitą prawie pewnoś
cią, że w każdej sprawnie
funkcjonującej grupie znajduje sięprzynajmniej jedna osoba obdarzona tym talentem.
Im bardziej zł
oż
one sązadania grupy, tym waż
niejsze dla powodzenia jej dział
ańsą
takie osoby. Jest to najbardziej widoczne w nauce i technice, gdzie przyś
wiecającym
każdemu zespoł
owi celem jest odkrycie albo stworzenie czegoś
. Weźmy choć
by
neurologię
: „Badania biomedyczne stająsięcoraz bardziej interdyscyplinarne i w coraz
większym stopniu wykorzystuje sięw nich najnowsze zdobycze techniki, a zatem nie
ma takiej osoby, która znał
aby sięna wszystkim, czego potrzeba do ich prowadzenia”,
twierdzi Jerome Engel, neurobiolog i profesor neurologii, który kieruje Oś
rodkiem
BadańEpilepsji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. „Teraz wszystkim są
zespoł
y badawcze. Klejem, który spaja takie zespoł
y, są ludzie, którzy potrafią
wzbudzać u innych silną motywację i chęć do współ
pracy. Przyszł
oś
ć badań
naukowych zależy od posiadania takich osób w zespole”.
Mimo to, przynajmniej w ś
wiatku akademickim, umieję
tnoś
ci te są − przykro
powiedzieć−zupeł
nie niedoceniane. „Kiedy zbliż
a siętermin odnowienia kontraktu z
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takąosobąi ocenia sięjej osiągnięcia, to w ogóle nie bierze siępod uwagęwkł
adu, jaki
wnosi do pracy zespoł
u −dodaje profesor Engel. −Tacy znakomici współ
pracownicy
publikująna ogółrazem z innymi osobami, zwykle ze swoimi szefami, wię
c komisje
kwalifikacyjne zakł
adająś
lepo, że wszystko jest dzieł
em szefa, a ten drugi został
podczepiony i niczym sięnie wykazał
, gdy tymczasem to on odgrywa kluczowąrolę
.
To prawdziwe nieszczę
ś
cie. Stale wykł
ócam się z recenzentami, starając się
, by
zrozumieli, że umiejętnoś
ćwspół
pracy jest sama w sobie zaletą, dla której warto
zatrzymaćkogoś
, ż
e ma to zasadnicze znaczenie dla badań biomedycznych. Ale
akademicy z takich dziedzin jak matematyka i historia, gdzie badania prowadzi sięw
samotnoś
ci, nie mogątego zrozumieć
”.
A rezultat? „Taka postawa wywoł
uje naturalnąreakcjęobronnąu mł
odych badaczy,
którzy czasami bojąsięz tego powodu współ
pracowaćz innymi, co oznacza, że dział
ają
w pojedynkę, zajmując sięjakimśbanalnymi czy nieważnymi badaniami −twierdzi
profesor Engel. − Wytwarza to paranoiczną atmosferę niechęci do dzielenia się
wynikami, danymi i do wspólnej pracy z innymi, która upoś
ledza zdolnoś
ćmł
odej
generacji naukowców do współ
dział
ania”.
Podczas gdy gremia naukowe nie potrafią docenić wartoś
ci talentu do
organizowania pracy i zestrajania dział
ańzespoł
owych, biznes dawno jużsięna tym
poznał
. Richard Price, psycholog z Instytutu Badań Społ
ecznych Uniwersytetu
Michigan, nazywa takie opiekuńcze typy, bę
dące kamieniem wę
gielnym silnych
samodzielnych zespoł
ów pracowniczych, „osobami wzmacniają
cymi zdrowie”, w
skrócie HEPami [od: health-engendering people]. „Mają oni dla zespoł
u znaczenie
decydujące −uważ
a Price. −Nie znaczy to, że każdy musi byćprzywódcąo wielkich
umieję
tnoś
ciach społ
eczno-emocjonalnych, ale jeś
li w zespole znajdzie sięjeden HEP, to
zespółpracuje dziesię
ćrazy lepiej”.
Pewien legendarny już zespół
, grupa inżynierów z Data General, której pracę
upamiętniono w znakomicie sprzedającej sięksiążce The Soul of a New Machinę[Dusza
nowej maszyny], miałw swoim skł
adzie dwóch HEPów40. Drugi po szefie, Carl Alsing,
był powiernikiem wszystkich pracowników i każdemu sł
użył wsparciem
emocjonalnym. Zanim zająłsięelektroniką, zamierzałzostaćpsychoterapeutą; miał
najwyraźniej duże predyspozycje do tego, bowiem rozmowa z nim poprawiał
a nastrój
każdemu czł
onkowi zespoł
u.
Drugą opiekuńczą duszą był
a Rosemarie Seale, sekretarka, która peł
nił
a rolę
troskliwej matki, dbając o to, by potrzeby wszystkich był
y zaspokojone i zajmują
c się
zał
atwianiem drobnych, ale pochł
aniających cenny czas spraw jak odnalezienie
zawieruszonego czeku wypł
aty albo oprowadzanie po zakł
adzie i zaznajamianie z jego
40 Tracy Kidder, The Soul of a New Machinę(Boston: Little, Brown, 1981).
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funkcjonowaniem osób nowo przyjętych41. Chociażzadania takie mogąwydawaćsię
rutynowe i banalne, to w istocie rzeczy sąbardzo ważne, ponieważdająpracownikom
poczucie tego, że dba sięo nich, chroni i pomaga. Dlatego sekretarki czy inne osoby
speł
niające podobne funkcje zawsze będąniezastąpione, mimo wynalazków, które zdają
sięskazywaćje na wymarcie.

Kompetentny szef zespoł
u
Pewna amerykańska firma farmaceutyczna miał
a poważny problem. Po
opracowaniu i opatentowaniu receptury nowego leku −badania nad nim pochł
onę
ł
y
okoł
o stu milionów dolarów −trzeba był
o czekaćażtrzynaś
cie lat na dopuszczenie go
przez Federalną Agencję do Spraw Leków do sprzedaży. Ponieważ patent na
podstawowe skł
adniki chemiczne nowego leku wygasa po siedemnastu latach, firma
miał
a okoł
o czterech lat na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy i wypracowanie
zysku. Potem lek mógłprodukowaćkażdy, kto chciał
.
Powoł
ano specjalny zespółdo rozwiązania tego dylematu. Zaproponowałon
utworzenie nowej struktury − zespoł
ów badawczych koncentrujących się na
opracowaniu konkretnych leków, kierowanych przez osoby skł
adające sprawozdania z
przebiegu prac bezpoś
rednio dyrektorowi dział
u badawczego. Szefowie ci mieli
przedtem przejś
ć szkolenie w zakresie umieję
tnoś
ci przywódczych. Byliby oni
orędownikami swoich produktów na forum cał
ej firmy, a do zespoł
ów mieli za zadanie
wnieś
ćprzedsię
biorczoś
ć
, energię
, entuzjazm i ducha współ
pracy.
Po trzech latach okazał
o się, że czł
onkowie nowych zespoł
ów mająnie tylko wyższe
morale i lepiej współ
pracująze sobą, ale skrócili czas opracowywania i testowania
leków o 30 procent, podwajając w ten sposób czas, przez który firma miał
a wył
ącznoś
ć
na produkcjędanego leku42 .
Mianowany przez dyrekcjęszef jest kimśw rodzaju ojca. Podobnie jak ojciec musi
mieć pewnoś
ć, że jego postę
powanie wobec poszczególnych czł
onków zespoł
u
postrzegane jest przez wszystkich jako sprawiedliwe, i podobnie jak ojciec dobry
przywódca dba o czł
onków zespoł
u, broniąc ich −kiedy stanąsięobiektem ataku −na
szerszym forum organizacji i zaspokajając ich potrzeby w zakresie finansów,
dodatkowego personelu czy czasu niezbędnego dla wł
aś
ciwego funkcjonowania
zespoł
u.
41 Lee Bolman i Terrence E. Deal, „What Makes a Team Work?” Organizational Dynamics, vol 23, 1992.
42 Richard E. Boyatzis i in., „Entrepreneurial Innovation in Pharmaceutical Research and Development”, Human Resource Plann ing 15 (1990).
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Najlepsi przywódcy zespoł
ów potrafiąprzekonaćwszystkich do wspólnej misji,
celów i zał
atwiania bieżących spraw. Najważniejszy wkł
ad dobrego przywódcy polegać
może na stworzeniu porywającej wizji, której realizacja staje sięsił
ąprzewodniągrupy.
Charyzmatyczny przywódca potrafi utrzymaćzespółna wł
aś
ciwym torze nawet wtedy,
kiedy wszystko inne zawodzi.
Oprócz nadawania zespoł
owi wł
aś
ciwego emocjonalnego tonu, przywódca
zapewnia koordynacjędział
ań. Kiedy zgromadzono pewnąliczbęosób bez przywódcy i
poproszono, by rozwiązali wspólnie pewien trudny problem, okazał
o się, że lepiej radzą
sobie te zespoł
y, które samoistnie wył
onił
y strukturę zjedna osobą organizującą
dział
ania pozostał
ych dla jak najskuteczniejszego wywiązania sięz zadania. Natomiast
w grupach, w których nie przydzielono roli organizatora dział
ańnikomu, każdy, chcąc
nie chcąc, porozumiewałsięz każdym, więc prace przebiegał
y mniej sprawnie 43.
Silni przywódcy grup dział
ają nie tyle jako ich „mózgi” czy autonomiczni
decydenci, ile jako twórcy porozumienia. Jeś
li w dyskusji poprzedzającej podjęcie
decyzji przywódca wyrazi swoją opinięzbyt wcześ
nie, to pozostali zgł
osząmniej
pomysł
ów, w rezultacie czego decyzja będzie gorsza. Ale jeś
li powstrzyma sięz
przedstawieniem wł
asnego zdania ażdo końca zebrania, koncentrując sięgł
ównie na
uł
atwieniu czł
onkom zespoł
u prezentacji ich poglądów i nie narzucając swojego punktu
widzenia, to wynikiem bę
dzie lepsza decyzja 44.
W tym sensie szefowie zespoł
ów kierująnimi najlepiej wtedy, kiedy starająsięjak
najmniej kierować
. Jest tak zwł
aszcza w zespoł
ach samodzielnych, które nie mająw
swoim skł
adzie szefa i posiadajądużąautonomię
.
Badania samodzielnych zespoł
ów obsł
ugi klienta w dużej amerykańskiej kompanii
telefonicznej wykazał
y, że jakoś
ćich pracy pogarszał
a się
, kiedy szefowie dział
u
przekazywali im jakieśsugestie, a nawet wtedy, kiedy dawali im „zachę
cające” rady45.
Wydaje się
, że „rady” te był
y odczytywane przez zespółalbo jako podkopujący ich
pewnoś
ćsiebie sygnał
, że pracująmarnie i w zwią
zku z tym potrzebująpomocy, albo
jako „wtrącanie się
” do ich pracy i wybijanie ich z rytmu.
Zupeł
nie inaczej wyglądał
o to w zespoł
ach obsł
ugi klienta, które wprawdzie był
y
samodzielne, ale kierowane bezpoś
rednio przez szefa. W tych bardziej tradycyjnie
zorganizowanych zespoł
ach opinie szefa miał
y dodatni wpł
yw na pracę
. Różnica w
skutkach nadzoru przeł
oż
onych wydaje sięwynikaćze statusu zespoł
u. Kiedy zespół
43 Zob.: Wilson „Incorporating Group Selection”.
44 Zob. na przyk ł
ad: L.E. Anderson i W.K. Balzer, „The Effects of Timing of Leaders’ Opinions on Problem-solving Groups: A Field
Experiment”, Group and Organizational Studies 16(1991).
45 Susan G. Cohen i in...A Predictive Model of Self-managing Work Team Effectiveness”, Human Relations 49(1996).
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ma upoważnienie do samodzielnego dział
ania, szef dział
u, choć
by miałjak najlepsze
intencje, może podkopaćwiaręczł
onków zespoł
u w umiejętnoś
ćsamorządzenia i w
46
konsekwencji wywrzećujemny wpł
yw na ich pracę . A zatem, jeś
li chodzi o zespoł
y
samodzielne, to najlepszą metodą przewodzenia wydaje się ograniczenie go do
minimum albo cał
kowita rezygnacja z tej funkcji.

Zespóła −polityka organizacji
−Mająte swoje oddzielne piony wł
adzy i produkcji, ale nikt nie rozmawia z nikim
ponad wytyczonymi granicami − mówi doradca zatrudniony przez jednego z
najwię
kszych w Ameryce producentów ż
ywnoś
ci. −Ludzie, którzy kierująjednym
dział
em, nie będąwspół
pracowaćz tymi, którzy zarządzająinnym, nie mówiąc jużo
podję
ciu wspólnych starańdla opracowania nowego wyrobu czy wejś
cia z czymśna
rynek. Jeś
li chcąnadal byćkonkurencyjni, to musząto zmienići stworzyćzespoł
y
ponad tymi podział
ami.
Wszelkiego rodzaju organizacje uś
wiadamiająsobie, że ich powodzenie jako cał
oś
ci
wymaga zgromadzenia talentów w zespoł
ach międzywydział
owych, przekraczających
tradycyjne linie podział
u. Widaćto na przykł
adzie tworzenia na poczekaniu zespoł
ów
projektowych i problemowych, które zajmująsięudoskonalaniem procesów produkcji i
wyrobów, planowaniem czy rozwiązywaniem problemów. Wszystkie takie zespoł
y
jednoczy koncentracja na okreś
lonym zadaniu, a ich czł
onkowie pochodząz odrę
bnych
dział
ów czy pionów organizacji.
Ponieważtakie mię
dzywydział
owe zespoł
y reprezentująróżne częś
ci organizacji,
ich potencjalne oddział
ywanie jest znacznie szersze niż w wypadku zespoł
u
wydzielonego z cał
oś
ci. Chociażich czł
onkowie pracująrazem dla ogólniejszego dobra,
jakim jest pomyś
lnoś
ć cał
ej organizacji, to każdy z nich czuje się szczególnie
zobowią
zany wobec „elektoratu” z macierzystej jednostki.
Ale przesadna wiernoś
ćwobec „swoich” może miećopł
akane skutki dla zespoł
u. W
pewnej amerykańskiej firmie motoryzacyjnej mię
dzywydział
owy komitet kierują
cy
pracami nad projektem nowego modelu samochodu zebrałsię
, by rozdzielićzasoby
energii elektrycznej wytwarzanej przez prądnicę prototypu i magazynowanej w
akumulatorze. Z energii tej korzysta dwadzieś
cia róż
nych podzespoł
ów, w tym
radiomagnetofon, zestaw wskaźników na tablicy przyrządów, ś
wiatł
a przednie i tylne
oraz silnik. Każdy z wymienionych podzespoł
ów opracowywany byłprzez osobną
46 R.I. Beekun, „Assessing the Effectiveness of Sociotechnical Interventions: Antidote or Fad?” Human Relations 47(1989).
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grupę ludzi. Kiedy przedstawiciele tych grup podsumowali na zebraniu swoje
zapotrzebowanie, okazał
o się, że przekracza ono o 25 procent moż
liwoś
ci systemu
zasilającego, a ponieważ każdy z czł
onków komitetu otrzymałod swojego szefa
instrukcje, by nie iś
ć na żaden kompromis, spotkanie nie doprowadził
o do
47
porozumienia .
Jak mogąpodobne zespoł
y wykorzystaćskutecznie swojąpracę
? Po pierwsze dzię
ki
odpowiedniemu umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej −przekazaniu zespoł
owi
wł
adzy i ś
rodków materialnych i finansowych oraz wynagradzaniu jego czł
onków za
efekty pracy.
Po drugie dzię
ki podniesieniu zbiorowego poziomu inteligencji emocjonalnej. Może
to obejmować oddelegowanie kogośdo peł
nienia funkcji „szefa projektu”, który
pilnował
by tego, by czł
onkowie zespoł
u dobrze ze sobąwspół
pracowali, darzyli się
wzajemnie szacunkiem, wykazywali empatią, byli otwarci na odmienne poglą
dy i
punkty widzenia, potrafili sł
uchaći przejawiali inne cechy podnoszące grupowy iloraz
inteligencji. Jeś
li proces ten przebiega sprawnie, to czł
onkowie zespoł
u uważają, że ich
praca jest ekscytująca, ważna i potrafiąsprostaćpoważnemu wyzwaniu. Jeś
li natomiast
brakuje tych podstawowych cech zespoł
owej inteligencji emocjonalnej, to praca −jak
ująłto czł
onek pewnego dysfunkcjonalnego zespoł
u −kończy sięfiaskiem.

Zespółjako bohater
W 1997 roku uwagęcał
ego ś
wiata przykuwałprzez kilka tygodni Sojourner [Goś
ć
],
bezzał
ogowy pojazd brnący odważnie po usianej gł
azami powierzchni Marsa.
Telewizyjna transmisja wę
drówki malutkiego przybysza z Ziemi, przedzierają
cego
sięprzez pokryty rozpadlinami teren, był
a wystarczająco dramatycznym spektaklem.
Prawdziwym jednak cudem byłniesł
ychany wysił
ek zespoł
u, który zaprojektowałi
skonstruowałów pojazd.
NASA przygotował
a plan kompleksowych badań Marsa. Jednak w 1992 roku
Kongres wstrzymałfinansowanie tych projektów i cał
y program bliski byłzał
amania.
Funduszy przyznanych agencji z trudem wystarczył
o na zbudowanie miniaturowego
modelu pojazdu, który zgodnie z wcześ
niejszymi planami miałposł
użyćjako wzór do
skonstruowania peł
nowymiarowego urządzenia.
W tej sytuacji czł
onkom zespoł
u projektanckiego nie pozostał
o nic innego niż
47 Daniel R. Denison i in., „From Chimneys to Cross-functional Teams: Developing and Validating a Diagnostic Model”, Academy of
Management Journal 39(1996).
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postaraćsięprzekształ
cićwykonany w mał
ej skali nie przystosowany do pracy model w
dział
ają
cą, pomniejszonąwersjęsondy.
Anthony Spear, dyrektor odpowiedzialny za realizację projektu Pathfinder
[Zwiadowca], który miałprzygotowaćmodel Sojournera do speł
nienia misji, pozwolił
Donnie Shirley, kierującej tym programem, stworzyćzespółna wzór „Skunkworks”,
sł
ynnej sekcji z oś
rodka badawczo-rozwojowego firmy Lockheed, która oddzielił
a sięod
reszty i wykonał
a mnóstwo prototypów różnych samolotów, od pierwszego
amerykańskiego myśliwca ponaddź
wię
kowego aż po niewykrywalny dla radarów
bombowiec Stealth.
Shirley zebrał
a mał
ą, zgraną grupę
, której jedynym zadaniem był
a praca nad
Sojournerem. Spear stworzyłjeszcze lepsze warunki dla pracy zespoł
u, uwalniając go z
gorsetu biurokracji, który krępowałzespoł
y pracujące nad wcześ
niejszymi programami
badańkosmicznych opracowywanymi przez NASA. W ramach programu Pathfinder
wszystko, od projektu do uruchomienia sondy, wykonaćmiałjeden zespół
.
Zespół pracował wspólnie nad cał
ym zadaniem, a zebrania poś
wię
cone
rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie prac problemów przeciągał
y się
niejednokrotnie do póź
nej nocy. Był
y to otwarte dyskusje, w których wysł
uchiwano z
jednakowąuwagąwszystkich, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia, bez względu na
funkcję
, jakąpeł
nili w firmie.
Chociażzadanie był
o niesł
ychanie trudne, zespółnastawiony byłoptymistycznie, a
nawet traktowałje jako okazjędo dobrej zabawy i żartów. Al Sacks, odpowiedzialny za
systemy danych, wspomina, jak ktośpo raz kolejny poprosiło więcej pienię
dzy. Sacks
wyciągnąłwtedy spod stoł
u pistolet-zabawkęi strzeliłgumowąstrzał
ką prosto w
owego kolegę. −To był
a poważna sprawa −mówi Sacks −ale obróciliś
my jąw żart.
Zespółmusiałsiężwawo uwijaći byćprzygotowany na różne niespodzianki,
ponieważstale pojawiał
y sięproblemy i nowe wyzwania. Kiedy ł
adowano Sojournera
na rakietęPathfinder, która miał
a ponieś
ćgo na Marsa, inżynierowie zauważyli −i to
podczas transmitowanej przez telewizjękonferencji prasowej −ż
e nie domykająsię
duż
e stalowe pokrywy, rozkł
adające sięi skł
adające jak pł
atki kwiatu, które miał
y
osł
aniaćpojazd podczas jego misji na powierzchni Marsa. Ogarnęł
o ich przerażenie.
Odesł
awszy dziennikarzy, zespółzabrałsię gorączkowo do pracy i znalazł
przyczynędefektu. Ponieważnigdy wcześ
niej nie zł
ożyli pojazdu w cał
oś
ci, nie wzię
li
pod uwagę możliwoś
ci, że zatrzaski zamykające pł
aty osł
ony obluzują się pod
wpł
ywem ciężaru wszystkich jej czę
ś
ci.
Czł
onkowie zespoł
u wymontowali wię
c potrzebne częś
ci z roboczego modelu,
dokonali pewnych poprawek, przewieźli je ze znajdującego sięw Kalifornii zakł
adu na
Przylądek Canaveral na Florydzie i zastąpili nimi wadliwie funkcjonują
ce. Teraz osł
ony
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zamykał
y sięjak należy.
Przez półroku przed startem zespółpracowałna okrągł
o przez cał
ądobę
. Tym, co
mimo morderczego tempa mobilizował
o ich do wysił
ku, był
a wielkoś
ć ich
przedsię
wzię
cia. Bridget Landry, zastępczyni szefa do spraw poł
ączeń systemów,
powiedział
a: „Myś
l, że to, co teraz budujemy i testujemy, zostanie wykorzystane, kiedy
wyląduje na Marsie, był
a naprawdępodniecająca. Starał
am sięmyś
lećtylko o tym,
kiedy po raz czwarty w ciągu godziny trzeba był
o sprawdzaćten sam szereg!” Zaraz
jednak dodał
a: „Niewiele jest zawodów, w których nie ma sięw ogóle do czynienia z
brudem, tylko samym pię
knem; dobre zawody, takie jak mój, to te, w których piękno,
podniecenie i przyjemne emocje wynagradzajączł
owiekowi to, ż
e musi harowaćw
trudzie i brudzie”.
Ta harówka dał
a cudowny rezultat. Sześ
ciokoł
owy szperacz miałzadziwiająco
prosty mózg −skł
adałsięon z niespeł
na siedmiu tysię
cy tranzystorów, podczas gdy
najlepsze komputery Pentium mająich ponad pięćmilionów.
A kiedy w końcu wystrzelono Sojournera w przestrzeńkosmiczną, projekt okazał
sięnie tylko spektakularnym sukcesem, ale pochł
onąło siedem tysięcy dolarów mniej
niż przeznaczono na niego w budżecie agencji. Zespółprojektantów wynalazł
przynajmniej 25 nowych urządzeń i zbudowałpojazd kosmiczny w czasie o trzy
czwarte krótszym niżzajmuje zazwyczaj realizacja projektu tej rangi. Podczas gdy Mars
Observer, którego stracono, zanim zbliżyłsiędo tej planety, kosztowałmiliard dolarów,
Sojourner dotarłna jej powierzchnię, wykonałswoje zadania i kosztowałjednączwartą
tej sumy.
Jeden z czł
onków zespoł
u mówi: „Pracowaliś
my jak w transie −nic nie mogł
o nas
powstrzymać
”. Pracowali w uskrzydleniu.

Uskrzydlenie grupowe
Kiedy pytam doś
wiadczonych dyrektorów i menedżerów, jak to siędzieje, że zespół
dział
a jak w transie −i osiąga stan uskrzydlenia −podająmi stale te same przyczyny48.
Trudne zadanie albo szlachetny cel. „Jednąz przyczyn tego, że czę
sto nie udaje się
osiągnąćgrupowych celów, jest fakt, że sąone zbyt przyziemne −powiedziałmi
48 Oznaki grupowego uskrzydlenia zauważ
yćmoż
na w dział
aniu „Znakomitych Grup”, jak nazywa Warren Bennis w swym przeł
omowym
studium pó łtuzina wybitnych zespoł
ów. Czł
onkowie tych zespoł
ów pracująw stanie zbiorowego uskrzydlenia. Osoby w tym stanie przechodzą
same siebie, a zatem uwydatnia sięto w naprawdęwybitnych zespoł
ach. Zob.: Warren Bennis i Patricia Ward Biederman, Organizing Genius:
The Secrets of Creatiue Collaboration (Reading, MA: Addison-Wesley, 1997).
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wiceprezes do spraw systemów wystrzeliwania statków kosmicznych w Lockheed
Martin. −Zawsze szukam czegośnadzwyczajnego −celu na tyle wielkiego, żeby mógł
porwaćcał
ągrupę
”. Praca staje sięwówczas bardzo waż
na, co ma ogromne znaczenie
motywacyjne; monumentalne dzieł
o zasł
uguje na to, by wł
ożyćw nie cał
y wysił
ek.
Nieżyjący jużlaureat nagrody Nobla, fizyk Richard Feynman, wspominał
, jak
bardzo różnił
a siępraca osób uczestniczących w Projekcie Manhattan, przed i po
poinformowaniu ich o jej celu. Ze względów bezpieczeństwa otoczono projekt wielką
tajemnicąi utrzymywano cał
y zespółw niewiedzy, czę
sto więc prace postę
pował
y
opieszale.
Potem Feynman przekonałRoberta Oppenheimera, że warto powiedziećzespoł
owi
techników, nad czym wł
aś
ciwie pracują. Był
y to najbardziej ponure dni II wojny
ś
wiatowej −armie państw osi zwyciężał
y na wszystkich frontach. Odką
d powiedziano
osobom zatrudnionym przy projekcie, że jego celem jest stworzenie nowej broni, która
powstrzyma nieprzyjaciela, nastąpił
a − jak wspominał Feynman − „Kompletna
transformacja. Oni sami zaczę
li wynajdywać sposoby robienia tego lepiej [...]”49.
Feynman ocenia, że zaczę
li wówczas pracowaćdziesię
ćrazy szybciej.
Silna lojalnoś
ćgrupowa. „Kiedy czł
onkowie wyją
tkowo dobrych zespoł
ów
opowiadają o tym, dzięki czemu odnoszą takie sukcesy, czę
sto moż
na
usł
yszeć
, że jest tak dlatego, że sięnaprawdęlubiąi zależy im na sobie
wzajemnie” mówi Daniel Kim, współ
zał
ożyciel Oś
rodka Uczenia się
Organizacyjnego w Massachusetts Institute of Technology, obecnie w
Pegasus Communications. „Gdyby ludzie mówili szczerze o tym, co sprawia,
że pewne zespoł
y sąwspaniał
e, to przyznaliby, że po częś
ci skł
adająsięna to
zwią
zki emocjonalne, które pozwalają zarówno na otwartoś
ć
, jak i na
troskliwoś
ć
”.
Duż
y wachlarz róż
norodnych talentów. Im większą gamą umiejętnoś
ci mogą
poszczycićsięczł
onkowie zespoł
u, tym elastyczniej może on podchodzićdo
zmieniających się wymagań. Różnorodnośćzaczyna się od umiejętnoś
ci
technicznych, ale obejmuje również kompetencje emocjonalne, w tym te,
którymi charakteryzująsięosoby spajające zespół
.
Zaufanie i bezinteresowna współ
praca. Czł
onkowie zespoł
ów, które odnoszą
sukcesy, czują, że mogąna siebie wzajemnie liczyć. Kiedy Bob Taylor tworzył
w Xerox PARC zespół
, który opracował prototyp przyjaznego dla
użytkownika komputera (stałsięon po zaniechaniu przez Xerox dalszych
prac podstawądla pierwszego komputera Apple), to poszukiwałosób, które
potrafiąpracowaćkolektywnie i zachęcałwszystkich, aby pomagali w pracy
49 Cyt. za: Bennis i Biederman, dz. cyt.
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innym. „Możesz poś
więcićczterdzieś
ci procent swojego czasu na pracęprzy
projekcie kogośinnego” wspomina jego sł
owa Alan Kay, jeden z pierwszych
zatrudnionych przez Taylora naukowców specjalizują
cych się w
projektowaniu komputerów.
Skupienie i pasja. Wielki cel sprawia, że pochł
ania cał
ąnasząuwagę; wszystkie
inne sprawy wydająsięnie tylko przyziemne, ale −w porównaniu z nim −
bł
ahe. Dopóki go nie osiąg, niemy, resztęodkł
adamy na bok. Skupienie
można uł
atwić tworząc wyodrębnione − zarówno przestrzennie, jak i
funkcjonalnie −miejsce dla zespoł
u. Nad Projektem Manhattan pracowano w
pilnie strzeżonym, utrzymywanym w największej tajemnicy miejscu, do
którego wstęp mieli tylko czł
onkowie zespoł
u; Skunkworks [Zakł
ad
Skunksów] w Lockheed był nieoznakowanym, pozbawionym okien
budynkiem, do którego nie wpuszczano żadnej innej zatrudnionej w firmie
osoby.
Praca, która jest sama w sobie przyjemnoś
cią i nagrodą. Taka intensywna
koncentracja jest sama w sobie czymśw rodzaju euforii. Czł
onkowie zespoł
u
pracująnie tyle dla „zewnę
trznych” bodźców, takich jak pienią
dze, awans
czy prestiż
, ile dla wewnętrznego zadowolenia, jakie daje sama praca. Bez
względu na to, czy ten dreszczyk rozkoszy jest wynikiem dąż
enia do
osiągnię
ć, potrzeby wywarcia na coś wpł
ywu, prześ
cignięcia czy
przewyższenia innych bycie czł
onkiem takiego zespoł
u daje ogromną
satysfakcjęemocjonalną
. Czł
onek zespoł
u programistów Data General ująłto
tak: „Jest w tym jakiśczad, który nie w peł
ni rozumiem... Pracuję
, bo chcę
50
wygrać
” .

Zespółjako laboratorium szkoleniowe. Pię
ćsekretów
PomysłprzyszedłBurtowi Swerseyowi do gł
owy po przeczytaniu mojego artykuł
u
w „New York Timesie” z wrześ
nia 1995 roku. Opisywał
em w nim Laboratorium Bella, a
wł
aś
ciwie „gwiazdy” pracujące w jednym z jego dział
ów projektowych, które zdawał
y
sięzawdzię
czaćswoje sukcesy bardziej inteligencji emocjonalnej niżumiejętnoś
ciom
technicznym. ArtykułzainspirowałSwerseya do wprowadzenia pewnego novum na
zaję
ciach ze studentami inżynierii w Instytucie Politechnicznym Rensselaera.

50 Kidder, The Soul of a New Machine.
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Zacząłwykł
ad od zrelacjonowania studium pracowników Laboratorium Bella i
krótkiego opisu czegoś
, co nazwał„pię
cioma prostymi sekretami sukcesu”, czyli więzi
porozumienia, empatii, przekonywania, współ
pracy i osiągania jednomyś
lnoś
ci. Potem
oznajmił
, że pierwszy wykł
ad, zamiast na przegląd podstawowych zał
ożeńinż
ynierii,
poś
wię
cąna ć
wiczenie owych umieję
tnoś
ci. Nazwałto laboratorium uczącym pię
ciu
sekretów.
−Jak przystąpilibyś
cie do tworzenia wię
zi porozumienia z osobą, której nie znacie?
−spytał
.
Studenci, począ
tkowo zaskoczeni i niechę
tni, zaczęli w końcu zgł
aszać różne
propozycje, a Swersey wypisywałje na tablicy: „Przedstaw się
, patrz na osobę
, z którą
rozmawiasz, interesuj się nią
, wymień uś
cisk dł
oni, opowiedz o sobie, sł
uchaj
uważnie...”
−Wygląda na to, ż
e sąto prawidł
owe odpowiedzi −powiedział
. −A teraz niech
każdy z was wybierze sobie kogoś
, kogo nie zna i postara sięw ciągu trzech minut
nawiązaćz nim dobry kontakt.
Teraz jużstudenci przystą
pili do zadania z zapał
em i sala wypeł
nił
a sięgwarem
rozmów. Trudno był
o Swerseyowi uciszyć ich i skł
onić do zajęcia się drugim
„sekretem” −empatią
.
Zapytawszy ich, co znaczy empatia, wypisywałpo kolei odpowiedzi na tablicy:
„Troska, sł
uchanie, okazywanie pomocy...” Mł
ody czł
owiek w nał
ożonej daszkiem do
tył
u czapce baseballowej i z nogami na biurku mruknął
: „Pokazywanie, że nie
gwiżdżesz na kogoś
”.
−Zdaje się
, że to dobrze oddaje znaczenie tego sł
owa −powiedziałSwersey. −Teraz
chcę
, żeby każdy z was pomyś
lało czymś
, w czym, jak mu sięwydaje, potrzebuje trochę
wsparcia i powiedziało tym partnerowi. Zadaniem partnera jest postarać się
współ
odczuwać
.
Szum, który podniósłsięw sali, ś
wiadczył
, że studenci z zapał
em grająswoje role.
Wobec tego Swersey podniósłstawkę
: −A teraz wymyś
lcie coś
, co bezpoś
rednio
wpł
ywa negatywnie na partnera. Jeś
li komuśprzypadnie rola sł
uchacza, to bez względu
na to, jak mu ciężko znieś
ćtakie rzeczy, niech powstrzyma chęćrozerwania partnera na
strzę
py i stara sięwczućw jego punkt widzenia. −Znowu zaczęł
o sięodgrywanie ról.
Studenci wymyś
lali i z zaangaż
owaniem odtwarzali przykre opowieś
ci: „Walnął
em w
twój samochód”, „Uś
miercił
em twoje zł
ote rybki”, „Przespał
em się z twoją
dziewczyną”.
Jeś
li chodzi o tych, którzy mieli współ
odczuwać
, to Swersey nalegał
, aby wyszli
poza stoickie „Dobra” i postarali sięznaleź
ćw skórze partnera, mówiąc cośtakiego jak
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choć
by: „Żal mi ciebie; musisz naprawdębyćprzygnębiony”. Stał
o sięto punktem
wyjś
cia do ogólnej dyskusji nad bardziej realistyczną sytuacją − czł
onek zespoł
u
projektantów mimo obietnicy nie zdążyłdostarczyćw terminie opracowania częś
ci
projektu. Studenci rozmawiali o przyjmowaniu punktu widzenia drugiej strony i
powoli zaczęli rozumieć
, że dla obu stron jest o wiele korzystniejsze, jeś
li zamiast
wybuchaćzł
oś
cią, wyciągnie sięw takiej sytuacji pomocnądł
oń.
Nastę
pnie przeszli do ć
wiczenia umiejętnoś
ci przekonywania i dochodzenia do
porozumienia, starają
c sięokreś
lićjako grupa, jakie lody sąnajsmaczniejsze na ś
wiecie
(jedna z możliwoś
ci: neapolitańskie, bę
dące poł
ączeniem trzech różnych smaków).
Jaki byłrezultat tego minieksperymentu społ
ecznego?
−Okazał
o się, że był
y to najlepsze grupy, jakie kiedykolwiek miał
em, ucząc przez
tyle lat wstę
pu do projektowania −mówiłteraz Swersey. −Nie tylko pracowali razem
lepiej niż moi dotychczasowi studenci, ale tworzyli bardzo ambitne, innowacyjne
projekty. Moim zdaniem do ich sukcesu przyczynił
o się w dużej mierze to, że
poś
wię
ciliś
my tyle czasu na ć
wiczenie tych pięciu sekretów.
Skromny eksperyment Swerseya świadczy o problemach przedsiębiorstw
zatrudniających wielu specjalistów z dziedzin ś
ciś
le technicznych. „Kiedy dostaję
zlecenie od firmy, która musi kierować inżynierami, to największy kł
opot przy
tworzeniu sprawnie funkcjonującego zespoł
u bierze się stąd, że inżynierowie nie
traktująumieję
tnoś
ci społ
ecznych jako ważnych −zwierza mi sięDaniel Kim, był
y
pracownik Massachusetts Institute of Technology. −Teraz te firmy budząsięi widzą,
jakie sąkoszty braku inteligencji emocjonalnej”.
Przebudzenie to widaćrównieżw szkoł
ach kształ
cą
cych profesjonalistów, takich jak
Szkoł
a Biznesu na Harvardzie czy Szkoł
a Zarządzania Sloana przy Massachusetts
Institute of Technology.
−Obecnie coraz więcej zaję
ćpoś
więca sięna uczenie umiejętnoś
ci pracy zespoł
owej
−dodaje Kim. −Jest to reakcja na uwagi krytyczne z różnych firm, że programy studiów
przygotowująludzi do wybijania sięjako jednostki, a nie do dobrej pracy zespoł
owej.
Wszelako wielu entuzjastów nie dostrzega, ż
e każdy zespółpracowników może stać
sięswego rodzaju laboratorium, w którym można nauczyćsiętego, co potrzebne do
lepszego funkcjonowania jako czł
onek zespoł
u. Każdy wnosi bowiem wyjątkowe
umieję
tnoś
ci. Niekiedy sąto umieję
tnoś
ci fachowe, czysto techniczne, innym razem
emocjonalne albo społ
eczne −zauważa Kathy Kram, dyrektorka studiów bakalarskich i
magisterskich na Uniwersytecie Bostońskim. −To wielka szansa na wzajemne uczenie
sięod siebie, jeś
li tylko zespółpotrafi uczynićto jednym ze swoich celów”.

265

Zaraz jednak dodaje, że szanse te na ogółmarnuje się
, „ponieważ zbyt czę
sto
koncentracjęna tym, jak dogadująsięze sobączł
onkowie zespoł
u, traktuje sięjako
przeszkodę w osiągnię
ciu podstawowego celu, a powinno być odwrotnie.
Wykorzystywanie zespoł
u jako naturalnego ś
rodowiska dla uczenia sięumieję
tnoś
ci
zespoł
owych ma naprawdęsens, szczególnie w organizacjach pracujących zespoł
owo.
I tu przechodzimy do następnego zagadnienia − czy dzięki zespoł
owi albo
indywidualnie możemy −jeś
li wiemy, jak to zrobić−poprawićlub rozwinąćktóreśz
tych kompetencji emocjonalnych.
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RozdziałX
Bł
ąd, który kosztowałmiliard dolarów

JIM MITCHELL, prezes IDS Life, dział
u ubezpieczeńAmerican Express, najszybciej
rozwijającej sięfirmy sprzedającej ubezpieczenia na ż
ycie, mówi: „Widzieliś
my sposób
na to, żeby wypaś
ćjeszcze lepiej”. Mitchell dostrzegłbowiem szansę, wielkąszansę
.
Mimo iżfinansowe plany klientów obejmował
y wykupienie polisy na życie, dwóch na
trzech nie robił
o tego. Tendencja taka utrzymywał
a siędo wielu lat.
Liczba potencjalnych klientów był
a olbrzymia, Mitchell utworzyłwię
c specjalny
zespółdla znalezienia sposobu dokonania „przeł
omu, który sprawił
by, że polisy na
1
życie stał
yby siębardziej atrakcyjne dla klientów” .
Pierwszym krokiem był
o zbadanie, jakie odczucia wzbudzał
o w planistach i
klientach sprzedawanie i wykupywanie polis. Odpowiedź dał
o sięstreś
cićjednym
sł
owem: straszne.
Zarówno od planistów, jak i od klientów pł
ynąłjeden wielki strumieńnegatywnych
uczuć. Zespółspodziewałsięznaleźćjakieświelkie wady w produktach oferowanych
przez firmę
, to jest w samej konstrukcji polis, tymczasem okazał
o się, że problemem był
sam proces sprzedawania ubezpieczeń. Sprowadzał
o się to do niekompetencji
emocjonalnej.
Klienci mówili, że nie ufajądoradcom nakł
aniającym ich do kupowania polis, że
perspektywa wykupienia ubezpieczenia sprawia, że czują się „bezradni,
niedoinformowani i peł
ni podejrzeń”. Postawa taka dominował
a nawet wś
ród osób,
które wykupił
y polisy. Problemem nie byłstrach przed ś
miercią, koszt ubezpieczenia
ani jakakolwiek cecha polisy; w istocie rzeczy klienci twierdzili, że zadowoleni sąz
towaru, który sięim oferuje. Chodził
o o to, że przykre uczucia wzbudzał
y w nich
kontakty z agentami. Trudno siętemu dziwić
, skoro sami doradcy wyznawali, że czują
się„niewykwalifikowani, niekompetentni, niewiarygodni i samolubni”, proponując
klientom polisy. Niektórzy mówili, że presja, jakąwywiera sięna nich, by „sprzedawali
towar”, zmusza ich do dział
ania w sposób kolidujący z ich osobistym kodeksem
etycznym. Bardzo chcieli czućsiębardziej pewni siebie i wiarygodni i postępowaćw
zgodzie z wł
asnymi zasadami moralnymi. Wielu z nich mówił
o, ż
e zł
a opinia, jaką
generalnie ciesząsięagenci ubezpieczeniowi, i koniecznoś
ćwydzwaniania w ciemno do
1 Wyniki studium kompetencji emocjonalnej w American Express udostępnił
a mi Kate Cannon, dyrektorka dział
u kształ
cenia kadr kierowniczych
w American Express Financial Advisors.
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potencjalnych klientów napeł
nia ich ogromnym poczuciem bezradnoś
ci i wpędza w
depresję
.
Utarł
o sięw branży ubezpieczeniowej, że kiedy klient zdradza oznaki niepokoju, to
najlepsząmetodą postępowania nie jest okazywanie mu empatii, ale przytaczanie
racjonalnych argumentów. A zatem agenci starali się wyciszyć zarówno emocje
klientów, jak i swoje wł
asne. „Naszych doradców nauczono, że jeś
li klient reaguje
emocjonalnie, to jest to pewnąformąoporu z jego strony, a zatem trzeba mu wszystko
wyjaś
nićlogicznie, przytaczając jeszcze więcej liczb i ignorując jego uczucia”, wyjaś
nia
Kate Cannon, która był
a czł
onkiem powoł
anego przez Mitchella zespoł
u, a teraz
odpowiada za realizacjęprogramów uczą
cych kompetencji emocjonalnej w American
Express Financial Advisors.
Krótko mówiąc, uczucia, które przepeł
niał
y i klientów, i agentów, nadawał
y bardzo
przykry emocjonalny ton ich kontaktom. Jak ujmowałto raport końcowy: „Między
naszym procesem sprzedaży a planami wyrosł
a góra negatywnych emocji”.
Doradcy mogli wprawdzie nadaćtym kontaktom bardziej pozytywny ton, ale
musieli najpierw uporaćsięz wł
asnymi wzburzonymi emocjami. Jak ująłto jeden z
nich: „Możemy wydawaćmiliony na badania jakoś
ci naszych produktów i ich poprawę
,
ale jeś
li nasze ograniczenia wpł
ywająujemnie na ich podaż
, to co osią
gniemy?”

Usuwanie „czynnika rozgoryczenia”
Naprawęzaczęto (jak przekonaliś
my sięw rozdziale IV) od podwyższenia poziomu
samoś
wiadomoś
ci doradców. Przy tej okazji odkryto coś
, co nazwano „czynnikiem
rozgoryczenia”. „Analizowaliś
my »rozgoryczenie« w naszej firmie −te emocjonalne
potyczki, które nasi ludzie toczyli codziennie, a które napeł
niał
y ich wstrę
tem i bólem”,
powiedział
a mi Cannon.
Rozgoryczenie był
o ogromne. A skł
adał
y sięna nie mię
dzy innymi następują
ce
elementy:
Odrzucanie ofert przez klientów osł
abiał
o morale doradców. Strumień
odmów doprowadzićmógłdo katastroficznego myś
lenia typu: „Nie potrafię
tego robić−stracępracę. Nie bę
dęmógłzarobićna utrzymanie”.
Wielka liczba informacji na temat polis przytł
aczał
a niektórych doradców.
Charakter pracy doradców, polegający na uzależnieniu ich zarobków od
wyników sprzedaż
y polis, napeł
niałniektórych z nich strachem −obawiali
się, że nie zarobiątyle, by sięutrzymać
.
Niektórych doradców wprawiał
o w zakł
opotanie godzenie potrzeb klientów
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z potrzebami firmy.
Duża liczba godzin, jakątrzeba był
o przeznaczyćna utrzymanie sięw tym
zawodzie, sprawiał
a, że wielu doradców odczuwał
o boleś
nie dysproporcję
między czasem poś
wię
canym na pracęa czasem poś
więcanym rodzinie.
Jednak na każdy dylemat emocjonalny istnieje remedium −umiejętnoś
ć
, którątrzeba
opanować
, postawa, którą należy zmienić
. Rozwią
zanie polegał
o w istocie na
podniesieniu poziomu kompetencji emocjonalnej doradców.
Mówiąc sł
owami zawartymi w jednej ze sporządzonych w firmie analiz,
emocjonalnie kompetentny doradca „ma wiarę w siebie, nie poddaje się
przeciwnoś
ciom oraz kieruje się w swojej pracy zasadami i wartoś
ciami”. A oto
uzasadnienie: doradcy, którzy postę
powali zgodnie ze swoimi zasadami, nie poddając
się presji sprzedania jak największej liczby polis, zwracali się do klientów we
wzbudzający ich zaufanie sposób. Wkł
adają
c serce w swoją pracę
, są bardziej
przekonujący. Lepiej panując nad swoimi obawami i radzą
c sobie z uczuciem zawodu,
wytrwają w wysił
kach mimo niepowodzeń. Sprzedane polisy bę
dą naturalnym
rezultatem lepszego zaspokajania potrzeb klientów.
Zgadzali sięz tym sami doradcy; wielu z nich twierdził
o, że do ich sukcesów lub
porażek przyczynił
a siękompetencja emocjonalna lub jej brak.
Zespółoceniający postanowiłskupićsięna początek na kilku tylko umiejętnoś
ciach
emocjonalnych. Wiedziano, że doradcy nie potrafiąnadaćwł
aś
ciwego tonu stosunkom
z klientami ani poradzićsobie z ich emocjami, dopóki nie naucząsięradzićsobie ze
swoimi wł
asnymi uczuciami.

