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Streszczenie
Tematyka pracy bada wpływ szkolenia z udziałem koni na podstawowe kompetencje
menedżera. Model kompetencji został opracowany na podstawie źródeł literaturowych,
począwszy od ewolucji zarządzania poprzez pełnione przez menedżera role. Ponadto w pracy
przedstawiona jest dokładna charakterystyka szkolenia, w którym konie są nauczycielami.
Począwszy od podstawowej wiedzy o koniach po dokładny opis ćwiczeń i założeń szkolenia.
Jako narzędzie analizy wybrany został kwestionariusz ankietowy. Poddana badaniu została
przykładowa grupa osób uczestniczących w szkoleniu zarówno na terenie Polski, jak i za
granicami naszego kraju. Na podstawie uzyskanych wyników została przeprowadzona analiza
poziomu doskonalenia kompetencji po przebyciu szkolenia. Ponadto sformułowane zostały
wnioski płynące z opinii uczestników na temat współpracy z końmi.

Abstract
The aim of the thesis is to check the influence of the training with horses on the basic
competences of a manger. The competence model was created on the basis of literature
resources, referring both to the evolution of management and the roles of a manager. The work
describes in details the characteristics of workshops where horses play the role of a tutor. Not
only the basic knowledge of horses is introduced but also detailed description of activities and
aims of the workshop. A questionnaire was chosen as the analysis method. A survey was
carried out on a group of 43 people, taking part in the workshop both in Poland and abroad.
The analysis of results was made to examine the level of chosen competences improvement
after attending the workshop. Moreover conclusions concerning the co-operation with the
horses were drawn on the basis of the participatnts' opinions.
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Wprowadzenie

W obecnej sytuacji gospodarczej decydującą rolę odgrywają zasoby ludzkie. Po stronie
biznesowej w organizacjach wzrasta świadomość, że to ludzie wdrażają zmiany, doskonalą
procesy, tworzą i realizują konkurencyjne strategie. Nowe pokolenia kształtują coraz lepiej
wykształconych pracowników, którzy stale doskonalą swoje umiejętności. Tempo zmian staje
się coraz szybsze. Niektóre zawody wręcz zanikają, a w innych umiejętności zmieniają się
bardzo szybko.
Na pytanie, jakie umiejętności powinien posiadać menedżer nowej generacji, próbuje
odpowiedzieć wielu analityków i znawców zarządzania. Specjaliści prześcigają się
w promowaniu nowych modeli kompetencji. Część autorów promuje przywództwo inni
opierają umiejętności menedżerskie na miękkich kompetencjach.
Konsekwencją pojawiania się nowych umiejętności są szkolenia. Rynek szkoleń
rozwija się równie dynamicznie. Firmy szkoleniowe z całych sił próbują nadążyć za
wymaganiami rynku, oferując przeróżne formy warsztatów.
Doświadczenie zachodnich rynków wykazało, że efekty szkoleń biorą się ze wspólnej
pracy firm szkoleniowych i zespołu klienta. Ten obszar to nadal duże wyzwanie dla polskiego
rynku szkoleniowego, wyzwanie polegające na ciągłym uczeniu klienta, czym są szkolenia,
ich rezultaty oraz jakie inne czynniki wpływają na rzeczywisty i wymierny wynik w postaci na
przykład wzrostu sprzedaży. Jednak ciężar pracy edukacyjnej w największym stopniu
powinien spoczywać na firmach szkoleniowych.
Celem niniejszej pracy jest analiza poziomu doskonalenia kompetencji menedżera
podczas szkolenia przy współpracy z końmi. Szkolenie menedżerskie z końmi należy do
bardzo innowacyjnych form szkoleniowych, z uwagi na to, iż szkoleniowcem jest koń.
Kontakt ze zwierzęciem wpływa na człowieka w bardzo specyficzny sposób.
W swojej pracy będę się starała odnaleźć obszary kompetencji menedżera w szczególny
sposób doskonalone za pomocą tej formy szkolenia. Analiza opinii respondentów pozwoli mi
na poznanie doskonalonych kompetencji. Zebrane dane zostaną przeanalizowane w celu
sformułowania właściwych wniosków.
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Pierwsza część pracy przedstawia analizę modelu kompetencji na podstawie
wybranych źródeł literaturowych. Przedstawione kompetencje są uszeregowane za pomocą ról
pełnionych przez menedżera.
Następnie zostanie przedstawiona forma szkolenia z końmi wraz z dokładną
charakterystyką. Ponadto rozdział ten zawiera podstawową wiedzę na temat sekretów
końskiego umysłu, która w znacznym stopniu pomoże zrozumieć sens tego typu szkolenia.
Ostatnia część pracy będzie dotyczyć przeprowadzonego badania ankietowego, od
zaprojektowania kwestionariusza ankietowego, poprzez badanie zasadnicze, aż do analizy
uzyskanych wyników, które posłużą do sformułowania odpowiednich wniosków.
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Rozdział 1.

Analiza modelu kompetencji menedżera

Postać menedżera kształtowała się przez całe wieki. Dawniej zaopatrzeniem ludzi we
wszelkie dobra zajmowali się rolnicy, rzemieślnicy i handlowcy. Z biegiem lat wraz
z powstaniem dużych przedsiębiorstw zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na specjalistów
z różnych dziedzin.
W dzisiejszych czasach zarządzaniem wszelkimi procesami zajmują się menedżerowie.
W rodowodzie słowa menedżer, pisanego kiedyś z angielska (manager), akcentuje się funkcje
lub zdolność do zarządzania przedsiębiorstwem. Termin ten wywodzi się z języka
angielskiego i jest pochodną słowa manage, co oznacza „zarządzać” bądź „kierować”.
Menedżerami nazywane są osoby upełnomocnione przez właścicieli przedsiębiorstwa
do zarządzania na bieżąco ich działalnością. Wiedza o współczesnym menedżerze i jego roli
w zarządzaniu organizacjami osiągnęła olbrzymie rozmiary. Nie jest łatwym zadaniem
uporządkowanie jej najważniejszych wątków, składających się na wizerunek współczesnego
menedżera.
W literaturze spotyka się wiele klasyfikacji funkcji menedżerskich. W większości z
nich przyjmuje się za punkt wyjścia koncepcję H. Fayola. Wielu autorów powołuje się
również na historyczne badania H.M Mitzberga, w których wykazano, że wbrew potocznej
opinii rola menedżera nie polega głównie na organizowaniu, koordynowaniu, planowaniu
i kontroli, lecz na tworzeniu relacji między zwierzchnikami a podwładnymi, prowadzeniu
negocjacji,

motywowaniu

pracowników,

rozwiązywaniu

konfliktów,

przetwarzaniu

i rozprowadzaniu informacji, podejmowaniu decyzji w niejasnych sytuacjach, dokonywaniu
podziału sił i środków. [6]
Modele kompetencji menedżera występują w wielu postaciach, które w bardzo
zróżnicowany sposób przedstawiają podstawowe role menedżera. W swojej pracy oparłam się
głównie na modelu kompetencji opracowanym przez Roberta E.Quinn, który w książce
„Profesjonalne zarządzanie” przedstawia osiem ról kierownika, które bazuje na modelach
zarządzania, kształtowanych przez wieki.
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1.1

Ewolucja modeli zarządzania

Modele zarządzania oraz definicje kierowania poddawane są ciągłej ewolucji. W miarę
zachodzenia w wartościach społecznych zmian wyodrębniają się nowe modele, które
odzwierciedlają różne punkty widzenia. Wyłonienie się nowych modeli wiąże się nie tylko
z pracą naukowców czy praktyk stosowanych przez menedżerów. Są one wynikiem interakcji
wielu czynników. W tym rozdziale opisane zostaną cztery podstawowe modele, które
kształtowały się wraz ze zmiany politycznymi i gospodarczymi. [12]

1.1.1 Lata 1900-1925: Model racjonalnego celu; Model procesu wewnętrznego
Początek XX wieku charakteryzował się ogromnym wzrostem gospodarczym oraz
niesamowitym postępem. W latach dwudziestych społeczeństwo uchodziło za zamożne.
Związane to było bezpośrednio z bogatymi zasobami Stanów Zjednoczonych, a przede
wszystkim z odkryciem złóż ropy naftowej. Pod względem technologicznym był to okres
wynalazczości i innowacyjności, który zrewolucjonizował zarówno przemysł jak i rolnictwo.
Przeciętny okres nauki wynosił 8,2 roku. Ludzie w większości dążyli do zamożności.
Jednakże polityka państwa nie chroniła robotników przed ciężkimi warunkami w fabrykach.
Powszechnym poglądem panującym w latach dwudziestych był darwinizm społeczny.
Rozpowszechniany pogląd mówił, że w wyniku uczciwej konkurencji najlepiej przystosowani,
najskuteczniej wydzierający przyrodzie bogactwa i oferujący je innym ludziom, będą osiągali
sukces, a ludzie nieskuteczni i leniwi będą skazani na biedę.
W tamtym okresie wyłonili się wielcy przemysłowcy tacy jak: Henry Ford.
Zrealizował on wizję niedrogiego środka transportu. Zastosował on w procesie produkcyjnym
zasady

Frederica

Taylora,

który

wprowadził

różne

techniki

racjonalizacji

pracy

doprowadzając do jej usprawnienia. Dzięki zasadom Taylora Ford zredukował czas montażu
samochodu z 728 godzin do 93 minut. [12]
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Cztery zasady zarządzania Taylora:
1. Opracuj naukowe zasady pracy na każdym stanowisku, zastępujące starą metodę
stosowania reguł roboczych.
2. Systematycznie dobieraj robotników dostosowanych do zadania i skutecznie ich
przeszkol.
3. Stwarzaj zachęty, żeby robotnicy postępowali zgodnie z opracowanymi naukowo
zasadami.
4. Wspomagaj robotników przez staranne zaplanowanie ich pracy i usprawnienie działania
w trakcie wykonywania przez nich zadań.

