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W poprzednim numerze naszego kwartalnika (nr.V.2017) w
artykule "Efektywna komunikacja w zarządzaniu personelem apteki", poznałeś jedną ze sztandarowych zasad komunikacji z podległym Ci personelem, która brzmi "nie jestem
wszyscy i nie mam na imię każdy". Zasada ta mówi o tym, że
skuteczna komunikacja w zarządzaniu wymaga od Ciebie
indywidualnego podejścia do każdego pracownika. Jeżeli
chcesz być skutecznym menedżerem apteki, którego zespół
efektywnie wykonuje powierzone mu zadania stosowanie
powyższej zasady powinno być Twoją codziennością. Nie
inaczej jest w obszarze zarządzania. Doskonałym narzędziem, które Ci to umożliwi będzie poznanie i stosowanie
koncepcji Przywództwa Sytuacyjnego autorstwa Kena
Blancharda i Paula Herseya.

Koncepcja ta, mimo, że opracowana w 1968 roku nadal
pozostaje aktualna i jest jedną z kluczowych, porządkujących
podejście do zarządzania zespołami pracowników. Zupełnie
nie ma znaczenia jakim zespołem kierujesz, niniejsze zasady
sprawdzają się zawsze bez względu na branżę.

Zanim jednak dojdziemy do Przywództwa Sytuacyjnego, kilka
zdań na temat samych menedżerów. Gdybyśmy bardzo mocno
uprościli podział menedżerów na dwie grupy, to byliby to
"Menedżer X" i "Menedżer Y". Menedżer X zakłada, że ludzie
są z natury leniwi i będą unikać pracy zawsze, kiedy będzie to
możliwe. Uważa, że pracownicy muszą być konsekwentnie
nadzorowani i kontrolowani. Zdaniem menedżera X pracownicy
nie wykonują właściwie swojej pracy ponieważ...im się nie chce.
Menedżer Y zakłada, że pracownicy są ambitni i chcą wykazywać się motywacją. Są też chętni do podjęcia większej samodzielności i odpowiedzialności. Menedżer Y w sytuacji w której
pracownik nie robi tego co powinien lub wykonuje swoje zadania nieprawidłowo, zadaje sobie poniższe pytanie: Czy zrobiłem
wszystko, co trzeba, żeby mój pracownik dokładnie wiedział co
ma robić i jaki ma być końcowy efekt jego pracy ? Zastanawiałeś
się kiedyś którym typem menedżera jesteś ?
Każde z powyższych podejść ma swoje wady i zalety
i nie można jednoznacznie powiedzieć, że zawsze i w każdej
sytuacji sprawdza się tylko jedno. Nie mniej jednak moje obserwacje pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków. Jeżeli z
założenia stosujesz podejście Menedżera X, to nie wykluczone, że działasz skutecznie, ale jednocześnie nie liczyłbym na
wewnętrzne zaangażowanie Twojego zespołu w zwiększanie
efektywności pracy. Zespół współpracujący z tego typu szefem,
w sytuacji w której choćby na chwilę pozostaje bez kontroli,
delikatnie mówiąc...stara się odpocząć. Ten styl zarządzania
może się sprawdzać tu i teraz i w bardzo krótkiej perspektywie,
ale z całą pewnością nie jest rozwojowy dla zespołu i wymaga
Twojego ciągłego, dużego zaangażowania. Jeżeli jednak zakładasz w swoim podejściu koncepcję Menedżera Y to nawet jeżeli
Twoje metody zarządzania nie są perfekcyjne, z całą pewnością Twój zespół jest zaangażowany w swoje zadania i wie, że
może liczyć na Twoje wsparcie. Z całą pewnością wewnętrzna
motywacja Twoich pracowników również jest wyższa, podobnie
jak chęć do wprowadzania rozwiązań zwiększających efektywność pracy. Podejście Menedżera Y nie oznacza oczywiście brak
nadzoru i kontroli nad zespołem, bo te są niezbędne. Różnica
polega jednak na tym, że nadzorujesz i kontrolujesz nie po to,
żeby kogoś sprawdzić i wytknąć mu zaniedbania ale po to, żeby
działać efektywniej i unikać błędów - niby subtelna różnica ale
jednak na poziomie intencji i bardzo często późniejszej reakcji,
bardzo istotna.