Zdobywanie kompetencji emocjonalnej −i dobre wyniki sprzedaż
y
− Jestem porywcza − wyznaje Sharmayne Williams, doradczyni finansowa w
chicagowskim oddziale American Express. − Traktował
am wszystko nadzwyczaj
emocjonalnie, wszystko brał
am sobie do serca i silnie reagował
am. Wpł
ywał
o to bardzo
źle na moje stosunki z innymi osobami w pracy. Wś
ciekał
am się, jeś
li nie patrzyli na coś
tak jak ja. Albo widzieli to moimi oczami, albo nie widzieli wcale. Nie potrafił
am
spojrzećna nic z ich punktu widzenia, nie szł
am na żadne kompromisy.
Ten brak samokontroli emocjonalnej dział
ałna jej niekorzyś
ć
.
−Nie mogł
am przez to awansować
, przeszkadzał
o mi to w podejmowaniu decyzji −
wyznał
a. −Jeś
li cośmnie denerwował
o albo przygnę
biał
o, to nie mogł
am zabraćsięza
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nowy projekt. Stracił
am przez to kupępienię
dzy.
Przed rozpoczęciem pracy w American Express Financial Advisors Williams był
a
przez osiem lat licencjonowanąmaklerką.
Kiedy w American Express przeszł
a pierwsze szkolenie z zakresu kompetencji
emocjonalnej, doznał
a olś
nienia: „Nigdy wcześ
niej nie spotkał
am sięz czymśtakim. To
był
o to brakujące ogniwo”.
Program ten, jak powiada, odmieniłjej ż
ycie. „Teraz widzę
, jak panował
y nade mną
emocje. Teraz, jeś
li mi cośprzeszkadza, to rozmawiam o tym z moim partnerem w
interesach, opisujęto w dzienniku, mówięod razu wiceprezesowi mojego dział
u.
Informujęich o tym, że jestem zdenerwowana −nie pozwalam, żeby to uczucie kisił
o się
w ś
rodku. Stał
am siębardziej skora do zgody. Zdajęsobie sprawę
, że moż
na mieć
różnego rodzaju emocje, ale nie musimy im pozwalaćna to, żeby nami rządził
y”.
Odkrył
a sposoby usuwania napię
cia. „Teraz, kiedy czuję, że roś
nie we mnie
napięcie, to idędo studium baletowego w moim budynku i ć
wiczę. Ta relaksacja
fizyczna dział
a na mnie jak zimny prysznic i przez parędni jestem znowu spokojna i
opanowana”.
Williams, która zawsze miał
a dobre wyniki, pracuje teraz jeszcze lepiej. Podczas
pierwszego roku pracy w American Express sprzedał
a ubezpieczenia za 1 700 000
dolarów. W drugim roku osiągnę
ł
a sumę2 400 000 dolarów i czeka jąawans.
I o tępoprawęwyników chodzi. Doradcy finansowi, którzy przeszli pierwszy,
pilotażowy kurs kompetencji emocjonalnej, poprawili od 8 do 20 procent − w
porównaniu z rokiem poprzednim −wartoś
ćsprzedaży, o dużo wię
cej niżdoradcy z
grup porównawczych, prócz tego wię
cej niżwynosił
a przecię
tna wartoś
ćsprzedaży na
jednego doradcęwe wszystkich oddział
ach firmy.
− Jesteś
my tak zadowoleni z rezultatów, że wł
ączyliś
my kurs kompetencji
emocjonalnej do naszego standardowego szkolenia nowych agentów. Oferujemy go
równieżmenedżerom i innym osobom na kierowniczych stanowiskach −powiedział
Doug Lennick, który namówiłzarząd do prowadzenia tych kursów.
Kiedy Lennick zostałszefem dział
u sprzedaż
y polis w American Express Financial
Advisors, rozszerzył program uczenia kompetencji emocjonalnej i umożliwił
uczestnictwo w nim szerszemu kręgowi osób. Obecnie szkolenie trwa dwa dni,
koncentrując się na podwyższaniu samoś
wiadomoś
ci oraz uczeniu umiejętnoś
ci
interpersonalnych i radzenia sobie z kł
opotami. Po kilku tygodniach lub miesiącach
odbywa sięnastępna, trzydniowa sesja. W szkoleniu mogąbraćudziałwszyscy nowo
przyjęci doradcy finansowi i szefowie, jak również zespoł
y kierownicze dział
ów
sprzedaży, szefowie innych zespoł
ów i osoby bezpoś
rednio im podlegające.
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Dla Lennicka sukces kursów kompetencji emocjonalnej wynika z prześ
wiadczenia,
że rola doradcy finansowego polega w mniejszym stopniu na tradycyjnym
sprzedawaniu polis, a w większym na utrzymywaniu dł
ugotrwał
ych kontaktów z
klientem i bycie jego zaufanym konsultantem.
−Nigdy nie uważał
em, że klientowi potrzeba pię
ciu czy sześ
ciu doradców, ale że
wystarcząmu stał
e kontakty z jednym −mówi Lennick. −Ci doradcy, którzy pozostają
w najlepszych stosunkach z klientami, nie ograniczają się do pomagania im w
osiągnię
ciu celów finansowych; oni pomagają im zaplanowaćżycie. To radykalna
zmiana roli doradcy, który nie pomaga jużtylko klientowi zachowaćzdrowąkondycję
finansową, ale równieżżyćw zgodzie z tym, co siędla niego liczy.
Udowodniliś
my −kontynuuje Lennick −że jeś
li pomoże sięludziom poradzićsobie
z wł
asnymi emocjami, to odniosąwię
ksze sukcesy zawodowe, nie sprzeniewierzając się
swojemu systemowi wartoś
ci.
Sharmayne Williams ujmuje to tak: „To, że jestem godna zaufania i panujęnad
swoimi emocjami, pomaga mi w kontaktach z klientami”. Kontakty przepojone
inteligencjąemocjonalnąpopł
acają.

Dobra nowina
Grupa naukowców z Protmegi, firmy biotechnologicznej z Madison w stanie
Wisconsin, zbiera się codziennie, aby ćwiczyć uwagęza pomocą pewnej metody
koncentrowania sięi relaksowania, której nauczyli sięna oś
miotygodniowym szkoleniu.
Twierdzą, że dzięki temu są spokojniejsi, bardziej skupieni i zdolni do wię
kszego
wysił
ku twórczego.
Bardzo dobrze. Ale jeszcze większe wraż
enie robi fakt udokumentowania przez
badaczy pozytywnych zmian w funkcjonowaniu mózgu, będących bezpoś
rednim
rezultatem treningu uwagi. Wię
kszą aktywnoś
ćwykazują przednie częś
ci pł
atów
czoł
owych mózgu obszaru, który tł
umi wywoł
ywane przez ciał
o migdał
owate alarmy i
2
generuje pozytywne uczucia . A zatem zdolnoś
ćwiększej koncentracji uwagi i poczucie
odprę
żenia, o którym mówiąnaukowcy z Protmegi, nie sązł
udzeniem, lecz wynikiem
zmian w funkcjonowaniu mózgu. Ich mózgi dział
ajądzięki temu jak mózgi osób, które
2 Zmiany w funkcjonowaniu mózgu u pracowników Promegi mierzono za pomocąnowoczesnej metody, MRI, przed szkoleniem i po szkoleniu.
Pomiary osób, które przeszł
y szkolenie, porównano z pomiarami grupy kontrolnej, obejmują
cej wybranych losowo kolegów tych osób, którzy nie
odbyli jeszcze szkolenia. Dane te zebra łRichard Davidson, dyrektor Laboratorium Neurologii Afektywnej [Laboratory for Affective
Neuroscience] Uniwersytetu Wisconsin. Szkolenie prowadzi łJon Kabat-Zinn, dyrektor Programu zwalczania stresu i relaksacji [Stress and
Relaxation Program] z Wydział
u Medycyny na Uniwersytecie Massachusetts w Worcester.
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sąnajbardziej elastyczne i najł
atwiej przystosowująsiędo zmiennych okolicznoś
ci w
sytuacjach stresujących (czytaliś
my o tym w rozdziale V). Odkrycie to ś
wiadczy, że
kiedy zwiększa sięsamokontrola emocjonalna, wzmacniająsięrównieżodpowiadają
ce
jej obwody nerwowe w mózgu.
Dzię
ki odpowiednim ćwiczeniom można zwiększać wszystkie umieję
tnoś
ci
emocjonalne. Przypomnijmy sobie osoby, które kiepsko wypadł
y w opisanych w
rozdziale II badaniach empatii. Nie potrafił
y one prawidł
owo odczytaćnagranych na
kasetach magnetowidowych emocji mę
żczyzn i kobiet spontanicznie reagujących −
radoś
cią, wś
ciekł
oś
ciąi tak dalej −na pewne sytuacje, przy czym ich wypowiedzi był
y
celowo zniekształ
cone, tak by nie można był
o zrozumieć sł
ów. Kiedy jednak
testowanym osobom mówiono, co w rzeczywistoś
ci czuli ludzie pokazani na kasecie
video, dokł
adnoś
ćich interpretacji znacząco siępoprawiał
a3 . Nawet krótkie informacje o
emocjach sfilmowanych ludzi zaskakująco zwię
kszał
y empatię4.
A zatem dobra wiadomoś
ć dla wszystkich, którzy mają braki w inteligencji
emocjonalnej: w odróżnieniu od ilorazu inteligencji, inteligencja emocjonalna może się
stale poprawiać
. W miaręjak uczymy się coraz lepiej uś
wiadamiaćsobie wł
asne
nastroje, coraz lepiej panowaćnad przykrymi emocjami, sł
uchaći współ
odczuwać−
krótko mówiąc, w miarę jak coraz bardziej dojrzewamy − zwiększają się nasze
kompetencje emocjonalne. Prawdęrzekł
szy, to wł
aś
nie dojrzał
oś
ćś
wiadczy o owym
procesie.
W porównawczych badaniach wieluset osób dorosł
ych i mł
odzieży
przeprowadzonych przez Johna D. Mayera, psychologa z Uniwersytetu New
Hampshire, który wespółz Peterem Saloveyem z Yale stworzyłpionierską teorię
inteligencji emocjonalnej, doroś
li wypadali lepiej w cał
ym zakresie skł
adających sięna
5
niąumieję
tnoś
ci . Natomiast ocena inteligencji emocjonalnej u ponad trzech tysię
cy osób
w wieku od kilkunastu do pięć
dziesię
ciu kilku lat, przeprowadzona przez Reuvena BarOna, wykazał
a niewielką, ale stał
ąpoprawętych umieję
tnoś
ci w kolejnych grupach
wiekowych, przy czym szczyt ich rozwoju przypadałna grupęczterdziestoparolatków 6.
Mayer konkluduje: „Inteligencja emocjonalna rozwija się wraz z wiekiem i
doś
wiadczeniem od okresu dzieciństwa ażpo wiek dojrzał
y”.
3 Zob.: na przykł
ad: H.J. Smith i in., „Just a Hunch: Accuracy and Awareness in Person Perception”, Journal of Nonverbal Behavior 15(1991).
Chociaż, przeciętnie biorąc, kobiety wypadająlepiej niżmęż
czyź
ni w niektórych testach empatii, róż
nice te mo ż
na zniwelować, uczą
c męż
czyzn
równie precyzyjnego rozpoznawania emocji; zob. : William Ickes (red.), Empathic Accuracy (New York: Guilford Press, 1997).
4 William Ickes i in., „Studying empathic accuracy in a clinically relevant context”, w: Ickes (red.), Empathic Accuracy.
5 John D. Mayer, David R. Caruso i Peter Salovey, „Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence”, maszynopis
niepublikowany, 1997.
6 Reuven Bar-On, Bar-On Emotional Quotient Inuentory: Technical Manual (Toronto: Multi-Health Systems, 1997).
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Jeś
li chodzi o zwiększenie kompetencji emocjonalnych, to dojrzał
oś
ćdaje przewagę
;
„nauczenie mł
odego psa nowych sztuczek” moż
e byćtrochętrudniejsze niżstarego. W
badaniach studentów, które miał
y wykazać
, o ile potrafiąpodnieś
ćpoziom swojej
kompetencji emocjonalnej (wiek studentów wahałsięod dwudziestu do pię
ćdziesię
ciu
lat) najlepiej wypadli −w porównaniu z osobami poniżej dwudziestego piątego roku
życia −ci, którzy mieli dwadzieś
cia dziewię
ćlat lub wię
cej 7.
Czy rezultaty te można zgeneralizowaći przenieś
ćrównieżna inne grupy społ
eczne
czy zawodowe, pozostaje nadal kwestią otwartą. Pokazują one jednak, że przy
odpowiedniej motywacji, starsi pracownicy mogąpoprawićpoziom tych umiejętnoś
ci
tak samo albo nawet bardziej niżmł
odzi.
Mę
żczyź
ni i kobiety wydająsiętak samo zdolni do podniesienia swojej inteligencji
emocjonalnej. Chociaż kobiety odznaczają się z reguł
y lepszymi umieję
tnoś
ciami
wynikającymi ze współ
odczuwania i umiejętności społ
ecznych, a mę
żczyź
ni górująnad
nimi umiejętnoś
ciami opierającymi sięna samoregulacji, to te same badania studentów
wykazał
y, że obie pł
ci potrafiązwię
kszyćswojąkompetencjęemocjonalnąw takim
samym stopniu, bez wzglę
du na to, od jakiego jej poziomu startował
y.
Owa moż
liwoś
ć pogł
ębienia inteligencji emocjonalnej sprawia, iż stanowi ona
jaskrawy kontrast dla ilorazu inteligencji, który nie zmienia sięprzez cał
e życie. Podczas
gdy zdolnoś
ci czysto intelektualne pozostają względnie stał
e, umiejętnoś
ci
emocjonalnych można nauczyćsięw dowolnym okresie życia. Bez względu na to jak
bardzo ktośjest nieś
miał
y, popędliwy, niewrażliwy, grymaś
ny czy niedostrojony do
innych, może −jeś
li tylko ma odpowiedniąmotywacjęi wystarczają
co sięstara −
wyrobićsobie kompetencjęemocjonalną. Ale jak?

Samo zrozumienie nie wystarczy
Weźmy Henry’ego i Lai, którzy zaczęli mniej wię
cej w tym samym czasie pracować
w Laboratorium Bella jako inżynierowie elektrycy. Mieli podobne kwalifikacje −oboje
uzyskali ś
redniąocen 4,8 na bardzo dobrych uniwersytetach i bardzo pochlebne opinie
profesorów, oboje teżodbyli wakacyjne staże w firmach komputerowych.
Jednak wszystkie podobieństwa kończą się w chwili, gdy pojawiają się w
Laboratorium Bella. Henry tkwi przy swoim komputerze jak przyklejony, żarł
ocznie
pochł
aniając dokumentację techniczną i ucząc sięnowych programów. Jego nowi
7 Ronald Ballou i in., „Fellowship in Lifelong Learning: An Executive Development Program for Advanced Professionals”, maszynopis
niepublikowany, Weatherhood School of Management, 1997.
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koledzy rzadko widujągo poza zebraniami −jest odludkiem. Jego podejś
cie da się
streś
cićw takich oto sł
owach: „W tej pracy liczy siętylko moja wiedza techniczna”.
Lai ma zupeł
nie inne podejś
cie. Poś
więca swojej pracy odpowiedniąiloś
ćczasu, ale
w wolnych chwilach poznaje współ
pracowników, ich zainteresowania, troski i projekty.
Chę
tnie ofiaruje sięz pomocą; na przykł
ad podję
ł
a sięna ochotnika kł
opotliwego
przeprogramowania wszystkich stanowisk komputerowych. Jej postępowanie można
streś
cićtak: „Jednym z najlepszych sposobów na to, żebym został
a zaakceptowana
przez zespół
, jest sł
użenie pomocąjego czł
onkom”.
Po półroku Henry jest nieco lepszy pod względem technicznym, ale Lai traktowana
jest jako osoba, która potrafi pracowaćw zespole, przejmowaćinicjatywęi znajduje się
na dobrej drodze do szybkiego awansu. Henry zaś woli trzymaćsięna uboczu
Współ
pracownicy dostrzegają jego umieję
tnoś
ci fachowe, ale ni e bardzo wierzą, że
potrafi dobrze pracowaćw zespole.
Lai wykazuje się znakomitym opanowaniem paru umiejętnoś
ci z zakresu
inteligencji emocjonalnej; jeś
li umiejętnoś
ci techniczne Henry’ego mają byćdobrze
wykorzystane, musi opanowaćalfabet emocjonalny. Jak można pomóc komuśtakiemu
jak Henry?
Robert Kelley z Uniwersytetu Carnegie-Mellona, który relacjonuje przypadek,
wskazuje, że Lai nauczył
a sięstrategii tworzenia więzi i przejmowania inicjatywy8
typowej dla „gwiazd”. Nie tylko dysponuje wiedząo zwycięskiej strategii, ale posiada
też zdolnoś
ć wykorzystywania jej w praktyce. By ktoś taki jak Henry dokonał
koniecznych zmian w swoim postę
powaniu, nie wystarczy, że zrozumie, iżsąone
korzystne. Sama wiedza o tym, że powinien bliżej poznaćswoich współ
pracowników i
nawiązaćz nimi ś
ciś
lejsze więzi, nie wystarczy, żeby wyszedłze swojej „komórki”.
Istnieje zasadnicza róż
nica między wiedzą deklaratywną, czyli znajomoś
cią
pomysł
u i jego szczegół
ów technicznych, a wiedząproceduralną, czyli umiejętnoś
cią
wcielania go, wraz ze wszystkimi szczegół
ami, w czyn. Wiedziećnie znaczy umieć
urzeczywistnić
, bez wzglę
du na to, czy dotyczy to gry na pianinie, kierowania zespoł
em
lub skorzystania we wł
aś
ciwym momencie z czyjejśrady.
Przeprowadzone przez siećsupersamów badania wpł
ywu szkolenia menedżerów
na ich pracę wykazał
y, że mię
dzy wiedzą, którą starano im się wpoić
, a ich
zachowaniem w sklepach istnieje niewielki związek. Wielu z nich doskonale rozumiał
o,
kończąc kurs, co powinni robićw pracy, ale nie potrafił
o siędo tego zastosować
.
Intelektualne zrozumienie istoty jakiejśkompetencji jest byćmoże niezbędne, ale samo

8 Kelley, How to Be a Star at Work (Times Books, 1998).
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w sobie nie wystarcza do zmiany zachowania9 .
Jeś
li chcemy pomóc innym opanowaćjakąśkompetencję emocjonalną, musimy
zrozumieć, że wymaga to od obu stron nowego podejś
cia do sposobu, w jaki się
uczymy.
Jak stwierdza sięw jednym z najczę
ś
ciej cytowanych źródełdotyczących szkolenia i
dokształ
cania, osoby, które zajmująsiębadaniem tych zagadnień, „mająskł
onnoś
ćdo
jednakowego traktowania wszelkiego szkolenia, bez zwracania uwagi na jego cel czy
wymagany sposób uczenia się”10. Wiedza deklaratywna może wystarczaćdo zdobycia
umieję
tnoś
ci kognitywnych czy technicznych, ale nie emocjonalnych. Czas jużskończyć
z podciąganiem wszelkiego kształ
cenia pod jeden strychulec; musimy wykorzystać
nasząwiedzęo funkcjonowaniu mózgu dla przeprowadzenia prawidł
owych i mających
praktyczne znaczenie podział
ów oraz propagowaćskuteczne uczenie siękompetencji
emocjonalnej.

Ostateczny sprawdzian
Nauczanie o kompetencji, to znaczy staranie się, by pracownicy zrozumieli
związane z tym poję
cia, jest byćmoże najł
atwiejszym podejś
ciem do szkolenia, ale w
porównaniu z innymi metodami, które pokrótce omówię, ma najmniejszy wpł
yw na
poprawę jakoś
ci ich pracy. Zrozumienie intelektualne jest procesem wstępnym,
koniecznym do nauczenia sięczegoś
, ale nie wystarcza, by uzyskaćtrwał
e efekty.
Dokonanie gł
ę
bokiej zmiany wymaga przeorientowania zakorzenionych zwyczajów
myś
lenia, odczuwania i zachowania.
Weźmy Henry’ego, owego stroniącego od ludzi inżyniera z Laboratorium Bella,
który nie może zdobyć się na wyjś
cie ze swojego biura i rozmowę ze
współ
pracownikami. Dlaczego zachowuje sięw ten sposób?
To odizolowanie sięod innych może wynikaćz nieś
miał
oś
ci, z nieprzystosowania
społ
ecznego albo po prostu z nieznajomoś
ci sztuki pracy zespoł
owej. Bez względu na
to, co jest przyczynąjego izolacji, jest on ofiarąpewnego wyuczonego zwyczaju. A tego,
9 Bruce Tracy i in., „Applying Trained Skills on the Job: The Importance of the Work Enviroment”, Journal of Applied Psychology 80(1995).
Bardziej ogólna analiza korelacji między tym, czego uczymy sięna kursach i szkoleniach, a tym, co z nich wynosimy i stosujemy w życiu
codziennym, wykaza ł
a, ż
e związek między ponad poł
owąuczonych umiejętnoś
ci a ich praktycznym zastosowaniem jest zniechę
cająco niski, to
znaczy, że jest zjawiskiem powszechnym niewykorzystywanie tego, czego sięnauczyliś
my. Zob.: G.M. Alliger i E.A. Janak, „Kirkpatricks’
Levels of Training Criteria: Thirty Years Later”, Personnel Psycholo gy 42 (1989).
10 Scott I. Tannenbaum i Gary Yuld, „Training and Development in Work Organizations”, Annual Review of Psychology 43(1992).
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czego sięnauczyliś
my, moż
emy się−co prawda, nie szczę
dząc wysił
ku i czasu −
oduczyći zastą
pićlepszym zwyczajem. To oduczanie sięi uczenie odbywa sięna
poziomie poł
ączeńnerwowych w mózgu.
Kiedy tworzymy wł
asny repertuar zwyczajów myś
lenia, odczuwania i
postę
powania, to poł
ączenia nerwowe, na których on sięopiera, ulegająwzmocnieniu,
stając się gł
ównymi drogami dla impulsów nerwowych. Podczas gdy poł
ączenia,
których nie używamy, sł
abną, a nawet zanikają
, te, których używamy, stająsięcoraz
11
silniejsze .
Jeś
li mamy do wyboru dwie alternatywne reakcje, to zwycięż
y ta, która opiera sięna
bogatszej i mocniejszej sieci neuronów. A im czę
ś
ciej dochodzi do danej reakcji, tym
grubsza jest droga nerwowa, która do niej prowadzi. Kiedy przez nieustanne
powtarzanie wyuczyliś
my siępewnych reakcji tak dobrze, że stał
y sięnawykiem, to
leżące u ich podł
oża procesy nerwowe zaczynajązachodzićw sytuacjach wywoł
ują
cych
te reakcje bez udział
u naszej ś
wiadomoś
ci i woli, czyli zachowujemy sięspontanicznie i
dział
amy automatycznie.
Kompetencje traktować można jako skoordynowane zespoł
y nawyków,
obejmujących to, co myś
limy, czujemy i robimy, aby wykonaćjakieśzadanie. Kiedy
zwyczaj taki jest dysfunkcjonalny, zastąpienie go korzystniejszym wymaga
odpowiednio dł
ugiego ć
wiczenia −i stł
umienia starego nawyku − aby poł
ą
czenia
nerwowe leżące u podł
oża zł
ego zachowania osł
abł
y i na koniec „obumarł
y”
(psycholodzy nazywająto „wygaszeniem”), a silniejsze stał
y siępoł
ączenia prowadzą
ce
do korzystniejszego zachowania. Ostatecznie lepszy nawyk zastąpi stary jako
automatyczna reakcja w mających kluczowe znaczenie sytuacjach.
Sprawdzianem tego rodzaju uczenia się−i takiego przemodelowania poł
ączeń−
kompetencji emocjonalnej jest to, jak dana osoba reaguje automatycznie w krytycznych
momentach. Świadectwem tego, czy ktośtaki jak Henry opanowałpodstawowe zasady
nawiązywania kontaktów i współ
pracy, jest jego zachowanie się w sytuacjach, w
których staje przed decydującym wyborem: czy pozostaćw swoim boksie i ł
amaćsobie
w samotnoś
ci gł
owę nad trudnymi problemami, czy też poradzić się
współ
pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doś
wiadczenie. Jeś
li
wyjdzie ze swojego boksu, by poprosićkolegęo pomoc −i zrobi to tak, że ten mu jej nie
odmówi −to ś
wiadczyćto bę
dzie, że opanowałnowy zwyczaj.

11 Gerald Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection (New York: Basic Books, 1987).
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Inny model uczenia się
Pracownik Federalnego Biura Zarzą
dzania Personelem przedstawia mi pokrótce
wyniki analizy umieję
tnoś
ci potrzebnych na przeróżnych stanowiskach w administracji
rządowej. „Uczenie umiejętnoś
ci technicznych jest ł
atwe, o wiele trudniej nauczyćludzi
jak byćelastycznym, spolegliwym, skrupulatnym, lub jak radzićsobie w kontaktach z
innymi”.
W porównaniu z kształ
towaniem i rozwijaniem inteligencji emocjonalnej szkolenie
techniczne jest rzeczywiś
cie ł
atwe. Cał
y nasz system edukacji nastawiony jest na uczenie
umieję
tnoś
ci kognitywnych. W nauczeniu umieję
tnoś
ci emocjonalnych, wykazuje
zatrważają
ce braki. Umieję
tnoś
ci takie jak współ
odczuwanie czy elastycznoś
ćróżniąsię
zasadniczo od umiejętnoś
ci intelektualnych; odpowiedzialne za nie są odmienne
obszary mózgu.
Siedzibą umiejętnoś
ci czysto umysł
owych jest kora mózgowa, czyli „mózg
myś
lący”. Jednak w opanowaniu kompetencji personalnych i interpersonalnych
(osobistych i społ
ecznych) dużąrolęodgrywajądodatkowe obszary mózgu, gł
ównie
poł
ączenia nerwowe prowadzące od znajdujących się w gł
ębi mózgu oś
rodków
emocjonalnych − zwł
aszcza ciał
a migdał
owatego − do przednich częś
ci pł
atów
mózgowych, będących oś
rodkiem decyzyjno-wykonawczym. Uczenie siękompetencji
emocjonalnej „przestraja” te poł
ą
czenia.
Ponieważ intelektualne uczenie się różni sięzasadniczo od pracy nad zmianą
zachowania, znacząco odmienne sąteżodpowiadające im modele edukacji. Dla uczenia
umieję
tnoś
ci intelektualnych odpowiednim miejscem jest klasa szkolna czy sala
wykł
adowa, a wysł
uchanie czy przeczytanie opisu jakiejś idei czy teorii może
wystarczyćdo jej opanowania. W taki sposób, odległ
y od wymiany doś
wiadczeńw
miejscu pracy, można skutecznie uczyć myś
lenia strategicznego czy tworzenia
programów komputerowych. Natomiast prawdziwym laboratorium do nauki
umieję
tnoś
ci potrzebnych do zmiany zachowania jest samo życie, a opanowanie ich
wymaga ć
wiczenia sięw tym przez dł
uższy czas.
Uczenie sięw szkole jest w istocie rzeczy dodawaniem nowych informacji do
znajdują
cych sięw korze mózgowej banków pamię
ci, Kora uczy się
, dopasowują
c nowe
dane i spostrzeżenia do istnieją
cych jużw niej ukł
adów kojarzenia i rozumienia,
rozszerzają
c i wzbogacając odpowiadające im obwody nerwowe.
Skł
ada sięto równieżna kompetencjęemocjonalną, ale obejmuje ona teżcoświęcej,
musimy bowiem wł
ączyć w proces uczenia się obwody emocjonalne, gdzie
przechowywane sąnasze nawyki społ
eczne i emocjonalne. Zmiana tych nawyków −
nauczenie siępodchodzenia do ludzi zamiast unikania ich, lepszego sł
uchania albo
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zrę
czniejszego wyrażania naszych opinii o zachowaniach innych osób − jest
trudniejszym zadaniem niżproste dodawanie nowych faktów do starych. Emocjonalne
uczenie się wymaga gł
ębszej zmiany, na poziomie neurologicznym − osł
abienia
istniejącego nawyku i zastą
pienia go lepszym.
Zrozumienie tej róż
nicy między funkcjami mózgu leż
ącymi u podstaw obu
rodzajów uczenia sięma decydujące znaczenie dla opracowania sposobów nauczania
kompetencji emocjonalnych. Jednym z bł
ę
dów popeł
nianych powszechnie przez
organizacje jest staranie się wpojenia umiejętnoś
ci emocjonalnych, takich jak
nastawienie usł
ugowe czy przewodzenie, za pomocątych samych metod, dzię
ki którym
uczy sięskutecznego sporządzania biznes-planu. To nie wystarczy; zmiana nawyku
wymaga przyjęcia zupeł
nie nowej strategii uczenia. Zaczynająto wreszcie rozumieć
niektóre szkoł
y, korporacje, a nawet agencje rządowe.
Wiele ze standardowych zasad stosowanych przez organizacje przy szkoleniu i
dokształ
caniu przeję
te został
o z badań nad uczniami ć
wiczącymi podstawowe
umieję
tnoś
ci motoryczne albo wykonującymi proste zadania umysł
owe, takie jak
12
zapamię
tanie listy sł
ów . Stosowanie siędo tych zasad nie wystarcza jednak do
wykonania bardziej skomplikowanych zadań, do jakich niewątpliwie należy
podniesienie na wyższy poziom kompetencji emocjonalnych. Podwyższanie
umieję
tnoś
ci emocjonalnych wymaga zrozumienia podstaw zmiany zachowania.
Niebranie tego pod uwagę oznacza zaprzepaszczenie ogromnych pieniędzy
zainwestowanych w szkolenie. Kiedy piszęte sł
owa, traci sięmiliony dolarów na
programy szkoleniowe, które nie majążadnego wpł
ywu −albo w najlepszym razie
bardzo niewielki wpł
yw −na kształ
cenie inteligencji emocjonalnej. Jest to bł
ąd, który
kosztuje miliard dolarów.

„Spray and pray”
Dyrektor naczelny jednej z przodujących firm farmaceutycznych w Ameryce był
zirytowany. Ponieważogromnie wzrosł
y koszty szkolenia, chciałpoznaćodpowiedźna
jedno pytanie: „Co firma dostaje za te pieniądze?”
Pytanie był
o zasadne, a do tego zadałje dyrektor naczelny, pracownicy zareagowali
więc natychmiast. Wkrótce na biurku dyrektora wylądował
o pospiesznie sporzą
dzone
sprawozdanie, opierające sięna wyrywkowym opisie konkretnych przypadków.
Autorzy owego sprawozdania byli jednak w bł
ę
dzie, jeś
li liczyli na to, że dyrektor je
12 Tannenbaum i Yuld, „Training and Development”.
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zaakceptuje. Miałon bowiem doktorat ze statystyki biomedycznej i poprzednio sam
prowadziłbadania naukowe, żądałwię
c konkretnych danych. Podwł
adni opracowali
więc bardziej szczegół
owy plan oszacowania wydatków i dł
ugotrwał
ych, strategicznych
korzyś
ci szkolenia. Poprosili teżo pomoc specjalistów z zewnątrz −Charleya Morrowa z
firmy doradczej Linkage i Melvina Rupinskiego z Uniwersytetu Tulane. W rezultacie
powstał
o coś
, co jest niebywał
ąrzadkoś
ciąw ś
wiecie organizacji −dokł
adny, rozpisany
na cztery lata projekt oszacowania za pomocąś
cisł
ych metod naukowych, czy efekty
13
szkolenia usprawiedliwiająjego koszty .
To, że projekt ów jest takąrzadkoś
ciąw ś
wiecie biznesu, zakrawa samo w sobie na
paradoks. Mimo miliardów dolarów przeznaczanych w skali globalnej na programy
szkolenia pracowników, przedsiębiorstwa rzadko oceniająich skutecznoś
ć
. Nie robi też
tego nikt inny. Szacunkowe oceny wpł
ywu umieję
tnoś
ci uczonych w ramach takich
szkoleńna wydajnoś
ćpracy oscylująw granicach zaledwie 10 procent. Nikt jednak nie
wie z cał
ąpewnoś
cią, o ile naprawdęszkolenia te podnosząwydajnoś
ć
, ponieważ
14
rzadko zbiera siędane na ten temat .
W październiku 1997 roku Amerykańskie Towarzystwo Szkolenia i Dokształ
cania
przeprowadził
o sondaż
owe badania w trzydziestu pięciu wysoko cenionych,
„markowych” przedsiębiorstwach. Dwadzieś
cia siedem z nich poinformował
o, że
starająsięw jakiśsposób, za pomocąkursów, zwię
kszaćkompetencjęemocjonalną
15
swoich pracowników . Ciekawe jednak, że ponad dwie trzecie z nich nigdy nie starał
y
sięocenićwpł
ywu tych starań. Te natomiast, które to zrobił
y, oparł
y sięgł
ównie na
niezbyt rzetelnych miernikach, takich jak reakcje na szkolenia i ankietowe badania
opinii pracowników.
Szersza ankieta ATSD ujawnił
a, że tylko 13 procent firm ocenia szkolenia pod ką
tem
16
poprawy jakoś
ci pracy zatrudnionych . „Jedyna rzetelna miara kursów szkoleniowych,
jakądysponujemy, to liczba ciałna krzesł
ach; wiemy, ile osób brał
o w nich udział
, ale
nie wiemy, ile z tego wyniosł
y −wyznałszef zasobów ludzkich jednej z największych na
ś
wiecie firm ś
wiadczących usł
ugi finansowe. −Czasami okreś
lamy to mianem »Spray
and pray« −wystaw wszystkich na ten strumieńwiadomoś
ci na kursie i mniej nadzieję
,
że do częś
ci osób cośprzylgnie”.

13 Charley C. Morrow i in., „An Investigation of the Effect and Economic Utility of Corporate-Wide Training”, Personnel Psychology 50(1997).
14 Timothy T. Baldwin i J. Kevin Ford, „Transfer of Training”, Personnel Psychology 41(1998).
15 Benchmarking Forum member -to-member survey results, American Society for Training and Development, Alexandria, Virginia, October
1997.
16 Laurice J. Bassice i in., „The Top Ten Trends”, Training, November 1996.
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Dolna granica
Na kursie w ustronnym górskim kurorcie zebrali siępracownicy najwyższych
szczebli zarządu potęż
nej firmy farmaceutycznej. Tygodniowe szkolenie poś
wię
cone
był
o gł
ównie umieję
tnoś
ciom postępowania z innymi oraz bardziej skutecznemu
kierowaniu menedżerami ś
redniego szczebla w warunkach coraz silniejszej konkurencji.
Lista tematów obejmował
a cał
y wachlarz kompetencji emocjonalnych, wł
ą
cznie ze
„skutecznym zarządzaniem ludźmi”, motywowaniem podwł
adnych i ocenianiem ich
silnych i sł
abych stron, przekazywaniem opinii i uwag o jakoś
ci pracy i wydajnoś
ci,
kierowaniem zespoł
ami, rozwiązywaniem konfliktów i wprowadzaniem innowacji.
Przewidziano równieżparęgodzin na refleksjęnad zachowaniem samych szefów i ich
wpł
ywem na osoby, z którymi stykali sięz racji swoich obowiązków.
Byłto program na peł
nych pięćdni zaję
ć
, reprezentatywny dla tysię
cy kursów
zarządzania i kierowania organizowanych na cał
ym ś
wiecie. Ale czy −jak zastanawiał
siędyrektor naczelny −warte był
o pieniędzy, które za nie zapł
acono?
Nie.
Nie tylko nie poprawił
o ono umieję
tnoś
ci, które miał
o rozwijać
, ale w dodatku
szefowie uczestniczących w nim osób ocenili, że wykazująone −przecię
tnie biorąc −
sł
absze opanowanie tych kompetencji niżprzed kursem. „Porównanie ocen sprzed
kursu i po kursie wskazywał
o na lekki spadek efektywnoś
ci zarządzania −powiedział
mi jeden z oceniających. −Byli nieco gorsi”.
Byłto jeden z bardziej nieudanych spoś
ród okoł
o dziesięciu ocenionych przez tę
firmękursów. Ogólnie biorąc, rezultaty był
y mieszane −paręprogramów okazał
o się
absolutnie wartych wł
ożonych w nie pieniędzy, pozostał
e nie.
Wszystkie kursy oceniano na podstawie ich obserwowalnego wpł
ywu na pracę
osób, które je przeszł
y; przy czym pracętęoceniali zarówno przed kursem, jak i po nim
szefowie, koledzy albo podwł
adni. Sprytna technika statystyczna pozwalał
a na
obliczenie na podstawie tych wyników procentu zwrotu poniesionych nakł
adów, a
zastosowane przy tych obliczeniach metody mogą być znakomitym wzorem dla
rzetelnych ocen szkolenia, wzorem, który powinien zostaćszeroko upowszechniony17.
Rezultaty tej bardzo dokł
adnej − i zbyt rzadko przeprowadzanej − oceny są
otrzeź
wiające, zwł
aszcza dla osób zajmują
cych sięszkoleniem personelu kierowniczego.
Trzy z jedenastu programów mających na celu podniesienie istotnych w zarządzaniu
umieję
tnoś
ci interpersonalnych okazał
y sięzupeł
nie bezwartoś
ciowe. Był
o to, oprócz
17 Zob.: Morrow i in., „An Investigation of the Effect”.
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wspomnianego na wstę
pie pię
ciodniowego kursu w górskim kurorcie, szkolenie
kierowników laboratoriów w zakresie kierowania indywidualnąpracąlaborantów oraz
program nauki zasad budowania zespoł
u.
Obliczenia pokazał
y, że trzeba by był
o siedmiu lat, by zwrócił
y siękoszty tego
ostatniego programu, zakł
adając (co bardzo wątpliwe), że jego skutki był
yby tak
dł
ugotrwał
e. Koszty dwóch pozostał
ych programów nie zwrócił
yby sięnigdy. Żaden z
nich nie wywarł na jakoś
ć pracy kursantów wpł
ywu na tyle silnego, by
usprawiedliwiał
o to poniesione wydatki!
Na pięćz owych jedenastu programów trzeba by roku, by wyjś
ćna zero, zakł
adając
i tym razem, że ich rezultaty trwał
yby tak dł
ugo. Objęł
y przeszł
o 147 pracowników
(postępy wszystkich został
y ocenione) i kosztował
y w sumie prawie siedemset tysię
cy
dolarów.
Lepsze był
y wyniki pozostał
ych pię
ciu szkoleńpersonelu kierowniczego18 . Zwrot
nakł
adów wahałsiętu od 16 do 492 procent. Szczególnie krótki okres zwrotu kosztów −
okoł
o trzech tygodni i duże zyski (w pierwszym roku od jego zakończenia 1989 procent)
− dawałprogram organizacji czasu pracy (polegający na podnoszeniu umiejętnoś
ci
radzenia sobie ze stresem, opierającej sięna panowaniu nad impulsami i innych
kompetencjach wchodzących w skł
ad samoregulacji). W kategoriach zwrotu nakł
adów
ten ukształ
towany wewną
trz firmy kurs znacznie przewyższał dobrze znany
państwowy kurs organizacji czasu −w dużej mierze dzię
ki temu, ż
e kosztowałtylko 3
tysiące dolarów, podczas gdy ten drugi 68 tysięcy.
Krótko mówiąc, jeś
li szkolenia sąskuteczne, to spł
acająsięsame, w wię
kszoś
ci po
mniej wię
cej roku od ich ukończenia, a ich zasadnoś
ćpotwierdza dająca sięzmierzyć
poprawa jakoś
ci czy wydajnoś
ci pracy. Kiedy zawodzą
, sąstratączasu i pieniędzy.
Ale czy wart byłwł
ożonego czasu i pieniędzy czteroletni program oceny
skutecznoś
ci programów szkolenia w owej firmie farmaceutycznej? Bez wątpienia tak.
Przede wszystkim byłrelatywnie tani −kosztowałpółmiliona dolarów, podczas gdy w
tym samym okresie firma wydał
a na szkolenie 240 milionów. Mówiąc innymi sł
owy,
19
koszty oceny wynosił
y zaledwie 0,02 procent budżetu szkoleń .
Od tamtej pory firma owa kompletnie zmienił
a swoje programy szkolenia,
rezygnując z tych, które był
y zwykł
ąstratąpieniędzy. Natomiast sama ocena tych
programów stał
a sięwzorem empirycznie poprawnego badania wartoś
ci programów
18 Dwa z tych programów nie obejmował
y nauki kompetencji emocjonalnej, lecz naukęumiejętnoś
ci kognitywnych i fachowych.
19 Wprawdzie koszta oceny programów szkoleniowych był
y drobnym uł
amkiem ogólnych wydatków na szkolenie, ale ocena nie obejmował
a
wszystkich prowadzonych w tej firmie kursów. Mimo to pozwoli ł
a wypracowaćmetody stał
ego oceniania, które przypuszczalnie można
rutynowo stosowaćjeszcze mniejszym kosztem.
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szkolenia dla innych firm.

Kiedy twarde firmy robiąsięmię
kkie
Po zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach programów szkolenia
pracowników w kompetencjach emocjonalnych, które oceniono za pomocą
obiektywnych pomiarów ich wyników oraz w porównaniu z grupąkontrolną−zł
otym
ś
rodkiem oceny − Cary Cherniss, psycholog z Rutgers University (i
współ
przewodnicząca Konsorcjum do Spraw Badań Inteligencji Emocjonalnej
Organizacjach), stwierdził
a ze zdumieniem: „Niewiele firm sprawdza programy
szkoleń, na które przeznaczająmiliony dolarów. Jeś
li chodzi o stosunki międzyludzkie,
to twarde firmy robiąsiębardzo miękkie; nie nalegająna zademonstrowanie wyników.
Jest wielu szefów, którzy zdająsięnie uś
wiadamiaćsobie, że można opracowaćmetody
sprawdzania skutecznoś
ci kursów, na które wydajątakąkupępieniędzy”.
Czasami wynika to z naiwnoś
ci, a czasami szwankuje polityka firmy. Cherniss
opowiada o firmie komputerowej, która zainwestował
a ponad milion dolarów w
program szkoleniowy mający usprawnićpracęzespoł
ową. Mimo przeznaczenia tak
duż
ej sumy firma nie próbował
a nawet ocenićskutecznoś
ci tego programu. Dlaczego?
„Bo program ten byłoczkiem w gł
owie wiceprezesa. Nikt nie chciałwiedzieć
, czy
program sięsprawdza − nawet, czy podoba siępracownikom. Firmy nie oceniają
wyników szkoleńi nie interesująsiętym, czy mająone jakikolwiek rzeczywisty wpł
yw
na poprawępracy”.
Kiedy jednak oceniają, to wyniki tej oceny bywająniepokojące. „Próbowaliś
my
oszacowaćkorzyś
ci pł
yną
ce z programu szkoleniowego, z którego korzystamy od lat i
na który wydaliś
my miliony dolarów −lamentowałurzędnik wysokiego szczebla w
jednej ze stu najlepszych wedł
ug magazynu »Fortune« firm. −Okazał
o się
, że jego
wpł
yw na wydajnoś
ćjest zerowy, i to wedł
ug dowolnej metody pomiaru”.
Bardzo często jedyny rzeczywisty wynik szkolenia, bez wzglę
du na to, czego ono
dotyczy, sprowadza siędo krótkotrwał
ego zastrzyku energii, która wyczerpuje siępo
paru dniach czy tygodniach, a uczestnicy kursu powracajądo dawnych zwyczajów.
Najpowszechniej spotykanym rezultatem kursów szkoleniowych, nie mają
cym nic
wspólnego z ich deklarowanątematykąi celem, jest zwię
kszenie −przynajmniej na
pewien czas wiary kursantów w siebie 20 .