Przy takim obiegu spraw zaczął pojawiać się pierwszy model zarządzania- Model
racjonalnego celu. Kryterium firm stała się wydajność i zysk. Podstawowym założeniem tego
modelu są efektywne wyniki, które można osiągnąć po przez stosowanie jasnych nakazów.
Siłę napędową wszystkich decyzji stały się wyniki finansowe. W modelu racjonalnego celu
ostateczną wartością jest efektywność i maksymalizacja zysku. Rola menedżera polega na
nastawieniu na realizację zadań. Cechą charakterystyczną tego okresu było surowe
traktowanie i stałe kontrolowanie pracowników.
Model procesu wewnętrznego.
Model ten jest w znacznym stopniu komplementarny w stosunku do modelu
racjonalnego celu. Kryteriami wyznaczającymi efektywność są przede wszystkim stabilizacja
i ciągłość. Model ten charakteryzował się rutyną, która prowadziła do stabilizacji. Akcentuje
się takie procesy, jak definiowanie odpowiedzialności, prowadzenie dokumentacji i pomiary.
Wszystkie decyzje podejmowane są na podstawie panujących reguł. Klimat organizacyjny ma
charakter hierarchiczny. Zadaniem menedżera jest bycie monitorującym ekspertem
technicznym i niezawodnym koordynatorem. [12]

1.1.2 Lata 1926-1950: Model stosunków międzyludzkich
Okres lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku był bardzo trudny dla społeczeństwa
z uwagi na dwa wydarzenie: krach na giełdzie w 1926 r. oraz II wojnę światową (1939-1944).
Te zdarzenie miały znaczny wpływ na wykształtowanie nowego światopoglądu wśród
9

społeczeństwa. W tym okresie gospodarka przeżywała rozkwit, krach i ponowne ożywienie po
wojnie. We wszystkich dziedzinach osiągano nadal postęp techniczny. Dotyczyło to
szczególnie rolnictwa, transportu i dóbr konsumpcyjnych. Dzięki pracom Henriego Fayola
i Maxa Webera został sformułowany model procesu wewnętrznego, jednakże nie był on
wystarczający z uwagi na potrzeby tego okresu.
Zmiany gospodarcze wykształciły nowe potrzeby społeczeństwa. Umocniła się pozycja
robotników. Związki zawodowe stanowiły poważną siłę, co gwarantowało robotnikom lepsze
wynagrodzenia. Pod koniec lat czterdziestych pojawiały się nowe urządzenia usprawniające
prace domowe. Społeczeństwo nie skupiało się tylko na przetrwaniu, ale zaczęło odkrywać
pozytywne strony rozrywki. Zatem zaprezentowane wcześniej modele przestały spełniać
swoją role.
Ważną rolę odegrały prace badawcze przeprowadzone przez Eltona Mayo i Fritza
Roethlisberger’a, którzy badali, w jaki sposób wpływa zmiana natężenia oświetlenia na
wydajność pracowników. Okazało się, że zarówno zwiększenie natężenia jak i zmniejszenie
powoduje wzrost wydajności pracy. Badacze z czasem doszli do wniosku, że tym,
co w rzeczywistości pobudza pracowników, jest uwaga okazywana przez badaczy. Wyniki
tych prac potraktowano, jako swoisty dowód na to, że ważną kwestią wpływającą na
efektywność są wzajemne relacje i procesy nieformalne. W taki sposób ujawnił się model
stosunków międzyludzkich.[12]
Model stosunków międzyludzkich.
Głównym celem tego modelu jest nacisk na uczestnictwo, spójność i morale.
Najważniejszymi wartościami stało się zaangażowanie i rozwiązywanie konfliktów.
Organizację cechuje nastawienie na pracę zespołową, gdzie podejmowaniu decyzji towarzyszy
głębokie zaangażowanie. Menedżerowie uwzględniają aspekty rozwojowe pracownika
i poszukują czynników motywacyjnych. Rola kierownika sprowadza się do roli mentora
i moderatora nastawionego na procesy. W roku 1949 model stosunków międzyludzkich nie
wykształcił się z uwagi na to, iż jego podstawy były sprzeczne z ówcześnie stosowanymi
modelami. Jednakże w latach późniejszych został on doceniony przez doświadczonych
menedżerów.[12]
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1.1.3 Lata 1951-1975: Model otwartych systemów
Trzecie ćwierćwiecze XX wieku było mocno zróżnicowane pod względem przywództwa
poszczególnych państw. Początkowo prym prowadziły Stany Zjednoczone, jednakże embargo
na ropę naftową i wzrastające zadłużenie państwa spowodowało wybicie się japońskich
produktów na rynek. Japońskie towary początkowo były kojarzone z tanimi produktami
o niskiej jakości. Pod koniec okresu japońska jakość była niezrównana, a Japonia obejmowała
sektory gospodarki, w których prym wiodły Stany Zjednoczone. W latach siedemdziesiątych
pojawiła się również telewizja jak i komputery. Był to przełomowy okres pod względem
dostępu do informacji jak i również wynalazczości. Wśród pracowników przeciętny okres
nauki wzrósł do 12,6 roku. Robotnicy zaczęli troszczyć się o samorealizację, a także wyrażali
zainteresowanie. Kobiety podejmowały się zawodów, które wcześniej uważano za zajęcie
tylko dla mężczyzn.
Oczywistym faktem było to, że w tym czasie pozostałe dwa modele były powszechnie
znane i stosowane, a takie terminy jak zarządzanie przez cele czy system informowania
kierownictwa były rozpoznawalne. Popularny był także model stosunków międzyludzkich,
który zwracał uwagę na motywację i przywództwo. Zwiększała się wiedza na temat dynamiki
grup, doskonalenia organizacji i zarządzania.
W latach sześćdziesiątych tempo zmian było bardzo duże, dlatego naukowcy zaczęli
pisać o nowym modelu zarządzania, mianowicie modelu systemów otwartych. Model ten był
bardziej dynamiczny niż pozostałe. Menedżer nie pełnił już roli kontrolera sprawującego
pieczę nad cała organizacją. Otoczenie kierownika jest otoczeniem wysoce zmiennym
i niedającym się przewidzieć, więc menedżerowie nie mają dużo czasu na planowanie
i organizowanie. Tego typu stwierdzenie było zaprzeczeniem zasadom Taylora, które
wpływały na kształtowanie poprzednich modeli. Jednakże poglądy te były zgodne z ruchem
zmierzającym do opracowania teorii sytuacyjnych.
Teoria Sytuacyjna
Poprawność działań kierowniczych zmienia się w zależności od kluczowych zmiennych.
1. Rozmiar. Problemy związane z koordynacją narastają w miarę zwiększania się
organizacji. Procedury koordynacyjne, odpowiednie w dużej firmie, nie sprawdzają się
w firmie małej.
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2. Technologia. Technologia stosowana w celu uzyskania wyników jest rozmaita. Może być
rutynowa

albo

zindywidualizowana.

Stosowane

struktury

organizacyjne,

style

przywództwa i systemy kontroli będą odmienne w zależności od stosowanej technologii.
3. Otoczenie. Jednostki organizacyjne funkcjonują w szerszym otoczeniu, które może być
niepewne i burzliwe albo przewidywalne i niezmienne.
4. Jednostki ludzkie. Ludzie nie są tacy sami. Mają bardzo różne potrzeby. W związku
z tym menedżerowie muszą odpowiednio dostosować swoje działania.
Model systemów otwartych.
Z założenia tego modelu wynika, iż przedsiębiorstwo funkcjonuje w zmiennym
otoczeniu oraz zmaga się z konkurencją. Kryteriami efektywności organizacyjnej są:
umiejętność dostosowania i wsparcie z zewnątrz. Polityczne dopasowanie i wysoki poziom
innowacyjności

jest

kluczowym

celem

organizacji.

Klimat

organizacyjny

jest

przeciwieństwem biurokracji, a wszelkie decyzje podejmowane są szybko. Od menedżera
wymaga się spełnienia roli innowatora i politycznego mediatora.

1.1.4 1976 – do dziś
W latach osiemdziesiątych arena polityczna uległa zmianie. Japońskie produkty
odnosiły sukcesy, sytuacja Stanów Zjednoczonych pogarszała się. Praca intelektualna stała się
powszechnym zjawiskiem, natomiast praca fizyczna stanowiła wyjątki. Związki zawodowe
nie ponosiły oszołamiających sukcesów w negocjacjach z firmami. Redukcja zatrudnienia
i fuzje były zjawiskami pospolicie stosowanymi. Stres i wypalenie były tematami dnia
codziennego. Wielką trudność sprawiało udzielanie rad firmie, która popadła w stagnację
i nie ma kontaktu z otoczeniem. Przełom lat dziewięćdziesiątych kojarzony jest z wielkim
tempem zmian i ogromnym rozwojem. Istniejące instytucje polityczne uległy rozpadowi.
Upadek ZSRR czy muru berlińskiego były ważnymi wydarzeniami w dziejach ludzkości.
W nowej gospodarce nic nie było do przewidzenia, w szczególności, gdy istotną rolę odegrał
Internet i e-handel. Głównym problemem trapiącym menedżerów było osiągnięcie
efektywności organizacyjnej w bardzo dynamicznym otoczeniu. Omówione modele stały się
za proste i niedostarczające oczekiwanych rezultatów. Kluczową sprawa było odrzucenie
wyboru pomiędzy jednym, a drugim modelem. Menedżerowie musieli połączyć te cztery
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modele w jeden, który spełniałby oczekiwania otoczenia i zapewnił poprawne funkcjonowanie
organizacji. Konieczność stosowania każdego z modeli wynikła ze zmiennego otoczenia
i potrzeby różnych punktów widzenia. [12]
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Ogólna charakterystyka modeli zarządzania

Nazwa modelu

Model racjonalnego
celu

Model procesu
wewnętrznego

Model stosunków
międzyludzkich

Model systemów
otwartych

Kryteria efektywności

Wydajność, zysk

Stabilizacja, ciągłość

Zaangażowanie, spójność,
morale

Zdolność dostosowawcza,
wspomaganie z zewnątrz

Teoria środków i celów

Przejrzyste kierowanie
prowadzi do dużej
wydajności

Rutyna prowadzi do
stabilizacji

Włączanie się prowadzi
do zaangażowania

Ciągłe dostosowanie i
innowacja prowadzą do
pozyskania i utrzymania
zasobów z zewnątrz

Na co kładzie się nacisk

Wyjaśnienie celów,
racjonalna analiza i
działanie.

