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Fenomen
procesu grupowego
Fenomen procesu grupowego

Kiedy przystÚpujemy do pisania nowej ksiÈĝki, zawsze mamy ten
sam kïopot. Nie chcemy CiÚ zanudziÊ, ale jednoczeĂnie wiemy, ĝe
bez wprowadzenia kilku waĝnych pojÚÊ i zrozumienia kluczowych
mechanizmów moĝe byÊ Ci trudniej stosowaÊ proponowane narzÚdzia. Dlatego zdecydowaliĂmy, ĝe zanim przejdziemy do opisu faz
rozwoju grupy, przedstawimy te mechanizmy, które warto znaÊ
i wykorzystywaÊ w trudnych relacjach szef – zespóï.
Zrozumienie mechanizmów procesu grupowego (zwanego teĝ
procesem maïej grupy) jest wedïug nas bardzo waĝne dla kaĝdego
menedĝera. WiÚkszoĂÊ szefów bezpoĂrednio zarzÈdza zespoïami,
które liczÈ od kilku do kilkunastu osób. To jest wïaĂnie maïa
grupa. Zgodnie z zasadami przyjÚtymi w psychologii spoïecznej
uznaje siÚ, ĝe maïa grupa zaczyna siÚ przy trzech, czterech osobach, a gdy liczy okoïo 40 osób, staje siÚ duĝÈ grupÈ, w której
dziaïajÈ juĝ inne reguïy.
Proces grupowy zachodzi bezwyjÈtkowo i kaĝda grupa musi
przechodziÊ kolejne fazy rozwoju. Jest on jednak takĝe ěródïem
wielu niebezpiecznych projekcji, czyli „czarnych” wyobraĝeñ.
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Dzieje siÚ tak, kiedy szef odruchowo zaczyna przypisywaÊ swoim
podwïadnym negatywne motywy dziaïania, nie rozumiejÈc prawdziwych powodów ich róĝnych zachowañ.
Jeĝeli prowadziïeĂ spotkanie ze swoim zespoïem i skÈdinÈd
mÈdrzy, inteligentni ludzie zaczÚli siÚ zaskakujÈco czy nawet
dziwacznie zachowywaÊ — milczeli i nie odpowiadali na Twoje
pytania, rozrabiali jak maïe dzieci lub marudzili i narzekali na
wszystko — to byïeĂ Ăwiadkiem reakcji typowych dla pewnych faz
procesu grupowego.
Maïa grupa jest szczególnym zjawiskiem. Pewnie nie raz
doĂwiadczaïeĂ sytuacji, kiedy w trakcie indywidualnych spotkañ
pracownicy rozmawiali z TobÈ dojrzale i sensownie, a na zebraniu
caïego zespoïu zachowywali siÚ tak, jakby wstÈpiï w nich jakiĂ
demon — potrafili byÊ roszczeniowi, irytujÈcy i nieodpowiedzialni.