20 Richard Boyatzis, „Consequences and Rejuvenation of Competency-based Human Resource and Organization Development”, Research in
Organizational Change and Development 9, 1993.
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Jeś
li jednak jedynym pożytkiem jest zwię
kszenie wiary w siebie, to te kosztowne
programy sączymśw rodzaju magicznego pióra ze starego filmu rysunkowego Disneya
pod tytuł
em „Dumbo”. Kiedy nieś
miał
e sł
oniątko o ogromnych uszach dostaje od
swojego mentora, sprytnej myszy polnej, magiczne pióro, ś
ciska je mocno w trąbie,
zaczyna machaćuszami i unosi sięw powietrze.
Oczywiś
cie pewnego dnia Dumbo gubi pióro, ale przekonuje się
, że nadal może
latać. Z kompetencjami emocjonalnymi nie zawsze jest taka prosta sprawa. Chociaż
entuzjazm i nastawienie, które moż
na wyrazićsł
owami ja to potrafię”, są bardzo
pomocne, to dział
ająone tylko w takiej mierze, w jakiej posiadamy odpowiednie
umieję
tnoś
ci i przyswoiliś
my sobie kompetencje pozwalają
ce to wykorzystać
. Jeś
li nie
potrafimy współ
odczuwaćczy zachowywaćsięwł
aś
ciwie w kontaktach z innymi, jeś
li
nie nauczyliś
my sięrozwią
zywania konfliktów albo umiejętnoś
ci spojrzenia z punktu
widzenia klienta, to sam entuzjazm nie tylko tego nie zastąpi, ale może teżprowadzić
do gaf −cóżz tego, że popeł
nianych wbrew naszej intencji.
Sfera szkolenia wydaje sięszczególnie podatna na chwilowe kaprysy i mody. Do
takiego wniosku dochodząautorzy analizy obecnego stanu szkolenia i dokształ
cania,
lamentując, że zbyt wiele programów „przyjmuje się, ulegając sile perswazji
namawiającego do ich zakupu agenta czy zręcznie zredagowanej broszury reklamowej
albo przyjmując na wiaręopinie osób, które wcześ
niej z nich skorzystał
y”21 .
Kiedy przychodzi do oceny, surowe kryteria ustępująmiejsca wrażeniom. Ścisł
e
oceny, podobne do tych, które przeprowadził
a wspomniana wyżej firma
farmaceutyczna, są niezwykł
ą rzadkoś
cią. Zamiast na obiektywnych pomiarach
wyników szkolenia typowa ocena opiera sięna opiniach jego uczestników, mówią
cych
o tym, czy kurs im siępodobał
, a jeś
li tak, to co podobał
o im sięnajbardziej. Jest to
system faworyzujący te programy, które pozwalająuczestnikom dobrze sięzabawić
,a
nie te, które rzeczywiś
cie ucząich czegośi rozwijająich umiejętnoś
ci. Rozrywka staje się
ważniejsza niżedukacja, a o znakomitej ocenie programu decyduje to, czy uczestnicy
mile spę
dzili czas.
Brak danych na ten temat powoduje istny zalew „fantastycznych” programów. W
latach sześ
ć
dziesiątych i siedemdziesiątych firmy skierował
y tysiące pracowników na
„treningi wrażliwoś
ci” i do tak zwanych „grup zatargów”, podczas których ich
uczestnicy dawali upust swoim najbardziej nieprzyjemnym uczuciom (w odróżnieniu
od inteligentnego podejś
cia do emocji sąto często zupeł
nie nieskuteczne ć
wiczenia w
wyrażaniu emocji). Programy te cieszył
y sięogromnym powodzeniem mimo braku
jakichkolwiek dowodów, że tego typu zaję
cia pomagająpóźniej ich uczestnikom w
21 Richard Diploye, „Organizational Barriers to Implementing a Rational Model of Training”, w: M.A. Quinones i A. Ehrenstein (red.), Training
for a Rapidly Changing Workforce: Applications of Psychological Research (Washington, DC: American Psychological Association, 1996).
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pracy oraz na przekór danym, które ś
wiadczył
y o tym, że udziałw nieumieję
tnie
kierowanych „grupach zatargów” może miećnegatywne reperkusje.

Wskazówki dla uczą
cych siękompetencji emocjonalnych
Kiedy proszono szefów dział
ów czy sekcji do spraw kształ
cenia z pię
ciuset
najlepszych firm znajdujących sięna liś
cie „Fortune”, by wyjaś
nili, co sprawia, że jest im
tak trudno ocenićich wł
asne programy szkoleniowe, najczę
ś
ciej uskarżali sięna brak
kryteriów i miar oceny nauczania tak zwanych mię
kkich umiejętnoś
ci, w tym
kompetencji emocjonalnych 22.
Chcąc pomóc w zmianie tego stanu rzeczy, zał
ożył
em wraz z innymi osobami
Konsorcjum do Spraw BadańInteligencji Emocjonalnej w Organizacjach, które grupuje
teoretyków i praktyków ze szkółbiznesu, agencji rządowych, firm konsultacyjnych i
korporacji przemysł
owych, handlowych i finansowych23 . Konsorcjum nasze opracował
o
na podstawie przeglądu odkryćnaukowych dotyczących zmian zachowańoraz analiz
wzorowych programów szkolenia wskazówki, jak najlepiej uczyć kompetencji
opierających sięna inteligencji emocjonalnej24.
Wskazówki te przedstawione sąw tabeli II. Poprzedzićje trzeba dwoma uwagami:
Każdy element potrzebny jest do skutecznego uczenia się
, ale sam w sobie nie
wystarcza.
Wpł
yw każdego w tych elementów roś
nie w takim stopniu, w jakim element ten jest
częś
ciąprocesu obejmującego naukępozostał
ych.
Tabela II Wskazówki dla twórców programów uczenia kompetencji emocjonalnej
Oceństanowisko pracy. Szkolenie powinno koncentrowaćsięna umiejętnoś
ciach
najbardziej potrzebnych do znakomitej pracy na danym stanowisku lub do sprawnego
peł
nienia danej funkcji.
Uwaga: Uczenie umieję
tnoś
ci nie mających związku z charakterem pracy na
22 William H. Clegg, „Management Training Evaluation: An Update”, Training and Development Journal, February 1987.
23 Z Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations kontaktowaćsięmoż
na przez peł
nią
cąwspólnie ze mnąfunkcjęprezesa
dr Cary Cherniss z Graduate School of Applied and Professional Psychology, Rutgers University, Piscataway, New Jersey 08855-0819.
24

Końcowy raport

konsorcjum

moż
na

otrzymać od

dr

Cary Cherniss

(zob.

przypis

23)

albo

na

stronie

internetowej

http://www.EIConsortium.org.
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danym stanowisku jest bezcelowe.
Najlepsza metoda: Opracuj plan szkolenia na podstawie systematycznych
badańpotrzeb zatrudnionych.
Oceń pracownika: Należy stwierdzić, jakie są silne i sł
abe strony każdego
pracownika, aby ustalić
, co trzeba poprawić
.
Uwaga: Nie ma sensu wysył
anie kogośna naukękompetencji, które jużma
albo które nie sąmu potrzebne.
Najlepsza metoda: Dostosuj szkolenie do potrzeb jednostki.
Ostrożnie przedstawiaj wyniki oceny. Opinia o czyichśplusach i minusach
wyzwala emocje tej osoby.
Uwaga: Nieumiejętnie przekazana opinia może zniechęcićlub przygnębićjej
adresata; umiejętnie przekazana ma dział
anie mobilizujące.
Najlepsza metoda: Wykorzystaj inteligencjęemocjonalnąprzy przekazywaniu
wstępnej oceny kompetencji emocjonalnej danej osoby.
Oceń gotowoś
ćdo przeszkolenia. Róż
ne osoby wykazująsięróżnym stopniem
gotowoś
ci.
Uwaga: Jeś
li ktośnie zdradza chę
ci do przeszkolenia, to prawdopodobnie
będzie ono stratączasu i pieniędzy.
Najlepsza metoda: Zbadaj chęćpracowników do udział
u w szkoleniu i jeś
li ktoś
nie będzie zdradzałzbytniej chęci, skoncentruj się początkowo na jej
pobudzeniu.
Dostarcz motywacji: Uczymy siętym lepiej, im większąmamy do tego motywację−
na przykł
ad, kiedy zdajemy sobie sprawę, że dana kompetencja odgrywa ważnąrolęw
dobrym wykonywaniu naszych zadańi postawimy sobie za cel jej opanowanie.
Uwaga: Jeś
li ktośnie ma do tego motywacji, szkolenie na nic sięnie zda.
Najlepsza metoda: Wyjaś
nij, jak przeszkolenie opł
aci sięw pracy lub w rozwoju
indywidualnej kariery zawodowej albo wskażna inne potencjalne korzyś
ci.
Postaraj się, by każdy sam kierowałzmianąswego zachowania. Uczenie siędaje
najlepsze rezultaty, kiedy sami opracowujemy jego program, dostosowując je do
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naszych potrzeb, warunków i motywacji.
Uwaga: Program szkolenia opracowany z myś
ląo wszystkich nie odpowiada
żadnej konkretnej osobie.
Najlepsza metoda: Postaraj się
, by pracownicy sami wybrali cele (to, co chcąu
siebie rozwinąć
) i pomóżim opracowaćplan ich osiągnięcia.
Skoncentruj sięna jasnych, możliwych do osiągnięcia celach. Ludzie musząjasno
wiedzieć
, na czym polega dana kompetencja i co trzeba zrobić
, żeby jązdobyćlub
zwiększyć
.
Uwaga: Nierealistyczny lub o niejasno okreś
lonym celu program zmiany
przynosi marne efekty albo kończy sięporażką.
Najlepsza metoda: Wymieńkonkretne cechy danej kompetencji i zaproponuj
realistyczny plan jej opanowania.
Zapobiegaj nawrotom dawnych nawyków: Przyzwyczajenia i nawyki zmieniająsię
bardzo wolno, a potknię
cia i nawroty starych nie musząś
wiadczyćo porażce.
Uwaga: Pracowników może zniechęcać powolny
utrzymywanie sięsił
ąbezwł
adu starych nawyków.

proces

zmiany

i

Najlepsza metoda: Pomóż ludziom w traktowaniu nawrotów starych
przyzwyczajeńjako okazji do lepszego przygotowania siędo ich odparcia
następnym razem.
Dziel sięopiniami o pracy: Stał
e przekazywanie opinii o ich pracy zachę
ca ludzi do
nieustawania w wysił
kach zmienienia się
.
Uwaga: Niejasne opinie mogąpopsućefekty szkolenia.
Najlepsza metoda: Uwzględnij w planie zmiany opinie szefów, kolegów,
przyjaciół−wszystkich, którzy mogąpomóc w szkoleniu, sł
użyćradąalbo
przedstawićwł
aś
ciwąocenępostępów danej osoby.
Zachęcaj do ć
wiczeń: Po to, by zmiana był
a trwał
a, trzeba stale ś
wieżyćnowe
umieję
tnoś
ci, tak w pracy, jak i poza nią
.
Uwaga: Jeden kurs czy warsztaty sązaledwie początkiem i nie wystarcządo
trwał
ego opanowania żadnej kompetencji.

287

Najlepsza metoda: Wykorzystuj naturalnie nadarzające sięokazje do ć
wiczenia
nowej umiejętnoś
ci, zarówno w pracy, jak i w domu, i stale, przez okres kilku
miesięcy, wypróbowuj ś
wieżo wyuczone zachowania.
Zorganizuj wsparcie. Stał
ym wsparciem mogą sł
użyć osoby o podobnym
nastawieniu, które starająsiędokonaćtakich samych zmian.
Uwaga: Przeprowadzenie zmiany w pojedynkęmoże jąutrudnić
.
Najlepsza metoda: Stwórz siećpoparcia i zachę
ty. Pomóc może nawet jeden
kolega lub „nauczyciel”.
Dostarczaj wzorów. Wzorami zachęcają
cymi do zmiany mogąstaćsięosoby o
wysokiej pozycji legitymujące siędużymi osiągnię
ciami, bę
dącymi ucieleś
nieniem danej
kompetencji.
Uwaga: W dokonaniu zmiany przeszkadza postawa przeł
ożonych, którąda
sięstreś
cićsł
owami: „rób co mówię, a nie to, co ja robię”.
Najlepsza metoda: Zachęcaj przeł
ożonych, aby sami wykazywali się daną
umieję
tnoś
ciąi aby doceniali jąu pracownika; postaraj się, by tak samo
postę
powali szkoleniowcy.
Zachęcaj. Zmiana będzie większa, jeś
li otoczenie będzie wspierać starania jej
dokonania, doceniać daną kompetencję i stwarzać bezpieczny klimat dla
eksperymentów.
Uwaga: Jeś
li w organizacji nie ma rzeczywistego poparcia, szczególnie ze
strony przeł
ożonych, to przeprowadzenie zmiany będzie wydawał
o się
pracownikowi niewarte zachodu albo ryzykowne.
Najlepsza metoda: Zachę
caj do zmian, które zgadzają się z wartoś
ciami
przyjmowanymi w organizacji. Pokazuj, że posiadanie danej kompetencji
liczy sięprzy obsadzie stanowisk, awansach, ocenie pracy i tak dalej.
Wzmacniaj zmianę. Ludzie potrzebują uznania; chcą czuć
, iż wysił
ki w celu
dokonania zmiany został
y docenione.
Uwaga: Brak wzmocnienia zniechęca.
Najlepsza metoda: Postaraj się, by organizacja okazywał
a w konsekwentny
sposób, że docenia zmianę−udzielają
c pochwał
y, dając awans, podwyżkę
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albo rozszerzając odpowiedzialnoś
ćpracownika.
Oceniaj. Opracuj sposoby oceniania programów kształ
cenia, aby sprawdzić
, czy
przynosi ono trwał
e efekty.
Uwaga: Wiele, a nawet większośćprogramów, nie podlega ocenom, skutkiem
czego nadal realizuje sięw zupeł
nie nie zmienionej formie zł
e lub chybione
programy.
Najlepsza metoda: Znajdź wskaźniki danej kompetencji lub umiejętnoś
ci
dobrane do danego stanowiska, najlepiej przed i po szkoleniu, a także po
kilku miesiącach (i, jeś
li to możliwe, po roku lub dwóch) od jego ukończenia.

Nauczanie umieję
tnoś
ci, które sięliczą
Był
a księ
gową w resorcie ochrony zdrowia i miał
a prawdziwy problem. Nie
potrafił
a spokojnie przyjąćżadnych uwag krytycznych; kiedy odnosił
a wrażenie, że
ktośgani jej pomysł
y albo charakter, wzbierał
a w niej zł
oś
ći wygadywał
a rzeczy,
których później sięwstydził
a.
W końcu postanowił
a cośz tym zrobić
. Zapisał
a sięna studia magisterskie dla
menedżerów, miał
a wię
c okazjędo poprawienia swojej samokontroli emocjonalnej,
umieję
tnoś
ci, którą−jak doskonale wiedział
a −opanował
a w dalece niezadowalającym
stopniu.
Opracował
a sobie dokł
adny plan:
Opanować kroki prowadzące do uzyskania lepszej samokontroli, takie jak
antycypowanie wybuchowych sytuacji i przygotowywanie siędo nich, żeby nie „daćsię
ponieś
ć”. Przypominaćsobie, że to, co postrzega jako „krytykę
” czy „napaś
ć
”, jest
najczę
ś
ciej uwagą, którąktośczyni z czystej życzliwoś
ci.
Ćwiczyćte reakcje przy każdej okazji. Dwa razy w miesiącu przeprowadzaćw
myś
lach ich generalnąpróbę
.
Namówićkoleżanki i kolegów ze studiów, by odgrywali z niąkł
opotliwe sytuacje,
aby mogł
a wypróbowaćnowe metody samokontroli.
Poszukaćw grupie osoby, która zgodził
aby sięsygnalizowaćjej, kiedy jest uparta,
nieelastyczna albo reaguje przesadnie.
Ten zestaw taktyk uczenia się
, tak dobrze dobrany do potrzeb pogł
ę
biania
inteligencji emocjonalnej, wydaje sięnie pasowaćdo programu studiów magisterskich.
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Sąone jednak częś
ciązaję
ćw Szkole Zarzą
dzania Weatherheada na Case Western
Reserve University w Cleveland, która przoduje w uczeniu tych kluczowych
umieję
tnoś
ci.
W Weatherhead wzięto sobie do serca krytyczne uwagi na temat absolwentów
uniwersytetów − że mają nazbyt analityczne podejś
cie, natomiast brakuje im
umieję
tnoś
ci nawiązywania kontaktów, porozumiewania się i pracy zespoł
owej.
Opracowano plan reorganizacji studiów na wydziale biznesu i wprowadzono nowy
przedmiot −ocenęi doskonalenie zdolnoś
ci menedżerskich −w którego nauczaniu
bierze siępod uwagęwię
kszoś
ć(jeś
li nie wszystkie) ze wskazówek Konsorcjum 25 .
Kurs ten, bł
yskawicznie wprowadzony do programu studiów przez Richarda
Boyatzisa, prodziekana wydział
u, daje studentom narzędzia umożliwiają
ce im
ustawiczne uczenie się, a mianowicie zapoznaje ich z metodami oceny i doskonalenia
osobistych zdolnoś
ci, które potrzebne im bę
dąna stanowiskach kierowniczych. Od 1990
roku zaproponowano udziałw tych zajęciach różnym grupom studentów. Większoś
ćz
nich to osoby dwudziestoparo i trzydziestoparoletnie, które po wielu latach pracy
postanowił
y zrobić magisterium. Uczestniczą w nich również lekarze, prawnicy i
przedstawiciele innych zawodów, w większoś
ci mię
dzy trzydziestym a pię
ć
dziesiątym
rokiem życia, którzy odbywają specjalne jednoroczne podyplomowe studia w
Weatherhead.
Kurs zaczyna się od samooceny, podczas której studenci zastanawiają sięnad
wyznawanymi przez siebie wartoś
ciami, swoimi aspiracjami i celami. Potem poddają
wnikliwej ocenie wł
asne umieję
tnoś
ci emocjonalne, odkrywając wł
asne silne i sł
abe
strony.
W ramach kursu każ
dy student dostaje wykaz kompetencji emocjonalnych,
podobny do przedstawionego w tabeli I, zamieszczonej w rozdziale II 26. Opierając sięna
tym wykazie, na wynikach wł
asnej oceny swoich umiejętnoś
ci oraz potrzebach
zawodowych, wybiera zestaw kompetencji, które chce poprawić
. A zatem zamiast tak
dobrze nam znanego z kursów prowadzonych i zamawianych przez organizacje
jednakowego programu dla wszystkich, każdy ma indywidualny, uł
ożony przez siebie
plan zaję
ć.
Studenci spotykająsięraz w tygodniu na trzygodzinnych zajęciach. Przez pierwsze
dwa tygodnie skupiająsięna samoocenie, następnych siedem poś
wię
cająna analizęi
25 Inicjatywa Szkoł
y im. Weatherheada oraz szczegół
y kursu Oceny i Kształ
cenia Menedż
erów opisane sąwyczerpują
co w: Richard Boyatzis i
in., Inno vation in Professional Education: Steps on a Journey from Teaching to Learning (San Francisco: Jossey-Bass, 1995).
26 Do kompetencji tych należ
ąmię
dzy innymi: wiara w siebie, inicjatywnoś
ć, elastycznoś
ć
, samokontrola, empatia, umieję
tnoś
ćprzekonywania,
umiejętnoś
ćtworzenia sieci powią
zań, umieję
tnoś
ćprzewodzenia zespoł
owi i kształ
cenia innych. Kurs obejmuje równieżnaukęumieję
tnoś
ci
myś
lenia analitycznego i umiejętnoś
ci technicznych.
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przemyś
lenie jej wyników. Dopiero potem, kiedy dobrze przetrawiązarówno wyniki
oceny, jak i ich implikacje, zabierająsiędo opracowania planów nauki −podobnych do
tego, który uł
ożył
a sobie owa zapalczywa księ
gowa, aby wzmocnićsamokontrolę. Trwa
to do pięciu tygodni.
Czy przynosi to rezultaty? Aby odpowiedziećna to pytanie, poddaje siękolejne
roczniki kończą
cych naukę studentów Weatherhead ś
cisł
ym ocenom, w których
wykorzystuje sięobiektywne miary, powszechnie stosowane przy ocenie zatrudnionych
w różnego rodzaju firmach27. Ich porównanie z ocenami wystawionymi na początku
studiów ś
wiadczy o podniesieniu o 86 procent ocenianych umiejętnoś
ci.
Przeprowadzone w trzy lata po ukończeniu studiów badania kontrolne dowodzą, że w
pracy utrzymująoni te umiejętnoś
ci na wysokim poziomie28.
A oto morał
: studenci mogą opanować wchodzące w zakres inteligencji
emocjonalnej, a potrzebne w pracy umiejętnoś
ci, jeś
li zaopatrzy sięich w odpowiednie
narzę
dzia do ich przyswojenia.

Z powrotem do pracy
Jednego z bardziej nowatorskich programów nauki inteligencji emocjonalnej dla
potrzeb ludzi pracy nie znajdzie się w żadnej firmie, jest to bowiem program
przygotowany specjalnie dla osób, które stracił
y pracę, a jego celem jest pomóc im we
wzbogacaniu zasobów wewnę
trznych, dzięki czemu mogął
atwiej znaleźćnowe zaję
cie.
Ponieważpo stracie pracy ludzie sąwstrząś
nięci i niepewni przyszł
oś
ci, lękająsięo
swoje finanse i wątpią we wł
asne możliwoś
ci, wzmocnienie ich kompetencji
emocjonalnej może im uł
atwićposzukiwanie pracy. Na takim zał
ożeniu opierałsię
zaskakująco udany projekt pomocy przy powtórnym zatrudnieniu, Michigan JOBS
Program [michigeński projekt MIEJSCA PRACY], stworzony przez grupęnaukowców z
Uniwersytetu Michigan po fali zwolnieńw przemyś
le motoryzacyjnym w tym stanie.
Program ten byłogromnym sukcesem i jeszcze jednym wzorcowym zastosowaniem
siędo wskazówek Konsorcjum. Osoby, które został
y nim objęte, otrzymał
y nowąpracę
w czasie o 20 procent krótszym niżte, które nie skorzystał
y ze szkolenia, a zarazem był
y
to posady lepsze.
27 Boyatzis i in., Innovation in Professional Education.
28 Ronald Ballou i in., „Fellowship in Lifelong Learning”, Richard Boyatzis i Robert Wright”, Competency Development in Graduate Education:
A Longitudinal Perspective”, referat przedstawiony na Pierwszej Światowej Konferencji na Temat Uczenia sięwedł
ug Wł
asnego Programu [First
World Conference on Self-directed Learning], Boston, September 1997.
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„To pomaga każ
demu −tak samo zwolnionemu wiceprezesowi, jak i facetowi, który
opróżniałpopielniczki w jego gabinecie”, mówi Robert Caplan, szef oś
rodka uczą
cego
zachowania w organizacji przy Uniwersytecie George’a Washingtona i współ
twórca
programu JOBS (drugim autorem jest Richard Price, psycholog z Uniwersytetu
Michigan).
Zał
ożenie, na którym opiera się program, jest proste: wiele z kompetencji
emocjonalnych, dzię
ki którym ludzie wyróż
niają siępracy, pomaga im też w jej
znalezieniu. Im bardziej bezrobotni podwyższąte umiejętnoś
ci, tym szybciej powrócą
do pracy, a kiedy jużsiętam znajdą, będąradzili sobie lepiej niżpoprzednio.
−Jeś
li po stracie pracy jesteśonieś
mielony, a przy tym przygnę
biony i peł
en
pesymizmu, to jesteś w podwójnym niebezpieczeństwie − mówi Caplan. − To
paraliżujące poł
ączenie.
Stwierdzono jednak, że bezrobotni, którzy mieli najmniejsze szanse na znalezienie
pracy, najwię
cej skorzystali z programu JOBS. „Pomaga on nawet osobom znajdującym
sięw klinicznej depresji, która dopada wielu ludzi po utracie pracy”, zapewnia Caplan.
JOBS uczy szukających pracy dwóch zespoł
ów zdolnoś
ci: umiejętnoś
ci
praktycznych (takich jak rozpoznanie i okreś
lenie wł
asnych talentów, na które istnieje
popyt na rynku, oraz tworzenie sieci znajomoś
ci i kontaktów, dzię
ki którym moż
na
dowiedziećsięo wolnych miejscach pracy) i wewnę
trznej elastycznoś
ci, która pozwala
wykorzystaćzapotrzebowanie na te pierwsze.
Kurs skł
ada sięz pięciu spotkań, na których dwoje instruktorów pracuje z grupami
liczącymi od pię
tnastu do dwudziestu osób. Większoś
ćuczestników rekrutuje sięz
opracowywanych przez firmy dokonujące redukcji zatrudnienia, specjalnych
programów dla zwalnianych pracowników 29 . Zaję
cia koncentrująsięna uczeniu się
sposobów postę
powania za pomocą wyobrażania sobie sytuacji, w których należy
wykazać się kluczowymi umiejętnoś
ciami emocjonalnymi, odgrywania scenek z
wykorzystaniem tych umiejętnoś
ci i podobnych, wymagających aktywnego
uczestnictwa ćwiczeń.
Jednąz tych kluczowych umiejętnoś
ci jest optymizm. Jeś
li weźmiemy pod uwagę
wątpliwoś
ci, obiekcje i niepowodzenia, którym musząstawićczoł
o osoby szukające
pracy, to stanie sięoczywiste, że trzeba je zaszczepićprzeciw defetyzmowi. Odmowa
zatrudnienia jest wszak nierozł
ącznie związana z poszukiwaniem pracy. Wywoł
ane
kolejnymi odmowami zniechęcenie może przerodzićsięw apatięi depresję
. A depresja
nie jest chodliwym towarem na rynku pracy.
29 J. Curran, A Manual for Teaching People Successful Job Search Strategies (Ann Arbor: Michigan Prevention Research Center, Institute for
Social Research, University of Michigan, 1992).
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Trudno sięzatem dziwić
, że wś
ród osób pozostających bez pracy szerzy się
przygnę
bienie i pijaństwo, że w ich mał
żeństwach stale dochodzi do kł
ótni i sprzeczek i
30
że na ogółproblemy te znikają, kiedy osoby te znajdąpracę. W ramach opisanego tu
programu uczy siębezrobotnych, jak mająprzygotowaćsięna odmowęi co powinni
sobie powiedzieć
, kiedy do tego dojdzie. Przewidywanie takich trudnych chwil i
przygotowanie sobie odpowiednich wewnę
trznych reakcji obniża napięcie i przyspiesza
dojś
cie do równowagi emocjonalnej.
Wś
ród umiejętnoś
ci, które podnosi sięw ramach programu, są:
Przyjmowanie punktu widzenia drugiej osoby −co pomaga poszukującemu pracy
wczućsięw skórępotencjalnego pracodawcy i myś
lećjak on.
Wiara w siebie − przekonanie, że jest się w stanie zrealizować swoje
pragnienia, co ma decydujące znaczenie dla zmobilizowania siędo starań
znalezienia pracy.
Nawią
zywanie kontaktów −ponieważw wię
kszoś
ci wypadków pracęznajduje
siędzięki nim.
Podejmowanie decyzji w sprawach swojej kariery zawodowej −ponieważpierwsza
oferta zatrudnienia niekoniecznie musi byćtą, którąwarto przyją
ć, a każde
stanowisko pracy trzeba ocenićz punktu widzenia wyznawanych przez
siebie wartoś
ci i zakł
adanych celów.
Samokontrola emocjonalna −potrzebna po to, by nie poddawaćsięprzykrym,
obezwł
adniającym uczuciom, które utrudniajązmuszenie siędo niezbędnego
wysił
ku.
Oczywiś
cie wszystkie te skł
adające sięna inteligencjęemocjonalnąumiejętnoś
ci
przydająsięrównieżpo znalezieniu pracy. I tak jest wł
aś
nie z absolwentami kursu JOBS
−w poł
owie drugiego roku zatrudnienia zarabiali oni o 6420 dolarów więcej niżosoby,
które nie przeszł
y kursu (a szacunkowa suma ich zarobków podczas cał
ego okresu
31
zatrudnienia był
a wię
ksza o 48 tysię
cy dolarów) .
Program JOBS, podobnie jak programy realizowane w Weatherhead i American
Express, może byćwzorem dla osób pragnących pomagaćinnym w zwiększeniu
kompetencji emocjonalnych.

30 Richard H. Price, „Psychosocial Impact of Job Loss on Individuals and Families”, Current Directions in Psychological Science 1(1992).
31 Robert Kaplan, A.D. Vinokur i Robert Price, „Field Experiments in Prevention-focused Coping”, w: George Albee i Thomas Gullotta (red.),
Primary Prevention Works (Thousand Oaks, CA: Sage, 1997).
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RozdziałXI
Najlepsze metody

Od UKAZANIA SIĘW 1995 ROKU mojej książki Inteligencja emocjonalna zaczęł
y się
coraz liczniej pojawiaćprogramy szkolenia o tej samej nazwie. Otrzymujęregularnie
doniesienia z cał
ego ś
wiata, ż
e ten czy ów oferuje program nauczania czegoś
, co ponoć
jest „inteligencją emocjonalną”, a często bywa tylko nowym opakowaniem dla
programu sprzedawanego wcześ
niej pod innąnazwąlub jego nieco zmienionąwersją
.
Jeś
li programy te przygotowane został
y zgodnie z podanymi tutaj wskazówkami, to
bardzo dobrze. Jeś
li nie, niechaj wystrzegająsięich potencjalni kupcy.
Stanowczo za czę
sto programy mające rozwijaćinteligencjęemocjonalnąsąmarnie
opracowane, realizowane i oceniane, przez co wywierajązniechęcająco mał
y wpł
yw na
wydajnoś
ć czy jakoś
ćpracy ich uczestników. Stąd wł
aś
nie zrodził
a się potrzeba
przedstawienia wskazówek czy wytycznych, które zostaną bardziej szczegół
owo
omówione w niniejszym rozdziale.
Chociażprawie każdy program obejmuje przynajmniej kilka z tych „najlepszych
metod”, to optymalnie oddział
ywująone wtedy, kiedy stosuje sieje ł
ącznie, ponieważ
potę
gująwzajemnie swój wpł
yw.
Osoby zajmujące się szkoleniem i dokształ
caniem ulegną na pewno pokusie
„odhaczania” w myś
li tych wskazówek z naszej listy, do których jużsięstosują. Bardziej
jednak owocne jest podkreś
lanie tych, których nie uwzględnia siędotąd w praktyce ich
organizacji i zastanowienie się, czy nie był
oby warto skorzystaćrównieżz nich.
Niewiele programów szkolenia, a może żaden, stosuje siędo wszystkich tych
wskazówek, ale im więcej z nich wzięto pod uwagęprzy opracowywaniu programu,
tym ł
atwiej dostrzec można jego wpł
yw na poprawęjakoś
ci pracy.
A oto cel: wykorzystaćowe najlepsze metody dla oparcia cał
ego przedsię
wzięcia
„miękkich umiejętnoś
ci” na zdrowych, bardziej naukowych podstawach. Wskazówki te
ukł
adająsięw speł
niający wszelkie wymogi plan nauczania −i uczenia się−inteligencji
emocjonalnej.

Oceństanowisko pracy
Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek szkolenia trzeba odpowiedziećna jedno
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podstawowe pytanie: czego potrzeba, żeby pracęna danym stanowisku wykonywać
znakomicie? Odpowiedźna to pytanie nie zawsze jest oczywista.
Weźmy osoby zajmujące sięplanowaniem strategicznym. Powszechnie przyję
ta
teoria gł
osi, że im bardziej przenikliwy umysłma taka osoba, tym lepsze sąwyniki jej
pracy; planowanie jest w końcu zadaniem czysto umysł
owym, a w każdym razie taka
panuje opinia. A kiedy przeprowadzono ankietęwś
ród ekspertów −samych planistów
strategicznych i osoby z kierownictwa, którym podlegają−okazał
o się
, że panuje wś
ród
nich cał
kowita zgoda co do tego, że kluczem do opracowywania dobrych planów
strategicznych jest „myś
lenie analityczne i konceptualne”1 .
To prawda, że osoba opracowująca plany strategiczne nie wywiąże sięze swoich
zadań, jeś
li nie będzie posiadał
a niezbędnych umiejętnoś
ci umysł
owych, ale okazuje się
,
że do odniesienia sukcesu na tym stanowisku sama potęga umysł
u nie wystarczy.
Potrzebne sąrównieżumieję
tnoś
ci emocjonalne.
Badania ukazują, że wybitni planiś
ci strategiczni niekoniecznie musząposiadać
niezwykł
e zdolnoś
ci myś
lenia analitycznego. Umiejętnoś
ciami, dzięki którym
wyróż
niają sięz tł
umu i wznoszą ponad innych, są te, które wchodzą w skł
ad
kompetencji emocjonalnej −wysoka ś
wiadomoś
ćpolityczna, zdolnoś
ćprzedstawiania
argumentów w sposób poruszający emocje sł
uchaczy oraz umiejętnoś
ćwpł
ywania na
2
innych .
Eksperci przeoczająprosty fakt z życia organizacji −to, że wszystko jest polityką.
Bardziej obiektywna analiza wykazał
a, że skutecznoś
ćplanistów zależał
a od tego, czy
wiedzieli, jak wciągnąćna każ
dym etapie do procesu planowania pomysł
y gł
ównych
decydentów, czy postarali się
, by ludzie „kupili” zał
ożenia i cele planu i dzięki temu
byli skł
onni go zaakceptować
.
Choć
by plan strategiczny byłprawdziwym majstersztykiem, to −w politycznych
realiach ż
ycia organizacyjnego −bez sojuszników i popleczników musi przepaś
ć
. A
nawet najbystrzejszy planista może nie zauważać rzeczywistej roli kompetencji
emocjonalnej w tym, co decyduje o jego porażce czy sukcesie.
Kiedy Coopers & Lybrand, jedna z Wielkiej Szóstki firm doradczo
rozrachunkowych, postanowili zaproponować partnerom szkolenie w zakresie
umieję
tnoś
ci odgrywają
cych kluczowąrolęw ich branży, nie zakł
adali, że wiedzą, na
czym powinno koncentrowaćsiętakie szkolenie. Postępując metodycznie, w stylu
swojej firmy, chcieli najpierw zgromadzićodpowiednie dane.
1 Zob. na przykł
ad: Chris Argyris i S.A. Schon, Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness (San Francisco: Jossey-Bass, 1974).
2 David C. McClelland, „Assessing Competencies Associated with Executive Success Through Behavioral Interviews”, maszynopis
niepublikowany, 1996.
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− Naszym zadaniem był
o okreś
lenie kompetencji potrzebnych do odniesienia
sukcesu w naszej firmie −powiedział
a Margaret Echols, ówczesna szefowa sekcji do
spraw rozwijania umiejętnoś
ci w Coopers & Lybrand, która nadzorował
a ten projekt. −
Zaczęliś
my więc od stworzenia wzoru kompetencji dla naszych partnerów.
Zespółrozpocząłpracęod skierowania do partnerów proś
by, by wytypowali tych,
którzy są najlepsi. Po okreś
leniu grupy wybijających siępracowników przebadano
dogł
ę
bnie zarówno ich, jak i osoby z grupy porównawczej, używają
c do tego starannie
opracowanych kwestionariuszy, w których proszono −na przykł
ad −by osoby badane
opisał
y szczegół
owo „wydarzenia decydujące, to znaczy sytuacje, w których spisał
y się
znakomicie, oraz takie, w których zawiodł
y.
Nastę
pnie zakodowano zapisy tych rozmów i szczegół
owo przeanalizowano, aby
odkryćwspólnie tematy i schematy myś
lenia, odczuwania i dział
ania, które leżał
y u
źródł
a sukcesów. Na podstawie tych wyników stworzono listę najważ
niejszych
kompetencji. Potem sprawdzono te kompetencje, aby przekonaćsię
, czy rzeczywiś
cie
odróżniał
y one najlepszych od przeciętnych i upewnićsię, że one wł
aś
nie sięliczą.
Krótko mówiąc, Coopers & Lybrand zastosowali najnowszą metodologię dla
opracowania wzoru kompetencji 3 .
Dla uzyskania prawdziwego obrazu kompetencji, które sąnajbardziej istotne dla
znakomitego peł
nienia danej funkcji czy pracy na danym stanowisku, trzeba stosować
takie wł
aś
nie obiektywne metody systematycznego badania. Wł
aś
nie dlatego ocenianie
kompetencji, dzięki którym osoba na danym stanowisku jest gwiazdą, stał
o sięczymśw
rodzaju minibranży, a specjaliś
ci w tym zakresie korzystająz cał
ego wachlarza dobrze
sprawdzonych metod wykrywania skł
adników najlepszej jakoś
ciowo pracy4.
W strategii szkolenia trzeba także braćpod uwagęsposoby, w jakie jeden zespół
umieję
tnoś
ci oddział
uje na drugi. Rzadko zdarza się
, byś
my musieli podwyższać
poziom jednej tylko kompetencji; umiejętnoś
ci emocjonalne nie sąod siebie nawzajem
niezależne, lecz sąwzajemnie powiązane. A poza tym, jak sięprzekonaliś
my, wiele
kompetencji wyższego rzędu, takich jak katalizowanie zmian czy przewodzenie, skł
ada
sięfaktycznie z pewnego zestawu innych kompetencji.
Pewne elementy inteligencji emocjonalnej są tak podstawowe, że tworzą
„metazdolnoś
ci”, które mają zasadnicze znaczenie dla innych. Należą do nich:
samoś
wiadomoś
ć
, samoregulacja, motywacja, empatia i umiejętnoś
ci społ
eczne. Te
podstawowe umiejętnoś
ci sąbardzo waż
ne dla podtrzymywania wynikających z nich
3 Metody te opisane sąszczegół
owo w wielu ź
ródł
ach, min. Lyle M. Spencer Jr. i Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior
Performance (New York: John Wiley and Sons, 1993).
4 Zob. na przykł
ad: Spencer i Spencer, Competence at Work; Daniel Dubois, Competency-Based Performance Improvement: A Strategy for
Organizational Change (Amherst, MA: HRD Press, 1993).

296

kompetencji emocjonalnych. Na przykł
ad menedżer, który stara sięzmienićswój styl
przewodzenia, musi również czasami dla dokonania tej zmiany podwyższyć
samoś
wiadomoś
ć
.
Badania przeprowadzone w pewnych europejskich liniach lotniczych wykazał
y, że
najlepsze stewardesy wyróżniał
y dwa zespoł
y cech inteligencji emocjonalnej: zespól
panowania nad sobą
, obejmujący samokontrolę, dążenie do osiągnięć i
przystosowalnoś
ć
, oraz zespółinterpersonalny, w skł
ad którego wchodził
y umieję
tnoś
ć
5
wpł
ywania na innych, nastawienie usł
ugowe oraz umieję
tnoś
ćpracy w zespole . Kiedy
więc amerykańskie linie lotnicze zwrócił
y siędo mnie i do mojej koleżanki, Teresy
Jacobs-Stewart z proś
bąo pomoc w opracowaniu programu szkolenia dla stewardes,
skoncentrowaliś
my sięzarówno na kierowaniu sobą, jak i na radzeniu sobie z innymi.
Dodaliś
my jednak do tego dwie wspierające umiejętnoś
ci z zakresu inteligencji
emocjonalnej, z których każda przyczynia siędo mistrzowskiego opanowania owych
niezbędnych kompetencji. Jednąjest samoś
wiadomoś
ć
, która pozwala nam zorientować
sięw porę
, że niedł
ugo staniemy sięofiarami porwania emocjonalnego i podjąćkroki w
celu zapobieżenia temu. Drugąjest empatia, która pozwala nam zorientowaćsię
, że w
takiej sytuacji znajduje sięinna osoba −zauważyćwczesne sygnał
y ostrzegawcze, takie
jak irytacja, frustracja lub niepokój. Powód, dla którego wł
ączyliś
my je do programu,
jest prosty −najlepsząstrategiąunikania gwał
townych wybuchów jest zapobieganie im.
Stewardesom potrzebna był
a również nauka empatii z uwzględnieniem różnic
między narodami. W każdej kulturze obowiązująspecyficzne reguł
y wyrażania emocji;
im sł
abiej znamy danągrupękulturową
, tym wię
ksze istnieje niebezpieczeństwo, ż
e źle
zinterpretujemy uczucia czł
onków tej grupy. Skoncentrowaliś
my sięwięc na rozwijaniu
wspólodczuwania z ludźmi należącymi do najróżniejszych kultur6.

Oceń−pracownika
Czy my sami potrafimy ocenićnasze zalety i wady najlepiej? Nie zawsze. Zobaczmy,
jak paradoksalnie wygląda to w wypadku empatii. Kiedy pytano różne osoby, jak
trafnie potrafią odczytywaćuczucia innych ludzi, to ich odpowiedzi zupeł
nie nie
5 Spencer i Spencer, Competence at Work.
6 Odczytywania uczućludzi bardzo róż
niących sięod nas i dostrajania siędo nich (czyli dokł
adnoś
ci empatycznej), podobnie jak każ
dej innej
kompetencji emocjonalnej, moż
na sięnauczyć. Wł
ączyliś
my do programu szkolenia odczytywanie uczućz twarzy osób należ
ących do kultur
nieznanych stewardesom. Przystosowaliś
my równieżsposób współ
odczuwania do potrzeb tego zawodu, czyli rzeczywistoś
ci mię
dzykulturowej.
W rezultacie w półroku póź
niej nie odnotowano ż
adnych zażaleńna stewardesy pracują
ce na duż
ym lotnisku mię
dzynarodowym, mimo iż
wcześ
niej mia ł
y one najgorsze notowania wś
ród pasaż
erów.
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zgadzał
y sięz wynikami, które osiągał
y one w obiektywnych testach 7. Natomiast kiedy
ich empatięoceniali ich dobrzy znajomi, to oceny te był
y bardzo precyzyjne. Wniosek z
tego taki, że w wielu aspektach inni znająnas dużo lepiej niżmy sami, zwł
aszcza jeś
li
chodzi o nasze umiejętnoś
ci społ
eczne.
Ogólnie biorąc, idealna ocena opiera sięnie na jednym, lecz na wielu punktach
widzenia. Mogąone obejmowaćsamoocenędanej osoby, jak równieżopinie kolegów,
szefa i podwł
adnych. Taka „360-stopniowa” metoda oceny zapewnia uzyskanie opinii z
różnych źródełi może byćprawdziwąkopalniądanych dotyczących kompetencji, które
powinny zostaćudoskonalone. Jest wiele metodologii ocen 360-stopniowych, które
odnosząsiędo pewnych przynajmniej kompetencji emocjonalnych 8.
W ujęciu idealnym ocena zawiera równieżbardziej obiektywne wskazówki jakoś
ci
pracy, takie jak metody „oś
rodka szacowania”, za pomocą których mierzy się
zachowanie ludzi w sytuacjach symulujących rzeczywiste warunki pracy. Chociaż
każda metoda z osobna jest zawodna, to ich kombinacja może daćw miarędokł
adny,
aczkolwiek zł
ożony obraz kompetencji emocjonalnej. (Więcej o metodach oceny znaleźć
można w Dodatku 5.)
Jak zauważ
a Susan Ennis, szefowa dział
u szkolenia kadr kierowniczych w Bank
Boston, „Spojrzenie na siebie z różnych punktów widzenia bardzo rozbudowuje
samoś
wiadomoś
ći napeł
nia cięchęciązrobienia z tym czegoś
”.
W Szkole Zarządzania Weatherheada studenci uzyskująinformacje o sobie z trzech
różnych ź
ródeł
. Najpierw dokonują samooceny swoich zalet i ograniczeń oraz
wyznawanych przez siebie wartoś
ci. Potem wysł
uchująopinii innych osób, w tym
czł
onków zespoł
u, do którego należąpodczas zaję
ć, kolegów z pracy i szefa oraz
rodziny i przyjaciół
. Na koniec zapoznają się z wynikami testów i ćwiczeń
symulacyjnych.
Przedtem jednak przestrzega sięich, że żadne z tych ź
ródełnie jest samo w sobie
lepsze czy precyzyjniejsze od pozostał
ych ani mniej narażone na zniekształ
cenia. Każ
de
dostarcza po prostu innych danych i umożliwia spojrzenie z innej perspektywy.
Studenci sami −aczkolwiek pod kierunkiem specjalistów −interpretująte dane i na ich
podstawie wytyczajądrogędo samodoskonalenia się.
Autorzy programu JOBS zapożyczyli od firm z branży rozrywkowej metodę
oceniania kompetencji emocjonalnej osób, które chcieli zatrudnić w charakterze
7 Mark Davis i Linda Kraus, „Personality and Empathy”, w: William Ickes (red.), Empathic Accuracy (New York: Guilford Press, 1997).
8 Jedn ąz miar peł
nego zakresu umieję
tnoś
ci skł
adają
cych sięna inteligencjęemocjonaln ą
, której jestem współ
twórcą, jest Wykaz Inteligencji
Emocjonalnej [Emotional Competence Inventory] −360 (ECI −360), który otrzymaćmożna z Emotional Intelligence Services, Sudbury, MA,
01776, e-mail:EISGlobal@AOL.com.
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instruktorów. Metodątąbył
y przesł
uchania. „Chcieliś
my obejrzećich w sytuacji, która
wymagał
a od nich wykazania się wszystkimi umieję
tnoś
ciami społ
ecznymi i
emocjonalnymi potrzebnymi instruktorom −wyjaś
niłmi Robert Caplan. −Prosiliś
my
więc każdego, aby nas czegośnauczył−jak ukł
adaćbudżet, przeprowadzaćwywiad,
cokolwiek −w ciągu pię
tnastu minut. Na podstawie tych paru pierwszych chwil można
był
o sięzorientować
, jak kompetentna jest dana osoba”.
Przesł
uchania te wiele mówił
y o kandydatach. „Jeden z nich −wspomina Caplan −
zaczynałbardzo rzeczowo, podając formularze budżetowy i zaczynają
c od sł
ów »Niech
pan napisze w kolumnie A, ile pan wydał
«. Żadnego zaangażowania, żadnego podejś
cia
indywidualnego. Mogił
a. Ale inny, którego przyjęliś
my, zacząłbardzo naturalnym
tonem: »Cieszęsię, że tu przyszliś
cie, wiem, jakie to dla was trudne. Zanim zacznę
,
chciał
bym, żeby każdy z was powiedziałcośo sobie«. Natychmiast czuł
eś
, że ten facet
sięangażuje w to, co robi, że masz do niego zaufanie i lubisz go”.