Definiowanie
odpowiedzialności,
pomiary i dokumentacja

Uczestnictwo,
rozstrzyganie konfliktów,
osiąganie konsensusu

Dostosowanie polityczne,
twórcze rozwiązywanie
problemów, innowacja,
zarządzanie zmianą

Klimat

Racjonalny, ekonomiczny
„wynik finansowy”

Hierarchiczność

Nastawienie na zespół

Innowacyjność,
elastyczność

Funkcja kierownika

Kierujący i realizator

Monitorujący i
koordynator

Mentor i moderator

Innowator i pośrednik

Tabela 1: Zestawienie modeli zarządzania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12]
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1.2

Podstawowe role menedżera

1.2.1 Rola mentora
Funkcja

mentora

jest

powiązana

w

szczególności

z

modelem

stosunków

międzyludzkich. Kierownika pełniący taką rolę powinien być opiekuńczy, wrażliwy, troszczyć
się o swoich podwładnych. Pracownicy współpracujący z kierownikiem w roli mentora czują
się doceniani, otrzymują pochwały a także mogą doskonalić swoje umiejętności.
Charakterystyczne dla tej roli jest to, że mentor jest w zasadzie odwrotnością prawdziwego
przywódcy, cechującego się twardymi rządami i nieustępliwością.
Kompetencje powiązane z tą rolą to:
• Rozumienie siebie i innych,
• Skuteczne komunikowanie się,
• Doskonalenie pracowników.

1.2.1.1

Rozumienie siebie i innych

Dostrzeganie różnic pomiędzy pracownikami jest rzeczą bardzo trudną dla menedżera.
Każdy podwładny posiada własną osobowość, charakter oraz postępuje różnie w określonych
sytuacjach. Zrozumienie mechanizmów działania na określone sytuacje wymaga dość
dokładnego poznania osób, z którymi się współpracuje. Jednakże menedżer musi przede
wszystkim znać siebie i zdawać sobie sprawę ze swoich silnych i słabych stron.
Inteligencja emocjonalna ma bardzo duży wpływ na osiągnięcie sukcesu. Według
Golemana istnieją trzy wymiary samoświadomości: świadomość emocjonalna, samoocena
i wiara w siebie. Świadomość emocjonalna jest związana z dostrzeganiem własnych emocji.
Menedżerowie posiadający daną cechę wiedzą, co i dlaczego odczuwają. Samoocena polega
na konstruktywnej krytyce, znajomości swoich zalet i wad. Natomiast wiara w siebie jest
zwierciadłem własnych możliwości i przekonania o słuszności swoich poglądów, nawet jeśli
są sprzeczne z innymi ideologiami. Kluczem do zrozumienia innych jest pogłębianie wiedzy
o sobie. Im więcej kierownik jest w stanie powiedzieć o sobie, tym bardziej będzie otwarty na
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przyjęcie wiadomości od innych. Pokonanie bariery defensywnej wewnątrz własnej
świadomości skutkuje pokonaniem bariery w relacjach z pracownikami. [3]

1.2.1.2

Skuteczne komunikowanie się

Pojęcie komunikacja odnosi się do wymiany informacji, pojęć, faktów. Skuteczna
komunikacja jest umiejętnością bardzo trudną. Często w organizacjach błędy w komunikacji
powodują efekt domina, źle zinterpretowane fakty rodzą nieprawidłowo wykonane czynności.
Komunikacja pomiędzy pracownikiem, a kierownikiem zależy w dużej mierze od sposobu
postrzegania siebie nawzajem. Negatywne emocje mogą spowodować błędną interpretację
przekazanej informacji. Podstawowy model komunikacji składa się z kilku etapów.
Początkowo

nadawca

koduje

wiadomość,

którą

zamierza

przekazać.

Wiadomość

przekazywana jest za pomocą słów, gestów jak i również może mieć postać pisemną.
Odbiorca otrzymuje wiadomość i rozpoczyna proces zdekodowania. Jakość informacji może
być zagłuszona przez szum, który występuje na każdym etapie komunikacji.
Skuteczna komunikacja między ludźmi zależy przede wszystkim od umiejętności
wyrażania siebie i od uważnego słuchania innych. Występuje wiele barier uniemożliwiających
prawidłową komunikację. Zdolność poprawnego wysławiania się pozornie wydaje się błaha,
jednakże może stanowić poważną przeszkodę podczas przekazywania informacji. Ponadto
w firmach bardzo często pracownicy mają ukryte cele, których nie chcą ujawniać. Jednakże
komunikacja niewerbalna przekazuje zupełnie sprzeczną informację. Takie osoby często
traktowane są z dużym dystansem i nieufnością. Kolejną barierą jest zajmowane stanowisko.
Kierownicy pracujący na wysokich stanowiskach przekazują informację w sposób
lekceważący w stosunku do podwładnych, co w znacznym stopniu utrudnia przekaz. Następną
przeszkodę stanowią style komunikowania. Każda osoba posiada własny styl przekazywania
informacji. Na kształtowanie się własnego stylu wpływa wiele czynników takich jak: intonacja
głosu, sposób przedstawiania informacji, siła głosu, kultura osobista.
Komunikacja stanowi podstawę działania każdej organizacji. Jasność wyrażania się
i umiejętność rozumienia tego, co ktoś chce nam przekazać jest podstawą współdziałania ludzi
ze sobą, która dobrze poprowadzona może ominąć wiele nieporozumień. [12]
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1.2.1.3

Doskonalenie pracowników

Sposobów na doskonalenie pracowników jest bardzo dużo. W tym akapicie mowa
będzie o doskonaleniu pracowników przede wszystkim poprzez skuteczne delegowanie
i ocenę efektywność, czyli te narzędzia, które możemy spotkać na co dzień w organizacji.
Delegowanie jest to forma doskonalenia, która zmusza pracownika do funkcjonowania na
nowych obszarach. Poprawne delegowanie wymaga od menedżera właściwego podejścia.
Zlecając zadanie podwładnemu kierownik powinien jasno określić cel i sposób wykonania
zadania. Samo delegowanie dzieli się na trzy podstawowe elementy: obowiązki, uprawnienia
decyzyjne

i

odpowiedzialność

osobistą.

Przełożony

musi

zdawać

sobie

sprawę,

że w rzeczywistości to on ponosi odpowiedzialność za pracownika, któremu powierzył
zadanie. Bardzo ważnym elementem jest także zapewnienie środków i adekwatnych
uprawnień pracownikowi, aby mógł w odpowiednich warunkach wykonać zlecone mu
zadanie.
Kolejną formą doskonalenia jest ocena efektywności, która w rezultacie daje
informację na temat rozwoju pracownika. Często ocena efektywności wykorzystywana jest do
przyznawania awansów i podwyżek a także dostarcza negatywne informacje. Prawidłowe
dokonanie oceny jest bardzo trudne, często mylna ocena doprowadza do frustracji
pracowników jednocześnie obniżając ich efektywność.
Rola menedżera w tym wypadku sprowadza się do osądzenia, w jaki sposób pracował
jego podwładny. Cała trudność w ocenie polega na oddzieleniu subiektywnego osądu od
rzeczywistości. Menedżer w ocenie powinien sugerować się wykonaną pracą oraz jakością
wykonania. Ważny jest także element wspólnego omawiania, aby pracownik czuł się
komfortowo i wiedział skąd owa ocena pochodzi. [12]
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1.2.2 Rola moderatora
Współczesny model przedsiębiorstwa popiera model pracy w grupie. Jednakże cześć
osób w każdej z grup uważa, że mogłaby zrobić tą czynność lepiej jakby pracowała
w pojedynkę. Rolą menedżera jest tworzenie poprawnych relacji pomiędzy członkami grupy
oraz między liderem a grupą.
Do trzech podstawowych kompetencji kierownika zaliczamy:
• Budowanie zespołów,
• Grupowe podejmowanie decyzji,
• Zarządzanie konfliktem.

1.2.2.1

Budowanie zespołów

Tworzenie zespołu powinno być oparte o odpowiednie założenia. Pierwszym z tych
założeń jest dążenie do tego samego celu. Wspólny cel spaja zespół i jest cennym czynnikiem
motywacyjnym. Drugim założeniem jest podział na role i obowiązki. Jeśli każda osoba
z grupy wie co ma robić i jakie są jej zadania w grupie, to wtedy zmniejszone jest
prawdopodobieństwo wybuchu konfliktów związanych z realizacją zadań. Po trzecie
w zespole powinna funkcjonować struktura komunikacyjna, która umożliwia dzielenie się
informacjami. Ludzie muszą mieć świadomość, że mogą się kogoś poradzić w kwestiach,
w których nie posiadają wystarczającej wiedzy. Związane jest to również z otwartymi
rozmowami na tematy sporne i kontrowersyjne. Umiejętność słuchania i analizowania nowych
pomysłów jest cenną cechą zespołu.
Ostatnim podstawowym założeniem jest wspólna odpowiedzialność. Świadomość
pracowników, że są wspólnie odpowiedzialni za realizowane zadania sprawia, że mają
większą potrzebę dążenia do celu w obawie przed konsekwencjami w przypadku
niezrealizowania zadania. W momencie niemożliwości realizacji zadań przydzielonych
konkretnemu pracownikowi, łatwiej jest zmotywować inne osoby do pomocy.
Rola menedżera polega na nadzorowaniu i podtrzymywaniu w działaniu zespołu.
Kierownik ma za zadanie zniechęcanie do rywalizacji pomiędzy członkami grupy,
prowadzenie działań motywacyjnych oraz budowanie ducha zespołu. [5]
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1.2.2.2

Grupowe podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji jest niewątpliwe domeną kierownika. Jednakże dopuszczenie
do procesu podjęcia decyzji innych pracowników może przynieść niewymierne korzyści.
Przede wszystkim udział pracownika w wyborze najlepszej metody podwyższa jego morale.
Pracownicy uczestniczący w decydujących naradach chętniej przystępują do realizacji
wyznaczonego celu i mają poczucie uczestnictwa w procesie decydowania. Menedżerowie w
zależności na jaki stopień swobody pozwalają podwładnym, tym odpowiedni jest ich udział w
podejmowaniu słusznego rozwiązania. Dzięki grupowym naradom kierownik może liczyć na
różne punkty widzenia, które mogą znacznie uprościć proces wyboru.
Wspólne podejmowanie decyzji niesie za sobą również zagrożenia. Potencjalne
wydostanie się informacji poufnych na zewnątrz może być spowodowane uczestnictwem
nieodpowiednich osób w naradach. Z tego właśnie powodu menedżer powinien dokładnie
przemyśleć, kogo i w jakim celu zapraszać. Ten sposób podejmowania decyzji jest również
czasochłonny, aby przyniósł spodziewane rezultaty trzeba dokładnie zaplanować całe
spotkanie po przez wybór miejsca, osób oraz przygotowanie planu spotkania. Kolejnym
zagrożeniem jest zjawisko myślenia grupowego. Jeśli grupa podejmująca decyzję jest zbyt
zżyta ze sobą to może to powodować powstrzymywanie się przed krytyką cudzych pomysłów.
[5]