W obliczu takich zachowañ szef lub formalny lider zespoïu najczÚĂciej zaczyna szukaÊ winnych i reaguje zgodnie ze swoimi projekcjami: albo obwinia siebie, ĝe jest nieudolnym liderem, albo
oskarĝa swoich podwïadnych, ĝe sÈ dziecinni, niedojrzali, a nawet
zïoĂliwi.
UmiejÚtnoĂÊ poradzenia sobie z tymi destrukcyjnymi wyobraĝeniami jest podstawÈ konstruktywnego wychodzenia z kryzysowych sytuacji podczas spotkañ z zespoïem. Warto wiÚc,
abyĂ pamiÚtaï, ĝe kiedy przeĝywamy stres i dopadajÈ nas silne
emocje (szczególnie negatywne), wszyscy podlegamy mechanizmowi projekcji. Oznacza to, mówiÈc wprost, ĝe bierzemy swoje
subiektywne wyobraĝenia za obiektywnie istniejÈcÈ rzeczywistoĂÊ.
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Bez zrozumienia procesu maïej grupy grozi Ci, Szefie, to, ĝe
bÚdziesz brnÈï we frustracjÚ, wynikajÈcÈ z negatywnych wyobraĝeñ o sobie samym i Twoim zespole. Jest wiele teoretycznych
modeli procesu grupowego. My skorzystaliĂmy z perspektywy psychoanalitycznej. ByÊ moĝe brzmi to groěnie i podejrzewasz nas
o to, ĝe zamierzamy CiÚ wciÈgaÊ w skomplikowane teorie psychologiczne, ale jesteĂmy przekonani, ĝe zaproponowany przez nas
model jest prosty i logiczny. Dobrze opisuje rzeczywistoĂÊ i mechanizmy, które wystÚpujÈ w relacji lider – zespóï, a przez to
moĝe byÊ naprawdÚ uĝyteczny w Twojej codziennej pracy z podwïadnymi.
Fazy rozwoju maïej grupy bardzo przypominajÈ etapy procesu
dorastania czïowieka. W obu przypadkach rozwój polega na przechodzeniu od niedojrzaïoĂci i zaleĝnoĂci od innych do samodzielnoĂci i odpowiedzialnoĂci za swój los. Na kolejnych etapach
czïonkowie zespoïu zachowujÈ siÚ w specyficzny sposób i odmienne
sÈ równieĝ motywy ich zachowania. Formalny lider lub szef musi
znaÊ i rozumieÊ prawdziwe ěródïa trudnych dla niego zachowañ
swojej grupy, aby wykorzystaÊ jej potencjaï i dziaïaÊ zgodnie z jej
moĝliwoĂciami w kaĝdej fazie.
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Jak zmieniaÊ swoje
negatywne nastawienie
do grupy i radziÊ sobie
z puïapkÈ projekcji?
Jak zmieniaÊ swoje negatywne nastawienie do grupy

