
FORUM PSYCHOLOGICZNE, 1998. Tom III, Numer 2, s. 234 - 238

RECENZJA

IWONA MAJEWSKA-OPIELKA: Umysl lidera. Jak kierowac ludzmi u progu XXI
wieku. Wydawnictwo MEDIUM, 1998, ss. 322

Pozycje dotyczace rozwoju i samodoskonalenia, które mozna znalezc na ksie-

garskich pólkach sa do siebie bardzo podobne. Kusza niesamowitymi tytulami (obie-

cujacymi zwykle natychmiastowa przemiane) oraz zaskakuja jeszcze bardziej nie-

samowita trescia, z której wynika, ze najlepiej byloby zmienic w sobie wszystko

lub wrecz przeciwnie - nie przejmowac sie niczym i popasc w samouwielbienie.

Duzym nieszczesciem jest, ze ta masa ksiazek i ksiazeczek trafia zwykle w ksiegami

do dzialu opatrzonego naglówkiem "psychologia". I tak przypadkowy czytelnik,

szukajac czegos z zakresu np. psychologii kierowania, trafia na dziesiatki przetlu-

maczonych amerykanskich poradników kieszonkowych, wskazujacych prosta i krót-

ka droge do sukcesu. zawierajacych niezawodne- chwyty, pozwalajace stac sie

z dnia na dzien "superszefem" lub "superbossem" , oczywiscie "superbogatym"

i "superwplywowym" .

Gdy psycholog przeglada w ksiegami zawartosc dzialu psychologicznego, iry-

tuje sie, ze jest zmuszony do przekopywania sie przez stosy wydawnictwo watpliwej

wartosci, które z psychologia maja niewiele wspólnego. Duzej uwagi i wprawy

trzeba, by odróznic ziarno od plew i znalezc ksiazke rzeczywiscie ciekawa i dobrze

napIsana.

Iwona Majewska-Opielka jest psychologiem, mieszka w Kanadzie i tam oraz

w Stanach Zjednoczonych, praktykuje jako doradca rozwojowy. To, ze autorka

odradza bezkrytyczne przenoszenie amerykanskich wzorców na nasz grunt jest naj-

wieksza zaleta jej ksiazki. Opierajac sie na swoim doswiadczeniu - w tym takze

na warsztatach i seminariach prowadzonych w Polsce - stwierdza. ze Polacy maja

wiele cech, które dzisiejsi Amerykanie próbuja w sobie wypracowac. Pisze: "je-

stesmy pomyslowi, zdobylismy duza zdolnosc adaptacyjna do wszelkich warunków,

potrafimy pracowac w chaosie, jestesmy entuzjastyczni, odporni, uczuciowi, liczymy

sie z otoczeniem i mamy wysoka swiadomosc wspólzaleznosci. Jednak tak dalece

nie czujemy sie wartosciowi, ze nawet tego nie zauwazamy". Autorka zacheca
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czytelnika do dostrzezenia wlasnych plusów, przeprowadzenia adekwatnej samo-
oceny i ciaglego samorozwoju - równiez z wykorzystaniem zachodnich wzorców

i doswiadczen, bo nie ma sensu wywazac otwartych drzwi i tworzyc od nowa

rzeczy juz istniejace.

Ksiazka podzielona jest na dwie czesci. Czesc pierwsza nosi tytul Lider, druga

Czlowiek i praca.