1.2.2.3

Zarządzanie konfliktem

Konflikt jest zjawiskiem naturalnym występujący w każdej organizacji. W zależności
od rodzaju konfliktu może on przynieść negatywna jak i zarówno pozytywne skutki. Z uwagi
na typ konfliktu możemy do niego podejść stosując cztery różne strategie. Pierwszą z nich jest
unikanie konfliktu. Dzięki temu pracownik nie zyskuje określonych celów, ani też nie
powoduje, że jego przeciwnik je osiągnie. Podejście takie jest bardzo przydatne w przypadku
potrzeby ochłonięcia przez obie strony. Aczkolwiek taka postawa może spowodować
narośnięcie konfliktu i dużo większe negatywne skutki. W przypadku, jeśli jedna strona zrzeka
się swoich celów na koszt drugiej mamy do czynienia z ustępowaniem, które prowadzi do
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harmonii i ogranicza zakłócenia, ale powoduje, że jedna z osób czuje się poszkodowana.
Rywalizacja jest najbardziej dynamiczną strategią konfliktu. Obie strony działają na rzecz
swoich interesów i akceptują tylko swoje podejście. Ten typ relacji można określić jako
wygrana- przegrana.
Dużo łagodniejszym podejściem jest poszukiwanie kompromisu. Osoby posługujące
się ta strategia troszczą się o swoje cele jak i o cele drugiej strony. Istotną kwestią w tym
rozwiązaniu jest to, iż obie strony rezygnują częściowo ze swoich korzyści. Bardzo podobne
posunięcie zawiera się we współdziałaniu, które stanowi ostatnią z wymienianych strategii.
Jednakże współdziałanie prowadzi do takiego rozwiązania, które zapewniałoby satysfakcję
obu stronom. Każda z wymienionych strategii powinna być stosowana odpowiednio do
problemu.

1.2.3 Rola monitorującego
Kierownik pełniący funkcję monitorującego ma za zadanie przede wszystkim
przeprowadzać kontrole wewnętrzne w celu utrzymania ciągłości procesów i zachowania
spójności podlegającego mu fragmentu organizacji. Na podstawowe kompetencje kierownika
monitorującego składają się:
• Zarządzanie informacją,
• Radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym,
• Zarządzanie podstawowymi procesami.

1.2.3.1

Zarządzanie informacją

Menedżerowie muszą w odpowiedni sposób zaprezentować wypowiedzi, aby nie
wzbudzić podejrzeń co do niepoprawności wypowiadanych stwierdzeń. Umiejętność
argumentacji jest elementem kluczowym, który uzasadnia w sposób właściwy wypowiadane
tezy. Argumentacja składa się z podstawowych elementów takich jak:
• Twierdzenie,
• Podstawa, która podtrzymuje twierdzenia,
• Uzasadnienie. Związek między twierdzeniem a podstawą.
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Poprawne zarządzanie informacją daje obraz rzetelności wypowiedzi i zaufania.
Dodatkowo kierownik powinien posiadać umiejętność biegłego odpierania argumentacji
opozycji, co powoduje wzbudzenie powszechnego szacunku wobec podwładnych.

1.2.3.2

Radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym

Przeciążenie informacyjne jest zjawiskiem wynikającym z zbyt dużej ilości informacji
nieistotnych zaprzątających głowę menedżera. Skuteczne zarządzanie informacją ma na celu
eliminację danych nieprzekazujących jednoznacznej informacji. Dobrzy kierownicy
przeglądają wszystkie informacje, aczkolwiek ci najlepsi je uporządkowują, wyszukując przy
tym najważniejszych informacji. Istotnym elementem jest utożsamienie sprawy z działaniem,
jakie menedżer powinien podjąć. Jeżeli jakieś papiery czy informacje są nieprzydatne to
należy je wyrzucić. Inne z kolei sprawy wymagają przekazania, więc należy przekserować
odpowiednią informację do właściwej osoby. Natomiast, jeśli kierownik ma pilne rzeczy do
zrobienia to informacje dotyczące tych działań powinien zachować, a nawet w odpowiedni
sposób oznaczyć. Kolejny krok dotyczy segregacji, każda informacja powinna mieć soje
miejsce czy w wersji elektronicznej czy papierowej. Zapanowanie nad informacjami daje
poczucie panowania nad sprawami i bezpieczeństwa. [12]

1.2.3.3

Zarządzanie podstawowymi procesami

Według Portera każde przedsiębiorstwo składa się z określonej liczby procesów
współgrających ze sobą. Charakter łańcucha występujących w firmie zależy przede wszystkim
od działalności, jaką prowadzi organizacja. Ogólny łańcuch wartości obejmuje:
• Logistykę wewnętrzną,
• Działania operacyjne,
• Logistykę zewnętrzną,
• Marketing i sprzedaż,
• Serwis.
Dodatkowo łańcuch ogólnych wartości jest wspierany przez:
• Infrastrukturę firmy,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Rozwój technologii,
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• Zaopatrzenie.
Rolą kierownika w tym wypadku jest kontrola, zapewnienie procesów przebiegających
w firmie a także identyfikacja wąskich gardeł. W zasadzie panowanie nad głównymi
procesami w firmie jest niewykonalne przez jedną osobę, dlatego właśnie istnieje potrzeba
stworzenia odpowiedniej infrastruktury. [11]

1.2.4 Rola koordynatora
W dzisiejszych czasach funkcja koordynatora wiąże się ściśle z zarządzaniem
i porządkowaniem działania współzależnych jednostek. Menedżer przede wszystkim musi
umieć projektować pracę nie tylko swoją, ale także podwładnych. Koordynowanie jest
znaczącym czynnikiem, który wpływa na jakość pracy i stosunki między pracownikami.
Kompetencje, którą wchodzą w zakres tej roli to:

1.2.4.1

•

Zarządzanie projektami,

•

Projektowanie pracy,

•

Zarządzanie interfunkcjonalne.

Zarządzanie projektami

Definiując pojęcie projektu możemy wyróżnić pewne cechy charakterystyczne. Każdy
projekt ma swój własny, przewidziany cel mieszczący się ramach określonej specyfikacji.
Kolejną cechą jest data rozpoczęcia i zakończenia, a także ograniczone środki finansowe oraz
pozostałe zasoby. Natomiast działania obejmujące zarządzanie projektem są związane
z planowaniem i monitorowaniem projektu. W ramach tych czynności wykonywane jest
między innymi definiowanie potrzebnych środków, analiza wyników i wprowadzanie korekt.
Projekt jak każde działanie charakteryzuje pewien typowy cykl życia, który jest w
pewnym stopniu jest zależny od wybranej metodologii prowadzenia projektu, a w pewny
stopniu stały dla dowolnego rodzaju projektu. [7]

22

1.2.4.2

Projektowanie pracy

Zagadnienie projektowania pracy pojawiło się już w latach trzydziestych ubiegłego
wieku. Panowało przekonanie dzielenia pracy na wyspecjalizowane zadania. Kolejne lata
przyniosły rozwój w ramach organizacji pracy, pojawiły się pojęcia motywacji, efektywności
i zadowolenia pracowników. Zaczęto skupiać uwagę na subiektywnych cechach pracy, czyli
spojrzenie z punktu widzenia pracownika. Dostrzeżenie faktu, że nie tylko wynagrodzenie
i awans może zmotywować pracownika do lepszej i bardziej efektywnej pracy, lecz również
sama praca może być czynnikiem motywującym. Świadomość tego typu sytuacji jest istotna
dla menedżera z punktu widzenia zarządzania zespołem. Częstą metodą stosowaną przy
projektowaniu pracy jest rozszerzenie zakresu pracy czy rotacja stanowisk. Powiększenie
zakresu jest związane z wykonywaniem większej ilości zadań, co sprzyja rozwojowi,
lecz przynosi również zagrożenia. Problemem jest kwestia doboru zadań, jeśli pracownik
wykonuje większą ilość podobnych zadań to taki rozwój sytuacji wcale nie wpływa na niego
motywująco, wręcz może przynieść negatywne skutki. Z kolei rotacja stanowisk,
czyli czasowe wykonywanie zadań na innym stanowisku, faktycznie przynosi urozmaicenie
dla pracownika. Kierownik dzięki takim przekształceniom może dostrzec jak podwładni
reagują na zmianę. Jednakże najbardziej pozytywnym zjawiskiem jest wzbogacanie pracy.
Istota tej metody opiera się na zwiększaniu odpowiedzialności oraz swobody wyboru sposobu
pracy, co powoduje u pracowników wzrost samooceny i pozycji w zespole. Zapewnienie
pracownikowi odpowiednich warunków do rozwoju i zaprojektowanie mu stanowiska pracy
w sposób przyszłościowy jest zadaniem kierownika. Spełnienie tej roli wymaga
zaangażowania menedżera w pracę swoich podwładnych oraz przeprowadzanie kontrolnych
badań w zakresie zadowolenia z pracy. Dodatkowo osoba zarządzająca staje przed dylematem,
w jakich sytuacjach projektować zespoły, a w jakich stanowiska indywidualne. Cała
ta procedura jest ściśle powiązana z doskonaleniem pracowników i systemem motywacyjnym.
[12]