Przy omawianiu kaĝdej kolejnej fazy pierwszym naszym wskazaniem bÚdzie: zmieñ swoje nastawienie. Wiemy, ĝe ïatwo powiedzieÊ, a trudniej zrobiÊ. Sprawa jest kluczowa, jeĂli chodzi o prowadzenie grupy zgodnie z jej moĝliwoĂciami i potrzebami. Zmiana
nastawienia do zespoïu pozwala teĝ na zmniejszenie frustracji
i kosztów formalnego lidera. Nie chcemy wiÚc ograniczaÊ siÚ tylko
do „sïusznego” postulatu, ale spróbujemy pokazaÊ, jak tÚ zmianÚ
moĝna wcielaÊ w ĝycie.
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Odruch dinozaura:
uciekaj albo walcz
Kiedy przeĝywamy stres i znajdujemy siÚ w trudnej dla nas sytuacji, reagujemy w odruchowy, wrÚcz atawistyczny sposób. W obliczu zagroĝenia organizm mobilizuje nas do dwóch krañcowo róĝnych reakcji: albo rzucamy siÚ do walki i atakujemy „przeciwnika”,
albo uciekamy i wycofujemy siÚ z konfliktowej sytuacji. Taka jest
nasza ludzka natura. JeĂli bezrefleksyjnie poddamy siÚ temu
odruchowi, znajdziemy siÚ w puïapce „diabelskiej alternatywy”:
tak ěle i tak teĝ niedobrze.
Jak nie daÊ siÚ zawïadnÈÊ negatywnym emocjom, które popychajÈ nas do niekorzystnych zachowañ wobec grupy naszych podwïadnych? Przede wszystkim warto przypominaÊ sobie, ĝe to my,
szefowie i formalni liderzy róĝnych grup, czujemy siÚ zagroĝeni
i próbujemy obroniÊ swój autorytet, swojÈ pozycjÚ czy swoje
poczucie kompetencji, przypisujÈc czïonkom zespoïu negatywne
powody dziaïania. Zespóï na pewno nie ma zïych intencji i nie
próbuje nam zagroziÊ. Zanim zareagujesz, zadaj sobie nastÚpujÈce
pytania:
 Dlaczego moi ludzie zachowujÈ siÚ w taki sposób?
 Co mogïoby im pomóc w zmianie zachowania?
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Klaryfikacja
— sposób na negatywne projekcje
Kiedy grupa milczy (faza zaleĝnoĂci), rozrabia (faza róĝnicowania) lub narzeka (faza kryzysu odpowiedzialnoĂci), lider formalny
zespoïu najczÚĂciej jest przekonany, ĝe jego podwïadni majÈ zïe
intencje. Zadziaïaï odruch dinozaura i na fali silnych emocji uruchomiïy siÚ negatywne projekcje. Szef jest pewien, ĝe wie, co skïania jego ludzi do trudnych dla niego zachowañ, zapominajÈc, ĝe
to sÈ tylko jego wyobraĝenia, uruchomione przez obawy i poczucie zagroĝenia. I bierze te wyobraĝenia za rzeczywistoĂÊ. MówiÈc
inaczej: wyciÈga pochopne i nieuprawnione wnioski z zaobserwowanych zachowañ czïonków zespoïu.
Zabezpieczeniem przed tÈ puïapkÈ moĝe byÊ klaryfikacja doĂwiadczanej sytuacji, czyli nazwanie tego, co widzisz i sïyszysz (bez
wartoĂciowania i przypisywania znaczeñ), oraz wziÚcie odpowiedzialnoĂci za swoje uczucia, fantazje i wyobraĝenia. Przykïadowo:
WidzÚ, ĝe nikt nie odpowiada na moje pytania. Obawiam siÚ,
ĝe nie zaïatwiÚ na tym zebraniu waĝnej dla mnie sprawy.
Wyobraĝam sobie, ĝe nie chce siÚ wam pracowaÊ,
i podejrzewam nawet, ĝe jesteĂcie kompletnie
niezaangaĝowani w sprawy zespoïu i firmy. Czy dobrze
siÚ domyĂlam powodów waszego milczenia?
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JeĂli nie zrobisz klaryfikacji w ten sposób i „uwierzysz” w swoje
projekcje, Twój przekaz do zespoïu bÚdzie brzmiaï: „WidzÚ, ĝe
jesteĂcie leniwi i nie chce wam siÚ w nic zaangaĝowaÊ. Zaraz was
zmuszÚ do wysiïku i aktywnoĂci”. PamiÚtaj o tym, ĝe zobaczyÊ
moĝesz tylko zachowania, a intencji i wewnÚtrznych nastawieñ
moĝesz siÚ jedynie domyĂlaÊ. Nie bierz swoich projekcji dinozaura
za rzeczywistoĂÊ, bo to zawsze sprowadza kïopoty. Zanim odruchowo zareagujesz, zrób klaryfikacjÚ.
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Wiedza o mechanizmach
procesu grupowego
JeĂli trudne lub zaskakujÈce zachowania zespoïu sprawiajÈ Ci kïopot oraz prowokujÈ do negatywnych i pochopnych ocen, opïaca siÚ
odwoïaÊ do wiedzy na temat prawdziwych ěródeï specyficznych
zachowañ grupy na kolejnych etapach rozwoju. Warto teĝ przypominaÊ sobie, czego grupa najbardziej potrzebuje od swojego
formalnego lidera. Przedstawimy to teraz w skrócie, a rozwiniemy
w kolejnych rozdziaïach.
 Kiedy grupa milczy i jest pasywna, ěródïem takiego