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Wróćmy do Przywództwa Sytuacyjnego. Po pierwsze
mówiąc o zarządzaniu autorzy koncepcji mieli na myśli fakt, że
skuteczne zarządzanie nie opiera się tylko na wpływie wynikającym z hierarchii służbowej ale przede wszystkim na zbudowanym
autorytecie (zarówno formalnym jak i nieformalnym). Stąd też
ich koncepcję nazywamy Przywództwem Sytuacyjnym. Ponadto,
Hersey i Blanchard w swoich badaniach nie szukali odpowiedzi na
pytanie, który styl przywództwa jest najlepszy, ale pokazali, że nie
ma jednego uniwersalnego sposobu bo ten, zależy od konkretnej
sytuacji. Wg ich koncepcji każdy pracownik wymaga innego podejścia a przyjęty styl zależny jest od określonej sytuacji i zawsze składa się z dwóch czynników: poziomu rozwoju/gotowości pracownika oraz zadania, które ma wykonać. Poziom rozwoju/gotowości
pracownika również oceniamy na dwóch płaszczyznach: poziomie
kompetencji pracownika oraz poziomie jego motywacji. Co ważne,
poziom gotowości pracownika zawsze określamy w odniesieniu
do konkretnego zadania, które chcemy mu powierzyć do realizacji.
Nie jest to stała cecha czy potencjał danej osoby. W zależności od
zadania poziom gotowości pracownika do jego realizacji może być
wysoki lub niski.
W Przywództwie Sytuacyjnym wyodrębniamy cztery główne poziomy
gotowości pracownika i dopasowujemy do nich odpowiednie style
przywództwa:
Poziomy gotowości pracownika:
R1 - niskie kompetencje, wysoka motywacja
R2 - niskie (do średnich) kompetencje, niska motywacja
R3 - kompetencje średnie do wysokich, niska motywacja
R4 - wysokie kompetencje, wysoka motywacja
Style przywództwa:
S1 - Instruowanie: dużo instrukcji, mniej relacyjnie, mniej wsparcia
S2 - Konsultowanie: dużo instrukcji, mocno relacyjnie, dużo wsparcia
S3 - Wspieranie: mało instrukcji, mocno relacyjnie, dużo wsparcia
S4 - Delegowanie: mało instrukcji, mniej relacyjnie, mniej wsparcia
Właściwy styl przywództwa odpowiedni do poszczególnych poziomów gotowości pracownika prezentuje grafika nr 1 Zarządzanie
Sytuacyjne
Jak widzimy konkretny układ dwóch czynników: kompetencji pracownika i poziomu jego motywacji, składający się na jego gotowość
do realizacji danego zadania, determinuje sposób w jak powinniśmy
zarządzać jego pracą.
Przyjrzyjmy się każdej z tych sytuacji oddzielnie.
Poziom gotowości R1 niskie kompetencje, wysoka motywacja. Właściwy styl przywództwa S1 instruowanie.
Pracownik jest niezdolny do samodzielnego wykonania zadania
(niskie kompetencje) lecz pomimo tego bardzo umotywowany do jego
wykonania. Często niskie kompetencje są wynikiem braku doświadczenia, są to zwykle młodzi pracownicy. Brak kompetencji do danego
zadania może się również pojawić u pracownika, którego uważasz
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za bardzo doświadczonego, np zatrudniasz nowego farmaceutę o
dużym stażu pracy, tyle tylko, że nigdy nie pracował na tym programie aptecznym z którego korzystasz w Twojej aptece. Jego długi staż
pracy i wysoka motywacja nie wystarczą do tego, żeby mógł sprawnie
realizować swoje zadania. Kierownik powinien bardzo dokładnie
określić cele i zadania pracownika oraz dokładnie instruować go w
przebiegu tych zadań. Pracownik musi dostać wsparcie w obszarze
zaplanowania i organizacji czynności, bardzo często musi to być
dokładna instrukcja krok po kroku.
Poziom gotowości R2 kompetencje niskie (do średnich), niska
motywacja. Właściwy styl przywództwa S2 konsultowanie.
Generalnie negatywnie nastawiony do zadania pracownik, który nie
potrafi jeszcze samodzielnie i dobrze wykonać zadania, co prowadzi
do niskiego poziomu motywacji. Narasta poczucie, że początkowa
wysoka motywacja poszła na marne, bo pracownik nie zdołał nabyć
odpowiednich kompetencji a szef już wymaga od niego właściwego realizowania zadania. Brak sukcesu przekłada się na frustrację. Często
znalezienie się pracownika na tym poziomie gotowości, wynika z nieświadomego działania kierownika, który dokłada pracownikowi zbyt
wiele zadań. Twoją rolą jako kierownika jest budowanie i zwiększanie
u pracownika wiary w jego własne możliwości. Nadal konieczne jest
przekazywanie możliwie dużej ilości instrukcji, chociaż wybór końcowego rozwiązania problemu powinieneś pozostawić pracownikowi.
Twoim celem jest utrzymanie dobrego nastawienia pracownika poprzez wysoki poziom zachowań relacyjnych i jednocześnie kształcenie
umiejętności, aby stopniowo go usamodzielniać.