Ostroż
nie przedstawiaj wyniki oceny
Zarząd instytucji opieki zdrowotnej na Środkowym Zachodzie postanowiłocenić
pracowników za pomocąmetody 360-stopniowej i polecićich przeł
ożonym, by w miarę
potrzeb pomogli im rozwinąćodpowiednie umieję
tnoś
ci 9. Kł
opoty zaczę
ł
y sięz chwilą,
gdy ktośzadecydował
, by po prostu przesł
aćw tym samym czasie −bez żadnego
ostrzeżenia czy informacji o tym − wyniki jednocześ
nie pracownikom i ich
przeł
ożonym.
Skutkiem tego cał
y projekt okazałsiękatastrofą
. Niektórzy szefowie wezwali od
razu podwł
adnych, nie dają
c im czasu na przetrawienie ocen, a wię
c wielu z nich
poczuł
o siętak, jakby wzywano ich na dywanik, a nie po to, by im pomóc. Niektórzy
pracownicy wpadli we wś
ciekł
oś
ć−zwł
aszcza kiedy ocena wystawiona przez szefa był
a
niż
sza od oceny wystawionej przez kolegów − i domagali się od zwierzchników
wyjaś
nień, a nawet przeprosin.
Opinie przekazuje sięnazbyt czę
sto nieumieję
tnie, a konsekwencje tego są−jak
ł
atwo przewidzieć−opł
akane. Jednak zręcznie przekazane opinie o kompetencjach
mogąstaćsięcennym narzędziem samoanalizy, a przez to ś
rodkiem stymulującym
zmiany i rozwój. Nieudolnie zakomunikowana opinia może staćsięczymśw rodzaju
emocjonalnego uderzenia obuchem 10 .
9 Opis projektu znaleźćmoż
na w: Mark R. Edwards i Ann J. Ewen, 360 Feedback (New York: AMACOM, 1996).
10 Zob. na przykł
ad: „Performance Review Input by Peers Catches on at More Firms”, Los Angels Times, April 17, 1997.
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−Z tego, co sł
yszę
, ludzie mająprzykre doś
wiadczenia z tą360-stopniowąmetodą−
opowiada mi menedż
er w jednej z firm. −Ci, którzy przekazująopinię
, sami cierpiąna
brak empatii, samoś
wiadomoś
ci i wrażliwoś
ci, a wię
c może to być bolesne
doś
wiadczenie dla osób, które ich wysł
uchują.
Dużo lepiej wygląda to w ogromnej firmie zajmującej się programami
komputerowymi; specjalista do spraw kształ
cenia mówi mi, że przekazuje
zainteresowanym opinie zebrane w ramach tej metody w zaufaniu, rozmawiają
c z nimi
sam na sam. „Nikt inny nie ogląda ich wyników, nie musząteżich nikomu pokazywać
.
Chcemy, żeby był
o to narzędziem rozwoju, a nie mł
otkiem, którym ktośmógł
by ich
zdzielić
”.
Powszechnie popeł
nianym bł
ędem jest poś
więcanie zbyt mał
ej iloś
ci czasu na
omówienie wyników. „Ludzie spę
dzają dwa − trzy dni w oś
rodku oceniającym,
stawiani sąw różnych zł
ożonych sytuacjach będących symulacjami tego, co może się
zdarzyćw pracy, poddawani sącał
ej serii testów, mierzy sięna róż
ne sposoby ich
zachowania −mówi mi konsultant −a potem przez godzinęczy dwie przedstawia sięim
wyniki, dosł
ownie zasypując ich danymi. Skutek tego jest taki, że zamiast podwyższyć
ich samoś
wiadomoś
ć
, robi sięim w gł
owach mętlik”.
Jeś
li jest jakieśzadanie, które szczególnie wymaga inteligencji emocjonalnej, to z
pewnoś
cią zadaniem tym jest przekazywanie zainteresowanym wyników 360stopniowej oceny, ponieważempatia, wrażliwoś
ći delikatnoś
ćodgrywająprzy tym
niezmiernie ważnąrolę. Często popeł
nianym bł
ę
dem jest koncentrowanie sięna sł
abych
stronach ocenianych osób, bez podkreś
lania ich zalet. Zamiast mobilizować
, zniechę
ca
to te osoby do podjęcia starańo wyeliminowanie owych sł
aboś
ci.
−Trzeba pochwalićzalety danej osoby oraz wskazaćna jej ograniczenia −twierdzi
Boyatzis. −Zbyt czę
sto skupiamy sięna czyichśminusach, a przecieżchcemy pomóc tej
osobie dostrzec jej silne punkty, potwierdzić
, że teżcenimy to, co ona sama ceni w sobie.
Na przykł
ad wiara w to, że ktośpotrafi sięzmienić
, umacnia go w dą
żeniu do zmiany.
W Weatherhead dokł
ada się wszelkich starań, aby pomóc studentom w
zinterpretowaniu wyników oceny ich kompetencji i uł
oż
enia na podstawie tych
informacji planu kształ
cenia się
, który pozwoli im rozwinąćpotrzebne umieję
tnoś
ci. W
programie dla pracowników wyż
szych szczebli zarządzania przeznacza się
czterokrotnie trzygodzinne zaję
cia na zinterpretowanie i przyswojenie danych
uzyskanych w wyniku oceny kompetencji oraz sł
uży sięim indywidualnymi poradami.
Nastę
pne cztery trzygodzinne sesje koncentrująsięna wykorzystaniu tych informacji
dla uł
ożenia indywidualnych planów nauki.

300

Oceńgotowoś
ćdo przeszkolenia
−Duża liczba osób na naszych szkoleniach czuje sięwię
źniami dział
u kadr −mówi
instruktorka kadr kierowniczych w mię
dzynarodowym banku. −Po prostu nie chcą
tutaj być
. A ich opór jest zaraźliwy.
Chę
ć uczestniczenia w szkoleniu ma znaczenie zasadnicze, tymczasem wiele
organizacji nie zwraca w ogóle uwagi na to, czy ludzie, których wysył
ająna szkolenie,
chcąsięuczyćlub zmienić
. Dyrektor sekcji szkolenia kadr kierowniczych w jednej z firm
z listy stu najlepszych magazynu „Fortune” zauważył
, że kursantów można podzielić
na trzy kategorie: „chę
tnych”, którzy gotowi sązmienićsię, „wczasowiczów”, którzy są
szczęś
liwi, że mogąurwaćsięz pracy na dzieńczy dwa, i „wię
źniów”, którym ich
szefowie kazali wziąćudziałw szkoleniu.
Doś
wiadczenie uczy, że tylko 20 procent grupy gotowe jest do podję
cia starań, a
tymczasem ogromnąwię
kszoś
ćprogramów opracowuje sięzakł
adając, ż
e chęciązmian
11
pał
a 100 procent czł
onków grupy . Nie ma żadnego powodu, dla którego procent
chę
tnych musiał
by pozostawać na tak niskim poziomie. Można przecież ocenić
zainteresowanie, motywacjęi chęćzmiany (szczegół
y podajęw Dodatku V); jeś
li ktoś
nie jest naprawdęgotowy do zmiany swych zachowań, to wł
aś
ciwie na tym trzeba się
najpierw skupić
. Jakiekolwiek inne zajęcia czy szkolenia był
yby tylko zwykł
ąstratą
czasu. Jeś
li ktośnie jest gotowy do podję
cia dział
ań na rzecz podniesienia swoich
umieję
tnoś
ci, to zmuszanie go do tego da opł
akane wyniki −bę
dzie udawał
,ż
e robi to,
czego sięod niego wymaga, żeby zadowolićinnych, a nie z wewnę
trznej potrzeby,
nabierze uprzedzeńzarówno do szkolenia, jak i kierownictwa, a w ostatecznoś
ci może
rzucićpracę.
Aby zatem uniknąćniepotrzebnej straty czasu i pienię
dzy, trzeba najpierw pomóc
pracownikom ocenićich gotowoś
ćdo wzięcia udział
u w tego typu szkoleniu. Sącztery
stopnie gotowoś
ci: niechę
ćalbo otwarty opór, branie pod uwagęzmiany w bliżej
nieokreś
lonej przyszł
oś
ci, dojrzał
oś
ćdo stworzenia planu zmian i gotowoś
ćdo podjęcia
12
dział
ań .
W American Express Financial Advisors omawia się na zebraniach program
szkolenia, aby stwierdzić
, co czł
onkowie zespoł
u myś
ląo wzięciu w tym udział
u. W
dodatku −mówi Kate Cannon − „zanim dojdzie do pierwszych zajęć
, staramy się
porozmawiaćz każdym o ewentualnych wą
tpliwoś
ciach czy zastrzeżeniach”.
11 „Reguł
a 20 procent” wył
ania sięz danych dotyczą
cych szerokiego wachlarza programów zmian zachowań, ale wynikają
ce z niej konkluzje
wydająsięstosowaćrównieżdo szkolenia i dokszta ł
cania pracowników w róż
nych organizacjach. Zob.: James O. Prochaska i in., Changing for
Good (New York: Avon, 1994).
12 Tamże.
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Ci, którzy nie czująsięgotowi do zmian, mogąteżodnieś
ćz tego pewnąkorzyś
ć
,
zastanawiając sięnad swoimi wartoś
ciami i celami i nad tym, czy w ogóle chcąsię
zmienić
. A to prowadzi nas do następnego kroku.

Dostarcz motywacji
−Motorem zmiany jest poczucie, że „Ja potrafięto zrobić
” −mówi Robert Caplan, a
program JOBS jest tego żywym ś
wiadectwem. −Kiedy chodzi o poszukiwanie pracy, to
trzeba powiedzieć wyraźnie, że jeś
li nie potrafisz zadzwonić do potencjalnego
pracodawcy i umówićsięna rozmowę
, możesz od razu daćsobie z tym spokój. Żeby
skł
onićludzi do zdobycia sięna taki wysił
ek, musisz podnieś
ćich pewnoś
ćsiebie,
natchną
ćwiarąw sukces.
Można to uogólnić−uczymy siętym lepiej, im wię
ksząmamy do tego motywację
.
Motywacja wpł
ywa na cał
y proces uczenia się, poczynając od tego, czy ktośw ogóle
zapisze sięna taki czy inny kurs, a kończąc na tym, czy wykorzysta to, czego się
nauczył
, w pracy13. Boyatzis ujmuje to tak: „Ludzie muszą daćsię unieś
ćswoim
marzeniom o tym, co osiągalne, wyobrazićsobie, że cele, które sobie stawiają, możliwe
sądo urzeczywistnienia. Jeś
li od samego początku skupimy sięna tym, co ma dla nich
duż
ąwartoś
ći na ich wizji przyszł
oś
ci, na tym, co chcązrobićze swoim życiem, to
potraktująszkolenie jako szansęna swój wł
asny −a nie tylko firmy −sukces.
Szanse rozwoju −chwile, kiedy mamy najwię
ksząmotywację do podnoszenia
swoich umiejętnoś
ci −pojawiająsięw ł
atwych do przewidzenia momentach kariery
14
zawodowej .
Zwię
kszenie zakresu obowią
zków lub odpowiedzialnoś
ci, bę
dące skutkiem awansu,
może sprawić
, że niedostatek inteligencji emocjonalnej stanie sięjaskrawo widoczny.
Kryzysy ż
yciowe, takie jak kł
opoty w domu, wątpliwoś
ci co do wyboru kariery czy
tak zwany „kryzys wieku ś
redniego”, kiedy to zaczynamy zastanawiać się, czy
obraliś
my sł
usznądrogę
, mogąskutecznie zdopingowaćnas do zmiany.
Do starańo podniesienie kompetencji mogąnas teżzmobilizowaćkł
opoty w pracy,
takie jak nieporozumienia ze współ
pracownikami, podwł
adnymi czy przeł
ożonymi,
rozczarowanie czy niezadowolenie z przydzielonych nam zadańalbo poczucie, że nikt
13 Miguel Quinones, „Contextual Influences on Training Effectiveness”, w: M.A. Quinones i A. Ehrenstein (red.), Training for a Rapidly
Changing Workforce: Applications of Psychological Research (Washington, DC: American Psychological Association, 1996).
14 Ellen Van Velsor i Christopher Musselwhite, „The Timing of Training, Learning, and Transfer”, Training and Development Journal, August
1986.
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nie próbuje stawiaćnam wyzwań.
W większoś
ci wypadków samo uś
wiadomienie sobie tego, że rozwijanie danej
umieję
tnoś
ci pomoż
e nam osią
gnąćlepsze wyniki, zwiększa zapałdo jej doskonalenia.
„Ponieważludzie tutaj zdająsobie doskonale sprawęz tego, że od umieję
tnoś
ci tych
zależy w dużym stopniu jakoś
ć ich pracy, mają motywacje do uczestniczenia w
szkoleniach”, mówi Kate Cannon z American Express. Kiedy ludzie rozumiej ą
, że
szkolenie czy doskonalenie może zwię
kszyćich szanse na rynku pracy albo wewnątrz
organizacji − kiedy postrzegają je jako szansę dla siebie − wówczas wzrasta ich
motywacja. A im większąmamy motywacjędo nauki, tym większe poż
ytki wynosimy
15
ze szkolenia .

Postaraj się
, aby każ
dy sam kierowałzmianąswojego zachowania
Sztampowe podejś
cie, sprowadzające siędo tego, że każ
da osoba zatrudniona w
firmie, bez względu na to, na jakim pracuje stanowisku czy jaką peł
ni funkcję
,
skierowana zostaje na to samo szkolenie, może byćdobre wtedy, kiedy dotyczy spraw
czysto intelektualnych. Jednak jeś
li chodzi o kompetencje emocjonalne, jednakowe
podejś
cie do wszystkich jest przejawem Taylorowskiego myś
lenia w jego najgorszym
wydaniu. W dziedzinie edukacji -. zwł
aszcza w dziedzinie edukacji −przykrawanie
nauczania do potrzeb i możliwoś
ci uczącego się, a nie do Taylorowskich wykrojów,
*
potę
guje jego skutecznoś
ć.
Najlepiej uczymy sięwtedy, kiedy program nauki zgadza sięz naszymi celami,
zainteresowaniami i moż
liwoś
ciami 16. W American Express każdy sam ukł
ada sobie
plan dział
ania. Pewien specjalista od planowania finansowego postawiłsobie za cel
odbycie dwudziestu rozmów w ciemno dziennie i w związku z tym chciałpoprawić
swoją inicjatywnoś
ć. Zaplanowałsobie, że za każ
dym razem napisze scenariusz
rozmowy i przed zadzwonieniem do nieznanej osoby przećwiczy to sobie „na sucho”.
„W jego wypadku metoda ta sprawdził
a się−mówi Cannon. −Ale nie doradzał
abym
wszystkim planistom, żeby z niej korzystali. Dla nich mogł
aby sięokazaćniewł
aś
ciwa
albo mał
o skuteczna”.

15 Zob. na przykł
ad: Miguel Quinones, „Pretraining Context Effects: Training Assignment as Feedback”, Journal of Applied Psychology
80(1995).
* W oryginale gra sł
ów. Taylor wymawia siętak samo jak „tailor” krawiec (przyp. tł
um.).
16 Zob. na przykł
ad: Scott I. Tannenbaum i Gary Yuld, „Training and Development in Work Organizations”, Annual Review of Psychology
43(1992).
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Plan nauki musi byćrównieżdostosowany do poziomu ś
wiadomoś
ci i umiejętnoś
ci
danej osoby. „Zorganizowaliś
my to tak, że każdy może zacząćod wybranego punktu, −
mówi Cannon. −Na przykł
ad niektórzy ludzie po prostu nie zdająsobie sprawy z tego,
że to, co myś
ląo tym, co robią−wpł
ywa na wyniki ich pracy. Inni uś
wiadamiająto
sobie cał
kiem dobrze”.
W teorii kursanci powinni miećmoż
liwoś
ćwyboru technik, należy teżzachęcaćich
do zgł
aszania wł
asnych propozycji. W praktyce najczę
ś
ciej przyjmuje sięjedno ogólne
podejś
cie do wszystkich bez wyjątku uczestników szkolenia.
−Standardowy program szkolenia, gdzie wszystkich traktuje sięjakby wyszli spod
jednej sztancy, przynosi najmniejsze zyski z inwestycji −twierdzi Charley Morrow z
firmy doradczej Linkage. Na podstawie badań, które przeprowadziłw pię
ciuset firmach
doszedłdo wniosku, że: „Kiedy ludzie muszą przejś
ć przeszkolenie, wył
ania się
mnóstwo problemów. Niektórzy posiadająjużumieję
tnoś
ci, dla nabycia których ich się
kieruje, inni wcale ich nie potrzebują. Jeszcze inni idątam z obrzydzeniem albo po
prostu nie majążadnej motywacji −guzik ich to wszystko obchodzi”.
Danie pracownikom możliwoś
ci dopasowania planów nauki do ich wł
asnych
potrzeb i aspiracji usuwa wię
kszoś
ćz tych problemów. Wedł
ug Richarda Boyatzisa
zasadą, na której opiera sięindywidualne planowanie uczenia sięprzez sł
uchaczy w
Weatherhead, jest: „Przekazujemy samym studentom kontrolęnad procesem zmian. W
końcu i tak to oni je kontrolują. Dzię
ki temu podejś
ciu nie mamy zł
udzeń, ż
e panujemy
17
nad tym, co robią” .

Skoncentruj sięna jasnych, możliwych do osią
gnię
cia celach
Przeniósłsię ze Wschodniego Wybrzeża do Ohio, aby wziąćudziałw kursie
prowadzonym w Weatherhead i musiałznaleź
ćjaką
śpracęna częś
ćetatu, aby mieć
ś
rodki na utrzymanie. Brakował
o mu jednak wiary w siebie i pewnoś
ci, zwł
aszcza w
kontaktach z ludźmi, których nie znał
. Na uczelni, pokazano mu, że może osiągnąćswój
gł
ówny cel −umocnienie wiary we wł
asne możliwości −stopniowo, mał
ymi krokami,
stawiając sobie możliwe do zrealizowania na danym etapie zadania. Pierwsze,
polegające na opisaniu dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, był
oł
atwe. Ale
nastę
pne wymagał
y większego samozaparcia, obiecałwięc sam sobie: „Do przyszł
ego
miesiąca zadzwonię do przewodniczącego wydział
u finansowego uniwersytetu i
zapytam, czy nie znalazł
aby siętu dla mnie jakaśpraca. Jeś
li nie, to poproszęgo, aby
17 Richard Boyatzis i in., Innovation in Professional Education: Steps on a Journey from Teaching to Learning (San Francisco: Jossey-Bass,
1995).
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wskazałmi jakieśosoby, do których mógł
bym zwrócićsięz tąsprawą”. Zaplanowałteż
sobie, że z podobnym pytaniem zwróci siędo swojego opiekuna, czł
onka zarządu jednej
z miejscowych firm. Poza tym postanowiłstudiowaćrubryki ogł
oszeńw prasie lokalnej
i dzwonić do firm oferujących ciekawą pracę
. Na koniec zł
ożyłsobie niezł
omne
przyrzeczenie: „Podczas tych rozmów bę
dępewny siebie i asertywny”. Strategia ta
przyniosł
a konkretne wyniki −przed początkiem nastę
pnego semestru znalazłpracę.
Zadanie, które postawiłsobie ów student, wydaje sięzupeł
nie proste; każdego dnia
robiąto tysiące ludzi. Jednak dla niego te metodyczne kroki był
y czę
ś
ciąwię
kszego
planu. Każdy z nich stawiałgo w sytuacji, w której musiałć
wiczyćwiaręw siebie. I
każdy z nich zwiększałjąi zachę
całdo zrobienia kolejnego kroku.
Chociażprzyś
wieca nam wielki cel, to praktyka dowodzi, ż
e lepiej jest skupićsięna
mał
ych, moż
liwych do osiągnięcia celach, które prowadzą do niego. Kluczowe
znaczenie ma tu zwrot „możliwe do osią
gnięcia”. Osoby, które chcądokonaćpoważnej
zmiany za jednym zamachem, przygotowują sobie niechcą
cy grunt pod porażkę
.
Metoda mał
ych kroków zmniejsza stojące przed nami wyzwania i uł
atwia osiągnięcie
18
sukcesu .
Ponieważczęsto odnoszone niewielkie sukcesy dodająnam ducha i wiary w siebie,
nasza motywacja nie tylko nie sł
abnie, ale roś
nie. A im bardziej ambitny stawiamy sobie
cel, tym wię
ksza jest będąca wynikiem jego osiągnięcia zmiana. W pewnej japońskiej
strategii bierze siępod uwagę dwie zasady − zaczynać od ś
rednio trudnych do
osiągnię
cia celów i stopniowo podnosićpoprzeczkę(strategia ta zwana jest kaizen, co
znaczy ciągł
e doskonalenie się). Przeprowadzanie zmiany za pomocątakich drobnych,
relatywnie ł
atwych kroków napeł
nia nas poczuciem, ż
e powoli przybliżamy siędo
upragnionego celu i podtrzymuje w nas ducha oraz nadziejęna ostateczny sukces 19.
Bez wytyczenia sobie jasnych celów ł
atwo zboczyćz drogi. W American Express
doś
wiadczeni psycholodzy pomagają każdemu w dokł
adnym sprecyzowaniu celu
zmiany. Jednym z powszechnie stawianych tam sobie celów jest nauczenie sięlepszego
panowania nad przykrymi uczuciami. Jest to jednak cel zbyt ogólny i niejasny. „Ludzie
zaczynająod uś
wiadamiania sobie, że musząbardziej zająćsięswoimi emocjami −
mówi Kate Cannon. −Ale kiedy analizująkł
opoty, jakie mająz panowaniem nad
uczuciami, uś
wiadamiająsobie, że jest to skutkiem nadmiernego zestresowania, i wtedy
koncentrująsięna konkretnych krokach, takich jak lepsze gospodarowanie czasem”.
Problem w tym, że „lepsze gospodarowanie czasem” jest samo w sobie niejasnym
celem. Trzeba to rozbićna konkretne etapy, na przykł
ad poś
wię
cenie dwudziestu minut
dziennie na zebranie z podwł
adnymi i rozdzielenie obowiązków, wyeliminowanie
18 CR. Snyder, The Psychology of Hope (New York: Free Press, 1993).
19 Tamże.
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straty czasu, jakąjest oglądanie byle jakich programów w telewizji i przeznaczenie
trzech godzin tygodniowo na relaksację.
Ustanawianie celów powinno równieżobejmowaćkonkretne kroki prowadzące do
ich osiągnięcia. Jeś
li na przykł
ad naszym celem jest optymizm i ł
atwe dochodzenie do
siebie po niepowodzeniach, poraż
kach i odmowach (co jest kompetencjąniezwykle
potrzebną komuś zajmującemu się sprzedażą), to trzeba przeprowadzićdokł
adną
analizę swojej postawy i posunięćniezbę
dnych do jej zmiany. „Można zacząćod
okreś
lenia swoich czuł
ych punktów, wydarzeń, które wyzwalająten nieszczę
ś
liwy
nawyk, i precyzyjnego ustalenia, co wtedy myś
lisz, czujesz i robisz − mówi Kate
Cannon. −Możesz stwierdzić
,ż
e mówisz sam sobie pesymistyczne rzeczy, na przykł
ad
»Nie potrafiętego zrobić
« albo »To dowód, ż
e nie jestem w tym dobry«. Weźmy inny
przykł
ad −odkrywasz taki oto schemat swego postę
powania: najpierw ogarnia cięzł
oś
ć
,
potem zamykasz sięw sobie, a potem źle sięzachowujesz. Sporządzasz diagram takiego
schematu czy nawyku i zapoznajesz sięz tym, co starasz sięzmienićoraz z lepszym
sposobem myś
lenia i postępowania w takich razach. I później, za każ
dym razem kiedy
znajdziesz sięw takiej gorącej sytuacji, starasz sięprzeł
amaćten stary schemat. Im bliżej
punktu początkowego przerwiesz ten ł
ańcuch, tym lepiej”.
Ustanawianie celu jest w pewnym sensie tworzeniem sobie wizji „możliwego ja”,
obrazu tego, jacy będziemy, kiedy sięzmienimy20. Jużsamo wyobrażenie sobie tego
potencjalnego ja” zwiększa nasząmotywacjędo podjęcia kroków, które doprowadzą
nas do tego celu.

Zapobiegaj nawrotom starych nawyków
Zdobywanie nowej umiejętnoś
ci jest procesem stopniowym. Zdarzająsięteżchwile,
w których dająznaćo sobie stare nawyki. Jest tak zwł
aszcza na początku, kiedy nie
oswoiliś
my sięjeszcze z nowymi zachowaniami i wydająsięnam one dziwne lub obce,
natomiast stare sprawiająwrażenie zupeł
nie naturalnych reakcji.
W trudnych sytuacjach cał
e szkolenie może wziąćw ł
eb −przynajmniej przejś
ciowo.
Należy byćna to przygotowanym i wykorzystaćtakie nawroty do tworzenia strategii
zapobiegania im 21 .
20 Hazel Markus i Peter Nurius, „Possible Selves”, American Psychologist 41(1989).
21 Podstawowe zasady zapobiegania nawrotom starych nawyków podająAlan Marlatt i Judith Gordon (red.), Relapse Preuention (New York:
Guilford Press, 1985). Ich zastosowanie w szkoleniu organizacyjnym opisuje Robert D. Marx, „Relapse Prevention for Managerial Training: A
Model for Maintenance of Behavior Change”, Academy of Management Review 7(1982); Robert D. Marx, „Improving Managment Development
Through Relapse Prevention Strategies”, Journal of Management Development 5(1993).
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Po to, by konstruktywnie wykorzystaćtakie potknię
cia, trzeba sobie uś
wiadomić, że
jeden krok wstecz nie jest równoznaczny z cał
kowitym fiaskiem naszych starań. Na
początku szkolenia powinno się uprzedzić jego uczestników, że jest bardzo
prawdopodobne, iżzdarzaćim siębę
dązł
e dni, kiedy powrócądo starych nawyków.
Pokazanie im, jak mogąwyciągnąćcennąnaukęz tych potknięć
, jest czymśw rodzaju
szczepionki uodparniającej na rozpacz czy zwątpienie. W przeciwnym bowiem
wypadku mogliby zinterpretować je zbyt pesymistycznie, jako zupeł
ne fiasko
dotychczasowych starań, oznaczające, że mająnieusuwalne wady i nigdy nie będąw
stanie się zmienić
. Uczenie zapobiegania trwał
ym nawrotom starych nawyków
przygotowuje sł
uchaczy do reagowania w sposób optymistyczny i wykorzystywania
chwilowych potknięćw inteligentny sposób, to znaczy traktowania ich jako źródł
a
cennych informacji o sł
aboś
ciach.
Weźmy menedżera, który w obliczu palących terminów, powraca do nawyków
dyktatorskiego stylu kierowania zespoł
em. Mógł
by wyciągnąćz tego nauczkę
, że w
sytuacji stresującej, pod presjąokolicznoś
ci, niepokój czyni go podatnym na nawroty
autokratycznego stylu zarządzania. Kiedy nauczy sięrozpoznawaćsytuacje, w których
zwycięż
ają stare przyzwyczajenia, może przygotowaćsię do przeciwdział
ania im
poprzez −na przykł
ad −proszenie o pomoc zamiast komenderowania. Zwiększy to
szanse na to, że wybierze odpowiedniąreakcję, nawet wtedy, kiedy będzie w stresie.
Oczywiś
cie wypracowanie sobie takiego systemu wczesnego ostrzegania wymaga
samoś
wiadomoś
ci oraz umieję
tnoś
ci ś
ledzenia wydarzeń(czy raczej ich analizy jużpo
fakcie). Siedzenie konkretnych wydarzeń, które doprowadził
y do nawrotu starych,
zł
ych nawyków oraz towarzyszących im myś
li i uczuć, pozwala rozpoznaćchwile, w
których musimy byćszczególnie ostrożni i ś
wiadomie przywoł
ywaćna pomoc nowo
nabyte umiejętnoś
ci emocjonalne.
Nasząmotywacjędo przeprowadzenia zmian ze zdwojonąenergiązwię
ksza też
dostrzeżenie konsekwencji nawrotu zł
ych nawyków − zaprzepaszczenia okazji do
zrobienia ś
wietnego interesu albo wzbudzenia negatywnych uczuću kolegi z pracy lub
klienta.

Dziel sięopiniami o pracy
Przedstawiciel firmy produkującej sprzę
t do gry w golfa miałskł
onnoś
ćdo nagł
ych
wybuchów wś
ciekł
oś
ci, które rujnował
y zarówno jego mał
żeństwo, jak i karierę
zawodową. Zapisawszy sięna kurs, który miałzmniejszyćintensywnoś
ći częstotliwoś
ć
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tych wybuchów, zaczą
ł prowadzić coś w rodzaju tabeli wyników, w której
odnotowywałkażdy wybuch zł
oś
ci, czas jego trwania oraz intensywnoś
ć
.
Po paru miesiącach szkolenia zdarzyłmu siętak gwał
towny wybuch zł
oś
ci jak
rzadko −straciłzupeł
nie panowanie nad sobą. Czułsięzdruzgotany i przygnębiony, że
wszystkie dotychczasowe wysił
ki nie zdał
y sięna nic. Kiedy jednak przejrzałswoje
notatki, podniósłsięna duchu. Zdałsobie sprawę, że dawniej wybuchałzł
oś
ciąparę
razy na tydzień, a teraz zdarzył
o mu sięto po raz pierwszy od dwóch miesięcy.
Informacje o tym, jak sobie radzimy, są niezmiernie waż
nym czynnikiem
utrwalającym nas w postanowieniu zmienienia się. Wiedza o tym, jakie robimy postępy,
zachęca do dalszych starań. Najbardziej, gdy ktośzauważa, że wykorzystujemy ś
wieżo
nabytąumieję
tnoś
ć−albo jak dobrze jąwykorzystujemy −i powiadamia nas o tym.
Pozytywna opinia o naszych osiągnięciach umacnia wiaręw siebie i zachę
ca do
wypróbowywania kompetencji emocjonalnej, którąstaramy sięzwiększyć
. Umocniona
wiara we wł
asne możliwoś
ci sprawia z kolei, że radzimy sobie jeszcze lepiej22.
Jeś
li opinie o naszych staraniach przekazywane sąnieumieję
tnie, sązbyt surowe
albo w ogóle nikt sięz nami nimi nie dzieli, to (jak przekonaliś
my sięw rozdziale VIII)
może to zniechęcići pozbawićmotywacji do dalszych wysił
ków. Najlepsze rezultaty
osiąga się wtedy, kiedy osoby przekazujące opinie i uwagi wiedzą, jak robićto
skutecznie, a nawet sądo tego zachęcane albo w jakiśsposób nagradzane za to, a poza
tym sł
uchająbez uprzedzeńkrytyki swoich wł
asnych opinii.
W American Express Financial Advisors opinie o kompetencjach emocjonalnych są
w dużej częś
ci wplecione w normalny tok pracy. „Poś
więcamy tyle samo uwagi temu,
jak wykonujesz swojąpracę
, i temu, jak osiągasz swoje cele −mówi Kate Cannon. −
Pracownicy mająregularnie zebrania z bezpoś
rednimi przeł
ożonymi. Każdy wysł
uchuje
na bieżąco uwag o swojej kompetencji emocjonalnej, chociażprawdopodobnie nazywa
sięto inaczej, na przykł
ad rozmowami o pracy zespoł
owej czy porozumiewaniu się
”.

Zachę
caj do ć
wiczeń
Klienci mię
dzynarodowej sieci hoteli marnie oceniali stosunek personelu do goś
ci.
Wobec tego zarząd poddałwszystkich pracowników, którzy mieli bezpoś
rednie
kontakty z goś
ć
mi, szkoleniu jak unikaćporwańemocjonalnych i dostrajaćsiędo uczuć
goś
ci, by pozytywnie wpł
ywaćna ich nastrój.

22 Quinones, „Contextual Influences on Training Effectiveness”.
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Mimo to dyrektor sekcji szkolenia i kształ
cenia narzekał
, że nie tylko nie zauważa
żadnej poprawy, ale że sytuacja nieco siępogorszył
a.
Jak dł
ugo trwał
o to szkolenie?
Zaledwie jeden dzień.
I w tym tkwi problem. Kompetencji emocjonalnej nie da sięzwiększyćz dnia na
dzień, ponieważmózg emocjonalny zmienia swoje nawyki tygodniami i miesiącami, a
nie w ciągu paru godzin czy dni. Stary paradygmat kształ
cenia milcząco zakł
ada, że
zmiana dokonuje sięgwał
townie, natychmiast: wyś
lij ludzi na dwudniowy kurs i −
voila − wracająodmienieni. Wskutek tego bł
ędnego zał
ożenia kieruje sięludzi na
krótkie szkolenie, które nie daje trwał
ych efektów, a co gorsza może skończyćsię
wzajemnym obwinianiem.
Uczymy sięnowej umiejętnoś
ci o wiele skuteczniej, jeś
li mamy okazjęć
wiczyćją
przez dł
uższy czas 23. Jednak stale lekceważ
y siętęprostązasadępraktycznąprzy
ukł
adaniu programu szkolenia. Inny bł
ąd polega na tym, że przeznacza sięzbyt dużo
czasu na omawianie danej kompetencji, a za mał
o na ć
wiczenie jej w kontrolowanych
sytuacjach. Lyle Spencer i Charley Morrow przebadali programy szkolenia menedżerów
i sprzedawców, analizują
c podziałczasu na informowanie o uczeniu siękompetencji
emocjonalnych i na ich praktyczne ćwiczenie. Okazał
o się
, że zajęcia praktyczne miał
y
dwukrotnie większy wpł
yw na zachowanie sięuczestników szkolenia w miejscu pracy
niż samo przedstawienie kompetencji. A zwrot inwestycji, jaki dawał
y ć
wiczenia
praktyczne, byłsiedmiokrotnie większy niżzwrot, który przynosił
o samo szkolenie
24
teoretyczne .
„Jeś
li, zamiast tylko wyjaś
nićpię
ćzasad skutecznego przekazywania opinii bez
stwarzania okazji do ich praktycznego przeć
wiczenia, uczysz tej kompetencji, stawiając
kursantów w sytuacjach, w których musząsięniąwykazać
, to efekty sądużo lepsze” −
zauważ
a Spencer.
Osiągnię
cie punktu, w którym nowy nawyk zastępuje stary, wymaga wielu ćwiczeń.
Mówiąc sł
owami pewnego menedżera z agencji rządowej: „Posył
a się ludzi na
szkolenie, a potem wracajątu nie mają
c wcześ
niej żadnej okazji do wypróbowania tego,
czego ich uczono. Powracająwięc do starych zachowań. Nie ma żadnych szans na to,
żeby wykorzystali w pracy umieję
tnoś
ci, które próbowano im wpoić
”. Natomiast
23 F.N. Dempster, „The Spacing Effect: A Case Study in the Failure to Apply the Results of Psychological Research”, American Psychologist
43(1990).
24 Lyle Spencer i Charley Morrow dokonali analizy danych, a o wynikach informuje Lyle Spencer, „Competency Assessment Methods: What
works; assessment development and measurement” (Hay/McBer, 1997).
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„przeuczenie”, czyli sytuacja, w której ć
wiczymy nowy zwyczaj dł
ugo po przekroczeniu
punktu, w którym opanowaliś
my go dobrze, znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo
powrotu pod wpł
ywem stresu do starych nawyków25. Badania kliniczne zmian
zachowania dowodzą, że im dł
użej pracujemy nad takązmianą, tym bardziej jest ona
trwał
a. Tygodnie ć
wiczeńdająlepsze rezultaty niżdni, a miesiące lepsze niżtygodnie.
W wypadku nawyków zł
ożonych, takich jakie skł
adająsięna kompetencjęemocjonalną,
okres ć
wiczeńniezbę
dny do uzyskania maksymalnych wyników wynosi od trzech do
sześ
ciu miesięcy albo jest jeszcze dł
uższy26 . (Więcej na temat spraw związanych z
ćwiczeniem tych umieję
tnoś
ci znaleźćmożna w Dodatku V).
Praktyczna wskazówka dotycząca poprawiania kompetencji emocjonalnej:
umieję
tnoś
ci, które jużposiada sięw jakimśstopniu albo dodaje do swojego repertuaru
−na przykł
ad lepsze sł
uchanie −można rozwinąćw czasie krótszym niżpotrzebny do
zastąpienia starych nawyków nowymi. Dawno nabyte nawyki sągł
ęboko zakorzenione.
Musimy wówczas pracowaćzarówno nad oduczeniem się starego nawyku, jak i
zastąpieniem go nowym, lepszym.
To, ile dokł
adnie czasu zajmie danej osobie opanowanie kompetencji emocjonalnej,
zależy od wielu czynników. Im bardziej zł
ożona jest kompetencja, tym dł
użej to trwa;
szybciej można nauczyćsięgospodarowania czasem, które zależy od kilku zaledwie
umieję
tnoś
ci (tj. samokontroli, która potrzebna jest, aby oprzećsiępokusie oddawania
sięczynnoś
ciom bę
dącym stratączasu, i dążeniu do osiągnię
ć
, które podsyca pragnienia
stania się bardziej skutecznym − mają zasadnicze znaczenie dla wł
aś
ciwego
gospodarowania czasem), niż−powiedzmy −umiejętnoś
ci przewodzenia, kompetencji
wyż
szego rzędu, która opiera sięna ponad półdziesiątku innych.
Dobry program zachę
ca do ć
wiczenia tych umieję
tnoś
ci równieżwe wł
asnym
zakresie, w czasie kiedy zajmujemy sięswoimi wł
asnymi sprawami. Chociażbowiem
do podniesienia na wyższy poziom takiej umieję
tnoś
ci jak sł
uchanie mogąnas skł
aniać
przyczyny natury zawodowej, to wię
kszoś
ćkompetencji emocjonalnych przydaje się
nam również w ż
yciu prywatnym. Rozpatrzmy takie oto skł
aniające do gł
ę
bszego
zastanowienia dane. W ramach typowego dwuletniego programu stacjonarnych
studiów magisterskich w zakresie biznesu sł
uchacze spę
dzają2500 godzin na zaję
ciach i
przygotowywaniu prac domowych. Zakł
adając, że ś
piąprzecię
tnie siedem godzin na
dobę, 10 500 godzin w cią
gu tych dwóch lat spę
dzają„na jawie”. Powstaje pytanie,
czego ucząsięprzez pozostał
ych osiem tysię
cy godzin?

25 Zob. na przykł
ad: Timothy T. Baldwin i J. Kevin Ford, „Transfer of Training”, Personnel Psychology 41(1988).
26 Badania nad korzyś
ciami, jakie dajądł
ugotrwał
e wysił
ki zmiany zachowania, prowadziłgł
ównie Kenneth Howard, psycholog z Northwestern
University. zob. na przykł
ad: Kenneth Howard i in., „The Dose-Effect Relationship in Psychotherapy”, American Psychologist 4 (1986); Kenneth
Howard i in., „Evaluation of Psychotherapy”, American Psychologist 51(1996).
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Pytanie to postawiłRichard Boyatzis i inni autorzy programu realizowanego w
Wetherhead. Uś
wiadomienie sobie przez naukowców faktu, że tyle dodatkowego czasu
mogł
oby byćwykorzystane na naukę, doprowadził
o do zgł
oszenia propozycji, by
wszę
dzie i zawsze, gdy powstaje do tego okazja, studenci uczyli sięsami. Podobnie jest
z pracą−nie spędzamy tam cał
ych dni (chociażmoże nam siętak wydawać
). Jeś
li
chodzi o kompetencje emocjonalne, to okazji do zmian dostarczają nam wszystkie
dziedziny życia; życie jest najlepsząuczelnią.
Przeniesienie umiejętnoś
ci nabytych dla potrzeb pracy na inne sfery życia, przynosi
ewidentne korzyś
ci. Kierowniczka, która uczy sięlepiej sł
uchaćswoich podwł
adnych,
przynosi tęumiejętnoś
ćdo domu i wykorzystuje w rozmowach z dzieć
mi. W niektórych
firmach, traktując to przeniesienie jako jednoznacznie korzystne, opracowuje się
program, który doprowadzićma do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej; w tym celu
starano sięcelowo zwiększyćelastycznoś
ći odpornoś
ćpracowników nie tylko w
zakł
adzie, ale równieżw domu.

Organizuj wsparcie
Wiceprezes jednej z największych w Ameryce firm produkują
cych ż
ywnoś
ćmiał
zarówno stopieńbakał
arza z inżynierii, jak i dyplom ukończenia studiów w zakresie
biznesu oraz iloraz inteligencji powyżej 125. Prezes chciałgo awansować, ale postawił
warunek −nie ma mowy o awansie, jeś
li nie zmieni stylu postę
powania.
Wiceprezes ów byłbowiem nietowarzyskim introwertykiem i z kolegami wolał
kontaktowaćsięza poś
rednictwem poczty elektronicznej i okólników niżbezpoś
rednio,
twarząw twarz. Na zebraniach zachowywałsięagresywnie i wojowniczo, a poza tym
zdradzałzapę
dy dyktatorskie. „Bez zmiany stylu bycia nie mógłmarzyćo awansie”,
wspomina instruktor kadr kierowniczych, którego sprowadzono specjalnie, by pomógł
dobrze sięską
dinąd zapowiadającemu wiceprezesowi.
Instruktor pracowałz nim indywidualnie. „Pomogł
em mu poznać jego czuł
e
punkty, żeby mógłunikaćsytuacji, w których traciłpanowanie nad sobą. Nauczył
em go
rozmawiaćz samym sobą
, żeby przygotowaćgo do sytuacji, w których skł
onny był
unosićsięzł
oś
cią. Miałw takich chwilach powtarzaćsobie: »Nie chcę, żeby mi sięto
znowu zdarzył
o, nie będę się zł
ościć
«. Poza tym zademonstrował
em mu metodę
tł
umienia zł
oś
ci, którąmiałstosować
, kiedy zauważ
yłzmiany fizjologiczne zwiastują
ce
jej narastanie. Polega ona na napięciu, a potem rozluźnieniu wszystkich mięś
ni. Jest to
szybka metoda relaksacji”.
Te sesje szkoleniowe trwał
y wiele miesięcy i w końcu wiceprezes posiadł
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umieję
tnoś
ć powś
ciągania zł
oś
ci. Indywidualne lekcje zasadniczych elementów
kompetencji emocjonalnych stająsięcoraz popularniejsze w amerykańskim biznesie;
proponuje sięje zwł
aszcza bardzo cenionym pracownikom. Instruowanie jest jednąz
wielu form, jakie przybieraćmoże dł
ugotrwał
e wsparcie. Temu samemu celowi może
sł
użyćinstytucja mentora.
Aczkolwiek przyję
ł
o sięuważać
, że rola mentora −przewodnika i doradcy zarazem
− polega na pomaganiu w rozwijaniu kariery zawodowej, to może on również
instruować podopiecznych w zakresie kompetencji emocjonalnych i wspierać ich
kształ
towanie. Jak stwierdził
a w swym znakomitym studium mentorów Kathy Kram,
dyrektorka kursów Master Business Art [Sztuki mistrzostwa w biznesie]
organizowanych przez WydziałZarządzania Uniwersytetu Bostońskiego, pracownicy
mogączerpaćdwojakiego rodzaju korzyś
ci z faktu posiadania mentora: pomoc w
kształ
towaniu swojej kariery zawodowej (w formie − na przykł
ad − protekcji czy
27
sponsorowania) oraz rady i instrukcje .
Uczymy sięw znacznej czę
ś
ci w sposób naturalny, podczas kontaktów z innymi
osobami w pracy, bez wzglę
du na to, czy moż
na je okreś
lićterminem „instruowanie”
czy nie. Judith Jordan, psycholog z Harvardu, wykazuje, że każ
dy kontakt jest okazją
dla obu stron do ć
wiczenia ich osobistych kompetencji i w ten sposób wzajemnego
rozwijania sięi kształ
cenia28.
Do takiego wzajemnego uczenia siędochodzi w sposób naturalny w stosunkach
między osobami na równorzędnych stanowiskach, które −w zależnoś
ci od swoich zalet
i ograniczeń−mogąwystę
powaćna zmianęw roli mentora i ucznia. „Niektóre firmy,
choć
by Bell Atlantic, wprowadzająeksperymentalnie tak zwane krę
gi mentorskie −
opowiada mi Kathy Kram. −Starająsięzgromadzićrazem grupy kobiet ze ś
rednich
szczebli zarządzania i związaćje z osobą z wyż
szego szczebla zarządzania, aby
omawiać wspólne problemy pojawiają
ce się w pracy. Dzielą się ze sobą
doś
wiadczeniami, opowiadają, jak radząsobie z kł
opotami i w ten sposób poszerzają
wzajemnie swój repertuar sposobów panowania nad takimi sytuacjami. Wszystko to w
celu umocnienia ich kompetencji społ
ecznych i emocjonalnych”.
Osoby, które nie mająformalnego mentora, mogąznaleźćsobie tymczasowego
instruktora, kogoś
, kto posiada konkretnąumiejętnoś
ći przez pewien czas będzie sł
użył
radą. Jak stwierdził
a Kram, każdy kontakt z kimś
, kto ma wię
ksze doś
wiadczenie czy
kompetencję, może być okazją do nauczenia się czegoś
. Osoby, które nawiązują
27 Kathy E. Kram”A Relational Approach to Career Development”, w: Douglas T. Hall and Associates, The Career Is Dead −Long Live the
Career (New Francisco: Jossey-Bass, 1996).
28 Judith Jordan i in. (red.), Woman’s Growth in Connections (New York: Guilford Press, 1991). Jak ś
wiadczy tytułtej ksią
żki [Rozwój kobiet
poprzez wzajemne więzi], wzajemne uczenie siębardziej odpowiada kobietom niżmęż
czyznom (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych).
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wielorakie kontakty z szerokim gronem współ
pracowników w różnych sferach
kompetencji, mająnajwię
ksze szanse na doskonalenie się
.
W ramach uczenia się kompetencji emocjonalnych uczestnicy kursu
organizowanego przez American Express Financial Advisors wybierająsobie często
„partnera do nauki”, czyli osobę, która przez paręmiesięcy po powrocie do pracy
zachęca do dalszego ć
wiczenia umieję
tnoś
ci nabytych na kursie. „Ludzie chętnie
wspierająsięwzajemnie, spotykając sięregularnie na lunchu albo dzwoniąc do siebie −
mówi Kate Cannon. −Omawiająwtedy nawyki, które starająsięzmienić
, takie jak
nadmierne martwienie sięalbo zbyt mał
ąpewnoś
ćsiebie. Dająsobie nawzajem rady,
udzielająwskazówek, dzieląsięuwagami”.
Taki system koleżeńskiej współ
pracy uł
atwia przeniesienie wyuczonych
umieję
tnoś
ci wchodzących w skł
ad inteligencji emocjonalnej na teren zakł
adu pracy29.
Dzię
ki temu możliwe jest równieżdawanie pomocnych wskazówek w chwili, kiedy są
one najbardziej potrzebne: „Jeś
li twój partner widzi, że ktośakurat naciska twój czuł
y
punkt, to może od razu to zasygnalizować
, abyśzdążyłsięprzygotować
, zanim dojdzie
do konfrontacji”, mówi Cannon. O takie momentalne wsparcie ł
atwiej jest wtedy, kiedy
−jak w American Express −szkolenie przechodzi wspólnie cał
a grupa.
Studenci w Weatherhead podzieleni sąna grupy liczące od dziesięciu do dwunastu
osób, a każ
da z nich ma wł
asnego doradcę
, którym jest ktośz zarządu jakiejśfirmy, oraz
osobę
, której zadaniem jest uł
atwienie wzajemnych kontaktów. Oprócz tego każ
dy
student ma opiekuna, menedżera ś
redniego szczebla albo doś
wiadczonego specjalistę
.
Dzię
ki temu studenci mająmożliwoś
ćzwrócenia sięo pomoc do róż
nych osób podczas
poprawiania swoich umiejętnoś
ci emocjonalnych. Mogąskorzystaćz rad kolegów,
doradcy albo opiekuna.