1.2.4.3

Zarządzanie interfunkcjonalne

Członkowie zespołów interfunkcjonalnych są przedstawicielami zupełnie odmiennych
dziedzin. Powoływanie takich grup ma na celu wykonanie jakiegoś zadania w sposób
skuteczny z zachowaniem odpowiedniego terminu. Zarządzanie interfunkcjonalne zaprzecza
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w sposób znaczny założeniom, na jakich każda organizacja funkcjonuje. Struktura
organizacyjna odwołuje się do podziału ze względu na funkcjonalność określonych działów.
Każda jednostka ma określone pole działania, cel i specjalistów zajmujących się
wykonywaniem zleconych zadań.
Zespoły wielodziedzinowe stanowią odmianę od zwyczajnych zespołów projektowych.
Jednakże ich powołania ma zasadniczą zaletę, mianowicie dostarcza wiele punktów widzenia
pochodzących z różnych dziedzin. Reguły obowiązujące w takich zespołach są bardzo
podobne do zasad istniejących w zwykłych zespołach projektowych. Konfrontacja członków,
którzy na co dzień zajmują się inną dziedziną jest ciekawym doświadczeniem, które przynosi
wiele korzyści.
„Różnorodność uczestników zespołów interdyscyplinarnych przyczynia się do
wytworzenia nowej kultury funkcjonowania. Należy zatem mieć świadomość, że tworząc
zespół interdyscyplinarny, modelujemy narzędzie organizacyjne o potencjalnie silnym
oddziaływaniu. Wprawdzie brakuje mu prostoty zespołu funkcyjnego składającego się na
przykład z sześciu inżynierów podlegających jednemu kierownikowi, który również jest
inżynierem, ale zespół interdyscyplinarny ma większą szansę osiągnięcia potencjalnej synergii
wyrażonej w stwierdzeniu: całość jest większa aniżeli suma jej elementów. Ta grupa
sprzymierzeńców, wrogów i nieznajomych może upleść interdyscyplinarny wzór stanowiący
amalgamat wielu kultur.” [16]

1.2.5 Rola kierującego
Kierowanie jest podstawową funkcją, która należy do obowiązków menedżera.
W skład tej roli wchodzą następujące kompetencje:
• Formułowanie i przekazywanie wizji,
• Wyznaczanie celów,
• Projektowanie i organizowanie.
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1.2.5.1

Formułowanie i przekazywanie wizji

„Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji
w przyszłości.” [20]
Niezależnie od tego ile osób uczestniczy w kształtowaniu wizji, podwładni oczekują od
kierownika znajomości całkowitego obrazu wizji przedsiębiorstwa. Wizja stanowi pewnego
rodzaju układankę, której części porozrzucane są po organizacji, a zadaniem menedżera jest
ułożenie wszystkiego w spójną całość. Przywódca powinien przekazywać w sposób jasny i
zrozumiały wizję firmy. Pracownicy często mają zniekształcony obraz po przez
funkcjonowanie w ramach jednego obszaru. Głównym elementem wizji jest potrzeba zmiany,
która powinna doprowadzić przedsiębiorstwo do idealnego celu. Niemniej jednak realizacja
wizji może się odbyć tylko przy skupieniu uwagi na ludziach, którzy są elementem
niezbędnym. Przekazanie wizji ma za zadanie wypracować pośród pracowników świadomość
wspólnego przeznaczenia. Połączenie własnych ambicji z wizją firmy zwiększa w znacznym
stopniu prawdopodobieństwo realizacji. Wizja może mieć wpływa na zadowolenie z pracy,
motywację, zaangażowanie. [12]

1.2.5.2

Wyznaczanie celów

Kontynuacją formułowania i przekazywania wizji jest formułowanie celów, które
w rezultacie mają doprowadzić do urzeczywistnienia wizji. Cele możemy rozpatrywać
w aspekcie szerokim, który sprowadza główny cel na mniejsze cele, które odpowiednio są
rozdzielane na poszczególne piony.
W latach sześćdziesiątych pojawiła się wersja wyznaczania celów polegająca na
zarządzaniu przez cele.
Zarządzanie przez cele jest techniką kompleksową, zorientowaną na wynik, możliwą
do stosowania nie tylko w organizacjach przemysłowych, ale także w instytucjach
publicznych. Zgodnie z tą koncepcją, przełożony wspólnie z podwładnym w sposób
systematyczny ustala cele dla podwładnego. Cele powinien mieć umiarkowany stopień
trudności, być skonkretyzowane, a zarazem takie, aby pracownik skłonny był je zaakceptować

25

i zaangażować się w ich realizację. Stosowanie nagrody powinny być bezpośrednio związane
i ekwiwalentne do celów osiągniętych przez pracownika. Teoria ta pomaga kierownikom
w dopasowaniu nagród do indywidualnych potrzeb pracowników, wyjaśnia oczekiwania,
zapewnia sprawiedliwość nagradzania. [21]
Podstawowe elementy zarządzania przez cele to:
1. Zaangażowanie – kierownictwo powinno czynnie uczestniczyć w wyznaczaniu celów jak
i również w ich ocenie.
2. Ustalanie celów na najwyższym stopniu zarządzania – kierownictwo na najwyższym
szczeblu zajmuje się określaniem strategii i wyznaczaniem głównych celów, które
przybliżają pracownikom i kierownikom obraz strategii organizacji.
3. Cele indywidualne – Każdy pracownik otrzymuje określone cele do zrealizowania,
dzięki temu może bez problemu zrozumieć swoje zadanie.
4. Uczestnictwo - im większe jest zaangażowanie zarówno kierowników jak i pracowników
w ustalaniu celów tym większa jest szansa na osiągnięcie tych celów..
5. Samodzielność w wykonywaniu planów – swoboda jest ważnym elementem
zarządzania przez cele. Po ustaleniu zadania pracownik podejmuję decyzję o sposobie
działania.
6. Przeglądy efektywności – przeglądy służą do omawiania ewentualnych niejasności
związanych z określonymi celami, a także oceniają postępy w realizacji wyznaczonych
zadań. [12]

1.2.5.3

Projektowanie i organizowanie

Siłą napędową projektowania i organizowania jest wizja i strategia firmy. Każdy projekt
opiera się na wizji i strategii, które wyznaczają kryteria służące do podejmowania decyzji
o sposobie rozwiązań. Galbraith przedstawił model gwiazdy, jako układ odniesienia do
projektowania organizacji. W skład tego modelu wchodzą takie elementy jak:
• Strategia,
• Struktura,
• Procesy,
• Nagrody,
• Ludzie.
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Strategia jest to sposób na zrealizowanie celów firmy. Obejmuje ona szczegółowe cele,
a także wartości oraz misję. W jej skład również wchodzą przedstawione wcześniej
kompetencje: formułowanie i przekazywanie wizji oraz wyznaczanie celów.
Struktura wyznacza miejsce władzy i autorytetu w firmie. Elementami struktury są:
specjalizacja, rozpiętość kierowania, podział władzy oraz podział organizacyjny. Zmiana
struktury organizacji może mieć także efektywny wpływ na organizację.
Procesy możemy dzielić ze względu na funkcjonalność, jak i również na miejsce ich
zachodzenia w strukturze, czyli procesy poziome i pionowe. Planowanie biznesowe
i procedury ustalania budżetów są przykładami procesów pionowych.
Nagrody mają za zadanie motywować pracowników do efektywniejszego działania oraz
zwiększać ich morale. System motywacyjny jest istotną kwestią dla pracowników, dlatego
nagrody nie tylko pieniężne odgrywają istotną rolę.
Ludzie stanowią zasób, który jest niezbędny do realizowania celów na każdym poziomie
struktury. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może doprowadzić do utworzenia
grupy utalentowanych ludzi, która stanowi podstawę firmy.
Kiedy już ustalone są plany związane z projektowaniem menedżer musi podjąć decyzję
w związku z alokacją zasobów oraz rozdzieleniem czynności niezbędnych do wykonania.
Organizowanie polega na porządkowaniu, przydzielaniu, koordynowaniu działań i zasobów
poszczególnym członkom organizacji. Określa sposób zagospodarowania, który w najbardziej
efektywny sposób pozwoli na realizację planu. W efekcie przy organizowaniu powstają
struktury, kluczyć możliwość wystąpienia działań mało efektywnych. Nie mniej ważnym
działaniem jest rekrutacja nowego personelu, który zostanie włączony do istniejącej struktury
stosunków. Dobór nowej obsady jest poprzedzony projektowaniem stanowisk pracy
tj. określeniem zakresu obowiązków pracownika na podstawie specjalizacji czy rozszerzenia
zakresu pracy, rotacji między stanowiskami pracy oraz na wzbogaceniu i grupowaniu
stanowisk pracy. [4]
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1.2.6 Rola realizatora
W modelu racjonalnego celu uzupełnieniem funkcji kierującego jest rola realizatora.
Aby skutecznie spełnić się w tej roli lider powinien też dążyć do utrzymania równowagi
między stawianiem wymagań a dbaniem o ogólny stan swój i swoich współpracowników.
W skład tej roli wchodzą następujące kompetencje:
• Efektywność osobista,
• Dbanie o środowisko wydajnej pracy,
• Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem.

1.2.6.1

Efektywność osobista

Efektywność osobistą możemy zdefiniować, jako zdolność do osiągania celów zawodowych i osobistych - przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. [17]
Dziedzina, która zajmuje się tym działaniem nazywana jest prakseologią. Jest to
„nauka o normach i zasadach skutecznego i sprawnego działania.” [19]
Głównym czynnikiem mierzącym efektywność pracowników jest wydajność. Jednakże
ocena kapitału ludzkiego należy do najbardziej skomplikowanych i kontrowersyjnych. Jest to
wynikiem nowej gospodarki, w której technologia nadaje przyspieszenia niemal wszystkim
aspektom.
Podejść do zagadnienia efektywności osobistej jest bardzo dużo. Jednym
z psychologów zajmujących się tą dziedziną jest Mihaly Csikszentmihalyi, który przedstawia
cztery przydatne sposoby postępowania, odgrywające ważną rolę w dochodzeniu do
efektywności osobistej.
1. Wyznaczanie celów. Jest to działanie konieczne, jeżeli mamy do czynienia z kilkoma
opcjami. Cel pomaga sprecyzować sposób działania i wskazuje na umiejętności, z jakich
pracownik powinien skorzystać podczas wykonywania zadań. Ważną kwestia jest
również wybór celów. Pracownik musi się utożsamiać z wybranymi przez siebie celami
i co najważniejsze nie może ich mieć narzuconych z góry.
2. Zaangażowanie i pogrążenie się w danej czynności
Całkowite pochłonięcie sprzyja efektywności. Jeżeli pracownik jest zafascynowany
swoimi działaniami i sprawia im to przyjemność, to wtedy osiągnięcie wysokiej
efektywności jest bardzo możliwe do zrealizowania. Autor określa ten stan jako trans.
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3. Skrajne wyczulenie i świadomość danej czynności w miarę jej wykonywania.
Osoby, które osiągną stan pełnego zaangażowanie nie są skłonne do oderwania się od
wykonywania tych czynności. Pełna koncentracja wpływa korzystnie na pewność siebie
i na pojęcie na słuszności działania.
4. Nabranie wprawy w odczuwaniu przyjemności z przeżywanego doświadczenia w
czasie rzeczywistym
Kontrola nad realizacją celów, działaniami oraz własnym zaangażowaniem może
doprowadzić do odczuwania przyjemność z realizowanych zadań. Pracownik, który
odczuwa szczęście z wykonywanych czynności jest z pewnością osobą efektywną. [12]