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Poziom gotowości R3 kompetencje średnie do wysokich, niska motywacja. Właściwy styl przywództwa S3 wspieranie.
Występuje w dwóch wariantach. Pierwszy: pracownik przy
wystarczających kompetencjach posiada niską motywację z powodu braku wiary we własne siły. Drugi: okazuje niski poziom
chęci z powodu znudzenia zadaniem. Każdy z tych przypadków
wymaga innego podejścia szefa. W pierwszym przypadku pomaga sukces. Nawet jeżeli pracownik jest doświadczony to najwyraźniej z jakimś zadaniem lub zadaniami sobie nie poradził
i to obniżyło jego motywację. Wyznacz mu zadanie z którym
na pewno doskonale sobie poradzi, to podniesie jego wiarę we
własne siły a za tym również motywację. Zwróć też uwagę na
inne jego sukcesy i jego wartość dla firmy. W drugim przypadku możemy mówić o znudzeniu zadaniem. Prawdopodobnie
zadania, które powierzasz pracownikowi są powtarzalne i być
może poniżej jego ambicji. Zadbaj o różnorodność, angażuj go
w dodatkowe zadania ale nie na zasadzie zlecania dodatkowej
roboty, tylko pokaż mu, że jego umiejętności są pomocne w
innych obszarach niż tylko codzienne zadania. Czasami niski
poziom motywacji wynika również z przekonania pracownika,
że poziom jego umiejętności jest wysoki, a w rzeczywistości
jest inaczej, co sprawia, że nie radzi sobie z zadaniami. Twoja
rola to pokazanie mu obszarów, które powinien rozwijać i
wesprzeć go w tym. Zachęcaj go do dyskusji, dziel się własnym
doświadczeniem, a przede wszystkim ułatwiaj mu samodzielne
rozwiązywanie zadań.
Poziom gotowości R4 wysokie kompetencje, wysoka motywacja. Właściwy styl przywództwa S4 delegowanie.
Samodzielny i doświadczony pracownik, który jest zaangażowany w wykonywanie swojego zadania. Nie potrzebuje wielkiego zaangażowania i pomocy ze strony szefa, ponieważ jego
motywacja i umiejętności są wystarczające do samodzielnego
działania. Generalnie najlepszy i najłatwiejszy do współpracy typ pracownika....o ile kierownik nie
popełnia podstawowych błędów. Nie mów
pracownikowi jak ma wykonać dane zadanie krok po kroku, bo on to doskonale wie.
Być może jego sposób wykonania zadania
różni się od twojego, ale to nie znaczy, że
jest gorszy. Rozliczaj z efektu zadania a
nie jego przebiegu. Oceniaj zrealizowane
cele. Promuj niezależność pracownika i
zwiększaj jego odpowiedzialność. Zachęcać go do podejmowania nowych wyzwań
i tam gdzie możesz całkowicie oddawaj mu
podejmowanie decyzji.

R-1 bo to zabija inicjatywę oraz pokazuje pracownikowi Twój
brak zaufania. Nie pozostawiaj R-4 samemu sobie ponieważ
nawet najlepsi i zmotywowani pracownicy potrzebują zainteresowania, wyzwań i pochwały. Potrzebują również oceny, opartej o konstruktywną informację zwrotną. Jeżeli tego zabraknie,
możesz go stracić.
Na koniec chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element.
Bardzo często spotykam kierowników czy menedżerów, którzy
uważają, że we wszystkich obszarach związanych z funkcjonowaniem apteki muszą być lepsi od pracowników. Oczywiście
taka sytuacja jest pomocna, szczególnie wtedy, kiedy osobiście
również bierzesz udział w określonych zadaniach (np obsługa
pacjenta). Wówczas pracownicy powinni widzieć, że wykonujesz te zadania na najwyższym poziomie. Nie mniej jednak
bycie dobrym menedżerem nie polega na byciu najlepszym we
wszystkim, tylko na otaczaniu się i dobieraniu do zespołu najlepszych ludzi. Pamiętaj również o słuchaniu swojego zespołu,
bo jak powiedział Dalai Lama "Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Kiedy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć
się czegoś nowego".
Pozdrawiam i do zobaczenia na sali szkoleniowej.

PAMIĘTAJ: jeżeli pacjent odchodzi
od okienka mówiąc „Jeszcze się
zastanowię” to zawsze oznacza
to „Kupię gdzieś indziej”
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Wiedząc już jak masz działać uważaj, na
najczęściej popełniane błędy, wynikające
ze złej oceny gotowości pracownika i złego
doboru stylu przywództwa. Nie traktuj R-1
jak R-4 bo to oznacza pozostawienie pracownika samemu sobie. Nie traktuj R-4 jak
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