Dostarczaj wzorów
Podczas uczenia sięnowego zachowania niezwykle pomocne sąkontakty z osobą,
która znakomicie opanował
a danąkompetencję
. Uczymy się, obserwując innych; jeś
li
30
ktośpotrafi demonstrowaćjakąśumiejętnoś
ć
, to staje siędla nas żywym wzorem .
29 Zob. na przykł
ad: R.K. Flemming i B. Sulzer-Azaroff, „Peer Management: Effects on Staff Teaching Performance”, referat przedstawiony na
XV Dorocznym Zje ź
dzie Stowarzyszenia na Rzecz Analizy Behawioralnej [Fifteenth Annual Convention of the Association for Behavioral
Analysis], Nashville, Tennessee, 1990. Cyt. za: Tannenbaum i Yuld, „Training and Development”.
30 Duże znaczenie pozytywnych modeli dla zmiany zachowania jest bogato udokumentowane w pionierskich pracach Alberta Bandury. Zob. na
przykł
ad: Albert Bandura, „Psychotherapy Based on Modeling Principles”, w: A.E. Bergin i S.L. Garfield (red.), Handbook of Psychotherapy and
Behavior Change: An Empirical Analysis (New York: John Wiley and Sons, 1971).
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Z tego powodu osoby, które uczą kompetencji emocjonalnej, powinny byćjej
ucieleś
nieniem. Instruktorzy, którzy dużo mówiąo tych umieję
tnoś
ciach, ale zachowują
sięw sposób ś
wiadczący o tym, że sami ich nie posiadają, podważająwiaręw sens
uczenia się ich. Jeś
li chodzi o nauczenie kogoś posł
ugiwania się programem
komputerowym, to życzliwy stosunek nauczyciela do ucznia ma relatywnie nieduże
znaczenie, ale jest niezmiernie ważny, kiedy celem nauczania staje sięwzmocnienie
wyrazistoś
ci i zwiększenie wspólodczuwania ucznia w jego kontaktach z klientami albo
panowanie nad swoimi emocjami podczas zebrań.
Robert Caplan powiedziałmi, że podczas przygotowańdo wdrożenia programu
JOBS „był
o jasne, że potrzebni są instruktorzy, którzy są wzorem opanowania
kompetencji społ
ecznej i emocjonalnej. Tą podstawową zasadą kierowaliś
my się
zarówno dobierają
c instruktorów, jak i szkoląc ich. Aby utrzymaćich umiejętnoś
ci na
wysokim poziomie, przekazywaliś
my im stale uwagi na ten temat. W grupie
instruktorów musi stale panowaćtaka sprzyjająca atmosfera”.
Ogólnie biorąc, wzorujemy sięna osobach, które zajmująwysokąpozycjęw naszej
organizacji, co znaczy, że przejmujemy zarówno ich cechy pozytywne, jak i
negatywne 31. Kiedy szef jest niezrównoważ
ony − powiedzmy arbitralnie strofuje
podwł
adnych −to z reguł
y oni teżstająsięmniej tolerancyjni i bardziej szorstcy w
stosunkach z osobami, które im podlegają32.
Pewien menedżer z Eastman Kodak powiedziałmi: „Dawniej tutaj, w Rochester,
wszyscy pracowali w jednym miejscu, siedząc jeden obok drugiego. Widywał
eśkogoś
codziennie, poznawał
eśjego styl, sł
uchał
eśrad i uwag albo po prostu oglądał
eśdobre
wzory zachowań − ludzi, którzy wiedzieli, jak nawiązywać więzi porozumienia,
uważnie sł
uchać
, budowaćzaufanie i wzbudzaćszacunek innych. Teraz nie ma już
takich okazji nauczenia siętych umieję
tnoś
ci”.
Ponieważ−dodaje ów menedżer −jest teraz mniej okazji do stania sięwzorem
pożą
danych kompetencji i przekazania ich innym. Musi dokł
adaćwiększych starań, aby
osoby z zespoł
u nauczył
y się ich. Mamy plan kształ
cenia ludzi, uczenia ich
umieję
tnoś
ci, dzięki którym odnosi sięsukcesy, przy czym nie chodzi tylko o zdolnoś
ci
techniczne czy analityczne, ale umiejętnoś
ć przewodzenia − samoś
wiadomoś
ć
,
umieję
tnoś
ćprzekonywania i spolegliwoś
ć
.

31 Zob. na przykł
ad: H.M. Weiss, „Subordinate Imitation of Superior Behavior: The Role of Modeling in Organizational Socialization”,
Organizational Behavior and Human Performance 19(19977).
32 Charles C. Manz i Henry P. Sims, „Beyond Imitation: Complex Behavioral and Affective Linkages Resulting from Exposure to Leadership
Training Models”, Journal of Applied Psychology 71(1986).
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Zachę
caj i wzmacniaj
Przypatrzmy siępracy dwóch pielę
gniarek zatrudnionych w tym samym domu
opieki. Jedna odnosił
a siędo pacjentów szorstko i opryskliwie, czasami do takiego
stopnia, że można to nazwać okrucieństwem. Druga był
a wzorem współ
czucia i
33
opiekuńczoś
ci . Ta pierwsza zawsze kończył
a swoje zadania zgodnie z
harmonogramem i wykonywał
a polecenia, natomiast jej opiekuńcza koleż
anka naginał
a
czasami przepisy do potrzeb pensjonariuszy i − gł
ównie dlatego, że wiele czasu
poś
wię
cał
a na rozmowy z pacjentami −kończył
a często z opóźnieniem. Przeł
ożeni
wysoko oceniali ową chł
odną pielęgniarkę
, natomiast ta, która odnosił
a się do
podopiecznych ciepł
o i życzliwie, miał
a często kł
opoty, a oceny jej pracy był
y niskie. Jak
to możliwe, skoro statutowym celem domu opieki był
o okazywanie pensjonariuszom
troski, co znalazł
o wyraz nawet w nazwie tej instytucji?
Taki rozziew między gł
oszonymi celami i wartoś
ciami organizacji a tym, co się
faktycznie w niej dzieje, staje sięszczególnie jaskrawy, kiedy zachęca sięludzi do
rozwijania kompetencji emocjonalnych, których w codziennej praktyce najzwyczajniej
sięnie wspiera. W rezultacie pracownicy sąbardziej kompetentni emocjonalnie, niż
wymaga ich zajęcie albo niż okreś
lają to normy faktycznie przyjmowane w ich
organizacji.
Organizacja może pomagaćswoim czł
onkom rozwijaćkompetencje emocjonalne nie
tylko poprzez dawanie im moż
liwoś
ci skorzystania z odpowiednich kursów czy
szkoleń, ale także stwarzając atmosferę, w której takie samodoskonalenie się jest
nagradzane. W końcu nasze próby zmieniania sięnajlepiej udająsięw atmosferze, w
której czujemy się bezpiecznie34. Po to, by rozwinąć jaką
ś umiejętnoś
ć, trzeba ją
odpowiednio ć
wiczyć
, a by zachę
cićludzi do ć
wiczenia, trzeba jądoceniać
, co powinno
znaleźć odbicie w kryteriach naboru pracowników, przydział
u stanowisk pracy,
awansowania, oceny pracy i tak dalej. Mogł
oby też obejmować nagradzanie
doś
wiadczonych pracowników za opiekęnad nowymi oraz uwzględnianie przy ocenie
pracy faktu uczenia i instruowania w zakresie kompetencji emocjonalnych, jak również
stwarzanie okazji do 360-stopniowego opiniowania.
Po to, by ugruntowaćś
wieżo nabytąumieję
tnoś
ć
, trzeba wykazywaćsięniąw
pracy, w rzeczywistych, a nie symulowanych sytuacjach. Jeś
li między tym, czego się
nauczyliś
my na kursie, a tym, co dzieje sięw miejscu pracy, nie ma związku, to nauka ta
zda siępsu na budę. Kiedy mija „zauroczenie nauką”, to gaś
nie czę
sto zapałdo
wykazania siętym, czego sięnauczyliś
my. Dlatego tak ważne jest, by organizacja
33 Cyt. za: Cary Cherniss, Beyond Burnout (New York: Routledge, 1995).
34 David Kolb i Richard Boyatzis, „Goal Setting and Self-directed Behavior Change”, Human Relations 23, 1970.
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wytworzył
a klimat zachęcający do jak najszerszego wykorzystywania nowo nabytych
umieję
tnoś
ci. Przewija sięto stale w wypowiedziach osób pytanych o to, w jakim
stopniu korzystająw pracy z tego, czego nauczyli sięna szkoleniu 35 .
Najlepszy chyba klimat do ć
wiczenia sięw umiejętnoś
ciach emocjonalnych powstaje
wtedy, kiedy zabiera siędo tego wspólnie cał
a grupa, jak w niektórych zespoł
ach
kierowniczych American Express Financial Advisors. W zespoł
ach tych wszyscy,
wł
ącznie z ich szefami, poś
więcają wiele uwagi doskonaleniu kompetencji
emocjonalnych. Stał
ym punktem zebrańjest wzajemne przekazywanie sobie opinii o
postę
pach i wspieranie się, przeznacza sięteżpewien czas na przedyskutowanie tego,
jak poszczególni czł
onkowie zespoł
u radząsobie z osiąganiem celów, które wyznaczyli
sobie w zakresie kompetencji emocjonalnej.
W dodatku podczas oceny pracowników bierze siępod uwagęlistęumieję
tnoś
ci
obejmującąmię
dzy innymi kompetencje emocjonalne. „Szef każdego zespoł
u ocenia
wszystkich jego czł
onków, a każdy wiceprezes robi to samo w odniesieniu do siebie −
mówi Cannon. −Nastę
pnie dyskutująo tych obszarach, co do których ich opinie się
różnią. Wnioski przedstawia sięprezesowi firmy. Tutaj naprawdęlicząsiętakie rzeczy
jak umiejętnoś
ćnawiązywania i podtrzymywania kontaktów, motywowania samego
siebie i innych, kierowania sobą”.
Tużpo objęciu funkcji szefa Banker’s Trust New York Frank Newman zatrudnił
firmę doradczą dla opracowania programu, który uś
wiadomił
by pracownikom
a
najwyższego kierownictwa, ż
e by firma mogł
a nadal rywalizowaćz innymi, muszą
36
podnieś
ćswoje umiejętnoś
ci społ
eczne . Zrozumieli oni, że o awansie decydująw takim
samym stopniu wyniki finansowe, jak umiejętnoś
ci emocjonalne.
A jak udał
o sięNewmanowi skł
onićbankierów i kupców do zwrócenia uwagi na te
umieję
tnoś
ci? Brałosobiś
cie udziałprzynajmniej w częś
ci każdego kursu, a wś
ród
nauczycieli byli czł
onkowie rady nadzorczej banku. Szef sekcji szkolenia banku
podsumowałto tak: „Teraz nikt nie może powiedzieć
: »Mój szef stwierdził
, że to nie jest
ważne«„.

Oceniaj
Przede wszystkim ustanów rzetelne mierniki wyników, zwł
aszcza umieję
tnoś
ci,
które był
y celem szkolenia, i bierz pod uwagęoceny jakoś
ci pracy. Najlepsze systemy
35 Zob. na przykł
ad: Van Velsor i Musselwhite, „The Timing of Training”.
36 Za: Business Week, October 20, 1997.
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ocen opierająsięna pomiarach wyników dokonywanych przed szkoleniem i po nim, na
trwających przez wiele miesięcy po zakończeniu kursu pomiarach kontrolnych oraz na
porównaniu tych wyników z wynikami wybranych losowo grup kontrolnych.
Przeprowadzenie takich idealnych pomiarów moż
e w różnych powodów okazaćsię
trudne, ale zawsze uciec sięmożna do metod alternatywnych, jak choćby wykorzystania
− zamiast grupy kontrolnej − ś
rednich wyników pomiaru danej umiejętnoś
ci albo
porównania zmian stopnia opanowania uczonej umieję
tnoś
ci ze zmianami w zakresie
umieję
tnoś
ci, które nie był
y przedmiotem szkolenia. I jeś
li okaże się, że program nie
speł
nia pokł
adanych w nim nadziei, to informacje te moż
na wykorzystaćna następnym
etapie szkolenia.
Jednak prawie nigdzie nie postępuje sięzgodnie z tymi prostymi zasadami. Wprost
przeciwnie, między tym, co −jak pokazująbadania −powinno sięrobić
, a tym, w jaki
sposób faktycznie prowadzi się i ocenia szkolenia, istnieje przepaś
ć
. Ankieta
przeprowadzona w pię
ciuset firmach z listy „Fortune” wykazał
a, że wprawdzie
szefowie dział
ów szkolenia uważają, że powinno sięoceniaćpoziom i wyniki kursów,
aby okreś
lić
, czy firma zyskuje na nich, ale prawie w ogóle nie dokonuje siętakich
ocen37.
Najpowszechniejszym ź
ródł
em danych sąkarty ocen sł
uchaczy oraz utrzymujące się
zapotrzebowanie na dany kurs czy szkolenie, co jest bardziej wskaźnikiem popularnoś
ci
programu niż zbiorem rzetelnych wskaźników poprawy jakoś
ci pracy. Badania
ś
wiadczą, że nie ma ż
adnego zwią
zku między zadowoleniem sł
uchaczy a poziomem ich
umieję
tnoś
ci demonstrowanym w pracy. W jednej z recenzji uję
to to bardzo lakonicznie
38
i trafnie: „Z faktu, że cośsięlubi, nie wynika, że sięto umie” .
Ani jedna organizacja nie stosował
a rutynowo najlepszej metody oceniania,
polegającej na pomiarach poziomu danej kompetencji przed i po szkoleniu. Dziesięć
procent badanych firm stwierdził
o, że robi to od czasu do czasu, ale wiele z nich,
zamiast na wynikach pracy, koncentrował
o sięna zmianie postaw uczestników kursów.
Powoli jednak ulega to zmianie. Jeden z najambitniejszych z dotychczasowych
projektów realizuje się w Szkole Zarządzania Weatherheada39. Studentów, którzy
ukończyli kurs umiejętnoś
ci zarządzania, prosi się, by zgodzili sięna dł
ugookresowe
badania, które majądaćodpowiedźna pytanie, czy wykorzystywanie tych umiejętnoś
ci
w pracy daje im jakąkolwiek przewagęnad innymi i ma wpł
yw na przebieg ich kariery
zawodowej. Projekt przewidziany jest na pięć
dziesiąt lat.

37 William H. Clegg, „Management Training Evaluation: An Update”, Training and Development Journal, February 1987.
38 Tannenbaum i Yuld, „Training and Development”.
39 Badaniami tymi kieruje Richard Boyatzis.
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RozdziałXII
Wczućsięw puls firmy

UCZESTNIKOM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI BIZNESU, w której niedawno wziął
em
udział
, zadano pytanie: „Czy wasza organizacja ma deklaracjęcelu?” Mniej więcej dwie
trzecie obecnych podniosł
o w góręręce.
Potem zapytano: „Czy ta deklaracja celu opisuje codziennąrzeczywistoś
ćżycia
organizacyjnego?” Tym razem tylko kilka osób podniosł
o rę
ce.
Kiedy mię
dzy deklarowanym celem organizacji a tym, co sięw niej rzeczywiś
cie
dzieje, istnieje przepaś
ć
, prowadzi to do nieuniknionych negatywnych skutków
emocjonalnych, które mogąprzybieraćróżne formy, od obronnej cynicznej postawy
poczynają
c, a na zł
oś
ci, a nawet rozpaczy, kończąc. Firmy, które zwiększajązysk, nie
licząc sięz wynikającym z ich zał
ożeństatutowych systemem wartoś
ci, pł
acąza to
wysokącenęemocjonalną
, jakąjest poczucie wstydu i winy oraz sprzeniewierzenia się
swoim przekonaniom.
Emocjonalnie inteligentna organizacja musi usunąćwszelkie rozbieżnoś
ci między
gł
oszonymi przez siebie wartoś
ciami a tymi, którymi faktycznie kieruje sięw codziennej
praktyce. Jasnoś
ćco do wartoś
ci przyś
wiecają
cych dział
aniom organizacji, ducha i celu
prowadzi do pewnoś
ci siebie przy podejmowaniu decyzji o żywotnym znaczeniu dla jej
interesów.
Deklaracja celu ma funkcjęemocjonalną, polegającąna wyartykuł
owaniu wspólnego
poczucia dobra, które pozwala nam pracowaćw przekonaniu, ż
e to, co robimy, jest
warte zachodu. Praca w firmie, która mierzy swoje osiągnięcia wedle kryteriów
wyż
szych, a nie tylko czysto finansowych, podnosi morale i dodaje energii.
Wiedza o tym, jakie sąte podzielane przez ogółpracowników wartoś
ci, jest czymśw
rodzaju samoś
wiadomoś
ci emocjonalnej w wymiarze nie jednostkowym, lecz
organizacyjnym. Organizacja, podobnie jak jednostka, ma silnie i sł
abe punkty w
zakresie róż
nych umieję
tnoś
ci oraz pewnąś
wiadomoś
ćtego stanu rzeczy. Te plusy i
minusy powinny zostaćrozpoznane na każ
dym szczeblu każdej organizacji, od dużych
dział
ów poczynając, a na najmniejszych zespoł
ach kończąc.
Jednak niewiele organizacji ocenia w taki sposób swoje wady i zalety. Ile firm
orientuje się, na przykł
ad, w których dział
ach popeł
niający bł
ę
dy menedżerowie
napeł
niają swoich podwł
adnych żalem i strachem albo którzy spoś
ród ich
przedstawicieli handlowych wyróżniająsięprzedsiębiorczoś
cią
? Wiele organizacji może
uważać
, że uzyskuje takie dane poprzez wewnątrzzakł
adowe pomiary zadowolenia z
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pracy, zaangaż
owania i tym podobnych zjawisk, ale te standardowe badania nie dają
często prawdziwego obrazu rzeczywistoś
ci emocjonalnej.
Oś
rodek Kadr i Kształ
cenia w Federalnym Urzę
dzie Zarządzania Kadrami,
kierowany przez Marylin Gowing, oceniłniektóre z najszerzej stosowanych w
organizacjach metod pomiaru1 . W jakim stopniu pozwalająone oszacowaćinteligencję
emocjonalnąna poziomie organizacji?
Otóżokazał
o się
, że −jak ujęł
a to Gowing −w tym, co sięmierzy, istnieją„pewne
zadziwiające luki”. Luki te wskazująna brak orientacji w czynnikach, które poprawiają
skutecznoś
ćdział
ania organizacji, a jednocześ
nie na sposoby diagnozowania przyczyn
kiepskiej jakoś
ci pracy. Najpoważniejsze luki dotyczą2:
Samoś
wiadomoś
ci emocjonalnej −rozpoznawania klimatu emocjonalnego i jego
wpł
ywu na jakoś
ćpracy.
Dą
ż
enia do osiągnię
ć−analizowania otoczenia w poszukiwaniu danych o
decydującym znaczeniu i okazji do wykazania sięprzedsiębiorczoś
cią
.
Zdolnoś
ci przystosowania się−elastycznoś
ci w obliczu wyzwańlub przeszkód.
Samokontroli −efektywnej pracy w stresujących sytuacjach zamiast wpadania
w panikęczy zł
oś
ćlub ulegania trwodze.
Sumiennoś
ci −solidnoś
ci, która budzi zaufanie.
Optymizmu −niepoddawania sięw obliczu niepowodzeń.
Empatii −zrozumienia uczući punktu widzenia innych, zarówno klientów,
jak i współ
pracowników.
Wspierania róż
norodnoś
ci −traktowania różnic jako szans na sukces.
Świadomoś
ci politycznej − rozumienia pojawiających się trendów
1 Analiza stosowanych w organizacjach metod pomiaru, zob.: Mary York, US Office of Personnel Management, spr awozdanie niepublikowane,
November 1997. Wś
ród narzę
dzi oceny i wzorów osią
gają
cych znakomite wyniki organizacji, które był
y przedmiotem tej analizy, znajdująsię
:
S.M. Arad i M.A. Hanson, „High Performance Workplace: A Construct Definition”, referat przedstawiony na XII Dorocznej Konferencji
Towarzystwa Krzewienia Psychologii Przemysł
u i Organizacji [Twelfth Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational
Psychology], St. Louis, MO; David Campbell, The Campbell Organizational Survey: For Surveying Employee Attitudes about Organizational
Issues, National Computer Systems, 1988; James Collins i J.I. Porras, Built to Last: Successful Habits for Visionary Companies (New York:
Harper Collins Publishers, 1994); D.R. Denison, Organizational Dynamics: Bring Corporate Culture to the Bottom Line (New York: American
Management Association, 1984); D.R. Denison i A.K. Mishra, „Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness”, Organization
Science, vol. VI(II), 1995; D.R. Denison i W.S. Neale, DENISON; Organizational Culture Suruey, Linking Organizational Cuture to the Bottom
Line, AVAIT, 1994; Jac Fitz-Enz, The 8 Practices of Exceptional Companies: How Great Organizations Make the Most of Their Human Assets
(New York: American Management Association, 1997); D.J. Kravetz, The Human Resource Reuolution: Implementing Progressiue Management
Practices for Bottom-Line Success, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1988); United States Office of Personnel Management, Building a
Model Agency; Chang ing OPM’s Culture to Support Workplace Partnership and Diversity Initiatives, Organizational Assessment Survey
(Washington, DC: US Office of Personnel Management, 1995).
2 Wstępna analiza wykazał
a, że najwyżej jedna z list cech o decydującym znaczeniu dla wydajnoś
ci organizacji uwzględniał
a kompetencję
emocjonalnąna poziomie zespoł
u (znacznie czę
ś
ciej umiejętności emocjonalnych nie był
o na żadnej liś
cie).
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gospodarczych, politycznych i społ
ecznych.
Wpł
ywania na innych −znajomoś
ci metod oddział
ywania.
Tworzenia wię
zi −utrzymywania osobistych bliskich kontaktów z osobami z
innych częś
ci organizacji.
Znaczenie tych kompetencji dla każdej organizacji wydaje sięoczywiste. Kiedy piszę
te sł
owa, szefowie Microsoft publicznie lamentująnad brakiem ś
wiadomoś
ci politycznej
ich organizacji. Niedostatek tej umieję
tnoś
ci postawiłich na niekorzystnej pozycji w
batalii z Departamentem Sprawiedliwoś
ci oskarżającym firmę o praktyki
monopolistyczne.
Mimo to trudno stwierdzić
, w jakim stopniu każda z tych zbiorowych kompetencji
przyczynia siędo lepszego funkcjonowania organizacji. Nie o to wszakże tu chodzi, lecz
o to, że nikt nie wydaje siętego analizować
.
Wyobraźmy sobie, jakie korzyś
ci odnosząfirmy, które dbająo rozwój i krzewienie
tych umiejętnoś
ci, i jakie problemy wył
aniająsięprzed firmami, które o to nie dbają.
Pozwolę sobie wykazać to na przykł
adzie trzech kompetencji: samoś
wiadomoś
ci,
kierowania emocjami i dą
żenia do osiągnię
ć
.

Ślepe plamki
W upalny sierpniowy dzieńwypoczywająca na plaży czteroosobowa rodzina zbiera
ręczniki kąpielowe, zabawki i pozostał
y sprzę
t i brnie przez gorący piasek do
samochodu, kiedy mł
odsze dziecko, pięcioletnia dziewczynka, zaczyna jęczeć
:
−Chcępić
. Dajcie mi pić.
Ojciec, zirytowany jej pł
aczliwym tonem, mówi do matki:
−Gdzie ona nauczył
a siętak zawodzić
?
Potem, odwróciwszy siędo dziecka, mówi krótko:
−Nikt cięnie sł
yszy, kiedy mówisz takim gł
osem −i ignorując jej lamenty, idzie
dalej.
Dzię
ki niezliczonym podobnym do tej −choćczę
sto bardziej zawoalowanym −
uwagom każdy z nas uczy sięw rodzinie regułwyrażania emocji.
Reguł
a pierwsza: Oto, co zauważamy.
Reguł
a druga: Oto, jak to nazywamy.
Reguł
a trzecia: Oto, czego nie zauważamy.
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Reguł
a czwarta: Ponieważtego nie zauważamy, nie mamy dla tego żadnej
nazwy.
Podobnie rzecz sięma z organizacjami. W każ
dej istnieje wyraźna, odmienna od
pozostał
ych strefa wspólnych doznań i przeżyć− podzielanych uczuć i znanych
wszystkim informacji −o których sięnie mówi (a jeś
li sięmówi, to tylko w cztery oczy,
nigdy otwarcie), a zatem spycha sięje w niebyt. Moż
na by rzec, że ich obraz pada na
plamkęś
lepąoka.
W takich oficjalnie nie zauważanych strefach czają się wielkie zagrożenia. Na
przykł
ad fakt, że w singapurskim oddziale Barings Bank jeden urzędnik zajmowałsię
zarówno oficjalnymi, jak i nieoficjalnymi operacjami finansowymi −a wię
c, że nikt nie
kontrolowałdokonywanych przez niego transakcji −umożliwiłmu sprzeniewierzenie
setek milionów dolarów, co doprowadził
o cał
y bank do ruiny. W gigantycznym
przedsię
biorstwie obrotu pł
odami rolnymi, Archer Daniels Midland, zmowa
urzę
dników wysokiego szczebla w kwestii ustalania cen skończył
a siępostawieniem
przed sądem wielu osób z kierownictwa firmy.

Organizacyjna rodzina
Reguł
y, które mówiąnam, co możemy wyrażaćw pracy, a czego nie, sączęś
cią
niepisanej umowy, której przestrzegania domaga siękażda organizacja. Trzymanie się
tych regułto koszt, jaki pł
acimy za to, że jesteś
my czł
onkiem danej organizacji. Nie
zauważ
amy, na przykł
ad, że nasz bezpoś
redni przeł
ożony jest alkoholikiem, który
przed wieloma laty zajmowałwyższe stanowisko, ale zostałtu przesunięty, żeby nie
wchodzićw drogęnaczelnemu kierownictwu. Zał
atwiamy po prostu wszystko z jego
zastę
pcą(który w istocie rzeczy wykonuje za niego cał
ąpracę), tak jak cał
a reszta.
Strach −który nie jest nieuzasadniony −zmusza ludzi do przymykania oczu na
różne sprawy i milczenia. Weźmy choć
by „czarne owce”, osoby należące do organizacji,
które publicznie ujawniająjej niecne dział
ania. Badania takich osób zatrudnionych w
biznesie wykazują, że na ogółnie kierują sięone chęcią zemsty i nie dział
ają z
egoistycznych pobudek, ale − wprost przeciwnie − przyś
wieca im wzniosł
y cel:
przywiązanie do zasad etyki zawodowej albo do gł
oś
no deklarowanych zasad i misji
organizacji. Mimo to większoś
ćz nich, zamiast zasł
użyćsobie na podziękowania,
naraża sięna różnego rodzaju restrykcje i prześ
ladowania ze strony organizacji −
zwolnienie, nękanie procesami sądowymi i tak dalej.
A dzieje siętak dlatego, że popeł
niająnajgorszy, niewybaczalny grzech −mówiąo
tym, o czym sięnie mówi. Ich usunię
cie z organizacji jest dla wszystkich pozostał
ych
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jasnym sygnał
em: „Jeś
li chcesz nadal byćczł
onkiem, udawaj, że nic nie widzisz”. Jeś
li
taka zmowa milczenia prowadzi do tego, że nikt nie stawia pytańmają
cych istotne
znaczenie dla skutecznoś
ci dział
ania organizacji, to zagraża ona jej istnieniu.
Przyczynia się to również do drażnią
cego udawania ze strony wszystkich
zainteresowanych, o czym ś
wiadczy nastę
pujący obrazek z zebrania czł
onków
kierownictwa pewnej firmy:
Podwł
adni byli cał
kowicie zgodni co do tego, że za dużo czasu poś
więca sięna
przedstawianie spraw, po to tylko, by prezes byłzadowolony. Tymczasem prezes
wyznał
, ż
e nie lubi sł
uchaćdł
ugich i czasami nudnych wstę
pów (zwł
aszcza kiedy
wcześ
niej zapoznałsięsam z większoś
ciądanych). Mimo to uważał
,ż
e trzeba siętego
trzymać
, ponieważ daje to podwł
adnym poczucie większego zaangażowania w
3
rozwiązywanie problemów!

Interes to interes
Na początku lat dziewię
ć
dziesią
tych Carl Frost, amerykański doradca w sprawach
interesów, spotkałsię w Szwecji z zał
ogą firmy Volvo4. Tematem rozmowy był
y
wyjątkowo dł
ugie wakacje, których wszyscy pracownicy zakł
adów spodziewali się
owego roku. Frosta niepokoiłjednak zł
owieszczy fakt, który zadecydowało tym
przedł
użonym urlopie; otóżzał
ogęczekałdł
ugi wypoczynek tylko dlatego, że bardzo
spadł
a sprzedaż artykuł
ów wytwarzanych przez firmę. Magazyny był
y peł
ne, a
ponieważpopyt znacznie sięobniż
ył
, stanę
ł
y linie montażowe.
Frost stwierdził
, że menedżerów nie tylko nie niepokoi decyzja zarządu o
przedł
użeniu urlopów, ale nawet sąz niej zadowoleni. On sam odczuwałjednak
potrzebę ukazania faktów, których pracownicy Volvo zdawali sięnie dostrzegać
.
Podstawowe znaczenie miałfakt, że Volvo zostawał
o w tyle w ogólnoś
wiatowym
wyś
cigu o zdobycie rynku samochodów, a koszty wytwarzania był
y tam większe niżw
jakimkolwiek innym dużym przedsię
biorstwie motoryzacyjnym na ś
wiecie.
Wyprodukowanie jednego auta zabierał
o Szwedom dwa razy tyle czasu co firmom
japońskim, a sprzedażna rynkach zagranicznych zmalał
a w ostatnich latach o poł
owę.
Firma przeżywał
a kryzys, a jej przyszł
oś
ć − i przyszł
oś
ć jej pracowników −
wyglądał
a ponuro. A jednak −jak po latach opowiadałmi Frost −wszyscy zachowywali
3 Zob.: Chris Argyris, „Interpersonal Barriers to Decision Making”, Harvard Business Review, March/April 1966.
4 Carl F. Frost, Changing ForEver: The Well-Kept Secret of America s Leading Companies (East Lansing: Michigan State University Press,
1996).
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się
, jakby nie dział
o sięnic zł
ego. Nikt zdawałsięnie dostrzegaćżadnego związku
między czekającym go dł
ugim urlopem a niepewnąprzyszł
oś
ciąfirmy.
Frost uważał
, że taka zblazowana postawa był
a oznakąniepokojącej niesprawnoś
ci
systemu komunikowania się, która pozwalał
a pracownikom ignorować wszelkie
związki między ich osobistąsytuacjąa losem cał
ej firmy. To z kolei sprawiał
o, że nie
czuli ani potrzeby, ani obowiązku starania się o to, by firma stał
a się bardziej
konkurencyjna.
Uczulenie pracowników na takie sprawy możliwe jest tylko wtedy, kiedy szczerze i
otwarcie przedstawia sięsytuacjęfirmy, a wię
c kiedy wewnętrzny obieg informacji jest
sprawny. Do tego z kolei potrzebna jest atmosfera, w której ceni sięprawdę, choć
by był
a
najbardziej niepokojąca, i wykazuje gotowoś
ć do przedyskutowania wszystkich
aspektów problemu i wysł
uchania argumentów wszystkich stron. Taka dyskusja jest
wszakże możliwa tylko wtedy, kiedy pracownicy wiedzą, że mogąmówić
, co myś
lą,
bez obawy o to, że zostanąukarani, napiętnowani czy wyś
miani.
W sondażu przeprowadzonym przez Coopers & Lybrand poś
ród 100 najlepszych
wedł
ug „Fortune” firm tylko 11 procent dyrektorów stwierdził
o, ż
e „w mojej firmie
przynoszący zł
e wieś
ci naraż
ająsięna prawdziwe ryzyko”. Jednak jużjedna trzecia
menedżerów ś
redniego szczebla w tych samych firmach uważał
a, że osoby takie
narażająsięna poważne przykroś
ci, a spoś
ród szeregowych pracowników opiniętaką
5
wyrażał
a prawie poł
owa .
Ta rozbieżnoś
ć ocen między najwyższym kierownictwem a osobami, które
codziennie mająbezpoś
redni kontakt z realiami pracy, oznacza, że gł
ówni decydenci
mogądział
aćw prześ
wiadczeniu, iżotrzymująwszystkie potrzebne im dane, podczas
gdy ci, którzy posiadająte dane −zwł
aszcza dotyczące niepokojących faktów −bojąsię
przekazaćje wyżej. Przywódcy, którzy nie dbająo stworzenie atmosfery zachę
cającej
podwł
adnych do dzielenia się z nimi zł
ymi przeczuciami i stawiania wszelkich
cisną
cych sięim na usta pytań, w tym o niepokojące wieś
ci, sami prosząsięo kł
opoty.
W takiej sytuacji −powiada William Jennings, który prowadziłte badania z ramienia
Coopers & Lybrand: „Pracownicy mogązacząćpostrzegaćkontrolęwewnętrznąjako
przeszkodę dla zwiększenia produktywnoś
ci i zaniechać przekazywania istotnych
informacji, koncentrując sięna staraniach »wykonania normy«„6 .
Wieś
ćgł
osi, że przed paroma laty ówczesny prezes PepsiCo, Wayne Calloway,
przeprowadzałosobiś
cie rozmowy z osobami ś
wieżo zatrudnionymi na stanowiskach
kierowniczych, mówiąc im: „Sądwa sposoby na to, żeby stąd wylecieć
. Pierwszy −nie
wykonywaćswojej normy. Drugi −kł
amać
. Ale najszybszym sposobem jest kł
amanie o
5 William Jennings”A Corporate Conscience Must Start at the Top”, New York Times, December 29, 1996.
6 Tamż
e.
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swoich normach”.
−Jeś
li zachował
eśdla siebie jakieśinformacje, zwł
aszcza o katastrofalnym stanie
interesów, byłbez litoś
ci −powiedziałmi był
y współ
pracownik Callowaya. −Ale jeś
li
przekazał
eśje natychmiast, byłbardzo wdzię
czny. Wynikiem tego był
a atmosfera, w
której ludzie mówili o problemach bardzo szczerze i otwarcie.
Porównajmy to z tym, co usł
yszał
em od kierownika ś
redniego szczebla jednej z firm
zajmujących się zaawansowanymi technologiami: „U nas mówienie prawdy
równoznaczne jest z przekreś
leniem szans na zrobienie kariery”.

Kierowanie emocjami
O stanie organizacji ś
wiadczą mię
dzy innymi typowe stany emocjonalne jej
czł
onków. Teoria systemów mówi, że lekceważenie jakiejkolwiek kategorii danych
ogranicza zdolnoś
ćzrozumienia sytuacji i reakcji na nią
. Sondowanie gł
ębinowych
prądów emocjonalnych w organizacji daje konkretne korzyś
ci.
Zobaczmy, jak wyglądał
a pod tym wzglę
dem sytuacja w zakł
adzie gazownictwa
Petro Canada, najwię
kszej w tym kraju rafinerii ropy naftowej i gazu. „W zakł
adach
gazowniczych doszł
o do fali wypadków, niekiedy kończą
cych się ś
miercią
pracowników −opowiada mi doradca, do którego rafineria zwrócił
a sięz proś
bąo
pomoc. −Odkrył
em, że w panującej w przemyś
le petrochemicznym kulturze męskoś
ci
nikt nie przyznawałsię do swoich uczuć
. Jeś
li ktośprzyszedłdo pracy na kacu,
zmartwiony chorobądziecka albo przygnębiony sprzeczkąz żoną
, to koledzy nigdy nie
pytali go, co sięstał
o, jak sięczuje albo czy nadaje siędo cięż
kiej przecieżroboty. W
rezultacie taki facet byłnieuważny i powodowałwypadek”.
Poznawszy tęopinięi zorientowawszy się, jakie sąkoszty ignorowania emocji w
miejscu pracy, dyrekcja przedsię
biorstwa zorganizował
a cykl warsztatów dla zał
ogi,
„aby ukazaćjej, że samopoczucie pracowników ma poważne konsekwencje, że sięliczy.
Ludzie przekonali się
, że muszązwracaćuwagęna zachowanie kolegów i że pytając
kogośo to, jak sięczuje, wyrządzająi jemu, i sobie przysł
ugę
. Jeś
li ktośbyłdanego dnia
nie w sosie, to trzeba mu był
o powiedzieć
: »Nie nadajesz siędzisiaj do roboty. Nie mogę
z tobąpracować
«. Od razu poprawiłsięstan bezpieczeństwa w pracy”.
Nie znaczy to bynajmniej, że organizacja powinna staćsięmiejscem, w którym
ludzie obnażająprzed innymi swoje uczucia albo otwierajądusze niczym w jakiejś
koszmarnej wizji zakł
adu pracy jako salonu emocjonalnego albo terenu spotkańosób o
nadmiernej wrażliwoś
ci. Zamazywał
oby to bowiem granicęmiędzy pracąa życiem
prywatnym, co jużsamo w sobie jest oznakąniekompetencji emocjonalnej.
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Z punktu widzenia zakł
adu pracy uczucia licząsięo tyle, o ile uł
atwiająlub
utrudniająosiągnięcie wspólnego celu. Z drugiej wszakże strony, nasze interakcje z
pozostał
ymi osobami w pracy sątakimi samymi kontaktami jak wszystkie inne, a zatem
i w tej sferze dział
ająnasze emocje. Specjalista do spraw kierowania Warren Bennis ujął
to tak: „Ludzie czująsiępozostawieni sami ze swoimi problemami −bólem, urazami,
samotnoś
cią, zamykanymi im przed nosem drzwiami, wszystkim tym, co pozostaje nie
wypowiedziane i nie wysł
uchane. Omawianie tego jest niedopuszczalne”.
W wielu organizacjach reguł
y, które marginalizują rzeczywistoś
ć emocjonalną,
odwracająnasząuwagęod zaburzeńemocjonalnych, jak gdyby nic one nie znaczył
y.
Takie klapki na oczach powodująnie kończące sięproblemy i demoralizujące zał
ogę
decyzje, atmosferę utrudniającą twórcze podejś
cie i podejmowanie decyzji,
lekceważenie ogromnego znaczenia umieję
tnoś
ci społ
ecznych, niezdolnoś
ć do
motywowania ludzi do pracy (nie wspominając jużo inspirowaniu), ukł
adanie pustych
deklaracji celów i czczych sloganów, kierowanie wedł
ug litery regulaminu, brak zapał
u
czy energii do pracy, mozolnąharówkęzamiast spontanicznego dział
ania, zanik ducha
zespoł
owego i solidarnoś
ci, markowanąpracęzespoł
ów.

Wypaliłsię
? Sam jest sobie winny
Jeden z kierowników wyż
szego szczebla szybko rozwijającej sięi mnożą
cej zyski
firmy −w której rotacja personelu doszł
a ostatnio do 40 procent −powiedziałmi: „Na
samej górze pracujemy bez przerwy i wielu z nas to kandydaci do rozwodu. Jesteś
my
znakomicie wynagradzani, ale jeś
li nie jesteśkaż
dego roku lepszy niżpoprzedniego, to
cięwywalają. Tutaj nie istnieje cośtakiego jak pewnoś
ćmiejsca pracy”.
Takie peł
ne żalu i przygnę
bienia doniesienia stał
y sięciemnąstronąkrajobrazu
organizacyjnego, w którym presja nowych technologii i konkurencji zwię
kszył
a
wszelkiego rodzaju wymagania. „Tu stale wszystko wrze − mówi mi menedżer z
odnoszącej wielkie sukcesy firmy. −W dzisiejszych czasach nie moż
na zaznaćchwili
spokoju, jużchoć
by przez samązł
ożonoś
ćotoczenia, w którym prowadzi sięinteresy.
Dawniej czł
owiek wracałdo domu i mógłodpoczą
ć
, ale teraz, kiedy pracuje sięw firmie
dział
ają
cej na cał
ym ś
wiecie, musisz byćdo dyspozycji przez dwadzieś
cia godzin na
dobę−o czwartej rano dzwonićdo Europy, a do pół
nocy do Azji”.
Jego firmie udaje sięskł
onićludzi do nieustannego wysił
ku za pomocąogromnych
gratyfikacji finansowych − nigdzie nie pł
acą tak dobrze, a wielu pracowników
otrzymuje premie wielokrotnie przekraczające ich stał
e wynagrodzenie. Dzięki tej
strategii firma wygrywa na rynku, ale czę
sto pociąga to za sobąwysokie koszty
indywidualne. Firmy takie zwiększająproduktywnośćw zawrotnym tempie, ale tylko
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do pewnego momentu. Najbardziej zaharowani pracownicy zarabiająkrocie, ale jeś
li
przez dł
uższy czas bę
dązwijaćsięjak w ukropie i dział
aćw takim stresie, to na pewno
ucierpi na tym ich życie prywatne, morale lub zdrowie albo wszystko naraz.
Niewiele organizacji przyznaje siędo tego, ż
e to one same stwarzająw znacznym
stopniu takągorą
czkowąatmosferę. Częś
ciej obwiniająza to ofiarę. „Wypalenie sięjest
naprawdęproblemem jednostki −powiedziałbadaczom pewien dyrektor naczelny 7. −
Nie ma to żadnego faktycznego wpł
ywu na produktywnoś
ćorganizacji. To delikatny
problem, a nie jasno okreś
lona sprawa finansów czy strategii firmy. Jeś
li ktośchce
skorzystaćz kursu umiejętnoś
ci emocjonalnych albo wykorzystać urlop na dobry
odpoczynek, to bardzo dobrze. Po to wł
aś
nie sąte rzeczy. Poza tym organizacja
niewiele moż
e tu zrobić”.
Dyrektor ów popeł
nia karygodny bł
ąd, zakł
adając, że organizacja niewiele może
zrobićw tej sprawie, a wyczerpanie emocjonalne nie odbija sięna produktywnoś
ci
firmy. Jedną z charakterystycznych cech wypalenia sięjest spadek efektywnoś
ci i
zdolnoś
ci wykonywania nawet rutynowych zadań. Jeś
li zdarza się to nie paru
jednostkom, ale ogarnia szerokie krę
gi pracowników, to musi na tym ucierpiećpraca
cał
ej firmy.
Ukazująto dobitnie badania nad wypaleniem sięu pielęgniarek. W dużym centrum
medycznym stopień, w jakim pielę
gniarki na oddział
ach szpitalnych zdradzał
y
klasyczne objawy wypalenia się, takie jak cynizm, wyczerpanie i rozczarowanie
warunkami pracy, korelowałz niezadowoleniem pacjentów z opieki. Im bardziej
zadowolone był
y pielęgniarki z pracy, tym wyżej pacjenci oceniali ogólną opiekę
8
medyczną. Ponieważpacjenci sąklientami, którzy wybierająmiejsca, gdzie chcąwydać
pieniądze z ubezpieczenia, ich opinia wpł
ywa w znacznym stopniu na konkurencyjnoś
ć
szpitali, w których pracujątakie pielę
gniarki.
Zważmy równieżna to, jakie niesie to ryzyko, kiedy sprawy źle sięukł
adają.
Badania, którymi obję
to dwanaś
cie tysięcy pracowników sł
użby zdrowia, wykazał
y, że
tym szpitalom i oddział
om, których personel najbardziej skarżyłsięna stresują
ce
9
warunki pracy, wytoczono najwię
cej spraw o bł
ę
dy w leczeniu pacjentów .