zachowania sÈ na pewno lÚk przed ocenÈ lub waĝne
konkurencyjne motywy. W fazie zaleĝnoĂci zespóï
potrzebuje od swojego lidera ĝyczliwej dyrektywnoĂci
i otwierania trudnych tematów.
 Kiedy grupa rozrabia, przeszkadza szefowi, a jej czïonkowie

robiÈ sobie przykroĂÊ, to gïównym powodem takich
zachowañ jest rywalizacja o pozycjÚ w grupie, potrzeba
zaistnienia i cieszenia siÚ z intensywnych kontaktów.
W fazie róĝnicowania szef powinien dopasowaÊ siÚ
do energii zespoïu i jÈ kanalizowaÊ, stawiaÊ granice
destrukcyjnym liderom nieformalnym oraz pozwalaÊ
grupie na samodzielnÈ pracÚ.
 Kiedy grupa narzeka, marudzi, krytykuje i wysuwa

roszczenia, jest to wyrazem jej zaangaĝowania w dÈĝeniu
do zmiany na lepsze w firmie i zespole. W fazie kryzysu
odpowiedzialnoĂci zespóï potrzebuje okreĂlania
pola wpïywu, budowania odpowiedzialnoĂci
i konfrontowania z konsekwencjami swoich wyborów.
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JeĂli bÚdziesz pamiÚtaï o prawdziwych powodach specyficznych
zachowañ grupy na kaĝdym etapie jej rozwoju, ïatwiej zmienisz
swoje nastawienie i skuteczniej zastosujesz adekwatne do tego
narzÚdzia i procedury. ZachÚcamy CiÚ do korzystania z tej wiedzy
i z nowych sposobów pracy z zespoïem.
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Koncentruj siÚ na grupie,
a nie na tym, jak wypadasz
Bardzo czÚsto podczas spotkañ z zespoïem, nie wiedzÈc, jak poradziÊ sobie z pasywnoĂciÈ grupy, chaosem, narzekaniem lub otwartym atakiem, szef zadaje sobie pytania: „Dlaczego oni mi to robiÈ?
Jak ja mam opanowaÊ tÚ trudnÈ sytuacjÚ? W jaki sposób mogÚ
ochroniÊ swój autorytet? Co ja teraz powinienem zrobiÊ? Jak ja
wypadam przed swoimi luděmi? Co oni sobie o mnie pomyĂlÈ?”.
Taka mocna koncentracja na sobie to puïapka. Tracisz dystans
do trudnej dla Ciebie sytuacji i ïatwo ulegasz projekcjom, biorÈc
swoje lÚki i wyobraĝenia za rzeczywistoĂÊ. MyĂlÈc gïównie o sobie,
zapominasz o wiedzy na temat procesu grupowego, którÈ dysponujesz. Trudniej jest Ci skorzystaÊ z narzÚdzi, które masz juĝ
w swoim arsenale, a które byïy pomocne w róĝnych fazach rozwoju Twojego zespoïu.
Zatrzymaj siÚ i zmieñ perspektywÚ. Skoncentruj siÚ na swoich
ludziach, a nie na tym, jak przed nimi wypadasz i jak powinieneĂ
ochroniÊ swój autorytet. Zrób klaryfikacjÚ zachowañ grupy i swoich „czarnych” wyobraĝeñ. Przypomnij sobie, w jakiej fazie rozwoju jest Twój zespóï, i zadaj sobie pytania:
 Czego oni najbardziej w tej fazie potrzebujÈ?
 Jakie naprawdÚ sÈ ich potrzeby i moĝliwoĂci?
 Jak mogÚ im pomóc i wykorzystaÊ potencjaï grupy?
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Bardzo CiÚ zachÚcamy, abyĂ miaï na wzglÚdzie tych kilka uwag,
kiedy bÚdziesz czytaï o kolejnych fazach rozwoju Twojego zespoïu.
W kaĝdym rozdziale przedstawimy:
 specyfikÚ fazy, puïapki i najczÚstsze destrukcyjne projekcje

szefa;
 prawdziwe ěródïa zachowañ zespoïu w relacji z formalnym

liderem;
 kluczowe potrzeby maïej grupy na danym etapie rozwoju;
 najwaĝniejsze narzÚdzia w repertuarze szefa, które realnie

pozwalajÈ chroniÊ jego interesy i wspieraÊ zespóï w rozwoju
na drodze do samodzielnoĂci i odpowiedzialnoĂci.
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1. ZaleĝnoĂÊ
2. Róĝnicowanie
3. Kryzys odpowiedzialnoĂci
4. Atak na lidera
5. Nadzwyczajna moc grupy
6. Realne moĝliwoĂci grupy
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