1.2.6.2

Dbanie o środowisko wydajnej pracy

Dbanie o środowisko wydajnej pracy wymaga zwracania uwagi na wiele potencjalnych
czynników w miejscu pracy. Znaczenie i wpływ tych czynników jest w dużym stopniu zależne
od kontekstu i osób zaangażowanych. Chociaż dbanie o środowisko wydajnej pracy jest
właściwie pochodną kontroli nad informacją, wiedzą, nagrodami i władzą. Jednak docenienia
wymagają również wewnętrzne czynniki motywacyjne. Jednym z czynników wpływających
na wydajne środowisko pracy są oczekiwania.
Teoria oczekiwań Vrooma
Teoria motywacji zapoczątkowana przez Victora Vrooma zakłada, że motywacja,
efektywność i zadowolenie zależą przede wszystkim od:
• oczekiwań pracownika związanych z proponowanym poziomem wydajności,
• oceny przez niego wysiłku potrzebnego do osiągnięcia tego poziomu,
• wartości oczekiwanych nagród.
W teorii oczekiwań poprzez motywację do pracy rozumie się funkcję pożądanych
rezultatów działania oraz oczekiwania, że rezultaty te zostaną przez jednostkę osiągnięte, przy
czym motywacja odnosi się do określonego poziomu intensywności. Motywacja jest funkcją
subiektywnej wartości każdego poziomu wykonania oraz subiektywnego przekonania, że dany
poziom intensywności będzie prowadził do tego poziomu wykonania. [18]
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Rysunek 1: Model motywowania oparty na koncepcji oczekiwania
Źródło: [4]

Pod pojęciem „osiągnięcia” kryje się indywidualne postrzeganie szansy pojawienia się
większego wysiłku po przez zwiększenie progu dokonań lub indywidualne odczucie, że
osiągnięcia w pracy doprowadzą do konkretnego wyniku.

Wyniki są natomiast

interpretowane, jako skutki zachowań w układzie organizacji, które są zwykle nagrodami.
Wartość odzwierciedla siłę pożądania przez konkretnego pracownika danego wyniku. [4]
Kierownicy chcący zastosować teorię oczekiwań powinni podjąć stosowne kroki.
Szczególne znaczenia ma analiza nagród preferowanych przez podwładnych. Po drugie,
należy zdecydować, jakie rodzaje i jaki poziom osiągnięć przyczynia się do realizacji celów
organizacji. Kolejnym etapem jest dopilnowanie, aby poziom osiągnięć był możliwy do
uzyskania.

Ważnym

punktem

jest

również

korelacja

między

poziomem

nagród

a osiągnięciami, a także ostateczna analiza zadowolenia pracownika.

1.2.6.3

Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

Zarządzanie czasem z pozoru wydaje się prostą umiejętnością dla menedżera.
Właściwie to jest cecha, która powinna go wyróżniać. Umiejętność poukładania sobie planu
aby optymalnie wykorzystać czas jest kompetencją niezbędną przy zarządzaniu. Kierownicy
najwięcej czasu poświęcają na rozmowy, co w rezultacie stanowi główną bazę informacji
o firmie. Planowanie czasu pracy wymaga wzięcia pod uwagę spotkań nieplanowanych.
Oczywiście wyróżniane są w literaturze strategie zarządzanie czasem. Jedną z proponowanych
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strategii jest podzielenie zadań za pomocą macierzy na odpowiednie wymiary. Pierwszy

Pilne

wymiar to pilność natomiast drugi to ważność.
Ważne

Nieważne

I

III

Sprawy Ważne i

Sprawy Nieważne,

Pilne

ale Pilne

Niepilne

II

IV

Sprawy Ważne, ale

Sprawy Nieważne i

Niepilne

Niepilne

Tabela 2: Zarządzanie czasem.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]

W polu pierwszym sprawy są ważne i pilne, co oznacza, że zaliczają się tam zadania
kryzysowe, palące problemy i projekty z ustalonymi terminami. W polu II sprawy ważne, ale
niepilne dotyczą planowania długookresowego, doskonalenie zawodowe, budowanie relacji
i dbanie o siebie. Kolejne pole (III) obejmuje sprawy nieważne, ale pilne. Do tej grupy
zaliczane są przesyłki pocztowe, telefony, spełnianie wymagań innych osób. Ważnym
elementem w tym polu jest umiejętność odmawiania definiowana, jako asertywność. Pole IV
odnosi się do spraw ani ważnych, ani pilnych oznacza to w rezultacie zadania, które marnują
nam czas.
Podział zadań według przedstawionego schematu daje możliwość zaplanowania,
a przede wszystkim uhierarchizowania spraw w czasie. [1]

1.2.7 Rola pośrednika
Kierownik pełniący funkcję pośrednika ma za zadanie przede wszystkim przekazywać
koncepcje, cele, wizję firmy. Rola pośrednika jest rolą opartą na bazie stosunków
międzyludzkich. Do podstawowych kompetencji należą:
•

Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy,
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•

Negocjowanie,

•

Skuteczne prezentowanie.

1.2.7.1

Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy.

Władza jest nieodłącznym atrybutem kierownika. Definiuje się ja jako możliwość
doprowadzenie do wyników, zdolność mobilizowania ludzi i zasobów do realizacji różnych
zadań. W organizacjach zjawisko władzy jest kwestią nieuniknioną. Choć często jest
kojarzone ze złem koniecznym oraz dylematem, który menedżer jest lepszy apodyktyczny czy
słaby. Wprawdzie obie skrajne postawy mają swoje wady, szef apodyktyczny jest frustrujący
natomiast szef mający małe wpływy nie ma możliwości reprezentowania swoich podwładnych
w ich interesach. Władzę można rozpatrywać na trzech poziomach: na poziomie organizacji,
grupy i na poziomie osobistym. Oddziaływanie na organizację charakteryzuje się po przez
procedury, politykę oraz reguły postępowania. W przypadku grupy jest to wywieranie wpływu
na współpracowników na podstawie wiedzy. A władza na poziomie osobistym jest
postrzegana jako zdolność do oddziaływania osoby B na osobę A.
Władza ma również swoje źródła. Pierwszym z nich jest zajmowane stanowisko. Im
wyższe stanowisku w strukturze organizacyjnej tym władza jest większa. Źródłem mogą być
także cechy osobiste człowieka oraz sposób, w jaki je prezentuje. Ludzie posiadający mocną
osobowość są bardziej skłonni do wywierania wpływu na inne osoby z ich otoczenia.
Kolejnym źródłem jest wiedza ekspercka. Specjalistyczna wiedza może powodować
wyróżnienie się ze społeczności i przynieść korzyści w postaci władzy. Wyróżniana jest
również władza dzieci sieci, czyli powiązaniom z innymi ludźmi. Powszechnie wiadomo,
że wpływowe znajomości są czynnikiem sprzyjającym władzy. Można uzyskać dostęp do
określonego stanowiska poprzez osoby, które ufają nam i nas znają. [12]

1.2.7.2

Negocjowanie

Negocjowanie jest zjawiskiem występującym w życiu nie tylko kierownika. Każdy
człowiek negocjuje różne warunki w odmiennych sytuacjach. Negocjacje są ważniejszym
sposobem podejmowania decyzji w życiu zawodowym oraz osobistym. Istotnym warunkiem
dobrych negocjacji jest dialog. Umiejętne zaprezentowanie swoich warunków i punktu
widzenia może doprowadzić do sukcesu. Są trzy podstawowe warunki dialogu. Pierwszym
warunkiem jest wspólny cel, który powinien być jasno określony i uzgodniony.
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Bez sprecyzowania odpowiednich dążeń negocjacje są skazane na porażkę. Bardzo ważną
kwestią odgrywa także wzajemnie zrozumienie. Wysłuchanie i co najważniejsze zrozumienie
co mówi druga strona stanowi podstawę porozumienia. Jeśli menedżer ignoruje drugą stronę
to negocjacje przeradzają się w narzucanie własnego zdania, co może doprowadzić do
frustracji osobę, z którą chcemy zawrzeć ugodę. Warunkiem koniecznym jest również
szacunek, jednakże czasami jest go trudno osiągnąć szczególnie w przypadku, gdy strony
brały udział w konflikcie.
W literaturze przedstawiane są cztery zasady skutecznych negocjacji:
1. Oddziel ludzi od problemu.
2. Skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach.
3. Staraj się znaleźć możliwości, dające korzyści obu stronom.
4. Nalegaj na stosowanie obiektywnych kryteriów.
Często, kiedy mamy do czynienia z dużym nieporozumieniem, urazem ambicji czy
sporem o zasługi skupiamy uwagę na osobowości drugiej strony. Należy pamiętać
o oddzieleniu osoby od problemu. Przedmiotem negocjacji powinien być spór a nie różnice
osobowościowe. Koncentracja na interesach polega na skupieniu się na tym, do czego
dążymy. Bezsensowne obstawianie przy stanowisku sprawia wrażenie nieustępliwości, co jest
niepożądane. Należy wysłuchać strony partnera i zadbać, aby nasze i jego celu zostały
w określonym stopniu osiągnięte. W przypadku, gdy mamy czynienia z niemożliwością
osiągnięcia celów jednej i drugiej strony w tym samym czasie możemy sprawić, że strona
otrzyma zamienne korzyści w zamian za zrealizowanie naszego dążenia. Kolejna zasada mówi
o stosowaniu obiektywnych kryteriów. Jest to celowe przedstawienie sytuacji w sposób, który
trudno jest podważyć. Obiektywne wskaźniki prezentują problem w taki sposób, aby sporne
strony ujrzały go w podobnym świetle i doszły do wspólnego rozwiązania.[2]