7 Christina Maslach i Michael P. Leiter, The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It (San
Francisco: Jossey-Bass, 1998).
8 Michael P. Leiter i in., „The Correspondence of Nurse Burnout and Patient Satisfaction”, Social Science and Medicine, w druku, 1998.
9 John W. Jones i in., „Stress and Medical Malpractice: Organizational Risk Assessment and Intervention”, Journal of Applied Psychology
73(1988).
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Jak obniż
yćjakoś
ćpracy
Firma może zrobićwiele, by uchronić siebie i pracowników przed kosztami
wypalenia. Wynika to jasno z prowadzonych przez dwadzieś
cia lat w setkach
10
organizacji badańprzypadków znużenia pracą . W odróżnieniu od wię
kszoś
ci badań
nad wypaleniem się, które koncentrują się na jednostkach, tymi badaniami objęto
schematy dział
ania i praktykę organizacji. Opisano sześ
ć gł
ównych sposobów
pozbawiania przez organizacje pracowników motywacji i osł
abiania ich morale:
Przecią
ż
enie pracą
. Wyznaczanie zbyt wielu zadań, które trzeba wykonaćw
zbyt krótkim czasie i przy zbyt sł
abym wsparciu. W wyniku redukcji etatów
kierownicy musząnadzorowaćzbyt wielu pracowników, pielę
gniarki mają
pod opiekązbyt wielu pacjentów, nauczyciele zbyt wielu uczniów w klasach,
pracownicy banków muszą przeprowadzać zbyt wiele transakcji,
menedżerowie majązbyt wiele obowiązków administracyjnych. W miarę
zwię
kszania siętempa, zł
ożonoś
ci i wymagańpracy ludzie czująsięcoraz
bardziej przytł
oczeni. Stale zwiększający sięzakres obowiązków zmniejsza
iloś
ćczasu wolnego, podczas którego można wypocząći dojś
ćdo siebie.
Roś
nie wyczerpanie, a cierpi na tym praca.
Brak swobody. Odpowiedzialnoś
ćza pracę
, w sprawie sposobu wykonania
której ma sięniewiele do powiedzenia. Drobiazgowe kierowanie wywoł
uje
frustracjępracowników, którzy wiedzą, jak mogązrobićto, co do nich należy,
lepiej, ale sąskrępowani sztywnymi przepisami. Wpł
ywa to ujemnie na ich
elastycznoś
ći możliwoś
ćstosowania nowatorskich rozwiązań. Podejś
cie takie
jest dla pracowników ś
wiadectwem, że firma nie ma zaufania do ich
wrodzonych zdolnoś
ci i umieję
tnoś
ci osądu.
Ską
pe wynagrodzenie. Za mał
a pł
aca za wię
cej pracy. Redukcje etatów,
zamrożenie pł
ac i tendencja do zatrudniania pracowników na kontraktach
oraz obcinania dodatkowych uprawnień, takich jak zwrot kosztów opieki
zdrowotnej, powodują, że ludzie tracąwiaręw to, że wraz ze stażem pracy
będą rosł
y ich wynagrodzenia. Inny aspekt tego problemu jest natury
emocjonalnej −przeciążenie pracąw poł
ączeniu ze zbyt mał
ym wpł
ywem na
to, co sięrobi i niepewnoś
ciąco do dł
ugoś
ci zatrudnienia sprawia, iżpraca
nie daje nam żadnej satysfakcji ani przyjemnoś
ci.

10 Michael P. Leiter i L. Robichaud, „Relationships of occupational Hazards with Burnout: An Assessment of Measures and Models”, Journal of
occupational Health Psychology 2(1997); Maslach i Leiter, The Truth About Burnout.
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Zanik wię
zi mię
dzyludzkich. Stale zwiększająca sięizolacja w pracy. Więzi
międzyludzkie sąspoiwem ł
ączącym zespoł
y i zapewniającym im znakomite
dział
anie. Przydzielanie coraz to innych zadań osł
abia poczucie
zaangażowania w pracęgrupy. Kiedy rwąsięwięzi mię
dzy ludźmi, znika
przyjemnoś
ć, jakądaje poczucie przynależnoś
ci do wspólnoty pracowników.
Stale rosnące poczucie alienacji rozpala konflikty, niszcząc jednocześ
nie
wspólną historię i związki emocjonalne, które pomagają usunąć takie
pę
knięcia.
Niesprawiedliwoś
ć
. Nierówne traktowanie ludzi. Niesprawiedliwoś
ć
,
przejawiająca sięczy to nierównymi pł
acami, czy nierównym rozł
ożeniem
obowiązków, lekceważeniem skarg czy arbitralnymi ocenami, rodzi
oburzenie i zł
oś
ć
. Szybki wzrost pensji i premii czł
onków zarządu czy
najwyższego kierownictwa przy minimalnych podwyżkach albo zamrożeniu
wynagrodzeńpracowników niż
szych szczebli podkopuje zaufanie do osób
kierują
cych organizacją. Kiedy nie prowadzi się szczerych i uczciwych
rozmów na te tematy, oburzenie jeszcze bardziej wzrasta. Rezultatem tego
jest cynizm i poczucie wyobcowania, którym towarzyszy utrata
zainteresowania celami organizacji.
Konflikty wartoś
ci. Rozdźwięk mię
dzy zasadami danej osoby a stawianymi jej
w pracy wymaganiami. Bez wzglę
du na to, czy zmusza to pracowników do
opowiadania kł
amstw w celu sprzedaży wyrobów czy usł
ug firmy, ominięcia
przepisów bezpieczeństwa dla wykonania zadania na czas, czy też do
makiawelicznych zabiegów w celu przetrwania we wrogim, peł
nym rywali
otoczeniu, odbija się niekorzystnie na moralnoś
ci. Praca, która stoi w
sprzecznoś
ci z wyznawanymi przez nich wartoś
ciami, demoralizuje
pracowników i skł
ania do kwestionowania jej sensu. Podobny wpł
yw
wywierają wzniosł
e deklaracje celów organizacji, którym zadaje kł
am
codzienna praktyka.
Ostatecznym rezultatem takich organizacyjnych nadużyć jest chroniczne
wyczerpanie pracowników, cynizm, utrata motywacji i entuzjazmu oraz spadek
efektywnoś
ci 11.
A teraz zobaczmy, jakie korzyś
ci może przynieś
ćfirmie podnoszenie jej zbiorowej
inteligencji emocjonalnej.

11 Maslach i Leiter, The Truth About Burnout.
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Duch osią
gnię
ć
Pewne przedsiębiorstwo produkcyjne przegrywał
o wyś
cig z konkurentami, którzy
podawali klientom szacunkowe ceny poszukiwanych przez nich wyrobów w ciągu
dwudziestu dni od daty zwrócenia siędo nich z pytaniem o możliwoś
ćzamówienia
towarów, podczas gdy tej akurat firmie potrzeba był
o na to ażczterdziestu dni.
Przeprowadzono więc zmiany. Zmodyfikowano proces obliczania ceny, dodając
więcej punktów kontrolnych, komputeryzując go częś
ciowo i wprowadzając inne
zmiany strukturalne. W rezultacie wszystkich tych zabiegów cał
y proces wydł
użyłsięz
czterdziestu do pięć
dziesięciu pię
ciu dni.
Firma zwrócił
a sięwięc do ekspertów z zewnątrz i sprowadził
a specjalistów z
dziedziny restrukturyzacji. Czas szacowania kosztów zwiększyłsiędo siedemdziesię
ciu
dni −a margines bł
ędu do 30 procent.
Zrozpaczona dyrekcja zatrudnił
a zatem specjalistów do spraw metod „uczącej się
organizacji”. Dzię
ki ich staraniom czas podawania cen klientom skróciłsiędo pię
ciu
dni, a margines bł
ędu zmalałdo zaledwie 2 procent.
Jak to zrobili? Nie zmienili ani techniki obliczeń, ani struktury organizacji, lecz
stosunki mię
dzy pracownikami. „Daremne sąpróby rozwiązania za pomocązmian
technicznych czy strukturalnych problemu, który w istocie rzeczy jest problemem w
stosunkach mię
dzyludzkich” wyjaś
niłmi Nick Zeniuk, prezes Interactive Learning
Labs, który kierowałprocesem uczenia sięw owej firmie.
Zeniuk wie, co mówi. Zdobyłsł
awęw kręgach uczących sięorganizacji, ponieważ
odegrał kluczową rolę w udowodnieniu niezwykł
ej skutecznoś
ci tej metody,
doprowadzając wraz z Fredem Simonem w 1995 roku do opracowania nowego modelu
forda Continental. Przypadek ten cytowany jest przez Petera Sengego z Oś
rodka
Uczenia sięw Massachusetts Institute of Technology jako klasyczna historia sukcesu12.
Nie ma najmniejszych wątpliwoś
ci, że opracowany w 1995 roku na nowo ford
Continental okazałsię spektakularnym sukcesem. W niezależnych rankingach, w
których brano pod uwagęjakoś
ćwykonania i zadowolenie użytkowników, model ten
uplasowałsięna czele cał
ej linii Forda, wyprzedzając wszystkie pozostał
e samochody
amerykańskie tej klasy i dzieląc to miejsce z najlepszymi samochodami zagranicznymi,
poczynają
c od mercedesa na infiniti kończąc. Zadowolenie klientów z tego modelu
wzrosł
o o 9 procent, do 85 (lexus, który miałnajlepszy wynik, osiągnąłw tym rankingu
86 procent).
12 Peter Senge i in., The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization (New York: Doubleday Currency,
1994).
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Równie imponujący jest czas, w którym opracowano ten wzór. Chociaż prace
zaczęł
y sięz czteromiesięcznym opóźnieniem, samochód pojawiłsięna rynku miesiąc
przed planowanym terminem. Zresztą nowy lincoln pod każ
dym wzglę
dem
odpowiadałwyznaczonym mu kryteriom albo nawet je przewyższał
, co był
o nie tylko
wielkim sukcesem producenta, ale teżniebywał
ym osiągnię
ciem, jeś
li zważyć
, że w
pracach projektowych i montażowych brał
o udziałponad tysiąc osób, z których trzysta
tworzył
o gł
ówny zespółkonstrukcyjny, a budżet tego projektu wynosiłmiliard
dolarów.
Można by potraktowaćcał
e to przedsię
wzięcie jako czysto techniczne −zagadkępar
excellence umysł
ową, którąmogli rozwią
zaćjedynie najbystrzejsi ludzie posiadają
cy
najlepsząwiedzęfachową. Projektowanie samochodu wymaga pogodzenia setek często
wzajemnie wykluczających sięwymogów, od wł
aś
ciwego momentu obrotowego silnika
do opracowania odpowiedniego ukł
adu hamulcowego, od dobrego przyspieszenia do
oszczę
dnego zużycia paliwa. Najtrudniejszym i najbardziej zł
oż
onym stadium
projektowania jest ostateczne opracowanie inżynierskie jego częś
ci skł
adowych.
Zadanie to porównaćmoż
na do oszacowania kształ
tu i rozmiaru każdego z setek
elementów ogromnej ukł
adanki i wykonywania tych czę
ś
ci podczas próby rozwiązania
tej ł
amigł
ówki.
Zrozumiał
e jest, ż
e zespoł
y projektujące samochody muszą po sporządzeniu
prototypu przerabiaćznaczne partie dokumentacji, ponieważdopiero po jego zł
ożeniu
ujawniająsięnieprzewidziane wcześ
niej problemy. W tym stadium prac przeróbki są
doś
ćkosztowne, ponieważwiąż
ąsięze zmianąmaszyn używanych do produkcji każdej
z przerabianych czę
ś
ci, co zwykle pochł
ania miliony dolarów.
A jednak zespółtwórców continentala wykorzystałtylko jednątrzeciąz sumy
przeznaczonych na to 90 milionów dolarów, co był
o niesł
ychanym osiągnięciem, gdyż
zespoł
y projektanckie z reguł
y przekraczają limity wydatków ustalone na zmianę
oprzyrządowania. A stał
o siętak dlatego, ż
e konstruktorzy pracowali równie wydajnie
jak silnik continentala −projekty czę
ś
ci gotowe był
y na miesiąc przed terminem, a nie −
jak to zazwyczaj bywa −trzy lub cztery miesiące po terminie, przy czym 99, zamiast
standardowych 50 procent, miał
o kształ
t ostateczny.

Sł
abe ś
rodki, mocne wyniki
Wyzwanie, przed którym stanął zespół konstruktorów nowego continentala,
polegał
o na uzyskaniu mocnych wyników w postaci lepszego samochodu za pomocą
ś
rodków, które wielu menedżerów przemysł
u motoryzacyjnego uważa za zbyt sł
abe,
aby odgrywał
y jakiekolwiek znaczenie, a mianowicie otwartoś
ci, szczeroś
ci, zaufania i
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porozumiewania się bez przeszkód13. W kulturze tego przemysł
u tradycyjnie
lekceważono takie wartoś
ci; struktura każdego przedsiębiorstwa był
a hierarchiczna i
opierał
a sięna autorytecie wł
adzy, a podstawowym zał
ożeniem był
o to, ż
e szef wie
wszystko najlepiej i podejmuje kluczowe decyzje.
Ten kulturowy problem pogł
ębiał
a spowijająca wszystko gęsta mgł
a emocjonalna.
Panował
a ogólna frustracja z powodu czteromiesi ę
cznego opóź
nienia rozpoczęcia prac,
brakował
o wzajemnego zaufania i otwartej wymiany poglądów. Jednąz najwię
kszych
przeszkód był
y stosunki między osobami z kierownictwa zespoł
u; Zeniuk wspomina,
że pomiędzy nim a kierownikiem finansowym istniał
o tak wielkie napię
cie, że nie mógł
z nim rozmawiać bez podnoszenia gł
osu „o wiele decybeli”. Napię
cie to był
o
przejawem wzajemnej wrogoś
ci i nieufnoś
ci mię
dzy osobami, które odpowiadał
y za
opracowanie nowego modelu, a tymi, których obowiązkiem był
o kontrolowanie
kosztów tego przedsię
wzięcia.
W celu rozwiązania tych problemów, kierownictwo zespoł
u konstruktorów
zastosował
o wiele metod uczą
cej sięorganizacji, mię
dzy innymi taką, która pomaga
14
oduczyćsięasekuranckich sposobów rozmawiania . Metoda ta jest prosta −zamiast
sprzeczaćsię
, obie strony zgadzająsięna wspólne zbadanie zał
ożeń, na których opiera
siępunkt widzenia każdej z nich.
Klasycznym przykł
adem pochopnego wyciągania wniosków jest sytuacja, w której,
zobaczywszy, że ktośziewa na zebraniu, z miejsca zakł
adamy, że jest znudzony i na tej
podstawie dochodzimy do przesadnego uogólnienia, że ma on w nosie zebranie, to, co
myś
ląinni i cał
y projekt. Mówimy mu więc: „Zawiodł
em sięna tobie”.
Zgodnie z owąmetodąuczącej sięorganizacji uwagętakąumieszczamy w kolumnie
pod nagł
ówkiem: „Co sięmyś
li lub robi”. Ważniejsze są jednak informacje, które
zapisujemy w innej kolumnie: „Nie wypowiedziane myś
li i uczucia”. W tym wypadku
zapisujemy tam, że naszym zdaniem to, że ktośziewa, oznacza, że sięnudzi i ma w
nosie zebranie, to, co myś
ląinni i cał
y projekt.

13 Zamieszczony tu opis trudnoś
ci natury emocjonalnej, na które natrafiłzespółkonsultantów nowego modelu lincolna 1995 roku, oraz metod,
dzię
ki którym udał
o sięrozwiązaćte problemy, oparty jest w dużej częś
ci na materiał
ach zebranych przez George’a Rotha i Arta Kleinera,
opatrzonych wspólnym tytu ł
em „The Learning Initiative at the Autoco Epsilon Program, 1991 -1994”, i rozprowadzanych w 1995 roku przez
Oś
rodek Organizacyjnego Uczenia się[Center for Organizational Learning] w Massachusetts Institute of Technology. Chociażdokument ten
opisuje sposób wcielania w ż
ycie zasad uczą
cej sięorganizacji, to przedstawia teżdynamikęprocesów emocjonalnych i społ
ecznych w zakł
adzie
pracy, ponieważte dwie pł
aszczyzny ś
ciś
le sięze sobął
ą
czą.
14 Wię
cej na temat tej metody, zob.: Chris Argyris, Overcoming Organizational Defenses (New York: Prentice Hall, 1990).
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Tu równieżodnotowujemy towarzyszące tym myś
lom uczucia −urazęi gniew 15.
Kiedy wydobę
dziemy te ukryte zał
ożenia na ś
wiatł
o dzienne, moż
na je
skonfrontowaćz rzeczywistoś
cią, rozmawiając o nich. Możemy na przykł
ad odkryć
, że
ziewanie nie był
o objawem znudzenia, lecz wyczerpania wskutek nieprzespanej z
powodu choroby dziecka nocy.
To ćwiczenie z artykuł
owania tego, co myś
limy i czujemy −ale czego nie wyraż
amy
gł
oś
no −pozwala nam zrozumiećukryte uczucia i zał
ożenia, które prowadzićmogądo
niewytł
umaczalnych pozornie resentymentów i zaskakujących impasów.
Zadanie to wymaga od nas nie tylko samoś
wiadomoś
ci, koniecznej do wydobycia
na ś
wiatł
o dzienne owych ukrytych myś
li i uczuć
, ale równieżempatii, abyś
my mogli
wysł
uchaćinnych, wczućsięw ich sytuacjęi zrozumiećich punkt widzenia, oraz
umieję
tnoś
ci społ
ecznych, byś
my potrafili skutecznie współ
pracować z nimi w
odkrywaniu tych ukrytych różnic.
W pewnym sensie prawdziwymi rozmowami sąte wewnę
trzne wymiany myś
li i
uczuć, choć
by tylko dlatego, że ujawniają, co naprawdęmyś
limy o analizowanych
wydarzeniach, i jakie wzbudzająw nas uczucia. Dialog wewnętrzny, zwł
aszcza jeś
li
przebiega burzliwie, daje o sobie czę
sto znaćagresywnym tonem albo −powiedzmy −
niechętnym spojrzeniem. Jednak kiedy wszystko dzieje sięszybko albo kiedy dział
amy
pod presjączy jesteś
my roztargnieni, sygnał
y te mogąujś
ćnaszej uwagi. W rezultacie
ignorujemy dialog wewnętrzny, mimo iżznajdujące w nim odzwierciedlenie urazy,
obawy i nadzieje sąźródł
em informacji o dużym znaczeniu.
Jak powiada Zeniuk, nie wiemy, co począćz tąprawdziwąrozmową, „a zatem
ignorujemy ją. Jest ona czymśw rodzaju toksycznych odpadów. Co z nimi zrobić
?
Zatopić je? Zakopać
? Bez względu na to, co zrobimy, odpady te zanieczyszczą
rozmowę
. Jeś
li skonfrontujemy nasze poglądy z poglądami innych, to wycofająsięna
pozycje obronne”. I tak nasze rozmowy z innymi tocząsię, jak gdyby nie był
o w ogóle
tego wewnę
trznego dialogu, chociażwszyscy bierzemy w nim żywy udział
. Na tym
gł
ębokim poziomie dyskursu znajdująsiękorzenie zarówno konfliktu, jak i prawdziwej
współ
pracy.
Na samym początku prac nad nowym modelem lincolna continentala ć
wiczenia w
odkrywaniu dialogu wewnętrznego ujawnił
y dwa przeciwstawne obozy. Sekcja
finansowa uważał
a, że kierownictwo zespoł
u konstrukcyjnego nie liczy sięz kosztami,
natomiast konstruktorzy byli przekonani, że osoby z finansów „nie mająpojęcia” o tym,
czego trzeba dla stworzenia wysokiej klasy samochodu. Dzięki wspólnej analizie
15 Wię
cej na temat zapisu dwukolumnowego, zob.: Peter Senge i in., The Fifth Discipline Fieldbook. Chociażzawsze wyjaś
nia się
, że metoda ta
prowadzi do wydobycia na ś
wiatł
o dzienne ukrytych myś
li i uczuć
, to w praktyce emocje, które towarzysząukrytym myś
lom, wydająsięczęsto
ignorowane, mimo iżw teorii przyznaje sięim równie ważne miejsce jak myś
lom.
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ukrytych uczući zał
oż
eńdla obu grup stał
o sięjasne, że przeszkodąw owocnej pracy
nad skonstruowaniem nowego modelu jest wzajemny brak zaufania i szczerych,
otwartych rozmów. W rezultacie:
Obawa przed tym, że mogąsięmylić, powstrzymywał
a zaangażowane w
projekt osoby przed przekazywaniem informacji.
Odczuwana przez szefów potrzeba kontrolowania wszystkiego nie pozwalał
a
czł
onkom zespoł
u wykorzystaćw peł
ni ich umieję
tnoś
ci.
Panował
a ogólna podejrzliwoś
ć−każda grupa uważał
a, że druga stara sięją
oszukaći że nie można jej wierzyć
.
W takich sytuacjach inteligencja emocjonalna nabiera szczególnego znaczenia. Po to,
by zespółprzeł
amałuprzedzenia, pozbyłsięobaw i przestałtoczyćwewnę
trzne walki o
wł
adzę, potrzebne sąwzajemne zaufanie i nićporozumienia. A zatem podstawowym
zadaniem konsultantów stał
o się umocnienie zaufania mię
dzy obu stronami i
wydobycie na ś
wiatł
o dzienne ich ukrytych zał
ożeń. Wymagał
o to solidnej inż
ynierii
społ
ecznej. Fred Simon skomentowałto tak: „Jeś
li chciał
em doprowadzićdo tego, by był
to samochód najwyższej klasy, to musiał
em pomóc ludziom z zespoł
u nawiązaćlepsze
wzajemne stosunki i sprawić, by nie patrzyli na siebie wilkiem”.

Zaczą
ćtrzeba od góry
−Początkowo ludzi bardzo denerwował
o to, że nie mogąrobićtego, co trzeba, więc
zaczęli obwiniaćo to swoich szefów − wspomina Zeniuk. − Ale kiedy szefowie
zaangażowali sięw to i zaczę
li naprawdęsł
uchać, co podwł
adni majądo powiedzenia,
stosunek ludzi zmieniłsię
. Teraz mówili: „W porządku, potrafięto zrobić
, ale dajcie mi
wolną rę
kę
”. Ale nic z tego − w pracy jesteś
my ze sobą wzajemnie powiązani,
musieliś
my wię
c przejś
ćdo nastę
pnego etapu, nauczyćsięwspół
pracy. Wię
c szefowie
stali się instruktorami i poś
rednikami w nawią
zywaniu współ
pracy. Rola szefa
przestał
a ograniczać się do kontrolowania; teraz zaczę
li sł
uchać
, dostarczać
odpowiednich ś
rodków i sł
użyćpomocą.
W celu uł
atwienia tych zmian podzielono cał
y trzystuosobowy zespół
konstruktorów na dwudziestoosobowe grupy, które miał
y zająćsięwspólnie stojącymi
przed nimi problemami, takimi jak choć
by opracowanie nowego wnętrza samochodu.
Kiedy omawiali te problemy, instruktorzy −tacy jak Daniel Kim, podówczas pracownik
Massachusetts Institute of Technology −uczyli ich podstaw pracy zespoł
owej. Jednak
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kluczowe znaczenie miał
y −jak ujmuje to Zeniuk −„ś
wiadomoś
ćemocjonalna, empatia
i tworzenie więzi. Podnoszenie inteligencji emocjonalnej nie był
o naszym bezpoś
rednim
celem, ale kiedy staraliś
my sięosiągnąćnasze cele, rozwijał
a sięona w naturalny
sposób”.
Spójrzmy raz jeszcze na to, przed jak ogromnym wyzwaniem stanę
li ludzie
zaangażowani w prace nad nowym modelem: pię
tnaś
cie różnych zespoł
ów
konstruktorów, z których każ
dy koncentrowałsięna zespole częś
ci speł
niających jedną
funkcję
, na przykł
ad na podwoziu albo ukł
adzie napędowym. Ostatecznie jednak
bę
dące owocem ich pracy ukł
ady musiał
y sięzazębiaćbez żadnych zgrzytów. Problem
w tym, że zespoł
y te nie rozmawiał
y ze sobązbyt wiele. Tradycyjnie każdy zespół
pracowałosobno, aby stworzyćnajlepszy w swoim mniemaniu projekt, a potem starał
sięzmusićpozostał
e, aby dopasował
y swoje wzory do jego rozwiązania. Był
a to
normalna wojna wszystkich ze wszystkimi.
− Jeś
li popeł
nię bł
ąd w projekcie nadwozia i potem muszę zmienić
oprzyrządowanie, to może to kosztowaćdziewięćmilionów dolarów −mówi Zeniuk. −
Ale jeś
li odkryjęten bł
ąd, zanim skierujęwzór do produkcji, to jego naprawienie nic nie
kosztuje. Jeśli cośma nie dział
ać
, to lepiej dowiedziećsięo tym zawczasu.
W typowym projekcie samochodu dokonuje sięzazwyczaj setek drobnych zmian już
podczas montowania prototypu. Dlatego wł
aś
nie zespółkonstrukcyjny miał90
milionów dolarów na pokrycie kosztów tych zmian, przy czym w amerykańskim
przemyś
le motoryzacyjnym zazwyczaj przekracza siętęsumę
. Zeniuk wiedziałjednak,
że w Japonii wprowadza siętakie zmiany jeszcze na deskach kreś
larskich, zanim
przystosuje sięmaszyny do montażu, żeby uniknąćwysokich kosztów.
− Stwierdziliś
my, że nie zauważ
amy zawczasu koniecznoś
ci zmian, ponieważ
inż
ynierowie obawiająsię
, że kiedy przyznająsiędo swoich bł
ę
dów, to dostanąod
kogośpo uszach −mówi Zeniuk. −Mająnadzieję
, że ktośinny przyzna siępierwszy do
pomył
ki, a wtedy cał
a wina spadnie na niego. Myś
ląsobie: „Mogęnaprawićbł
ąd, który
zrobił
em przy projektowaniu tablicy wskaźników, kiedy oni poprawiąto, co sknocili
przy bocznym pł
acie poszycia, i nikt nie zorientuje się, że ja teżcośschrzanił
em”. Jak
można skł
onićludzi, żeby wyjawili bolesną dla siebie prawdę, jeś
li mają takiego
stracha?
Jednak najważniejsza zmiana dotyczył
a stylu zebrań.
−Staraliś
my się
, żeby każdy miałszansępodzielićsięz resztąswoimi opiniami −
mówi Zeniuk. −Był
o to zupeł
nie odmienne od starych zwyczajów, kiedy to zarząd
myś
li, że ma odpowiedź na wszystko i nie chce sięprzyznać
, że czegośnie wie.
Przedstawialiś
my decyzjęi pytaliś
my: „Jak wam sięto podoba?”
Zamiast zwykł
ego w takich sytuacjach udawania i starania się
, aby wypaś
ćjak
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najlepiej, ludzie zaczęli mówićwprost, co myś
lą
, dzięki czemu podniósłsiępoziom
grupowej samoś
wiadomoś
ci. Kiedy ktośstwierdził
, że nie przypadł
a mu do gustu
decyzja, którąwł
aś
nie podejmowano, to za pomocąmetod, których sięnauczyli, starali
siędokł
adnie wysondowaćzał
oż
enia i uczucia, które leż
ał
y u podstaw niezadowolenia
tej osoby. „Istnieje duż
e prawdopodobieństwo, że to niezadowolenie wynikł
o z jakiegoś
konkretnego powodu, który często prowadziłdo zmiany cał
ej decyzji −mówi Zeniuk. −
Osiągnięcie takiego stopnia szczeroś
ci i otwartoś
ci zaję
ł
o nam trochęczasu” 16 .
To bardziej inteligentne emocjonalnie podejś
cie przyniosł
o konkretne korzyś
ci:
„Zauważ
yliś
my, że zespoł
y przestał
y konkurowaćze sobąi staraćsięrealizowaćswoje
cele każdy kosztem drugiego, a zamiast tego zaczę
ł
y ze sobąwspół
pracować
. Przestał
y
sięzachowywać
, jak gdyby każdy z nich znajdowałsięna samotnej wyspie, i zaczę
ł
y
wymieniaćsięinformacjami. Kiedy ludzie spojrzeli na to z szerszej perspektywy i
zobaczyli, że to, co robi jeden zespół
, jest czę
ś
ciątego, co robi drugi, to zaczęli sobie
pomagać
. Doszł
o nawet do zupeł
nie niespotykanej we wzornictwie samochodowym
sytuacji, że jeden zespółprzekazałdrugiemu czę
ś
ćswojego budżetu, aby tamten mógł
stworzyćlepszy projekt ukł
adu, nad którym pracował
”.
A ostateczny rezultat? „Dokonaliś
my siedmiuset zmian w dokumentacji na pół
tora
roku przed przystą
pieniem do produkcji, a nie −jak to zwykle bywał
o −w ostatniej
chwili. Dzięki temu zaoszczędziliś
my na kosztach zmian oprzyrzą
dowania sześ
ć
dziesiąt
z dziewię
ć
dziesię
ciu przeznaczonych na to milionów dolarów i mimo ż
e zaczęliś
my z
czteromiesię
cznym opóźnieniem, zakończyliś
my prace na miesiąc przed terminem.

16 Zeniuk podczas przedstawienia wraz z Fredem Simonem wyników swych dział
ańRadzie do Spraw Ciągł
ego Doskonalenia. Sprawozdanie
zatytuł
owane „Learning to Learn: A New Look at Product Development”, 1996.
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RozdziałXIII
Sedno dobrej roboty

SPRZEDAŻURZĄDZEŃW GENERAL E LECTRIC spadł
a niepokojąco nisko, więc szef dział
u
byłprzerażony. Patrząc na wykres pokazujący stał
y spadek sprzedaży, kierownictwo
dział
u zbytu uś
wiadomił
o sobie, że ma poważ
ne kł
opoty z marketingiem. Rozmowa
szybko skoncentrował
a sięzatem na poszukiwaniu rozwiązania tego problemu. Czy
powinni skupićsięna polityce cenowej, czy na reklamie? A może powinni dokonać
jakichśinnych zmian w marketingu?
Wtedy ktośz dział
u usł
ug finansowych firmy, General Electric Capital, przedstawił
inny wykres, pokazujący wyraźnie, że dł
ug konsumentów zbliżałsiędo poziomu, na
którym nie można jużbył
o zaciągnąćani centa nowej pożyczki. A zatem spadek
sprzedaży nie wynikałze zł
ej strategii rynkowej firmy, ale byłskutkiem tego, że
potencjalnych klientów nie był
o staćna zakup takich drogich urządzeń.
„Nagle wszyscy spojrzeli na ten problem pod cał
kowicie innym kątem”, wspomina
jeden z uczestników tego zebrania. Dzięki tym nowym informacjom dyskusja zeszł
az
tematu marketingu na sprawy finansowe −zaczęto zastanawiaćsię
, w jaki sposób
pomóc klientom znaleźćś
rodki na taki duży zakup1.
Tak oto informacja o decydującym znaczeniu −ukazanie szerszego tł
a problemu −
pojawił
a sięw samąporęi uchronił
a firmęprzed niepotrzebnymi wydatkami.
Przykł
ad ten pokazuje, ż
e organizacja jako cał
oś
ć
, podobnie jak skł
adające sięna nią
2
grupy i zespoł
y, posiada swego rodzaju „inteligencję” . Inteligencja, w jednym z
podstawowych znaczeńtego terminu, jest umieję
tnoś
ciąrozwiązywania problemów,
stawiania czoł
a wyzwaniom czy teżtworzenia wartoś
ciowych produktów 3. Inteligencja
organizacji jest zatem ową umiejętnoś
cią, wynikającą ze zł
oż
onych oddział
ywań
wzajemnych ludzi, ich powiązań, ról i kultury tej organizacji.
1 Narada ta opisana został
a w: L.B. Ward, „In the Executive Alphabet You Call Them C.L.O.s”, New York Times, February 4, 1996.
Glynn daje takąoto, nieco niezgrabną
, definicję: „Inteligencja organizacji jest jej umiejętnoś
ciąopracowywania, interpretowania, kodowania,
operowania i udostępniania informacji w przemyś
lany, celowy sposób, tak aby mogł
y one zwię
kszyćjej potencjalne zdolnoś
ci przystosowywania
siędo ś
rodowiska, w którym dział
a”.
2 Mary Ann Glynn, „Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligencies to Innovation”, Academy of
Management Review 21(1996).
3 Powyż
sza definicja inteligencji jest pewnąodmianądefinicji podanej przez Howarda Gardnera w jego przeł
omowym dziele Frames of Mind
(New York: Basic Books, 1993).
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Wiedza i umiejętnoś
ci fachowe rozkł
adająsięna różne elementy organizacji i nikt
nie jest w stanie opanować wszystkich informacji potrzebnych cał
ej grupie do
sprawnego funkcjonowania −księgowy posiada wiedzęfachowąinnego rodzaju niż
pracownicy dział
u zbytu, ci zaśinnąniżosoby z dział
u badańi rozwoju. Organizacja
jest inteligentna w takiej mierze, w jakiej te odmienne rodzaje informacji docierająna
czas do osób, do których powinny dotrzeć
.
Każda organizacja jest „cybernetyczna”, to znaczy zbiera informacje z wewnątrz i z
zewnątrz i dostosowuje do nich swoje dział
ania. Teoria systemów mówi, że w
gwał
townie zmieniającym sięotoczeniu, w warunkach ostrej konkurencji, najlepiej
przystosowuje sięorganizm, który potrafi zbieraćinformacje w najszerszym zakresie,
wyciągaćz nich najlepsze nauki i reagowaćnajbardziej elastycznie.
Zasada ta stosuje sięzarówno do najmniejszych sklepików na rogu ulicy, jak i do
najwię
kszych firm ponadnarodowych. Wskazuje ona, że decydującąo przetrwaniu
firmy rolę speł
nia przepł
yw informacji wewnątrz niej. Niektórzy mówią w tym
wzglę
dzie o sposobach wykorzystywania przez firmy ich „kapitał
u intelektualnego” −
patentów i procesów technologicznych, umiejętnoś
ci zarządzania i sumy wiedzy
pracowników, klientów i dostawców. Ta suma wiedzy daje firmie znacznąprzewagę
nad konkurencją−jeś
li zostanie dobrze wykorzystana.

Maksymalizowanie inteligencji organizacji
„Przedstawiciele techniczni” Xeroxa, którzy naprawiali kopiarki, tracili mnóstwo
czasu, a w każdym razie do takiego wniosku doszł
o kierownictwo firmy, kiedy zbadał
o,
jak wykonująswojąpracę.
Okazał
o się, że mechanicy zamiast pomagaćklientom, spę
dzajądużo czasu razem.
Spotykali sięregularnie w miejscowym magazynie czę
ś
ci zamiennych i opowiadali
sobie przy kawie różne historyjki.
Z punktu widzenia efektywnoś
ci był
a to oczywista strata czasu. Jednak John Seely
Brown,
gł
ówny
naukowiec
Xeroxa,
był odmiennego
zdania.
Polecił
wykwalifikowanemu antropologowi, żeby skumałsięz mechanikami i sprawdził
, czym
się faktycznie zajmują, przesiadując przy kawie. Antropolog ów stwierdził
, że
rozmowy, które ze sobątoczą, nie tylko nie sąstratączasu, ale pomagająim lepiej
wywiązywaćsięz obowią
zków.
W uję
ciu Browna „usł
ugi w terenie sączynnoś
ciami społ
ecznymi. Podobnie jak w
większoś
ci rodzajów pracy, tworzy się tam społ
ecznoś
ć fachowców. Mechanicy
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zajmowali sięnie tylko naprawąsprzę
tu, ale dzielili sięradami, jak robićto lepiej”4.
Ci „przedstawiciele techniczni” sąpracownikami wiedzy, a ich rozmowy sł
użąjej
gromadzeniu i przekazywaniu. Jak zauważa Brown: „Prawdziwy geniusz organizacji
polega na nieformalnych, nie przygotowywanych z góry, często bę
dących wynikiem
swoistego natchnienia sposobach rozwią
zywania przez rzeczywistych ludzi
rzeczywistych problemów, sposobach, których nie przewidująformalne procedury”.
Zarówno praca, jak i nauka sązachowaniami społ
ecznymi. Organizacje sąwedle
Browna „sieciami współ
udział
ów”. Kluczem do owocnego dział
ania pracowników
wiedzy −w ogóle wszelkich pracowników −jest entuzjazm i zaangażowanie, cechy,
które organizacja może wytworzyć
, ale których nie może w żaden sposób wymusić
.
„Tylko pracownicy, którzy postanowiąwł
ączyćsię, którzy z wł
asnej woli podejmą
zobowią
zania wobec kolegów, mogąstworzyćfirmęwygrywają
cąz innymi”, twierdzi
Brown.
I tu wchodzi do gry inteligencja emocjonalna. Poziom zbiorowej inteligencji
emocjonalnej organizacji okreś
la stopień, w jakim wykorzystuje ona swój kapitał
intelektualny, a zatem jakie osiąga wyniki. Sztuka maksymalizowania kapitał
u
intelektualnego sprowadza siędo zgrywania interakcji ludzi, którzy posiadająwiedzęi
umieję
tnoś
ci fachowe.
Umieję
tnoś
ci techniczne i gł
ówne kompetencje decydująo tym, że firma staje się
konkurencyjna, jednak zdolnoś
ć wybicia sięponad rywali zależy od wzajemnych
stosunków mię
dzy jej pracownikami. Mówiąc sł
owami Browna: „Nie można oddzielić
kompetencji od podtrzymującej je tkanki społ
ecznej”.
Maksymalizacja inteligencji emocjonalnej cał
ej organizacji, tak jak mał
ej grupy,
zależy od wzajemnego powiązania jej czł
onków. Rzeczywistoś
ćemocjonalna, społ
eczna
i polityczna może zarówno wyzwolić, jak i zniszczyć potencjalne możliwoś
ci
organizacji. Jeś
li czł
onkowie organizacji nie potrafią ze sobą współ
pracować
, jeś
li
brakuje im inicjatywy, motywacji czy którejkolwiek innej z pozostał
ych kompetencji
emocjonalnych, to w rezultacie cierpi na tym jej kolektywna inteligencja.
Potrzeba dobrej koordynacji szeroko rozproszonej wiedzy i umiejętnoś
ci fachowych
skł
onił
a niektóre korporacje do stworzenia nowego stanowiska pracy −„gł
ównego
urzę
dnika do spraw uczenia się”, którego zadaniem jest kierowanie przepł
ywem
wiedzy i informacji wewnątrz organizacji. Łatwo jest jednak sprowadzić„inteligencję
”
organizacji do jej baz danych i wiedzy technicznej. Mimo, że organizacje coraz bardziej
polegająna technologii informatycznej, jest ona wykorzystywana przez ludzi. A zatem
organizacje, które majątakich „urzę
dników do spraw uczenia się”, dobrze by zrobił
y,
4 John Seely Brown i Estee Solomon Gray, „The People Are the Company”, Fast Company, November, 1995.
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gdyby rozszerzył
y ich (albo kogośinnego) obowiązki na zwię
kszanie zbiorowej
inteligencji emocjonalnej.

Organizacja inteligentna emocjonalnie −konkretny przykł
ad
„Jesteś
my firmątelekomunikacyjnąmają
cąobroty wysokoś
ci dziesięciu miliardów
dolarów rocznie, ale nasz poprzedni szef byłwielkim autokratą; firma przypominał
a
rodzinębitąi terroryzowanąprzez ojca tyrana −zwierza mi siępierwszy wiceprezes. −
Teraz staramy się uzdrowić organizację
, zwiększyć jej inteligencję emocjonalną,
żebyś
my mogli zwiększyćobroty o nastę
pnych dziesię
ćmiliardów”.
„Wł
aś
nie przeszliś
my gwał
towne zmiany, a czekają nas następne − opowiada
dyrektor europejskich linii lotniczych. − Jest nam niezwykle potrzebne zaufanie
pracowników oraz empatia i zrozumienie ze strony menedżerów, gł
ębsze poczucie
wspólnej tożsamoś
ci. Tym, czego potrzebujemy w cał
ym przedsię
biorstwie, jest
inteligentne emocjonalnie przywództwo”.
„Korzenie kultury naszej firmy tkwiąw technice i produkcji −stwierdza dyrektor
firmy wytwarzającej wysoko zaawansowane technologicznie artykuł
y. − Chcemy
stworzyćatmosferęzaufania, otwartoś
ci i pracy zespoł
owej, która wymaga od ludzi
zdolnoś
ci bezpoś
redniego i szczerego podejś
cia do emocji. Widzimy jednak, że wielu z
naszych menedżerów nie bardzo radzi sobie z tymi emocjonalnymi aspektami. Musimy
staćsiębardziej inteligentni emocjonalnie”.
Organizacje coraz bardziej starająsięzwiększyćswojąinteligencjęemocjonalną,
nawet jeś
li nie używajątego terminu. Zbiorowa inteligencja emocjonalna nie jest już
uważana za sprawębł
ahą, ponieważma poważne konsekwencje dla organizacji.
Mitchell Kapor, zał
ożyciel i był
y prezes Lotus Development Corporation, obecnie
inwestujący w nowo powstające firmy komputerowe, powiedziałmi, że zanim jego
grupa zainwestuje w rozwój jakiejśfirmy, stara sięokreś
lićpoziom jej inteligencji
emocjonalnej.
−Chcemy wiedzieć, czy ktośnie żywi zł
oś
ci albo urazy do firmy, czy nie ma do niej
żalu −powiedziałKapor. −Każ
da firma ma swój styl, zupeł
nie jak czł
owiek. Jeś
li są
aroganccy albo dwulicowi w stosunku do swoich sprzedawców, pracowników czy
klientów, to te karmiczne dł
ugi mogąich prześ
ladować
. Im gorzej zaczynają
, tym
bardziej jest prawdopodobne, że zostanąpozwani do sądu, kiedy sięim powiedzie.
Najmocniejszych chyba argumentów na rzecz tezy o korzyś
ciach ekonomicznych
pł
ynących z wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej organizacji dostarczajądane
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zebrane przez Jaca Fitz-Enza z Saratoga Institute w ramach badańfinansowych przez
Stowarzyszenie Gospodarowania Kadrami. Od 1986 roku instytut z Saratogi zbierałw
blisko sześciuset firmach z ponad dwudziestu branższczegół
owe dane dotyczące ich
polityki i dział
alnoś
ci. Następnie przeanalizowano postę
powanie najlepszych z tych
firm, wybranych ze wzglę
du na ich wysokąrentowność
, cykl i rozmiar produkcji oraz
5
inne wskaźniki ekonomiczne .
Poszukując wspólnych cech tych wyróżniają
cych sięfirm, instytut stwierdził
, że w
gospodarowaniu „ludzkimi aktywami”, czyli postępowaniu ze swoimi prawnikami,
trzymająsięone nastę
pujących zasad6 :
Zachowania równowagi między polityka finansowąi personalną.
Stymulowania wydajnoś
ci pracy i cenienia inicjatywy.
Otwartego porozumiewania się i budowania zaufania wszystkich
akcjonariuszy.
Tworzenia dających przewagę nad konkurencją wię
zi wewnętrznych i
zewnę
trznych.
Współ
pracy, pomagania i dzielenia sięzasobami.
Innowacyjnoś
ci, podejmowania ryzyka i wspólnego uczenia się
.
Dąż
enia do rywalizacji i ciągł
ego doskonalenia się.
Lista ta jest intrygują
ca z powodu wyraźnych podobieństw między tymi zasadami a
kompetencjami emocjonalnymi charakterystycznymi dla wyróżniających się
pracowników. Na przykł
ad ostatnia z zasad odnosi siędo umieję
tnoś
ci motywacyjnej,
dą
żenia do osiągnię
ć, opisanego w rozdziale VI jako cecha osobowoś
ci. Podobnie ma się
sprawa z innowacyjnoś
cią
, chę
ciąpodejmowania ryzyka, gotowoś
ciądo współ
pracy,
inicjatywą, zaangażowaniem, otwartym porozumiewaniem sięi wiarygodnoś
cią−w
poprzednich rozdział
ach przekonaliś
my się
, że każda z tych kompetencji
emocjonalnych jest skł
adnikiem dobrej roboty jednostek.
Tutaj jednak kompetencje te znalazł
y sięna liś
cie bę
dącej wynikiem obserwacji
poczynań najlepszych firm, a nie poszczególnych pracowników 7. Podobnie jak u
jednostek, kompetencje organizacji traktowaćmożna jako należące do trzech kategorii:
umieję
tnoś
ci intelektualnych, w sensie dobrego gospodarowania wiedzą
, wiedzy
technicznej czy specjalistycznej oraz gospodarowania „aktywami ludzkimi”, które
wymaga kompetencji społ
ecznej i emocjonalnej.
5 Jac Fitz-Enz, „The Truth About Best Practices: What They Are and How to Apply Them”, Human Resources Management, Spring 1997.
6 Jac Fitz-Enz, The Eight Practices of Exceptional Companies (New York: American Management Association, 1997).
7 Oczywiś
cie zbiorowa inteligencja emocjonalna jest zaledwie jednąz niezliczonych, zł
oż
onych sił
, których wzajemne oddział
ywania okreś
lają
pracęorganizacji.
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Ale jak wygląda inteligentna emocjonalnie organizacja? Przyjrzyjmy się Egon
Zehnder International, dział
ają
cej na cał
ym ś
wiecie firmie, która zajmuje się
poszukiwaniem kandydatów na funkcje kierownicze w róż
nego rodzaju organizacjach 8.