W czesci pierwszej autorka daje do zrozumienia, ze tytulowy "lider" to jednak

i przede wszystkim czlowiek. Nie kazdy rodzi sie liderem, a bycie nim nie jest

obowiazkiem kazdego czlowieka. Kreslenie sylwetki lidera Iwona Majewska-Opiel-

ka zaczyna od oznaczenia funkcji, jakie pelni on w spoleczenstwie. Pokazuje lidera

jako czlowieka, który kierujac grupa ludzi nie tylko prowadzi ja do realizacji celów,

jakie grupa przed soba stawia, ale równiez potrafi sprawic, ze grupa dziala z en-

tuzjazmem a w trakcie dzialania ujawniaja sie zdolnosci i najlepsze cechy charakteru

- zarówno lidera, jak i czlonków grupy. Zakladajac, ze bycia dobrym liderem

mozna sie nauczyc, autorka jednoczesnie wskazuje na zaniedbania i bledy w szko-

leniach kadry kierowniczej, które koncentruja sie przede wszystkim na doskonaleniu

zawodowym oraz umiejetnosciach i technikach, które ucza, jak pokazywac sie innym

ludziom, jak sie komunikowac i prezentowac, by inni odebrali nas jako lidera

i przywódce. Takie powierzchowne i jedynie zewnetrzne odgrywanie roli lidera

moze byc nawet skuteczne. ale zapewne pochlonie wiecej energii, niz rzeczywista

i doglebna praca nad wlasnym charakterem. Autorka piszac: "To zatem, co potrzebne

jest liderowi, to wlasciwa swiadomosc siebie i swiata. Dlatego glównie o tym

traktuje ta ksiazka. (...) Kierowac innymi moze tylko ten, kto posiadl sztuke kie-

rowania soba, rozumie zaleznosc pomiedzy poszczególnymi czesciami procesu spo-

lecznego. którym kieruje, i... gleboka wspólzaleznosc swiatajako calosci". Stwierdza

- wydawaloby sie - rzecz oczywista. Kto jednak choc raz w. zyciu prowadzil

zajecia z psychologii na wydziale zarzadzania i marketingu, wie, co najbardziej

interesuje przyszlych liderów. A mianowicie. jak sprawic, by ludzie dzialali pod

ich dyktando, jakich uzyc "technik" i "sposobów" manipulacji. Wiedza z psychologii

spolecznej czy psychologii osobowosci jest pewnie interesujaca, ale jak okreslaja

potencjalni liderzy przyszlosci - "malo przydatna".

Autorka na podstawie wlasnych obserwacji i doswiadczen - dotyczacych bi-

znesu zarówno w Polsce, jak i za oceanem - stworzyla liste cech i umiejetnosci

charakteryzujacych idealnego lidera. W ksiazce analizuje wszystkie sposród dzie-
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sieciu wyznaczników, zaczyna od poczucia wlasnej wartosci i "proaktywnosci" ,

która jest polskim tlumaczeniem angielskiego proactivity. Uznaje te cechy za nie-

zbedne i dajace mozliwosc kontroli nad zyciem, swiadomego ksztaltowania wspól-
istnienia z innymi ludzmi oraz panowania nad nim. Za równie istotne autorka uwaza:

samodzielnosc, pozytywne myslenie, wspólzaleznosc i spójnosc wewnetrzna. Pisze

tez o poczuciu obfitosci, umiejetnosci tworzenia wizji. ciaglym rozwoju i intuicji

jako cechach idealnego lidera.

Iwona Majewska-Opielka piszac o funkcjonowaniu lidera przypomina infor-

macje dotyczace funkcjonowania pólkul mózgowych oraz nie pomija modnego ostat-

nio tematu. a mianowicie inteligencji emocjonalnej. Autorka zastanawia sie, jak

powyzsze czynniki, ich swiadomosc i praca nad ich rozwojem i doskonaleniem

wplywaja na sukces w biznesie.

Nastepny rozdzial zatytulowany Kontekst lidera jest doskonala przeciwwaga

do wczesniejszych rozwazan. Wszystkim, którzy juz wiedza, ze adekwatna samo-

ocena i ciagly wszechstronny rozwój sa niezbednymi czynnikami w stawaniu sie

liderem idealnym autorka uswiadamia, ze nie dzialaja w prózni. Omawia czynniki

wplywu spolecznego, ograniczenia wlasnej fizycznosci i psychiki. Nie ocenia ich

jednak jako bezwzglednych detenninantów zycia jednostki czy usprawiedliwienia

dla poczucia niemocy i bezradnosci. Wspominajac znaczenie proaktywnej postawy

wobec zycia podkresla, ze lider powinien zdawac sobie sprawe z wplywu srodowiska

na wlasne dzialanie oraz musi nauczyc sie, jak ten wplyw opanowac i przeksztalcic

na swoja korzysc.