1.2.7.3

Skuteczne prezentowanie

Prezentacja przed publicznością jest niewątpliwie trudną kompetencją do opanowania.
Jak mawiał Winston Churchill „Mówca tak powinien skonstruować przemówienie,
by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy”. Zaciekawienie publiczności tematem jest
sztuką, która składa się z kilku ważnych elementów. Jednym z nich jest perfekcyjne
przygotowanie. Świetni mówcy podziwiani są przede wszystkim za swobodę, w jaki sposób
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przedstawiają z pozoru mało interesujące fakty. Czasami jest to skutkiem posiadanego talentu,
ale zazwyczaj jest to profesjonalne przygotowanie, które składa się z odpowiednio ułożonego
scenariusza oraz przygotowania treści. Dobre wystąpienia musi być dostosowane do
audytorium. Każda grupa może w inny sposób zareagować na prezentację, dlatego należy
uważnie się przyjrzeć audytorium przed wystąpieniem i dostosować prezentację do upodobań
grupy, poziomu wiedzy i preferencji.
Istotne jest również przygotowanie emocjonalne, które gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa i swobodę wypowiedzi. Jeśli prezentujący jest przygotowany pod względem
merytorycznym i pod względem emocjonalnym to wystąpienie ma duże szanse na
powodzenie. Pozytywne nastawienie oraz znajomość własnych silnych stron jest także
czynnikiem sprzyjającym. Katastroficzne scenariusze, które prześladują wielu mówców
sprawiają, że wychodzą oni na sceną z negatywnym nastawieniem, co jest również odbierane
przez audytorium. Sztuka prezentacji jest dziedziną rozwijającą się, dlatego też ważna jest
obserwacja konkurencji. Kto i w jaki sposób prezentuje, czy jest to skuteczne, jak jest
odbierane przez publiczność. Te pytania powinien zadawać sobie menedżer obserwując
prezentacje konkurentów. [15]

1.2.8 Rola innowatora
Rola innowatora jest związana przede wszystkim z umiejętnością odpowiedniej reakcji
na zmianę. Menedżer, jako innowator powinien wykazywać się kreatywnością i być otwartym
na zmiany. Do podstawowych kompetencji innowatora należą:

1.2.8.1

•

Zarządzanie ryzykiem,

•

Twórcze myślenie,

•

Zarządzanie zmianą.

Zarządzanie ryzykiem

Jednym z najważniejszych wyzwań dla kierownika wypełniającego funkcję innowatora
jest godzenie się z ryzykiem. Ryzyko można zinterpretować jako możliwość wystąpienia
odchylenia od wartości oczekiwanej w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze
zewnętrznym lub wewnętrznym. Inną, równie ciekawą definicją jest stwierdzenie wywodzące
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się z podejścia matematycznego, mówiące, że ryzyko jest iloczynem prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia (powodującego odchylenie) oraz skutków, jakie powoduje.
Działalność gospodarcza to ciągły proces podejmowania decyzji, które mają różny
horyzont czasowy i dotyczą różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a łączy je
jedna wspólna cecha: obarczone są ryzykiem i niepewnością. W działalności każdego
podmiotu gospodarczego można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje decyzji: inwestycyjne,
operacyjne oraz finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczą działalności inwestycyjnej, której
efektem są aktywa rzeczowe firmy i wiąże się z nimi ryzyko inwestycyjne. Decyzje finansowe
wiążą się z wyborem rodzaju, rozmiaru i struktury źródeł finansowania działalności
przedsiębiorstwa, a ryzyko z nimi związane to ryzyko finansowe z kolei decyzje operacyjne
występują w sferze zarządzania operacyjnego i generują ryzyko operacyjne, a obejmują m.in.
takie zagadnienia, jak polityka handlowa (stosowanie odroczonych terminów płatności),
polityka tworzenia i podtrzymywania relacji z dostawcami czy kooperantami.
W początkowym okresie ryzyko było definiowane jako zjawisko, które jest źródłem
tylko strat i zagrożeń dla firm. Później nastąpił przełom i dopuszczono, że skutki ekonomiczne
wystąpienia ryzyka mogą być dla przedsiębiorstwa zarówno negatywne jak i korzystne.
Ryzyko jest niewątpliwie wielowymiarową kategorią, która łączy się z oceną przyszłości,
identyfikacją rodzaju i skali ryzyka, jego pomiarem oraz podejmowaniem decyzji pod kątem
unikania lub ograniczania negatywnych skutków jego wystąpienia. [22]

1.2.8.2

Twórcze myślenie

Stosowanie twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów umożliwia firmom
zyskanie dostępu do często niewykorzystanych zasobów ludzkich. Menedżerowie powinni
sobie zdawać sprawę z tego, że zdolności ludzkie są zasobem, który nic nie kosztuje.
Ze zwiększeniem zasobów wiążą się dodatkowe koszty, natomiast z twórczym myśleniem tak
nie jest. Oprócz korzyści odnoszonych przez całą firmę kierownicy powinni też dostrzegać
osobiste korzyści wynikające z zachęcania pracowników do twórczego myślenia. Twórcze
myślenie

może

zwiększyć

efektywność

jednostki

organizacyjnej

dzięki

lepszemu

rozwiązywaniu problemów.
Burza mózgów jest jedną z najskuteczniejszych strategii wyszukiwania kreatywności
u pracowników i zachęcania do niej. Jest techniką stosowaną do tworzenia nowych pomysłów
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przez porządkowanie zdolności, myślenia i wiedzy pracowników. W trakcie sesji burzy
mózgów zachęca się uczestników do wysuwania pomysłów bez zwracania uwagi na ich
jakość. Z oceną czeka się do przedstawienia wszystkich sugestii. [12]

1.2.8.3

Zarządzanie zmianą

Zmiany są konieczne do osiągnięcia celów tj. zwiększenie sprawności czy
efektywności. Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu firmy zwykle jest poparte chęcią
szybszej i dokładniejszej realizacji misji firmy. Ważną kwestią jest zrozumienie oporu
występującego wobec zmian. Występuje pięć rodzajów zmian związanych z organizacją, które
zazwyczaj wywołują opory wśród pracowników:
• Zmiany dotyczące wymaganej wiedzy i umiejętności,
• Zmiany związane ze stratami materialnymi lub utratą pozycji,
• Zmiany proponowane przez innych,
• Zmiany związane z ryzykiem,
• Zmiany wiążące się ze zrywaniem relacji towarzyskich.
Kiedy już zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu zmiany w procesach, procedurach
lub strukturze, kierownik musi skupić uwagę na dwóch zagadnieniach: na projekcie zmiany
i określeniu jaka powinna być oraz na procesie wdrażania tej zmiany. Projektowanie zmiany
wiąże się z rozpatrywaniem rozmaitych kierunków działań, przewidywaniem konsekwencji
i wybraniem konkretnego, właściwego kierunku działania. Natomiast wdrażanie zmiany jest
oparte na tym, w jaki sposób ta zmiana powinna nastąpić. Chociaż obiektywnie biorąc
proponowana zmiana może być najlepsza dla przedsiębiorstwa, jednak niedbałe wdrożenie
może spowodować uznanie zmiany za bezsensownej, co poskutkuje niepowodzeniem.
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Rozdział 2.

Charakterystyka szkolenia dla menedżerów z udziałem

koni
Terminem „szkolenie” określane jest wiele różnorodnych działań i form doskonalenia
umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w bardzo różnych obszarach. Szkolenie bywa
definiowane jako forma aktywności zaprojektowana w celu wzbogacenia wiedzy,
umiejętności uczestników lub dla zmiany ich postaw i zachowań społecznych w jakimś
określonym kierunku.
Z wielu powodów szkolenia stają się coraz bardziej popularną formą nabywania
wiedzy, umiejętności i postaw. Zmianie ulegają także postawy wobec szkoleń. Uczestnicy
dostrzegają, że rozwój, uczenie się jest procesem długotrwałym, nie jest ograniczony
wyłącznie do okresu dzieciństwa i młodości. Zdolność uczenia się nie jest właściwością
związaną z wiekiem. Zmiany także dotyczą pracodawców. Coraz częściej zdarza się, że
pracodawcy postrzegają szkolenia nie tylko przez pryzmat kosztów, ale i korzyści.
W dzisiejszych czasach organizacja, która nie kształci swoich pracowników, nie jest w stanie
nadążyć na zmianami i efektywnie konkurować na rynku.
Rodzaje szkoleń również ulegają przemianie. Bardzo popularne szkolenia techniczne,
ekonomiczne i zawodowe, akcentujące rolę sprawności, umiejętności nadal odrywają duże
znaczenie, ale rośnie liczba szkoleń odnoszących się do rozwoju osobistego. Wzrasta
zapotrzebowanie na treningi radzenie sobie ze stresem, pracy zespołowej czy twórczego
myślenia. Coraz większy akcent kładzie się na rozwój całego człowieka, a nie tylko na
zdobywanie kwalifikacji.
Wszelkie zmiany postaw ciągną ze sobą kolejne konsekwencje. Rynek szkoleń zmienia
się dynamicznie. Teoretyczne wykłady stają formą przestarzałą. Firmy szkoleniowe przebijają
się w pomysłowych formach warsztatów. Do tego typu szkolenia niestandardowego należy
szkolenie menedżerskie z udziałem koni. W Polsce taka postać funkcjonuje od 2005 roku, lecz
nie jest bardzo popularną formą szkoleniową. [23]
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2.1

Podstawowe informacje o koniach

Ścieżki historii ludzi i koni są ze sobą ściśle powiązane. Fascynacja człowieka koniem
datuje się od czasu naszych jaskiniowych przodków. Najstarsze dowody świadczące
o wspólnej historii występują w postaci rysunków wyrytych przez człowieka na kamiennych
ścianach. W dzisiejszych czasach konie stanowią istne dzieła sztuki oraz emanują swoim
pięknem. Koń zawsze był subtelnym symbolem dobrobytu i siły. Jak mawiają szczepy
Beduinów na pustyniach arabskich: „Skarb człowieka mieści się w brzuchu klaczy”.

2.1.1 Sekrety końskiego umysłu
Aby przybliżyć sylwetkę konia, która pomoże w zrozumieniu metody szkolenia,
przedstawię dziesięć charakterystycznych sekretów końskiego umysłu.
1.

Sekret ucieczki. Możliwość ucieczki jest pierwotnym instynktem przetrwania. W naturze
jedynym ratunkiem przed zagrożeniem ze strony drapieżników jest ucieczka. Po
względem budowy anatomicznej, fizjologii, a także zachowania, koń jest sprinterem. Aby
zrozumieć konie należy zdać sobie sprawę z siły tego instynktu. W przypadku współpracy
zwierzęcia z człowiekiem wykazują zaufanie i pokonują przerażające dla nich
przeszkody.