Zespółglobalny
Victor Loewenstein miałpoważny problem. Bank Światowy zwróciłsiędo niego z
proś
bą o znalezienie odpowiedniego kandydata na ś
wieżo utworzone stanowisko
wiceprezesa. Musiałto byćktośdoskonale znają
cy sięna prowadzeniu dział
alnoś
ci
finansowej, co był
o oczywiste, oraz −jako że Bank Światowy starałsię, by w jego
wł
adzach zasiadał
y osoby z róż
nych krajów, a Amerykanie byli tam nadreprezentowani
− spoza Ameryki. A Loewenstein, jeden z szefów nowojorskiego oddział
u Egon
Zehnder International, miałbiuro w samym ś
rodku Manhattanu.
Nie zraż
ony trudnoś
ciązadania, Loewenstein wł
ą
czyłdo akcji oddział
y firmy na
cał
ym ś
wiecie. „Wysł
ał
em notatkędo okoł
u dwudziestu biur w krajach, w których
najprawdopodobniej można był
o znaleźćodpowiednio dużąpulęosób o wymaganych
przez zleceniodawcę wysokich kwalifikacjach w dziedzinie finansów, gł
ównie
europejskich, ale także w Hong Kongu, Japonii, Singapurze i Australii”.
Z oddział
ów tych otrzymałdane o dwudziestu potencjalnych kandydatach i
wybrawszy oś
miu jako najbardziej obiecujących, poprosił
, by przeprowadzono z nimi
rozmowy, aby zorientowaćsię, czy rzeczywiś
cie posiadająwymaganąwiedzęfachową.
W wyniku tych rozmów wyeliminowano jeszcze dwie osoby.
„Oprócz kwalifikacji zawodowych −wyjaś
nia Loewenstein −osoba taka musiał
a
posiadaćcechy i umiejętnoś
ci, które pozwolił
yby jej gł
adko wpasowaćsięw specyficzne
ś
rodowisko Banku Światowego, a ponieważbank zwróciłsiębezpoś
rednio do mnie,
tylko ja mogł
em dokonaćostatniej oceny”. A zatem udałsięw podróżpo ś
wiecie, by
spotkaćsięz kandydatami.
−Bank Światowy jest instytucją
, w której pracuje sięw ogromnej mierze kolegialnie
− mówi. − Trzeba umieć pracować w zespole, podejmować zgodnie decyzje,
współ
pracować, nie można byćprimadonną. Jednym z kandydatów byłna przykł
ad
bankier inwestycyjny, który byłniezwykle ambitny i agresywnie zabiegało pozycję
centralną, a wię
c po prostu nie pasowałdo takiej kolegialnej instytucji i został
8 Oprócz ź
ródełudostępnionych mi chę
tnie przez Egon Zehnder International, wykorzystał
em teżstudium tej firmy zrobione przez Harvard
Business School. Eunice Lai i Susan Harmeling, pod kierunkiem profesora Michaela Y. Yoshino, „Egon Zehnder International”, Harvard
Business School (N9-395-076), November 2, 1994.
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wyelimowany.
Ostatecznie wybrano Holendra, który był współ
wł
aś
cicielem dużej firmy
audytorskiej i jednym z dwóch kandydatów posiadających zdaniem Loewensteina
umieję
tnoś
ci fachowe i cechy osobowe w odpowiednich proporcjach, by szybko
zaaklimatyzowaćsięw banku i efektywnie pracowaćw gronie nowych kolegów. Gdyby
Loewenstein zdany byłtylko na siebie, to byćmoż
e nie znalazł
by go, ale uruchamiając
ogarniają
cącał
yś
wiat siećpowiązań, zakończyłposzukiwania sukcesem.
Historia ta jest typowa dla dział
ań Egon Zehnder International, firmy, która
poł
ączył
a rozrzuconych po cał
ym ś
wiecie partnerów w jeden, sprawnie dział
ają
cy
zespół
. Kiedy japoński producent samochodów zleciłim znalezienie europejskiego
stylisty, poszukiwaniami zajęł
y siębiura w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i
Wł
oszech, a koordynował
o je biuro tokijskie. Kiedy mająca centralęw Europie firma
ponadnarodowa potrzebował
a nowego szefa kadr, najbardziej odpowiedniego
kandydata znalazłktośz biura nowojorskiego, który akurat przebywałw sprawach
sł
użbowych w Azji. Rozmowy z kandydatem przeprowadziłwięc oddziałz Hong
Kongu, a klientowi przedstawił
o go ostatecznie biuro londyńskie.

Jeden za wszystkich −ekonomia współ
pracy
Taka bezkolizyjna współ
praca jest hasł
em naczelnym w Egon Zehnder International.
Byćmoże współ
praca w międzynarodowym, rozproszonym po cał
ym ś
wiecie zespole
ukł
ada siętak dobrze dzię
ki pewnej innowacji wprowadzonej jużna początku istnienia
firmy. Otóżwszystkie oddział
y traktowane sąjako czę
ści skł
adowe jednego zespoł
u, a
pł
ace wszystkich pracowników zależ
ąod ogólnego wyniku. Okoł
o setki partnerów
dzieli równomiernie zysk między siebie. Każdy otrzymuje tyle samo, bez wzglę
du na to,
czy jego wkł
ad w dochody byłw danym roku wię
kszy czy mniejszy niżpozostał
ych.
Cał
a firma dział
a jako jeden oś
rodek zysków.
Wię
kszoś
ćfirm zajmujących sięrekrutacjąpracowników na zlecenie klientów wiąże
wynagrodzenia z wyliczonąwedł
ug jakiejśformuł
y wypadkowąwyników finansowych
cał
ej firmy, jej poszczególnych oddział
ów i poszczególnych pracowników tych
oddział
ów; najlepsi otrzymujązwykle pewien procent wypracowanych przez siebie
zysków. W Egon Zehnder International jest inaczej. Mówi dyrektor naczelny Daniel
Meiland: „Sił
ąnaszej firmy jest to, że nie uznajemy pojęcia »gwiazdy«„.
Ta równoś
ćwynagrodzeńi wł
adzy sprawia, że w firmie panuje duch współ
pracy,
który da sięstreś
cićsł
owami: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Stanowi to
jaskrawy kontrast na tle cał
ej branży, ponieważ„ł
owcy gł
ów” postę
pująi rozliczani są
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zgodnie z tym okreś
leniem, otrzymując za zwerbowanie kandydata pewną częś
ć
wynagrodzenia, które przysł
uguje mu na stanowisku, na które go zwerbowali.
Pewien pracownik wyż
szego szczebla w jednej z takich firm powiedziałmi szczerze:
„Zazdroś
nie strzegęmoich informacji i kontaktów, ponieważwynagradzany jestem za
moje listy. Jeś
li w czasie poszukiwańkandydata na jakieśstanowisko znajdętakiego,
który jest odpowiedni, ale nie zostanie przyjęty, to schowam jego nazwisko dla siebie na
wypadek innych podobnych poszukiwań. Nic nie powiem o nim kolegom, bo nie wiem
nawet, czy za rok będęjeszcze pracowałw tej samej firmie; dlaczego miał
bym sięz kimś
dzielićmoimi zasobami?”
W Egon Zehnder International pracujązgodnie jako jeden zespółw czterdziestu
oś
miu biurach znajdujących sięw trzydziestu dziewięciu krajach osoby trzydziestu
dziewię
ciu narodowoś
ci będące wyznawcami oś
miu religii. „Fundamentalna różnica
między nasząfirmąa innymi polega na tym, że u nas wszyscy pł
yniemy tym samym
statkiem −mówi Loewenstein. −Nie ma mię
dzy nami różnic interesów skł
aniają
cych
każdego do zajmowania sięwł
asnymi sprawami i ciągnię
cia w swojąstronę. Przeciwnie
−im bardziej współ
pracujemy, tym bardziej jesteś
my skuteczni i wydajni, i tym szybciej
możemy zabraćsięza nastę
pne zadanie”.
Kiedy Egon Zehnder wprowadziłtaki model wynagradzania, zerwałradykalnie z
powszechną w tej dziedzinie praktyką. Zresztą i obecnie naś
laduje go niewielu
konkurentów. Trzeba tu dodać
, że firma jest wył
ącznąwł
asnoś
ciąpartnerów, którzy
mająw niej równe udział
y (na ogółkonsultantów wynosi siędo godnoś
ci partnera po
okoł
o sześ
ciu latach). Nawet sam Zehnder, który początkowo byłjedynym wł
aś
cicielem
firmy, ma w niej tylko jeden udział
, podobnie jak wszyscy pozostali.
−Zrozumiał
em, że jeś
li to zrobię
, będęmógłzatrzymaćnajlepszych partnerów −
mówi mi Zehnder. −Dzięki temu wszyscy jesteś
my przedsię
biorcami.
− Jak to się dzieje, że pracujemy razem tak dobrze? Ponieważ oddzieliliś
my
indywidualne osiągnięcia od pienię
dzy −kontynuuje Zehnder. −Nikogo nie ocenia się
na podstawie tego, ile dochodu przysporzyłfirmie. A więc partner w Niemczech, który
poś
wię
ca czas na to, by pomóc w poszukiwaniach koledze z Tokio, liczy siętak samo,
jakby zdobyłnowego klienta. Nikt nie dba o to, czyjązasł
ugąjest sukces, ponieważ
mamy jedno źródł
o zysków, w którym wszyscy mamy równy udział
. Biuro, które traci
pieniądze, dostaje tyle samo co biuro, które zarobił
o najwię
cej.
−Pracujemy w sieci, dzieląc sięwiedząi obdarzają
c wzajemnie zaufaniem −mówi
Claudio Fernandez-Araoz z biura w Buenos Aires. − Siedząc w Argentynie, z
przyjemnoś
ciądzielęsięwszystkim co trzeba z kolegami na cał
ym ś
wiecie i wiem, że
oni pomogliby mi w taki sam sposób, ponieważnasze zarobki zależąod cał
kowitych
zysków firmy.
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Egalitarna polityka pł
acowa firmy odzwierciedla opinięZehnder o naturze pracy
zespoł
owej. „Uś
wiadomił
em sobie, że osoby, które nie znajdują poszukiwanych
kandydatów, ale robiąinne rzeczy, na przykł
ad starająsiępozyskaćnowego klienta
albo przewodnicząstowarzyszeniu absolwentów Harvardu w Niemczech, sąwarte tyle
samo, ile ktoś
, komu dopisał
o szczę
ś
cie i znalazłkandydata odpowiadającego klientowi.
Nie chcęgwiazd, chcę, żeby każdy pomagałkażdemu innemu byćgwiazdą”.

Potrzeba osią
gnię
ć
Takie podejś
cie zespoł
owe opł
aca się−osiągnięcia Egon Zehnder International są
nadzwyczajne. Jako firma specjalizująca sięw wyszukiwaniu kandydatów na prezesów,
dyrektorów naczelnych i inne stanowiska na najwyższych szczeblach zarzą
dzania ma
najwyższe zyski na jednego pracownika spoś
ród wszystkich tego rodzaju firm na
ś
wiecie. Wedł
ug danych z 1997 roku jej zyski wzrastał
y przez ostatnich sześ
ćlat z roku
na rok.
Economist Intelligence Unit podaje, że w 1995 roku ś
redni dochód netto na jednego
konsultanta, obliczony dla dwudziestu najlepszych firm werbunkowych na ś
wiecie,
wynosił577 tysię
cy dolarów9 . Jednak w Egon Zehnder International ś
rednia ta równał
a
się908 tysią
com dolarów, co oznacza, że udział
owcy tej spół
ki pracowali o 60 procent
wydajniej niżprzecię
tny pracownik najlepszych na ś
wiecie firm tej branży. W 1997
roku, mimo zwiększenia o 27 procent liczby konsultantów (na ogółtrzeba od trzech do
pię
ciu lat, by nowi konsultanci zaczęli pracowaćw peł
ni wydajnie), dochody wzrosł
y
do ponad miliona dolarów na konsultanta.
Usł
ugi Egon Zehnder International są niezwykle ważne dla firm, które z nich
korzystają
. Chodzi tu nie tylko o koszty zastąpienia menedżera wysokiego szczebla (na
ogółprzyjmuje się, że koszta poszukiwania osoby na stanowisko najwyższego szczebla
wynosząminimum półmiliona dolarów), ale równieżo jego −dodatni lub ujemny −
wpł
yw na pracęorganizacji.
Jak przekonaliś
my sięw rozdziale III, im bardziej zł
ożone sązadania związane z
danym stanowiskiem i im wyższądaje ono wł
adzęosobie je piastującej, tym wię
kszy
wywiera ona wpł
yw na pracę osób na niższych stanowiskach. Implikacje tego są
oczywiste: im wyższe stanowisko, tym większych należy doł
ożyćstarań, aby znaleźć
odpowiedniądo jego peł
nienia osobę. „Co rusz stykamy sięz przypadkami, kiedy
kiepskie wyniki firmy skł
aniająjądo zwrócenia siędo nas z proś
bąo znalezienie
9 Nancy Garrison-Jenn, Economist Intelligence Unit, 1996.
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nowego dyrektora naczelnego −mówi Claudio Fernandez-Araoz. −Jeś
li poszukiwania
był
y prowadzone wł
aś
ciwie, to z reguł
y sytuacja zmienia sięradykalnie, gdy tylko
nowa osoba przejmie ster”.
Zmiany nie ograniczająsięjedynie do poprawy rentownoś
ci firmy, ale obejmująteż
„twarde” aspekty, takie jak poprawa wydajnoś
ci, zwiększenie sprzedaż
y i obniżka
kosztów, oraz „mię
kkie”, takie jak lepsze morale i silniejsza motywacja, ś
ciś
lejsza
współ
praca, mniejsza rotacja pracowników i lepsze wykorzystanie ich talentów.
Mówiąc krótko, konkluduje Fernandez-Araoz: „menedżerowie wyższych szczebli mogą
wnieś
ćlub zniszczyćogromnąwartoś
ćekonomiczną
, a im wyższy szczebel zajmują
,
tym większy wywierająwpł
yw” na cał
ądział
alnoś
ćfirmy.

Uczciwe budowanie
Zehnder przyczyniłsiędo przeniesienia tego specyficznego rodzaju usł
ug, jakim jest
poszukiwanie na zlecenie kandydatów na stanowiska kierownicze, na teren Europy. W
latach pięć
dziesiątych, tużpo ukończeniu studiów na Wydziale Biznesu Uniwersytetu
Harvarda, zatrudniony zostałprzez amerykańskąfirmęwerbunkowąSpencer Stuart i
zakł
adałjej oddział
y, najpierw w Zurichu, potem w Londynie, Frankfurcie i Paryżu.
W 1964 roku odszedłze Spencera Stuarta i otworzyłswojąwł
asnąfirmę
, która nadal
jest najlepsza w tej branży. Cechąszczególnąkultury tej firmy jest uczciwoś
ć
. Wyraża
sięto, na przykł
ad, w zmianie obliczania należnoś
ci klientów, której dokonałpo
rozpoczę
ciu dział
alnoś
ci na wł
asny rachunek.
−Nie podobałmi sięsystem, w którym pł
acono ci pewien procent pensji za
stanowiska, na które szukał
eśkandydata, a w dodatku dostawał
eśpieniądze tylko
wtedy, jeś
li znalazł
eśkogoś
, kogo twój klient zatrudnił−wyjaś
nia Zehnder. −Stwarzał
o
to presję, żeby „znajdować
” tylko takie osoby, które będądomagał
y sięnajwyższej
pensji, bez wzglę
du na to, czy miał
y najwyż
sze kwalifikacje czy nie.
Zehnder zmieniłzasady ustalania opł
at za usł
ugi ś
wiadczone przez firmę
, aby mieć
pewnoś
ć
, że jedynym kryterium doboru kandydatów jest ich przydatnoś
ćdo pracy na
danym stanowisku. Od samego początku Egon Zehnder International pobiera od
klientów ustaloną z góry opł
atę
, której wysokoś
ć zależy od stopnia zł
ożonoś
ci
poszukiwań.
Dzię
ki temu konsultanci, zamiast poszukiwać kandydatów, którzy dostaną
najwyższąpensję
, koncentrująsięna wyszukiwaniu takich, którzy mają najlepsze
kwalifikacje do pracy na eksponowanym stanowisku w danej firmie. Znaczy to też, że
czasami „zostawiająpieniądze na stole”, biorą
c mniej niżklient musiał
by zapł
acićinnej
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firmie. Wedł
ug dyrektora naczelnego, Daniela Meilanda, tę stratę dochodów
rekompensuje zaufanie klienta. Ujmuje to tak: „Klienci pł
acą, opierając sięna zaufaniu
do konsultanta i cał
ej firmy. Ale jako firma profesjonalna musimy dział
ać
konsekwentnie. Nie możemy w siedemdziesię
ciu procentach spraw ustalaćopł
aty z
góry, a w pozostał
ych trzydziestu uzależniaćjej od innych czynników”.
Dzię
ki takiej postawie firma nawiązuje dł
ugotrwał
e wię
zi z klientami, którzy
później korzystająjeszcze wielokrotnie z jej usł
ug. Lee Pomeroy z biura nowojorskiego
opisuje poszukiwania kandydata na dyrektora dużego amerykańskiego banku. Był
o to
stosunkowo proste zadanie, więc rachunek wyniósł110 tysię
cy dolarów. Natomiast
roczne zarobki na tym stanowisku przekraczał
y milion dolarów, a zatem inna firma
zażądał
aby ponad 330 tysięcy dolarów.
A oto komentarz Pomeroy: „Chociażw porównaniu z tym, ile moglibyś
my zarobić
,
gdybyś
my stosowali się do cennika innych firm, nasza prowizja był
a niska, to
zaczęliś
my dostawać więcej zleceń z tego banku. Za znalezienie kandydatów na
nastę
pne dwa stanowiska, co wymagał
o trochę bardziej zł
ożonych poszukiwań,
równieżw innych krajach, wzięliś
my po sto pięć
dziesiąt tysięcy dolarów”.
Firma ł
ączy dążenie do zysku z dział
aniami na rzecz społ
eczeństwa. Zachę
ca się
partnerów do bezpł
atnych poszukiwańkandydatów na odpowiedzialne stanowiska w
organizacjach charytatywnych, szpitalach, uniwersytetach i placówkach rządowych.
„Wynagrodzenie pienięż
ne nie może byćjedynym bodźcem czy celem firmy” twierdzi
Victor Loewenstein. Kiedy piszęte sł
owa, nowojorskie biuro firmy zgł
osił
o inicjatywę
bezpł
atnego znalezienia dla swoich stał
ych klientów kandydatów dużego formatu
wywodzących sięz mniejszoś
ci etnicznych.
Takie popularne dział
ania przynosząpoś
rednie zyski. Podejmując je, konsultanci
„pomagająw sposób, który pokazuje ich osobiste umieję
tnoś
ci oraz chę
ćsł
użenia innym
−podkreś
la Egon Zehnder. −Nic nie przyciąga klientów silniej niżwidok najwię
kszych
talentów, takich jak nasi ludzie, robiących cośdla innych bezinteresownie”.
Świadczy to o tym, ż
e Egon Zehnder International przyjąłtaktykęrozwijania
interesów za pomocąrozszerzającej sięw sposób naturalny sieci powią
zańz klientami.
Mogł
oby sięwydawać, że firmie brakuje strategii rynkowej, ponieważnigdy sięnigdzie
nie ogł
asza, a akcjonariusze niezbyt chę
tnie przystają na cytowanie ich w prasie
popularnej. Jednak rzeczywistoś
ćjest inna −zamiast reklamowaćsięw standardowy
sposób, partnerzy i konsultanci tworząsiećznajomoś
ci przy okazji swoich codziennych
zaję
ći pracy w lokalnych społ
ecznoś
ciach.
Grzech gł
ówny
Lojalnoś
ćjest cechącharakterystycznąwzajemnych stosunków pracowników Egon
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Zehnder International oraz ich stosunku do firmy i jej do nich. Na początku lat
dziewię
ć
dziesiątych niektóre mniejsze biura miał
y marne wyniki, ale firma nie
likwidował
a ich, zgodnie ze swojąogólnąpolitykąniezwalniania pracowników, która
jest absolutnym przeciwieństwem polityki innych firm w tej branży, gdzie zwolnienia w
trudnych czasach sąna porządku dziennym.
Meiland mówi: „Kiedy rynek się kurczy, inne firmy rekrutacyjne zwalniają
mnóstwo konsultantów. Po okresie zał
amania namawiająnaszych ludzi do odejś
cia. My
nigdy nie angażujemy nikogo od nich. Nie kupujemy spisów adresów klientów. Jak I
zatrzymujemy naszych ludzi? To proste. Nasi ludzie mówią: »Ta firma jest najlepszym
miejscem dla mnie. Dobrze się tu czuję
«. Tu jest bezpiecznie i wiedzą o tym”.
Zapewnienie bezpieczeństwa zobowią
zuje. Poł
ączenie tej swoistej gwarancji
zatrudnienia z systemem wynagrodzenia, w którym pł
ace nie są uzależ
nione od
wyników pracy, stwarza oczywiś
cie pewne niebezpieczeństwo. Dlatego wł
aś
nie
obijanie sięjest tu grzechem gł
ównym. Jak mówi Zehnder, „Ten system funkcjonuje
tylko wtedy, kiedy wszyscy dajemy z siebie wszystko. Przestę
pstwem jest życie
kosztem innych, a nie brak sukcesów, jeś
li cię
żko pracujesz”.
W tak ś
ciś
le powiązanej grupie „presja kolegów i wstyd” są−wedle sł
ów jednego z
partnerów −potę
żnym bodźcem dopingują
cym do dział
ania osoby, które nie wywiązują
się ze swoich obowiązków. Kiedy wygląda na to, że ktoś się obija, otrzymuje
ostrzeżenie. „Mogępowiedziećkomuś
: »Z liczby godzin, które tu spędzasz, i liczby
klientów, z którymi prowadzisz rozmowy, widać
, że nie przykł
adasz sięza bardzo do
pracy«„, mówi Meiland.
Jeś
li mimo to nie stwierdza siężadnej poprawy w pracy danej osoby, to obcina sięjej
wynagrodzenie. U osoby z dziesię
cioletnim stażem w firmie może oznaczać to
zmniejszenie jej udział
u w zyskach do procentu, jaki otrzymuje pracownik z
pię
cioletnim stażem. Jeś
li osoba taka weźmie się z powrotem ostro do pracy, to
przywraca sięjej poprzednie wynagrodzenie, a jeś
li nadal nie wykazuje poprawy, to
znowu zmniejsza sięje do poziomu udział
u partnera z trzyletnim staż
em. Jednak ze
wzglę
du na silnąlojalnoś
ćwobec reszty partnerów i poczucie obowią
zku wobec nich i
wspólnego przedsię
biorstwa rzadko dochodzi do takich sytuacji.
Ponieważludzie przychodządo firmy po to, aby w niej zostać
, traktująjąjak
rodzinę, co ł
atwo wyczuwa przybysz z zewną
trz. Jeden z partnerów mówi o tym tak:
„Wiemy, że bę
dziemy pracowaćrazem przez wiele lat i dlatego przygotowani jesteś
my
na dokł
adanie wszelkich starań, by ł
ączył
y nas przyjazne stosunki”.
Umacnianiu wzajemnych więzi sł
użąorganizowane dwa razy w roku spotkania
wszystkich partnerów i konsultantów, na których przedstawia sięreszcie osoby ś
wieżo
zatrudnione. Każde z tych spotkań zaczyna się od pokazania przeźroczy
dokumentujących życie ś
wieżo upieczonego konsultanta od dzieciństwa aż do
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momentu zatrudnienia w firmie. „To umożliwia nam wszystkim poznanie ich −
wyjaś
nia Fernandez-Araoz. −Jest to niezwykle ważne, ponieważludzie sąnaszym
jedynym kapitał
em”.
Wszystko to tworzy wię
zi emocjonalne. „Najlepsi nie odchodząod nas −mówi
Zehnder. −Zostają
, ponieważpodoba im siępanująca tu atmosfera. Jest tu jak w
rodzinie. Rozumiemy trudnoś
ci i kł
opoty ż
yciowe naszych partnerów −kryzysy w ich
rodzinach, choroby, niepokój o dzieci.
Kiedy jedna z konsultantek zatrudnionych w biurze nowojorskim poszł
a na urlop
macierzyński, paru jej kolegów zaproponował
o samorzutnie, że przejmąi dokończą
zlecenia, których nie zdą
żył
a sfinalizować
, aby −jak okreś
liłjeden z nich −„pomóc
koleżance i przyjaciół
ce”. Kiedy Victor Loewenstein poważnie zachorowałi musiałbyć
natychmiast operowany, cał
a firma dostawał
a codziennie komunikaty o jego stanie
zdrowia. A kiedy u nowo zatrudnionego konsultanta w Kanadzie stwierdzono podczas
badańlekarskich, które musiałprzejś
ćprzed podjęciem pracy, raka, przyjęto go mimo
tej choroby i przez trzy lata, ażdo jego ś
mierci, wypł
acano mu wynagrodzenie.
− Wszyscy tutaj troszczymy się o siebie nawzajem − mówi Fernandez-Araoz.
Przedmiotem tej troski jest równieżzachowanie wł
aś
ciwych proporcji między pracąa
resztążycia. Chociażfirma należy do ś
cisł
ej czoł
ówki w tej branży, nie pochwala siętu
pracoholików, których niemoż
noś
ć oderwania się od zaję
ć zawodowych niszczy
nadziejęna normalne, zdrowe życie rodzinne.
− Dwadzieś
cia... trzydzieś
ci lat temu ludzie gotowi byli poś
więcić wszystko:
rodzinę, mał
żeństwo, wolny czas −dla sukcesu ich firmy −opowiada Zehnder. −Teraz,
jeś
li ktośmówi, ż
e gotów jest oddaćwszystko za sukces, budzi politowanie.
Panujący w firmie rodzinny klimat wynika czę
ś
ciowo z przyję
tych tu
demokratycznych obyczajów. Jak ująłto jeden z partnerów, „Na górze robimy to samo,
co na dole”. To znaczy, bez wzglę
du na dł
ugoś
ćstażu czy tytułsł
użbowy, wszyscy
wykonująmniej wię
cej tęsamąrobotę. Zdaniem Philipa Viviana z biura londyńskiego,
to dzielenie siępracą„bardzo silnie cementuje wię
zi pionowe, natomiast stabilnoś
ć
zawodowa i struktura wynagradzania cementują więzi poziome”. Schemat
organizacyjny firmy przypomina bardziej siatkęniżhierarchię.
Kiedy potrzebni sąnowi ludzie
Styl dział
ania Egon Zehnder International wymaga niezwykle ś
cisł
ej współ
pracy
partnerów i konsultantów, otwartoś
ci w kontaktach wzajemnych, umieję
tnoś
ci
wspierania różnorodnoś
ci i talentu do pracy zespoł
owej. Strategia firmy opiera sięna
tworzeniu sieci powiązań i kształ
towaniu dobrych stosunków z klientami i
społ
ecznoś
ciąlokalnąoraz na zbiorowym dążeniu do coraz lepszej pracy.
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Egalitarne podejś
cie firmy do pł
ac sprawdza siętylko wtedy, kiedy wszyscy pracują
sumiennie i rzetelnie. Zakres jej dział
alnoś
ci, wyszukiwanie wł
aś
ciwych osób na
konkretne stanowiska w różnego rodzaju organizacjach, wymaga od jej pracowników
duż
ej empatii, intuicji i ś
wiadomoś
ci organizacyjnej. Natomiast podtrzymywanie więzi
z klientami wymaga stał
ego liczenia sięz ich potrzebami. Nic zatem dziwnego, że
Daniel Meiland uważa, iż: „W tym, co robimy, inteligencja emocjonalna odgrywa
zasadnicząrolę”.
Jak wyglą
da w praktyce ta koncentracja na inteligencji emocjonalnej? Zobaczmy jak
firma podchodzi do naboru nowych pracowników. W interesach, które prowadzi, duże
znaczenie mającechy potencjalnego konsultanta umożliwiające mu pł
ynnąwspół
pracę
z kolegami i z klientami. Uwaga, jakąfirma poś
więca ocenie tych cech, moż
e być
modelowym przykł
adem uwzględniania inteligencji emocjonalnej przy zatrudnianiu
pracowników.
Podczas gdy reszta firm werbunkowych stara siępozyskaćludzi z innych firm z tej
branży, ponieważ mogą oni od razu zabrać się do pracy, dla Egon Zehnder
International wcześ
niejsza praktyka w tej dziedzinie jest bez znaczenia. „Kiedy
przyjmujemy nowego konsultanta, to interesuje nas nie to, czy jużod pierwszego dnia
pracy bę
dzie przysparzałnam dochodów, ale jego cechy osobowoś
ciowe”, mówi jeden z
pracowników.
Warunkiem wstępnym jest odpowiednio wysoka inteligencja i wiedza fachowa,
ponieważ−podobnie jak w innych zawodach wymagających zł
ożonej pracy umysł
owej
−iloraz inteligencji jest tu bardzo ważny. Każdy zatrudniony ma na koncie sukcesy
zawodowe w innej branży oraz dwa dyplomy uniwersyteckie (większoś
ćMBA i stopień
magistra prawa któregośz renomowanych uniwersytetów, a okoł
o 25 procent ma
doktoraty). Osoba bez takich kwalifikacji w ogóle nie jest brana pod uwagę, a pokonanie
tego wysokiego progu daje zaledwie przepustkędo grona kandydatów.

Ludzki radar
Z reguł
y z potencjalnym konsultantem rozmawia dwudziestu, a niekiedy nawet
czterdziestu, spoś
ród okoł
o stu współ
wł
aś
cicieli firmy z pię
ciu różnych krajów. Sam
Zehnder spotyka sięco roku z blisko 150 kandydatami. Nie ma jakiegośszczególnego
prawa weta, ale mówi, że raz czy dwa ostro sprzeciwiłsięprzyję
ciu znakomitych,
wydawał
oby się, kandydatów po rozmowie z nimi.
−W tym interesie potrzeba nam czegośw rodzaju radaru, ale umieję
tnoś
ćta rozwija
sięstopniowo, w miaręzdobywania doś
wiadczenia −zauważa Zehnder. −Nasi ludzie
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musząbyćpracowici, dobrze sięprzygotowywaći przykł
adaćdo rozpoznania rynku,
ale im czę
ś
ciej oceniająkandydatów, tym silniej rozwija sięich intuicja.
Każdy partner, który spotyka sięz kandydatami na konsultantów, ocenia ich w
czterech gł
ównych wymiarach. Pierwszy dotyczy umiejętnoś
ci czysto umysł
owych,
takich jak rozwiązywanie problemów, myś
lenie logiczne i zdolnoś
ci analityczne.
Pozostał
e trzy ukazująpoziom inteligencji emocjonalnej. Sąto;
Tworzenie funkcjonalnych zwią
zków: umiejętnoś
ćpracy w zespole, wiara w siebie,
prezencja i styl, zdolnoś
ćwspólodczuwania i sł
uchania, umieję
tnoś
ć„sprzedania”
pomysł
u, dojrzał
oś
ći uczciwoś
ć
.
Zał
atwianie spraw: samomobilizacja, energia, zapałi dążenie do jak najlepszego i
najszybszego wykonania zadania, zdrowy rozsądek, niezależ
noś
ć
, przedsiębiorczoś
ći
wyobraźnia, predyspozycje do przewodzenia.
Osobiste dopasowanie siędo zespoł
u: przyjazny, koleżeński i ż
yczliwy stosunek do
współ
pracowników, uczciwoś
ć i przywiązanie do swoich wartoś
ci, motywacja,
towarzyskoś
ć
, umiejętnoś
ć„rozruszania” innych i poczucie humoru, skromnoś
ć
, bogate
życie osobiste i zainteresowania pozazawodowe, zrozumienie dla firmy i jej wartoś
ci.
Poprzeczka ustawiona jest zatem wysoko, i nie bez powodu. „Jest to jak wejś
cie do
rodziny −mówi Fernandez-Araoz. −Musimy myś
lećprzyszł
oś
ciowo. Nie chcemy, żeby
jakieśbiuro zatrudnił
o byle kogo tylko dlatego, że jest akurat przeciążone pracąi
potrzebuje kogośdo pomocy. Chcemy miećtu ludzi, którzy pewnego dnia mogązostać
naszymi partnerami”.
Egon Zehnder konkluduje: „W naszych szeregach jest miejsce tylko dla tych, którzy
traktująresztęjak czł
onków rodziny”. Nie jest to czcza retoryka; dane ś
wiadczą
, że
prawie 90 procent przyję
tych na stanowiska konsultantów zostaje po pewnym czasie
współ
wł
aś
cicielami firmy. Odchodzi zaledwie 3 procent, podczas gdy w pozostał
ych
firmach z tej branży prawie 30, ponieważkaż
dy, kto ma wystarczają
co gruby spis
klientów, może pokusićsięo otwarcie wł
asnego interesu.
−Z każdym konsultantem umawiam sięna dwugodzinnąrozmowę, zanim go
zatrudnimy −mówi Zehnder. −Chcęsięzorientować, co jest dla niego ważne. Czy
chodzi do opery? Jakie książki czyta? Jakie wyznaje wartoś
ci? Czy nie jest skł
onny zbyt
ł
atwo poddaćsię, zamiast bronićtych wartoś
ci?
Za tądbał
oś
ciąo dobro firmy kryje sięrównieżpewien interes osobisty. Zehnder
mówi o tym otwarcie: „Chcęmiećprzyjemnoś
ćz tej pracy. Chcętutaj ludzi, z którymi
mogęw weekend pogadaćprzy kolacji. W tym zawodzie trzeba móc ufaćswoim
ludziom. Chcęmiećtu ludzi, których naprawdęlubię−ludzi, których nie przestajęlubić
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o trzeciej nad ranem, kiedy jestem wyczerpany”.
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Uwagi końcowe

ORGANIZACJA JEST JAK ŻYWY ORGANIZM −rodzi się
, rośnie, przechodząc przez różne
stadia rozwoju, dojrzewa i na koniec umiera. Każda firma ma pewnądł
ugoś
ćżycia; jeś
li
przeszł
oś
ćjest prologiem przyszł
oś
ci, to za czterdzieś
ci lat nie będąistniećprawie dwie
trzecie z listy najlepszych 500 firm magazynu „Fortune” 1 .
Te, które sięprzystosujądo nowych warunków, prawdopodobnie przetrwają
. A
wś
ród skł
adników skutecznej, czyli zdolnej do przetrwania organizacji jest też−jak się
przekonaliś
my −zdrowa dawka inteligencji emocjonalnej.
Istnieje, oczywiś
cie, wiele czynników chorobotwórczych, które mogą okazaćsię
zabójcze dla organizacji: trzęsienia ziemi na rynku, krótkowzrocznoś
ć osób
wyznaczających strategię firmy, wrogie przejęcia, nieprzewidziane pojawienie się
konkurencyjnej technologii i temu podobne. A niedostatek inteligencji emocjonalnej
może −niczym osł
abiony ukł
ad odpornoś
ciowy −sprawić
, że stanie sięona bardziej
podatna na wywoł
ywane przez te czynniki choroby.
Na tej samej zasadzie inteligencja emocjonalna może byćszczepionkąpozwalającą
zachowaćzdrowie i rozwijaćsiędalej. Jeś
li firma posiada kompetencje, które wynikająz
samoś
wiadomoś
ci i samoregulacji, motywacji i empatii, umieję
tnoś
ci przywódczych i
otwartego porozumiewania się, to powinna byćbardziej odporna na to, co przyniesie
przyszł
oś
ć
.
A to z kolei daje przewagęludziom, którzy sami sąinteligentni emocjonalnie.
Stare sposoby prowadzenia interesów nie sąjużskuteczne: coraz większe wyzwania
coraz bardziej wymagającej gospodarki ś
wiatowej zmuszają wszystkich do
przystosowania siędo nowych regułw celu przetrwania. Gospodarka w starym stylu
przeciwstawiał
a pracowników kierownictwu, każdy dostawałpensjęw zależnoś
ci od
swoich umieję
tnoś
ci, ale wraz ze wzrostem tempa przemian te sztywne ukł
ady ulegają
erozji. Hierarchiczne struktury przekształ
cają się w sieci wzajemnych powiązań,
szeregowi pracownicy ł
ącząsięz menedżerami w zespoł
y, pensje ustę
pująmiejsca
wynagrodzeniom mieszanym, których skł
adnikami sąw różnych proporcjach opcje,
bodźce finansowe i akcje, raz nabyte i wystarczają
ce umiejętnoś
ci zawodowe zastępuje
ciągł
y proces uczenia się, ponieważstał
e stanowiska pracy coraz częś
ciej rozpł
ywająsię
w zalewie zmiennych zadań.
1.Spoś
ród firm umieszczonych na liś
cie w 1955 roku czterdzieś
ci lat później zniknę
ł
o 325. Zob.: Charles J. Bishop, 1995, Roczny raport Instytutu
BadańPrzemysł
u [Industrial Research Institute], cyt. w: Philip H. Abelson, „The Changing Frontiers of Science and Technology”, Science, July
26, 1996.
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Skoro zmienia się gospodarka, zmieniają się również cechy potrzebne do
przetrwania w niej, nie mówiąc jużo odnoszeniu sukcesów. Wszystko to sprawia, że
inteligencja emocjonalna staje sięcoraz cenniejsza. Nacisk ze strony konkurencji każe
docenićludzi, którzy potrafiąsięsami motywowaćdo dział
ania, wykazująinicjatywę
,
odczuwająwewnętrznąpotrzebęprześ
cignięcia samych siebie i majątyle optymizmu,
że nie zniechęcająsięniepowodzeniami i porażkami, lecz uporczywie krocząnaprzód.
Coraz pilniejsza potrzeba dobrej obsł
ugi klientów i bezkolizyjnej, twórczej współ
pracy
w coraz bardziej zróżnicowanych pod każdym względem zespoł
ach powoduje, że tym
większego znaczenia nabiera zdolnoś
ćwspół
odczuwania.
Jednocześ
nie stopniowe przekształ
canie się organizacji ze sztywnych,
hierarchicznych struktur w mandalę siatek powiązań oraz coraz powszechniejsze
zjawisko pracy zespoł
owej zwiększa znaczenie tradycyjnych umieję
tnoś
ci społ
ecznych,
takich jak tworzenie wię
zi z innymi, wpł
ywanie na nich i współ
praca.
Przed przywódcami teżstoi nowe wyzwanie −umiejętnoś
ci potrzebne w przyszł
ym
stuleciu do przewodzenia będąsięradykalnie róż
nił
y od tych, które cenione sądzisiaj.
Dziesię
ćlat temu nie przywiązywano wagi do takich umiejętnoś
ci jak katalizowanie
zmian, zdolnoś
ćprzystosowywania się, wspieranie różnorodnoś
ci i umieję
tnoś
ćpracy
w zespole. Obecnie stająsięone z każdym dniem ważniejsze.

Nasze dzieci i przyszł
oś
ćpracy
Jak możemy najlepiej przygotowaćmł
odych ludzi do tej nowej rzeczywistoś
ci
ś
wiata pracy? Jeś
li chodzi o dzieci, to musimy uczyćje inteligencji emocjonalnej, jeś
li o
tych, którzy jużpracują, to trzeba rozwijaćich kompetencje emocjonalne. Wszystko to
wymaga, rzecz jasna, przemyś
lenia na nowo poję
cia przedmiotów podstawowych −
inteligencja emocjonalna jest równie ważna dla przyszł
oś
ci naszych dzieci jak
opanowanie tradycyjnych przedmiotów nauki.
Rodzice na cał
ym ś
wiecie zaczynają sobie uś
wiadamiać
, że dzieciom potrzeba
szerszego przygotowania do ż
ycia, niżoferujątradycyjne programy szkolne. Zespółdo
Spraw Nauczania Umiejętnoś
ci Społ
ecznych i Emocjonalnych na Uniwersytecie Illinois
w Chicago donosi, że obecnie w tysiącach amerykańskich szkółrealizuje sięponad 150
różnych programów nauczania abecadł
a emocjonalnego. Wieś
ci o wprowadzaniu
podobnych programów docierająteżze wszystkich częś
ci ś
wiata −z Azji, Europy,
Środkowego Wschodu, obu Ameryk i Australii.
Chyba najbardziej wizjonerskie podejś
cie mająpowstające od niedawna koalicje
lokalnych samorządów, szkółi firm, które stawiająsobie za cel zwię
kszenie inteligencji
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emocjonalnej swoich społ
ecznoś
ci. Na przykł
ad stan Rhode Island wystąpiłz inicjatywą
pogł
ę
biania inteligencji emocjonalnej w ś
rodowiskach tak różnych jak wię
zienia,
szpitale, kliniki zdrowia psychicznego i oś
rodki szkolenia zawodowego.
Równieżdalekowzroczne zarzą
dy przedsię
biorstw zaczynająsobie uś
wiadamiać
, że
byt ich firm zależy od tego, jak szkoł
y wykształ
cą ich przyszł
ych pracowników.
Wyobrażam sobie koalicje firm propagują
cych programy nauki umiejętnoś
ci
emocjonalnych zarówno w geś
cie dobrej woli, jak i ze względu na swój wł
asny interes.
Jeś
li szkoł
y nie zdoł
ająpomóc uczniom w zdobyciu tych podstawowych ludzkich
umieję
tnoś
ci, to będą musiał
y robić to firmy, kiedy uczniowie ci zostaną ich
pracownikami. Wspólny wysił
ek dla dopomożenia szkoł
om w tym dziele może
zarówno podnieś
ćkulturężycia w naszych społ
ecznoś
ciach, jak i zapewnićim rozwój
gospodarczy.

Firma jutra −organizacja pozorna
W miaręjak pomyś
lnoś
ćorganizacji bę
dzie coraz bardziej zależećod talentów i
twórczego podejś
cia pracowników, którzy są niezależnymi podmiotami, wartoś
ć
inteligencji emocjonalnej bę
dzie wzrastać
. Już obecnie 77 procent „pracowników
wiedzy” w Ameryce twierdzi, że to oni sami decydująo tym, co mająrobićw pracy2 .
Autonomia przynosi rezultaty tylko wtedy, kiedy towarzyszy jej samokontrola,
spolegliwoś
ći sumiennoś
ć
. A im mniej ludzie bę
dąpracować„dla firmy”, a bardziej dla
siebie, tym potrzebniejsza będzie inteligencja emocjonalna, dzięki której podtrzymywać
bę
dąwię
zi mające istotne znaczenie dla ich przetrwania.
Przyszł
y system pracy, opierający sięna dział
aniach niezależnych pracowników,
przypomina ukł
ad odpornoś
ciowy, w którym wę
drujące swobodnie po cał
ym ciele
komórki zbijająsięsamorzutnie w razie pilnej potrzeby w ś
ciś
le powiązanąi dobrze
skoordynowanągrupę, a po wykonaniu zadania ponownie sięrozdzielająi podążają
każda w swojąstronę. Grupy takie, z których każda skł
ada sięz osób o specjalistycznej
wiedzy i talencie, mogąpowstawaćw razie potrzeby w ramach organizacji, ponad
podział
ami strukturalnymi, i rozwią
zywaćsiępo osiągnię
ciu celu. Ten sposób dział
ania
charakterystyczny jest dla przemysł
u rozrywkowego, gdzie na czas realizacji projektu
tworzy sięquasi-organizacja, która później rozwią
zuje się. Wielu specjalistów uważa, że
w przyszł
oś
ci bę
dzie to standardowa metoda pracy.

2 Badania te przeprowadziłMichael Hair z Frank N. Magid Associates w Los Angeles, a zrelacjonowali je Dudley Buffa i Michael Hair, „How
knowledge workers vote”, Fast Company, October/November 1996.
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Takie tymczasowe zespoł
y mogąbyćszczególnie sprawne, ponieważnie kierują
nimi osoby, które mają akurat tytuł „menedżera”, ale specjaliś
ci posiadają
cy
umieję
tnoś
ci potrzebne do wykonania danego zdania. W wielu organizacjach powstają
tworzone ad hoc zespoł
y projektanckie i zespoł
y do zadań specjalnych, inne formy
stwarzająwarunki umożliwiają
ce powstanie takich zespoł
ów, dając pracownikom z
różnych dział
ów możliwoś
ćspotykania sięi wymiany informacji oraz pomysł
ów.
Pytanie, na które wszyscy musimy postaraćsięodpowiedzieć, brzmi: czy nowy
ś
wiat pracy będzie coraz bardziej ponury, a nieustanny stres i obawy odbiorąnam
poczucie bezpieczeństwa i pozbawiąwszelkiej radoś
ci z tego, co będziemy robić
, czy też
nawet w obliczu nowych wyzwań potrafimy znaleźćsposoby wykonywania zadań,
które bę
dąnas ekscytować
, dawaćnam poczucie speł
nienia i zadowolenie?