W ostatnim rozdziale czesci pierwszej znajdziemy omówienie róznic miedzy

zarzadzaniem a kierowaniem, pojeciami, które czesto sa uzyw�e zamiennie i bez

zrozumienia tresci. Mówi tez o misji i wizji przedsiebiorstwa, pojeciach mylonych

równie czesto. Znajdziemy tu równiez czynniki decydujace o sukcesie przedsie-

biorstwa. Duzo uwagi autorka poswieca zmianom. Mozna wnioskowac. ze jest to

jeden z naj trudniejszych obszarów w dzialalnosci lidera. W Umysle lidera znaj-

dziemy omówienie czynników powodujacych lek przed zmianami oraz szereg in-

fonnacji dotyczacych samego procesu przeprowadzania zmian, jego faz, a takze

zaleznosci miedzy zmianami w przedsiebiorstwie a zmianami zachodzacymi w czlo-

wieku, który tym przedsiebiorstwem kieruje.

Druga czesc ksiazki nosi tytul Czlowiek i praca. Autorka uznaje poczatek

XX wieku za czas fonnulowania pierwszych koncepcji zarzadzania. Zarzadzaniu
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naukowemu, które traktuje czlowieka dosyc instrumentalnie, przeciwstawia zarza-
dzanie z udzialem psychologii, oparte glównie na teorii Abrahama Maslowa. Uwz-

glednienie tej teorii w zarzadzaniu spowodowalo inne spojrzenie na czlowieka

w sytuacji pracy oraz dalo nowe mozliwosci motywowania pracowników. Uwz-

glednienie pozafinansowych sposobów wynagradzania i motywowania znacznie roz-

szerzylo wachlarz mozliwosci oddzialywania na pracownika, który juz nie tylko

zarabial na chleb, ale mial równiez szanse na samorealizacje.

Autorka przytacza wyniki badan Prederica Hertzberga, który odkryl wiele czyn-

ników psychologicznych istotnych w procesie zarzadzania. Prezentuje równiez dwie

przeciwstawne teorie zarzadzania: teorie X, wedlug której pracownik to raczej le-

niwy i nieodpowiedzialny osobnik, pracujacy byle jak i wymagajacy stalego nadzoru,

poprawiania i straszenia karami, po to, by jego praca przynosila jakiekolwiek efekty

oraz teorie Y, postrzegajaca czlowieka jako obdarzonego olbrzymim potencjalem

intelektualnym i chetnego do pracy, która jest jego naturalna potrzeba. Wedlug

teorii y, czlowiek szuka w pracy odpowiedzialnosci, jest twórczy, a gdy cele przed-

siebiorstwa sa zgodne z jego celami chetnie je realizuje, nawet bez kontroli

z zewnatrz.

Koncepcja zarzadzania, której przeslania autorka szczególnie akcentuje jest

koncepcja Z. Jej twórca - William Ouchi - opierajac sie na wspólczesnej wiedzy

na temat czlowieka i swiata, wskazuje na nierozlacznosc duchowosci i nauki. Pra-

cownik powinien miec szanse rozwijania swoich talentów, zyc wygodnie i godnie,

byc traktowanym podmiotowo, czuc sie osoba znaczaca, doceniana i majaca wplyw

na losy przedsiebiorstwa.

Kolejny rozdzial w tej czesci ksiazki dotyczy tego, co lider powinien wiedziec

o ludziach oraz podpowiada, jak te wiedze zdobyc. Autorka pisze o podstawowych

umiejetnosciach interpersonalnych, jak równiez o znaczeniu infonnacji w procesie
kierowania.