Dolna granica
Na szczęś
cie inteligencji emocjonalnej można sięnauczyć
. W obecnych czasach,
kiedy zwrot „stabilnoś
ćzawodowa” wydaje siędziwacznym oksymoronem, każdy z
nas może dodaćskł
adające sięna niąumieję
tnoś
ci do podrę
cznego zestawu środków
umożliwiających przetrwanie.
Fakt, że kompetencje emocjonalne można oceniaći doskonalić, wskazuje wszelkiego
rodzaju firmom jeszcze jeden obszar, na którym można poprawićjakoś
ćpracy, a zatem
równieżswojąkonkurencyjnoś
ć
. Potrzeba do tego jedynie emocjonalnego dostrojenia się
organizacji.
Na poziomie indywidualnym można rozpoznawać
, oceniaći doskonalićelementy
inteligencji emocjonalnej. Na poziomie grupy oznacza to wł
aś
ciwe pokierowanie
dynamikąstosunków interpersonalnych, dzię
ki którym grupa staje sięinteligentniejsza i
sprawniejsza. Na poziomie organizacji sprowadza sięto do zrewidowania hierarchii
wartoś
ci i uczynienia inteligencji emocjonalnej priorytetem − przy naborze
pracowników, ich szkoleniu i doskonaleniu, przy ocenianiu wyników ich pracy i
awansowaniu.
Oczywiś
cie inteligencja emocjonalna nie jest magicznąróżdżką, która da firmie
większy udziałw rynku czy zapewni opł
acalnoś
ćprodukcji lub usł
ug. Ekologia
korporacji jest niezwykle pł
ynna i zł
ożona i ż
adna pojedyncza interwencja czy zmiana
nie rozwią
że wszystkich problemów. Ale, jak gł
osi znane powiedzenie, „wszystko
zależy od ludzi”, więc jeś
li lekceważy się czynnik ludzki, to nic nie bę
dzie
funkcjonował
o, jak mogł
oby funkcjonować
. W przyszł
oś
ci najbardziej konkurencyjne
bę
dąte firmy, których współ
pracownicy bę
dąze sobąnajlepiej współ
pracować
, i w
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takim stopniu, w jakim będzie to decydować o sukcesach, wzroś
nie znaczenie
inteligencji emocjonalnej.
Niezależnie jednak od inteligencji emocjonalnej organizacji, w których pracujemy,
posiadanie tych umiejętnoś
ci daje nam wszystkim szansęprzetrwania z godnoś
ciąi w
dobrym zdrowiu psychicznym. A kiedy zmienia sięcał
y ś
wiat pracy, umieję
tnoś
ci te
pozwalają nam nie tylko konkurować z innymi, ale zachować też zdolnoś
ć do
znajdowania przyjemnoś
ci, a nawet radoś
ci, w tym, co robimy.
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Dodatek I
Inteligencja emocjonalna

„INTELIGENCJA EMOCJONALNA” odnosi siędo zdolnoś
ci rozpoznawania przez nas
naszych wł
asnych uczući uczućinnych, do zdolnoś
ci motywowania sięi kierowania emocjami
zarówno naszymi wł
asnymi, jak i osób, z którymi ł
ącząnas jakieświę
zi. Sąto zdolnoś
ci
odmienne od inteligencji akademickiej, czyli umiejętnoś
ci czysto intelektualnych,
mierzonych ilorazem inteligencji, ale je uzupeł
niają
ce. Wiele osób, które posiadają
wiedzęksią
żkową, ale cierpiąna niedostatek inteligencji emocjonalnej, pracuje dla ludzi
o niż
szym ilorazie inteligencji, górujących nad nimi umieję
tnoś
ciami z zakresu
inteligencji emocjonalnej.
Te dwa różne rodzaje inteligencji −intelektualna i emocjonalna − są wyrazem
aktywnoś
ci różnych częś
ci mózgu. Intelekt opiera się wył
ącznie na pracy kory
mózgowej, stosunkowo niedawno powstał
ych górnych warstw komórek mózgowych.
Oś
rodki emocjonalne znajdująsięgł
ębiej, w dużo starszych obszarach podkorowych;
inteligencja emocjonalna wynika z dział
ania tych oś
rodków, zharmonizowanego z
dział
aniem oś
rodków intelektualnych.
Jednym z najbardziej wpł
ywowych teoretyków inteligencji, którzy zwracali uwagę
na różnicę mię
dzy zdolnoś
ciami intelektualnymi a emocjonalnymi, byłHoward
Gardner, psycholog z Uniwersytetu Harvarda, który w 1983 roku przedstawił
zaakceptowany przez większoś
ćnaukowców model „inteligencji wielorakiej”1 . Jego lista
siedmiu rodzajów inteligencji obejmuje nie tylko znane od dawna zdolnoś
ci
matematyczne i ję
zykowe, ale również dwa rodzaje „inteligencji personalnej”:
znajomoś
ćswego ś
wiata wewnętrznego i rozeznanie społ
eczne.
Ogólną teorię inteligencji emocjonalnej ogł
osili w roku 1990 dwaj inni
psychologowie, Peter Salovey z Uniwersytetu Yale i John Mayer, zatrudniony obecnie w
Uniwersytecie New Hampshire 2. Inny model inteligencji emocjonalnej zaproponowałw

1 Zob.: Howard Gardner, Frames of Mind (New York: Basic Books, 1983). Gardner zaproponował
, by przyjąć
, ż
e oprócz standardowych
zdolno ś
ci umysł
owych, takich jak rozumowanie matematyczne i pł
ynne wysł
awianie się(a takż
e inteligencji w takich dziedzinach jak ruch i
muzyka), istniejąteż„inteligencje personalne” - jedna przejawiają
ca sięw kierowaniu sobąi druga, obejmująca zdolnoś
ci kierowania innymi.
Jednak w opisie tych inteligencji podkre ś
lałelementy kognitywne, poś
wię
cając niewiele uwagi badaniu decydują
cej roli emocji w tych
dziedzinach.
2 Peter Salovey i John D. Mayer, „Emotional Intelligence”, Imagination, Cognition, and Personality 9(1990).
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latach osiemdziesiątych Reuven Bar-On, psycholog izraelski3. W ostatnich latach
pojawił
y sięteżinne uję
cia tej koncepcji.
Salovey i Mayer okreś
lili inteligencjęemocjonalnąjako zdolnoś
ćrozpoznawania i
regulowania swoich wł
asnych emocji i emocji innych osób oraz wykorzystywania uczuć
do kierowania myś
leniem i dział
aniem. Chociażnadal cyzelujątęteorię
, to przyjął
em
ich model w wersji pierwotnej i przystosował
em do potrzeb tej pracy, aby można był
o
lepiej zrozumieć
, jakąrolęodgrywająte zdolnoś
ci w sferze pracy. W mojej adaptacji na
inteligencjęemocjonalnąskł
ada siępię
ćpodstawowych kompetencji emocjonalnych i
społ
ecznych:
Samoś
wiadomoś
ć
: wiedza o tym, co odczuwamy w danej chwili, oraz
wykorzystanie tych uczućdla kierowania naszym procesem decyzyjnym;
realistyczna ocena naszych zdolnoś
ci i dobrze uzasadniona wiara w swoje
możliwoś
ci.
Samoregulacja: panowanie nad emocjami, aby zamiast utrudniać nam
wykonanie bież
ącego zadania, uł
atwiał
y to; sumiennoś
ć i umiejętnoś
ć
odł
ożenia nagrody na później, po to, by zająćsięosiągnię
ciem wyznaczonego
celu; szybkie dochodzenie do siebie po kł
opotach emocjonalnych.
Motywacja: kierowanie się swoimi najwię
kszymi preferencjami w
wyznaczaniu celów i dążeniu do nich, przejmowaniu inicjatywy i staraniach
doskonalenia sięoraz w nieustawaniu w wysił
kach mimo niepowodzeń,
porażek i zawodów.
Empatia: wyczuwanie uczućinnych osób, umiejętnoś
ćspojrzenia na sytuacjęz
ich punktu widzenia, tworzenie i podtrzymywanie wię
zi porozumienia z
nimi.
Umieję
tnoś
ci społ
eczne: dobre panowanie nad emocjami w kontaktach z innymi
i dokł
adne rozpoznawanie sytuacji społ
ecznych oraz sieci powiązań,
bezkolizyjne utrzymywanie kontaktów z innymi oraz wykorzystywanie tych
umieję
tnoś
ci dla przewodzenia, negocjowania i ł
agodzenia sporów,
3 Pierwszy zarys swojej teorii inteligencji emocjonalnej Reuven Bar-On przedstawiłw pracy doktorskiej. Następnie, po dalszych badaniach,
rozwinąłjąw nie publikowanym maszynopisie „The Development of a Concept and Test of Psychological Well-being” z 1992 roku. Uważ
a on
inteligencjęemocjonalnąza „zespółzdolnoś
ci osobistych, emocjonalnych i społ
ecznych, które wpł
ywająna zdolnoś
ćskutecznego radzenia sobie
z wymogami i naciskami otoczenia”. Piętnaś
cie kluczowych umieję
tnoś
ci dzieli sięna pię
ćogólnych grup: zdolnoś
ci intrapersonalne (zdolnoś
ć
uś
wiadamiania sobie swojego,ja”, rozumienia swoich emocji i domagania sięuznania swoich uczući myś
li), zdolnoś
ci interpersonalne (zdolnoś
ć
uś
wiadamiania sobie i rozumienia uczućinnych osób, ogólnego interesowania sięinnymi i nawiązywania bliskich emocjonalnie kontaktów),
umiejętnoś
ci przystosowawcze (umiej ę
tnoś
ćweryfikowania swoich uczuć
, precyzyjnego oceniania sytuacji, elastycznego zmieniania swoich
uczući myś
li oraz rozwiązywania problemów), strategie radzenia sobie ze stresem (umiejętnoś
ćzwalczania stresu i panowania nad silnymi
emocjami) oraz czynniki motywacyjne i ogólne czynniki nastroju (zdolno ś
ćdo optymizmu, do cieszenia sięz siebie i innych oraz do odczuwania i
wyraż
ania szczę
ś
cia).

359

współ
pracy i pracy zespoł
owej.
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Dodatek II
Szacowanie kompetencji „gwiazd”

SĄ DWA POZIOMY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, a zatem równieżdwa modele tych
kompetencji. Jeden odzwierciedla kompetencje progowe, to znaczy te, które potrzebne są
dla wykonywania danej pracy czy zawodu. Są to umieję
tnoś
ci minimalne, bez
posiadania których nie można pracowaćna danym stanowisku. Wię
kszoś
ćze znanych
mi modeli kompetencji przyjmowanych w różnego rodzaju organizacjach zalicza siędo
tej kategorii.
Drugi model kompetencji zawodowych okreś
la kompetencje wyróż
niają
ce, czyli
umieję
tnoś
ci, które odróżniają najlepszych pracowników od przecię
tnych. Są to
umieję
tnoś
ci potrzebne osobom jużzatrudnionym na danym stanowisku.
Na przykł
ad, każdy, kto pracuje w dziedzinie technik informatycznych, musi
posiadać dużą wiedzę specjalistyczną, aby w ogóle wywiązywać się ze swoich
obowiązków; ta wiedza fachowa jest kompetencjąprogową. Ale po to, by wyróżnićsię
w tej dziedzinie, trzeba posiadaćrównieżinne umieję
tnoś
ci. Najważniejszymi z nich są:
dą
żenie do uzyskiwania coraz lepszych wyników oraz umieję
tnoś
ćprzekonywania i
wpł
ywania na innych, a sąto kompetencje emocjonalne.
Lista kompetencji sama w sobie nie powie nam dokł
adnie, w jakim każda z
uwzglę
dnionych na niej cech przyczynia siędo znakomitej pracy, chociażjest ona
dobrym ogólnym wskaźnikiem. Najlepszych danych na ten temat dostarczająbadania
kompetencji, w ramach których analizuje się wzglę
dnąwagękażdej kompetencji w
odróżnianiu „gwiazd” od pracowników przecię
tnych. Jest tak dlatego, że pewna
kompetencja intelektualna może okazać się trzykrotnie ważniejsza niż dana
kompetencja emocjonalna, albo odwrotnie.
Aby uzyskaćbardziej precyzyjny obraz roli, jakąkompetencja emocjonalna odgrywa
w dobrej robocie, zwrócił
em sięz proś
bąo pomoc do Ruth Jacobs i Wei Chena, badaczy
z Hay/McBer z Bostonu. Przeanalizowali oni ponownie dane, które zebrali podczas
badań kompetencji w czterdziestu firmach i oszacowali względną wagę każdej
kompetencji dla odróżnienia najlepszych pracowników od przeciętnych.
A oto rezultaty: u gwiazd wyższy poziom umiejętnoś
ci czysto intelektualnych
występowało 27 procent, natomiast wyższy poziom umiejętnoś
ci emocjonalnych ażo
53 procent częś
ciej niż u przeciętnych pracowników. Innymi sł
owy, kompetencje
emocjonalne był
y dla znakomitej pracy dwukrotnie ważniejsze niżczysty intelekt i
wiedza fachowa.
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Wyniki te zgadzają się z moimi wł
asnymi odkryciami (zrelacjonowanymi w
rozdziale II), uważam wię
c, że moż
na spokojnie przyjąćtę liczbę jako ostrożny
wskaźnik ogólnej wartoś
ci kompetencji emocjonalnej dla znakomitej roboty.
Wył
aniające sięz tych danych znaczenie kompetencji emocjonalnej potwierdzają
inne badania empiryczne. Dane pochodząz wielu źródeł
, wszystkie ś
wiadcząo tym, że
ogólnie biorąc, kompetencje emocjonalne odgrywają w doskonał
ej pracy o wiele
większąrolęniżzdolnoś
ci umysł
owe i wiedza fachowa.
Klasyczne studium ponad dwustu kierowników, menedżerów ś
redniego szczebla i
dyrektorów przeprowadziłRichard Boyatzis ze Szkoł
y Zarządzania Weatherheada przy
Case Western University1 . Z szesnastu zdolnoś
ci, które odróżniał
y najlepszych od
najgorszych szefów, wszystkie −oprócz dwóch −był
y kompetencjami emocjonalnymi.
Wyniki te potwierdził
a szersza analiza charakterystyczynych cech gwiazd,
przeprowadzona przez Lyle’a Spencera, dyrektora dział
u badańi technologii ś
wiatowej
w Hay/McBer. W analizie tej uwzglę
dniłon badania kompetencji w 286 organizacjach, z
których dwie trzecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, jedna trzecia zaśw
dwudziestu innych krajach. Analiząobję
to pracowników zatrudnionych na różnych
stanowiskach w róż
nego rodzaju organizacjach: personel kierowniczy (od menedżerów
najniższego szczebla po dyrektorów naczelnych) personel dział
ów sprzedaży i
marketingu, naukowców, inż
ynierów i techników, pracowników sł
użby zdrowia,
administracji rządowej i oś
wiaty, a nawet organizacji religijnych.
Z dwudziestu jeden kompetencji ogólnych, które rozpoznałSpencer, wszystkie
oprócz trzech opierał
y sięinteligencji emocjonalnej. Z tych trzech czysto kognitywnych
kompetencji dwie − umiejętnoś
ci analityczne i myś
lenie konceptualne − był
y
intelektualne, trzeciąbył
a wiedza fachowa. Innymi sł
owy, przytł
aczającąwiększoś
ć−
ponad 80 procent −ogólnych kompetencji, które odróżniająznakomitych pracowników
od przecię
tnych, zależy nie od zdolnoś
ci czysto umysł
owych, lecz od emocjonalnych.
Marilyn Gowing, dyrektorka oś
rodka zasobów ludzkich i szkolenia w
Amerykańskim Biurze Zarządzania Kadrami, nadzorował
a dokł
adne badania
kompetencji uważanych za odróż
niające najlepszych od zaledwie przecię
tnych
pracowników na wszystkich praktycznie stanowiskach w urzę
dach federalnych. Robert
Buc hele, ekonomista pracy ze Smith College, analizując na mojąproś
bęte dane, obliczył
stosunek
kompetencji
technicznych
do
umiejętnoś
ci
interpersonalnych,
charakteryzujący wybitnych pracowników na róż
nych stanowiskach, od najniższych do
najwyższych.
Na niższych stanowiskach (takich jak zaopatrzeniowcy i mł
odsi referenci)
1 Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance (New York: John Wiley and Sons, 1982).
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ważniejsze był
y zdolnoś
ci techniczne, jednak na stanowiskach wyższych
(kierowniczych i zajmowanych przez specjalistów), bardziej liczył
y się zdolnoś
ci
interpersonalne, a przy tym im wyższąpozycjęw hierarchii sł
użbowej zajmował
a dana
osoba, tym wię
kszą rolę w odróżnieniu znakomitego pracownika od przecię
tnego
odgrywał
y umieję
tnoś
ci interpersonalne (ale nie techniczne).
Inne studium roli kompetencji emocjonalnej w przewodzeniu przeprowadzili na
moje zlecenie w Hay/McBer Lyle Spencer i Wei Chen. Analiza ponad trzystu
kierowników i dyrektorów najwyższego szczebla w pię
tnastu dział
ających na cał
ym
ś
wiecie firmach wykazał
a, że gwiazdy od przecię
tnych odróżnia sześ
ćkompetencji
emocjonalnych: umiejętnoś
ćwpł
ywania na innych, umieję
tnoś
ćkierowania zespoł
em,
ś
wiadomoś
ćorganizacyjna, wiara w siebie, dążenie do osiągnię
ći sama umieję
tnoś
ć
przewodzenia.
Jak dowiodł
y (opisane w rozdziale III) badania gwiazd na najwyższych szczeblach
zarządzania, przeprowadzone przez Davida McClellanda, kompetencje te są
odzwierciedleniem znakomitego opanowania szerokiego wachlarza umiejętnoś
ci
emocjonalnych, od samoś
wiadomoś
ci i motywacji poczynając, a na ś
wiadomoś
ci
społ
ecznej i umiejętnoś
ciach społ
ecznych kończąc. Jedynąumiejętnoś
ciąemocjonalną,
która nie ujawnił
a się w tych badaniach, był
a samoregulacja, ale zdolnoś
cią
przystosowania, należącądo tej samej grupy, odznaczał
o sięo 57 procent więcej gwiazd
niżpracowników przeciętnych (równieżw innych badaniach okazał
a sięona jednąz
kompetencji wyróżniających najlepszych).
Chociaż gwiazdy nie posiadał
y ani większej wiedzy fachowej, ani wię
kszych
zdolnoś
ci intelektualnych od przecię
tnych szefów, to wykazał
y sięo 13 procent lepszym
jednym zespoł
em umiejętnoś
ci kognitywnych − rozpoznawaniem schematów i
myś
leniem „szerokoobrazowym”. Jednak zdolnoś
ci myś
lenia dedukcyjnego, w
kategoriach jeś
li, to”, nie był
y silnąstronąnajlepszych przywódców −wykazywali się
nimi w pracy o 12 procent rzadziej niżprzywódcy przeciętni. Jak zauważyli pewni
badacze, równieżw innych studiach myś
lenie w szerszych kategoriach okazał
o się
2
ważnącechą.

2 Zob. na przykł
ad: Elliott Jacą
ues, Requisite Organization (Arlington, VA: Cason Hall, 1989).
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Dodatek III
Pł
eći empatia

KOBIETY MAJĄ generalnie większą praktykę niż męż
czyźni w niektórych
umieję
tnoś
ciach interpersonalnych, przynajmniej w takich kulturach jak amerykańska,
w których dziewczynki wychowuje siętak, aby był
y bardziej wraż
liwe na uczucia i ich
niuanse niżchł
opcy. Czy znaczy to, że współ
odczuwająone silniej niżmężczyźni?
Czę
sto, ale nie zawsze. Popularny pogląd, zgodnie z którym kobiety sąz natury
rzeczy bardziej wyczulone na uczucia innych, ma wprawdzie uzasadnienie naukowe,
ale sądwa godne uwagi wyjątki, które mająszczególne znaczenie w miejscu pracy. Po
pierwsze, nie ma żadnych róż
nic mię
dzy pł
ciami w sytuacjach, w których ludzie starają
sięukryćswoje prawdziwe uczucia; po drugie i kobiety, i mężczyźni wyczuwająrównie
dobrze niewypowiedziane myś
li osób, z którymi ł
ącząich dł
ugotrwał
e więzi.
A oto ogólna przestroga dotyczą
ca różnic mię
dzy pł
ciami: w porównaniach dużych
grup mę
żczyzn i kobiet w jakimkolwiek wymiarze psychologicznym ujawnia siędużo
więcej podobieństw niżróżnic między tymi grupami; krzywe obrazujące ich zdolnoś
ci
w znacznej mierze pokrywająsię
. Oznacza to na przykł
ad, że chociażprzecię
tne kobiety
mogą być lepsze od przeciętnych mę
żczyzn w niektórych umiejętnoś
ciach
emocjonalnych, to niektórzy mężczyźni będąmieli je opanowane w wyższym stopniu
niżwiększoś
ćkobiet, mimo iżmiędzy obu grupami istniećbę
dzie istotna statystycznie
różnica.
Weźmy teraz dane dotyczące empatii. Wyniki dziesią
tków badańtego zagadnienia
sąz jednej strony niezbyt jasne, z drugiej wiele wyjaś
niają1. Przede wszystkim ocena
tego, czy kobiety odznaczają się wyższą empatią od mężczyzn, zależy od
przyjmowanego przez nas znaczenia tego terminu. Otóż w jednym z możliwych
znaczeńkobiety −przynajmniej w kulturach zachodnich −wykazująwię
ksząempatię
niżmężczyźni, odczuwając to samo, co inna osoba, na przykł
ad przygnębienie i radoś
ć
.
2
Dane pokazują, ż
e kobiety spontanicznie współ
odczuwająlepiej niżmężczyźni .
Kobiety wykrywająrównieżlepiej niżmę
żczyź
ni ulotne uczucia innych osób, czego
dowiódł test zwany Profilem Wrażliwoś
ci Niewerbalnej [Profile of Nonverbal
Sensitivity], opracowany przez jednego z moich profesorów z Harvardu Roberta
Rosenthala, oraz Judith Hall, pracującąobecnie w Northeastern University. Test skł
ada
1 Zob. na przykł
ad: Tiffany Graham i William Ickes (red.), Empathic Accuracy (New York: Guilford Press, 1997).
2 Graham i Ickes, „When Women’s Intuition Isn’t Greater than Men’s”.
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sięz kilkudziesię
ciu nagranych na taś
mach magnetowidowych scenek ukazują
cych
różne reakcje emocjonalne (na przykł
ad na wieś
ć
, że dana osoba wygrał
a na loterii albo
że umarł
a wł
aś
nie jej ukochana). Taś
my został
y tak spreparowane, że nie sł
ychać
wyraźnie sł
ów, lecz tylko ton gł
osu i widaćwyraz twarzy każdej osoby. Po poddaniu
temu testowi setek osób Rosenthal i Hall stwierdzili, że kobiety osiągał
y przecię
tnie o 80
procent lepsze od męż
czyzn wyniki w odgadywaniu, jakie emocje odczuwali ludzie
ukazani na kasetach video 3.
Jednak róż
nica w odczytywaniu emocji zanikał
a, kiedy trzeba był
o zinterpretować
sceny zawierają
ce sygnał
y emocjonalne, nad którymi trudniej jest zapanowaćniżnad
wyrazem twarzy. Łatwiej jest nam kontrolowaćogólny wyraz twarzy niżton gł
osu,
język ciał
a czy ulotne „mikroemocje”, które przejawiająsiętrwającymi uł
amek sekundy
zmianami mimiki. Im wię
cej takich niekontrolowanych, ledwie zauważalnych zmian
pojawia sięna twarzy, tym lepiej mę
żczyźni odczytująwywoł
ują
ce je emocje. Zdolnoś
ć
wychwycenia takich ulotnych zmian jest szczególnie ważna w sytuacjach, w których
ludzie mająpowody do ukrywania swoich prawdziwych uczuć
, a sąone normalnym
zjawiskiem w ś
wiecie interesów. A zatem różnice poziomu empatii u mężczyzn z jednej,
a kobiet z drugiej strony, znikająw wielu sytuacjach bę
dących i chlebem powszednim
ludzi prowadzących interesy, takich jak negocjowanie warunków sprzedaży, w których
po prostu nie jesteś
my w stanie kontrolowaćwszystkich kanał
ów sygnalizowania
ogarniają
cych nas emocji.
A jeś
li chodzi o jeszcze inny wymiar empatii −zdolnoś
ćdo wyczuwania tego, co
myś
li druga osoba −to okazuje się
, że nie ma tu absolutnie ż
adnej różnicy mię
dzy obu
pł
ciami. To bardziej zł
ożone zadanie, zwane dokł
adnoś
cią empatyczną
, wymaga
zgrania umiejętnoś
ci kognitywnych i afektywnych. Eksperymentalne metody stosowane
w ocenie dokł
adnoś
ci empatycznej wykraczająpoza pokazywanie fragmentu reakcji
emocjonalnej, na podstawie którego osoba badana ma odgadnąć
, jakąemocjęprzeżywa
reagujący. Osoby badane oglądająnagraną na kasecie cał
ąrozmowęi oceniają na
bieżąco, co myś
li −i czuje −ukazana na taś
mie osoba. Nastę
pnie domysł
y te porównuje
sięz wyznaniami owej osoby. Ogólnie biorąc, kobiety nie radził
y sobie z tym zadaniem
ani trochęlepiej niżmę
żczyźni, co wykazał
a seria siedmiu różnych eksperymentów. Nie
uzyskano absolutnie żadnych dowodów na przewagę
, którąrzekomo daje w takich
4
sytuacjach sł
ynna „kobieca intuicja” . Znaczą
cym wyjątkiem byłszczególny przypadek,
gdy kobiety delikatnie dopingowano −twierdząc, że empatia jest oznakąkobiecoś
ci −
do udowodnienia, ż
e zdolne są do empatii. Dzięki tej zachę
cie radził
y sobie
zdecydowanie lepiej niżmę
żczyź
ni. Mówiąc innymi sł
owy, motywacja do tego, by
wydawał
y siębardziej empatyczne, sprawiał
a, że faktycznie wykazywał
y sięempatią
3 Zob.: Judith Hall, Non verbal Sex Difference (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984).
4 Graham i Ickes, „When Women’s Intuition Isn’t Greater than Men’s”.

365

(przypuszczalnie dlatego, że bardziej sięo to starał
y) 5.
W istocie rzeczy przeglą
d danych dotyczących różnic w poziomie empatii między
mę
żczyznami a kobietami dowodzi, że mę
żczyźni majądo niej takąsamąpotencjalną
zdolnoś
ćjak kobiety, ale mniejsząmotywację
. Tł
umaczy sięto tym, że ponieważ
mę
żczyź
ni chcąwydawaćsięmęscy, woląukrywaćswojąwrażliwoś
ć, która mogł
aby
6
zostaćpoczytana za objaw „sł
aboś
ci” . William Ickes, jeden z ważniejszych badaczy
zajmujących sięempatią
, podsumowuje to tak: „Jeś
li mężczyźni wydająsięczasami
niewrażliwi na pewne sytuacje społ
eczne, to może miećto więcej wspólnego z obrazem
siebie, jaki pragnąstworzyć, niżz ich zdolnoś
ciądo empatii”7 .

5 Tamż
e.
6 Tamż
e.
7 Ickes, cyt. za: Science News, March 23, 1996.
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Dodatek IV
Strategie wspierania różnorodnoś
ci

NIEKTÓRE PODJĘTE W DOBRYCH INTENCJACH, ale nieprzemyś
lane inicjatywy
zróżnicowania skł
adu pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, prowadzące
do awansowania przedstawicieli mniejszoś
ci etnicznych na wysokie stanowiska,
zakończył
y sięfatalnie, ponieważosoby te nie radził
y sobie z obowiązkami, padł
szy bez
wątpienia − po częś
ci przynajmniej − ofiarąopisanego w rozdziale III zagrożenia
stereotypem. Istniejąjednak sposoby zaradzenia temu.
Kilka z nich proponuje Claude Steele, psycholog z Uniwersytetu Stanforda, który
zajmowałsiębadaniem groźby stereotypu. Na podstawie swojego rozumienia dynamiki
emocji upoś
ledzającej dobrą pracę czł
onków grup mniejszoś
ciowych stworzyłon
program „mądrych strategii”, które zmieniajątędynamikęna lepszą. Rezultaty są
obiecujące; na przykł
ad czarnoskórzy studenci Uniwersytetu Michigan, którzy przeszli
jego dziesię
ciotygodniowy kurs, radzili sobie na pierwszym roku lepiej niżich koledzy
o tym samym kolorze skóry, którzy nie mieli lub nie skorzystali z tej szansy1 . A oto
niektóre aspekty programu opracowanego przez Steele’a, podobne do strategii
stosowanych przez wiele firm w celu uczynienia miejsca pracy przyjaznym dla różnego
rodzaju ludzi.
Optymistyczni przywódcy: opiekunowie lub szefowie podtrzymująwiaręwe
wł
asne możliwoś
ci u osób, które w przeciwnym razie mogł
yby ugiąćsiępod
presjąniekorzystnych stereotypów.
Autentyczne wyzwania: przydzielenie wymagającej pracy jest wyrazem
uznania dla potencjalnych możliwoś
ci danej osoby i dowodzi, że nie jest ona
postrzegana przez pryzmat stereotypu. Zadania muszą być wszakże
dostosowane do umiejętnoś
ci tej osoby, ponieważzbyt wymagające skazująją
z góry na przegraną, natomiast zbyt ł
atwe potwierdzająjej najgorsze obawy −
że uważ
a się
, iżnie jest ona w stanie poradzićsobie z czymśtrudniejszym.
Nacisk na uczenie się
: podkreś
lanie tego, że dzięki ciągł
emu uczeniu sięw
pracy zdobywa sięcoraz wię
ksząwiedzęfachowąi podnosi umieję
tnoś
ci i że
wzrost kompetencji opł
aca się. W ten sposób zwalcza się najgroźniejszy
stereotyp, zgodnie z którym zdolnoś
ci danej osoby ograniczone sąprzez sam
fakt przynależnoś
ci do pewnej grupy Utwierdzanie w przekonaniu o
1 Podana tu zasada praktyczna opiera sięna: Lyle Spencer Jr. i in., Competency Assessment Methods: History and State of the Art (Boston:
Hay/McBer, 1997).
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przydatnoś
ci: negatywne stereotypy wytwarzająpoczucie nieprzydatnoś
ci do
danej pracy czy zawodu, wyrażające sięmyś
lą: „Ja siędo tego nie nadaję
”
albo „To nie jest miejsce dla mnie”. Utwierdzenie w poczuciu przydatnoś
ci
musi się jednak opierać na faktycznych zdolnoś
ciach danej osoby do
wykonywanego przez niązawodu czy pracy.
Docenianie róż
nych punktów widzenia: W organizacji wyraźnie docenia się
róż
norodny wkł
ad pracy jednostek. Dla osób zagrożonych stereotypami jest
to sygnałś
wiadczący o tym, że w organizacji, do której należą, nie toleruje się
takich stereotypów.
Wzory ról: Osoby z tej samej grupy mniejszoś
ciowej, której czł
onkiem jest
dana osoba, osiągające sukcesy w tego samego rodzaju pracy czy zawodzie są
poś
rednim dowodem na to, że zagrażający stereotyp nie stanowi tu bariery.
Umacnianie wiary w siebie poprzez sokratejski dialog: Stał
e rozmowy z daną
osobą, zamiast bezpoś
redniego oceniania jej pracy, pomagają w jej
wł
aś
ciwym ukierunkowaniu bez potrzeby zwracania nadmiernej uwagi na to,
czy pracuje dobrze czy źle. Umacniająone więźmiędzy niąa opiekunem,
minimalizując emocjonalne koszty począ
tkowych niepowodzeńi pozwalając
na stopniowąpoprawęwydajnoś
ci, do której przyczyniająsięmniejsze i
wię
ksze sukcesy.
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Dodatek V
Inne sprawy dotyczące szkolenia

Jeszcze o ocenianiu kompetencji emocjonalnej
Żadna metoda oceny nie jest doskonał
a. Samoocena może zostaćwypaczona przez
kogoś
, kto chce wypaś
ćdobrze. A jeś
li chodzi o ocenękompetencji emocjonalnej, to
pojawia się problem, czy osoba o niskim poziomie samoś
wiadomoś
ci potrafi
precyzyjnie ocenićswoje silne i sł
abe strony. Chociażsamooceny mogąbyćprzydatne (i
szczere), jeś
li dokonujące ich osoby wierzą
, że zostanąwykorzystane dla ich dobra, to
nie można na nich za bardzo polegać, gdy osobom tym brakuje takiej wiary.
Specjaliś
ci opracowujący narzę
dzia samooceny wbudowują zwykle w
kwestionariusz „czujnik kł
amstwa”, czyli serię pytań, które pozwalają nakryćna
gorącym uczynku osoby starające się wypaś
ć „zbyt dobrze, aby mogł
o to być
prawdziwe”, poprzez −na przykł
ad −podpisanie siępod stwierdzeniem „Nigdy nie
kł
amię
”. Ale kryje sięw tym puł
apka równieżdla weryfikujących samooceny, bo
chociaż„czujniki kł
amstw” pozwalajązwykle wykryćzamierzone oszustwa, mogąnie
wykazaćsamooszukiwania się, będącego skutkiem braku samoś
wiadomoś
ci, który
sprawia, ż
e nie potrafimy rozeznaćsięw naszych możliwoś
ciach i umieję
tnoś
ciach.
−Użytecznoś
ćsamooceny zależy od tego, w jakim jest sporządzana celu −mówi
Susan Ennis, kierowniczka dział
u kształ
cenia personelu kierowniczego w Boston Bank.
−Jedno z kluczowych pytańbrzmi: „Jaka jest rola firmy i jak będąprzechowywane i
wykorzystywane te dane?” Pragnienie, żeby wypaś
ć dobrze, musi wpł
ynąć na
odpowiedzi. Każdy chce pokazać się z dobrej strony. Jeś
li samoocena zostanie
dokumentem poufnym i nie będzie o niej wiedziałnikt oprócz ciebie i twojego szefa, to
bę
dziesz w miaręmożliwoś
ci szczery, biorąc pod uwagęmożliwe ograniczenia twojej
samoś
wiadomoś
ci.
Z drugiej strony, oceny dokonywane przez innych podatne są na inne
zniekształ
cenia. Jeś
li, na przykł
ad, w gręwchodzi polityka wewnętrzna firmy, to 360stopniowa metoda opiniowania nie zawsze prowadzi do poprawnych, prawdziwych
ocen danej osoby, ponieważmogąone byćwykorzystane jako brońw wewnętrznych
wojnach albo jako wzajemne ś
wiadczenie sobie przysł
ug przez przyjaciół
, wydających o
sobie nawzajem zbyt dobre opinie.
Polityka organizacyjna sprawia, że szczególnie trudno jest uzyskaćszczerąocenę
osób piastujących najwyższe stanowiska, jużchoć
by z tego względu, że wł
adza, jaką
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dzierżą, onieś
miela innych, a sukcesy −jak przekonaliś
my sięw rozdziale IV −mogą
niekiedy zawrócićw gł
owie i doprowadzićtakie osoby do narcystycznego przekonania,
że sąbez skazy. Nie docierajądo nich fakty ś
wiadczące o czymśzgoł
a przeciwnym, po
częś
ci dlatego, że sąoni odizolowani od reszty pracowników, a po czę
ś
ci dlatego, że
podwł
adni bojąsięich obrazić
.
Każda ocena jest w pewnym stopniu odbiciem poglądów i nastawienia oceniającego.
Z tego powodu uzyskiwanie ocen z wielu źródełumożliwia korektęzniekształ
ceń, jako
że można zasadnie przypuszczać
, iż dyktowane emocjami lub wzglę
dami polityki
wewnątrzorganizacyjnej nastawienie jednej osoby zostanie zrównoważone ocenami
innych.
Jeszcze o ocenianiu gotowoś
ci
Szerokie badania (którymi obję
to ponad trzydzieś
ci tysięcy osób) prowadzone przez
Jamesa Prochaskę
, psychologa z Uniwersytetu Rhode Island, pozwolił
y na ustalenie
czterech stadiów gotowoś
ci, przez które przechodzimy podczas udanej próby zmiany
zachowania.
Niedostrzeganie potrzeby zmiany: Jak ujął to G.K. Chesterton, angielski
intelektualista: „Nie w tym rzecz, że oni nie widząrozwiązania −oni nie
widzą problemu”. W tym stadium nie jesteś
my absolutnie gotowi do
dokonania jakiejkolwiek zmiany, bo nie widzimy takiej potrzeby. Odrzucamy
wszelkie próby pomocy w przeprowadzeniu zmiany, bo nie dostrzegamy w
tym żadnego sensu.
Kontemplacja: W tym stadium dostrzegamy jużpotrzebęzmiany i zaczynamy
myś
leć, jak jej dokonać
. Chę
tnie rozmawiamy o tym, ale nie jesteś
my jeszcze
gotowi do zdecydowanego dział
ania. Miotają nami sprzeczne uczucia;
niektórzy czekająna „magiczny moment”, kiedy wreszcie będąw peł
ni
gotowi, podczas gdy inni przystępująprzedwcześ
nie do dział
ania i ponoszą
porażkę
, nie bę
dąc cał
kowicie przekonani o celowoś
ci tych wysił
ków, a zatem
nie potrafiąc sięzaangażowaćw to cał
ym sercem. Osoby, które osiągnę
ł
y to
stadium, mogąrównie dobrze mówić
, że zamierzająpodjąćjakieśkroki w
tym kierunku „w przyszł
ym miesiącu”, jak i zaklinaćsię, że zrobiąto „za pół
roku”. Prochaska zauważa, że nierzadko zdarza się
, iżludzie „mówiąsobie
latami, że pewnego dnia zamierzają się zmienić
”. Dział
anie zastępują
myś
leniem o dział
aniu. Prochaska opisuje przypadek pewnego inżyniera,
który przez pięć lat analizowałczynniki powodujące, że jest bierny i
nieś
miał
y, ale nadal uważał
, że nie zrozumiałproblemu wystarczają
co
dobrze, aby wziąćsiędo dział
ania.

370

Przygotowanie: Na tym etapie zaczynamy koncentrowaćsięna rozwią
zaniu,
na tym, co zrobić
, żeby sięzmienić
. Gotowi jesteś
my przygotowaćplan
dział
ania. Jesteś
my ś
wiadomi problemu, wiemy, na czym polega, widzimy
sposoby jego rozwiązania i z góry cieszymy się, że to zrobimy. Czasami w ten
stan podwyższonej gotowoś
ci wprawia nas jakieśdramatyczne wydarzenie −
na przykł
ad szczera rozmowa z szefem, klęska w pracy, kryzys w życiu
osobistym. Pewnego menedżera wyższego szczebla zdopingował
o do
zwię
kszenia samokontroli zatrzymanie przez policjęi aresztowanie, gdy
wracałpo sł
użbowej kolacji do domu, prowadząc samochód po pijanemu. W
tym momencie dojrzeliś
my jużdo zmiany; jest to czas na sporządzenie
konkretnego, szczegół
owego planu dział
ania.
Dział
anie: Zaczynająsiępojawiaćwidoczne zmiany. Wcielamy krok po kroku
plan w życie i faktycznie stopniowo zmieniamy się−zmieniająsięnasze
reakcje emocjonalne, nasze myś
lenie o sobie i wszystkie inny aspekty
wyzwalania sięz dł
ugotrwał
ego nawyku. Jest to stadium, które wię
kszoś
ć
ludzi uważa za „dokonanie zmiany”, chociaż jest ono konsekwencją
wcześ
niejszych stadiów przygotowywania siędo tego procesu.

Jeszcze o ć
wiczeniu
Na poziomie neurologicznym doskonalenie danej kompetencji oznacza wygaszanie
starego nawyku jako automatycznej reakcji mózgu i zastę
powanie go nowym. Ostatnie
stadium zaczyna sięw momencie, w którym stary nawyk traci dotychczasowy status i
ustępuje miejsca nowemu. Od tej pory nawrót do starego zwyczaju staje sięmał
o
prawdopodobny.
Gł
ęboko zakorzenione postawy i związane z nimi wartoś
ci generalnie trudniej
zmienić niż nawyki nabyte w pracy. Na przykł
ad ł
atwiej jest się wyzbyć
stereotypowego wyobrażenia o jakiejśgrupie etnicznej niżzwyczaju mówienia czy
robienia pewnych rzeczy w obecnoś
ci przedstawiciela tej grupy. Można zmodyfikować
lub zintensyfikowaćmotywy, takie jak dążenie do osiągnięć
, oraz cechy osobowoś
ci,
1
takie jak uprzejmoś
ć, ale jest to dł
ugi proces . Podobnie ma się sprawa z
umieję
tnoś
ciami leżącymi u podł
oża innych, takimi jak samoś
wiadomoś
ć
, dobre
panowanie nad przykrymi emocjami, empatia i umiejętnoś
ci społ
eczne.
Bardzo ważny jest nie tylko zł
ożony charakter kompetencji, której sięuczymy, ale
równieżdystans, który dzieli nasze dotychczasowe zachowanie od nowego, które
chcemy sobie przyswoić
. Nauka umieję
tnego przekazywania opinii o pracy innych albo
dostrajania siędo potrzeb klientów może przychodzićcał
kiem ł
atwo osobom, które
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posiadają rozwinię
tą w pewnym stopniu zdolnoś
ć empatii, ponieważ obie te
kompetencje sąpraktycznym zastosowaniem tej umieję
tnoś
ci. Jednak u osób, które
dopiero starająsięwyrobićw sobie empatię
, opanowanie tej umiejętnoś
ci wymaga
zdecydowanych i dł
ugotrwał
ych wysił
ków.
Programy szkoleniowe, które dająpracownikom możliwoś
ććwiczenia pożądanej
kompetencji za pomocąsymulowanych sytuacji, gier, odgrywania ról i tym podobnych
metod, sąbardzo dobre na początek, ale w trakcie bardziej zł
ożonych symulowanych
zadań, komputerowych gier biznesowych, ć
wiczeń w zespoł
owym rozwiązywania
problemów i symulacji pracy cał
ej organizacji rezultaty nie sąjużtak dobre.
Czę
sto nie jest bowiem jasne, jakie umiejętnoś
ci mają rozwijać takie gry
symulacyjne; na ogółnie zwraca sięuwagi na to, jakie umieję
tnoś
ci ć
wiczy siępodczas
takich zajęć
. Co wię
cej, samo uczestniczenie w grze czy jakimkolwiek innym ć
wiczeniu
nie jest równoznaczne z uczeniem się
. Ogólnie zalecićmożna, by ukł
adając takie gry i
symulacje, starannie je zaplanować, skoncentrowaćsięna konkretnych kompetencjach,
które trzeba jasno i dokł
adnie opisaćuczestnikom, i zakończyćkrótkim omówieniem
doś
wiadczeńuzyskanych dzięki tym ć
wiczeniom. Powinny one byćrównieżstosowane
w poł
ączeniu (a nie zamiast) z instrukcjami, opiniami i zachętami udzielanymi w pracy,
a także z codziennym wykorzystywaniem ć
wiczonych umiejętnoś
ci na zajmowanym
2
stanowisku .
Bardzo ostatnio modne gry i ć
wiczenia komputerowe nie bardzo nadająsiędo
ćwiczenia kompetencji emocjonalnej. Chociażdostarczająone zindywidualizowanych
instrukcji, umożliwiajądostosowanie tempa uczenia siędo moż
liwoś
ci korzystają
cych z
nich osób, pozwalająna robienie powtórek, natychmiastowąocenępostępów i korektę
bł
ędów, to −ogólnie biorąc −sąone bardziej dostosowane do ćwiczenia umiejętnoś
ci
technicznych niżspoł
ecznych i emocjonalnych.
−Mówi się
, że możesz siedziećprzy komputerze, oceniaćsięi znajdowaćsposoby
doskonalenia kompetencji −mówi Richard Boyatzis z Care Western Reserve University.
−Ale nie możesz tego robićbez kontaktów z innymi, nie możesz siętego nauczyćw
samotnoś
ci.
Wiele osób odnosi sięz ogromnym entuzjazmem do nauczania za pomocąś
rodków
bę
dących najnowszymi zdobyczami techniki, takich jak inteligentne programy
komputerowe, rzeczywistoś
ć pozorna, interaktywne CD-ROM-y i temu podobne.
Chociażuż
ywanie maszyn w roli nauczycieli i instruktorów pozwala na zmniejszenie
kosztów szkolenia i daje korzystającym z nich osobom moż
liwoś
ćbardziej elastycznego
uczenia się, to nie można sięograniczaćtylko do nich. Jak ują
łto pewien psycholog:
„Komputery mająwiele zalet, ale ich inteligencja emocjonalna jest raczej niska”. Istnieje
2 Scott I. Tannenbaum i Gary Yuld, „Training and Development in Work Organizations”, Annual Review of Psychology 43(1992).
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z pewnoś
cią miejsce dla takich nowoczesnych pomocy naukowych w ogólnym
programie uczenia inteligencji emocjonalnej (przykł
adem mogą być choć
by
indywidualne sesje treningowe, w których wykorzystuje sięopisane wyżej scenki
nagrane na kasetach video do podnoszenia zdolnoś
ci empatii), ale przecenianie roli tych
urządzeńprzy jednoczesnym niedocenianiu wagi kontaktów z innymi ludźmi może być
wielkim bł
ędem. Jeden z naukowców analizujących najnowsze kierunki w nauczaniu
zauważ
a kwaś
no: „Tym, co czę
sto odróżnia skuteczne programy kształ
cenia od tych,
które sątylko marnowaniem pienię
dzy organizacji, sąprzyziemne, nie wymagają
ce
zaawansowanych technologii elementy systemu nauczania”, a elementami tymi są
ludzie posiadają
cy podstawowe umieję
tnoś
ci skł
adające się na inteligencję
emocjonalną3.

3 Miguel Quinones, „ContextuaI Influences on Training Effectivenes”, w: M.A. Quinones i A. Ehrenstein (red.), Training for a Rapidly Changing
Workforce: Applications of Psychological Research (Washington, DC: American Psychological Association, 1996).
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