Trzeci rozdzial drugiej czesci poswiecony jest rekrutacji pracowników. Iwona

Majewska-Opielka jasno precyzuje czym rózni sie rekrutacja od zwyklego zatrud-

niania. Analizuje sposoby odczytywania infonnacji zawartych w curriculum vitae

oraz rozmowie wstepnej. Omawia tez techniczna strone prowadzenia rozmów, zwra-

ca uwage na drobne. czesto lekcewazone szczególy.

Kolejny rozdzial dotyczy atmosfery pracy. Autorka patrzy na zagadnienie

z wielu stron i analizuje je wieloplaszczyznowo. Duza wage przywiazuje do ko-
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munikacji w finnie. Pisze o najczesciej popelnianych bledach oraz o sprawdzonych

sposobach ulepszania komunikacji. Bardzo istotna sprawa - równiez omawiana

w tym rozdziale - to zwiazek pracowników z finna, ich samopoczucie w miejscu

pracy oraz sposób ich wynagradzania. Jest to zagadnienie szczególnie istotne

w momencie, gdy ostatnie wyniki Europejskich Badan Kultur Organizacyjnych

pokazuja, ze osmiu na dziesieciu pracowników "zostawia serce za brama zakladu",

a tylko co piaty z badanych jest dumny ze swego pracodawcy (Gazeta

Praca, l 9 pazdziernika 1998). Nie powinnq byc celem organizacji doprowadzenie

do sytuacji, w której wszyscy pracownicy gotowi sa zaprzedac za nia dusze, ale

pracownik powinien czuc sie w pracy komfortowo. Czas spedzony w pracy stanowi

wieksza czesc zycia i korzystniej jest dla obu stron, gdy pracownik czuje, ze w

pracy realizuje swój potencjal.

Znajdziemy tu równiez omówienie efektywnosci systemów kar i nagród, zna-

czenia gratyfikacji finansowych i pozafinansowych w procesie motywowania pra-

cowników. Autorka porusza tez kwestie zwiazane z funkcjonowaniem zwiazków

zawodowych w przedsiebiorstwie oraz wplyw ich dzialan na procesy kierowania

i zarzadzania finna.

Ostatni rozdzial zatytulowany Lider w dzialaniu, to podsumowanie glównych

tez zawartych w ksiazce i zacheta do wykorzystania ich w praktyce. Autorka przy-

pomina, jak istotna jest dbalosc o calosciowy rozwój i przedstawia metody pozwa-

lajace uporzadkowac wlasne zycie, uczynic je twórczym i hannonijnym. Konczac

ksiazke stwierdza, ze zycie sprowadza sie do zarzadzania soba w czasie a ksiazka

powstala po to, by pomóc ten czas wykorzystac jak najlepiej.

Umysl lidera Iwony Majewskiej-Opielki porusza wiele interesujacych kwestii.

Podstawowa zaleta tej publikacji jest to, ze tytulowy "lider" jest przede wszystkim

czlowiekiem. To nie jego wiedza ekonomiczna, znajomosc zasad funkcjonowania

rynku czy odpowiedni - zgodny z obowiazujacymi nonnami - ubiór, sa najwaz-

niejsze. Podstawa to znajomosc siebie i swiata, cel zas do którego powinien dazyc

to rozwój osobisty i samodoskonalenie. Wtedy kandydat na lidera ma szanse stac

sie prawdziwym liderem. Dodatkowy atut tej ksiazki to fakt, ze mieszkajaca za

granica autorka zilustrowala swoja ksiazke bardzo konkretnymi przykladami z zycia

polskich liderów. Iwona Majewska-Opielka, mimo ze jest psychologiem, uniknela

w swej pracy psychologicznego zargonu. Czyni to omawiana ksiazke interesujaca

i dostepna wlasciwie dla kazdego.

Jolanta Was