2.

Sekret

postrzegania.

Konie

mają

niesamowitą

zdolność

postrzegania

nawet

najmniejszych zmian oraz bodźców. Nadrzędność zmysłów posiadanym przez konia,
które również posiada człowiek, jest ciężka do zrozumienia oraz interpretacji. Aby lepiej
zrozumieć zachowanie tych pięknych stworzeń, należy zrozumieć, że konie widzą dużo
więcej niż ludzie.
3.

Sekret czasu reakcji. Czas reakcji przypadający dla konia jest najkrótszy z pośród
udomowionych zwierząt. Definicja tego pojęcia oznacza możliwość spostrzeżenia danego
bodźca i tempo zareagowania na niego. Niebywałym faktem jest to, że koń stanowiąc tak
duże zwierzę ma tak krótki czas reakcji.

4.

Sekret szybkiego odczulania. Konie w warunkach naturalnych muszą się szybko uczyć
ignorowania przerażających bodźców, jest niezbędne do ich przetrwania. Gdyby tak nie
było to spędzałyby one czas tylko uciekając, a praca z człowiekiem byłaby wręcz
niemożliwa.
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5.

Sekret nauki. Niepowtarzalność tych stworzeń stanowi niesłychana zdolność nauki.
Każde nowe doświadczenie jest dla konia rzeczą straszną, jednak odpowiednio
pokierowane może przynieść duże korzyści i sprawić, że koń zaakceptuje je jako
„niestraszne” zjawisko, a nawet przyjemne.

6.

Sekret pamięci. Pamięć końska jest nieomylna. Konie nigdy nie zapominają, ale potrafią
wybaczać. Dzielą one doświadczenia, jakie przeżyły i jakich się nauczyły w życiu, na
dwie kategorie: niestraszne, co za tym nieszkodliwe, a także jako straszne, w więc takie
od jakich trzeba uciekać. Jest to bardzo ważny element podczas wychowywania młodego
konia, aby zapobiec zrażeniu się go rutynowych czynności weterynaryjnych czy
podkuwania.

7.

Sekret dominacji stadnej. Hierarchia w stadzie jest świętością. Konie są przyzwyczajone
do zdominowania przez przywódcę. Podążają za przywódcą, słuchają jego wskazówek.
Oczywiście zdarzają się próby przejęcia władzy, które zazwyczaj kończą się kopaniem,
gryzieniem i innymi elementami obrony. Człowiek jest w stanie podporządkować sobie
nawet dominujące osobniki, jednak metody, które są do tego używane nie są naturalne dla
ludzi i musimy się ich nauczyć.

8.

Sekret kontrolowania ruchu. Utrzymanie pozycji w stadzie jest uzyskiwane dzięki
kontroli ruchów swoich „podwładnych”. Konie dominujące wykonają ruchy zastraszające
podległe osobniki. Członkowie stada stojący niżej w hierarchii, ustępując pola,
podtrzymują pozycję przywódcy dominującego. Kontrolowanie ruchów jest także
podstawą szkolenia we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

9.

Sekret mowy ciała. Każdy gatunek posiada własne sygnały, które służą do komunikacji
pomiędzy osobnikami. Konie również posługują się charakterystycznymi sygnałami za
pomocą sylwetki, pyska, ogona czy uszu. Obserwacja sylwetki konia oraz każdej części
ciała

może

stać

się

źródłem

poznania

jego

nastroju,

nastawienia

i aktualnych odczuć.
10. Sekret wczesnego dojrzewania. Koń jest gatunkiem wcześnie dojrzewającym. Oznacza
to, że z neurologicznego punktu widzenia, w momencie narodzin jest dojrzały. W tym
przypadku istnieje krótki okres krytyczny, w którym następuje „wydrukowanie” pewnych
wiadomości, na przykład niektóre osobniki będą podążać za pierwszą istotą, którą ujrzą
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po urodzeniu. Ta cecha pomaga zwierzętom pozostawać w obrębie swego gatunku
i szybko przyswajać sobie informację, kogo należy akceptować, a przed kim uciekać. [6]

2.1.2 Inteligencja koni
Powszechnie panująca krzywdząca opinia o inteligencji konia jako niedorównującej
inteligencji psa może stanowić przykład niedocenienia wpływu środowiska zewnętrznego na
ewolucję strefy psychicznej zwierząt. W postrzeganiu inteligencji konia należy przede
wszystkim podkreślić, iż strategią życia konia jest „czegoś uniknąć”, podczas gdy u psa „coś
zdobyć”. [9]
Inteligencja oznacza zdolność do wykorzystywania starych doświadczeń przy
rozwiązywaniu nowych problemów. Wymaga to dużej sprawności narządów zmysłów,
dostarczających informacji o otaczającym środowisku, dobrej pamięci do przechowywania
tych informacji o otaczającym środowisku, dobrej pamięci do przechowywania tych
informacji oraz wysoko wyspecjalizowanych obszarów mózgu, wybierających właściwą
informację do konkretnego zdarzenia.
W badaniach inteligencji trudno jest odnaleźć jednolite kryterium miary dla wszystkich
zwierząt. Każdy gatunek posiada odrębną mądrość życiową, którą można oceniać przy użyciu
specjalistycznych testów dostosowanych do odpowiedniego gatunku.
Testy wykazały wybitną zdolność koni do rozróżnienia kształtów. Koniom zostały
pokazane pary figur, z tym że jedna z nich była wzmacniana bodźcem pokarmowym.
Zwierzęta bardzo szybko nauczyły się odróżniać figury, z dwudziestu par wybierając
wszystkie prawidłowo. Najgorszy wynik wynosił 73 %, jednakże wiele koni osiągnęło 100%
wynik. Dodatkowo po dwunastu miesiącach konie poprawnie rozróżniały dziewiętnaście
spośród dwudziestu par figur, co niechybnie świadczy o ich niesamowitej pamięci. [9]
Historia sławnego „liczącego konia” zwanego mądrym Hansem świadczy o również
nadzwyczajnej zdolności koni do rozróżniania najdrobniejszych szczegółów w otoczeniu. Ten
ciekawy przypadek miał miejsce w 1907 roku. Emerytowany nauczyciel, pan von Osten,
przedstawił publiczności konia imieniem Mądry Hans, który umiał dodawać, odejmować,
mnożyć, a nawet wyciągać pierwiastki. Pan von Osten pisał na tablicy zadanie, a koń
wystukiwał kopytem prawidłową odpowiedź. Odpowiadał prawidłowo, nawet jeśli jego
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opiekuna nie było w pobliżu. Publiczność bacznie się przyglądała, jednak nie wykryto niczego
podejrzanego w tym tricku. Sprawą zainteresował się psycholog O.Pfungst, który zauważył,
że koń nie daje prawidłowej odpowiedzi, kiedy ma zawiązane oczy. Warunkiem koniecznym
do podania odpowiedzi była publiczność. W dalszych badaniach okazało się, że po zadaniu
koniowi pytania zarówno pytający, jak i publiczność opuszczają wzrok na jego kopyto, które
w tej chwili zaczyna wystukiwać liczbę. Kiedy liczba uderzeń dochodziła do wyniku działania
arytmetycznego, wszyscy podnosili wzrok, co było dla konia znakiem do przerwania stukania.
Okazało się, że owa sztuczka była wynikiem zbieżności. W skutek wzroku publiczności
zwróconego na kopyto, koń zaczynał stukać, a gdy podnoszono wzrok, przestawał.
Podniesienie wzroku było punktem różnicującym. Pan von Osten uczył konia liczyć przez
okres czterech lat. Po każdej dobrej odpowiedzi zwierzę otrzymywało nagrodę w postaci
marchewki. Za każdym po prawidłowej liczbie uderzeń opiekun przygotowywał się do
nagrodzenia konia poprzez podniesienie wzroku. W ciągu tego czasu koń zauważył bodziec
różnicowy i nauczył się prawidłowo obliczać równania arytmetyczne. [13]
Analizując tą historię można spostrzec, jak ogromna jest spostrzegawczość koni.
Odnosi się to również do człowieka. Niektórzy twierdzą, że konie potrafią czytać w ludzkich
myślach.

2.1 Edukacja z udziałem koni
Edukacja z udziałem koni (Horse Assisted Education) stanowi obszar w szczególny
sposób eksplorujący relację człowieka z koniem. Jest to metoda uczenia się umiejętności
interpersonalnych na podstawie doświadczeń wynikających z obserwacji koni i obcowania
z nimi. Dzieje się to w oparciu o zestaw różnych ćwiczeń z końmi, po których kluczową rolę
odgrywa refleksja, będąca wynikiem obserwacji swojego zachowania nagranego kamerą
wideo i wyciąganie wniosków. Najważniejszy w tej metodzie jest koń będący nauczycielem
i trenerem. Człowiek tzw. Horse Assisted Educator pełni rolę towarzyszącą i dba o przebieg
całego tego procesu. Szkolenie z końmi, jako trenerami, rozwinęło się równolegle na różnych
kontynentach i jest wynikiem oczywistej ewolucji cywilizacyjnej. Człowiek nie staje teraz
przed koniem żeby go czegoś nauczyć, ale staje przed nim jak przed nauczycielem. [14]
41

2.1.1 Zasada działania
Nauka od koni odbywa się poprzez doświadczenie. W procesie tym zaangażowany
jest system limbiczny, czyli część mózgu zwana mózgiem ssaczym, ponieważ przypomina
mózg ssaków.
„Układ limbiczny jest pojęciem fizjologicznym. Budowa anatomiczna mózgu
człowieka nie uzasadnia odrębności struktur wchodzących w jego skład od innych jego
obszarów, ani również nie pozwala na wyodrębnienie jego elementów. Układ limbiczny został
wyodrębniony wyłącznie na podstawie badań klinicznych. Początkowo przypisywano mu rolę
w odbiorze i interpretacji wrażeń węchowych. W rezultacie dokładniejszych badań ostało się
jasne, że układ limbiczny pełni bardzo ważną funkcję w wyzwalaniu pewnych emocji oraz
wpływa na zachowania popędowe.”[24]

Rysunek 2: Budowa mózgu człowieka.
Źródło: [25]

System limbiczny bezpośrednio angażuje się podczas relacji człowieka z koniem.
Uczestniczy podczas warsztatów nie korzystają z wrodzonej inteligencji, lecz uaktywniają
emocje i kompetencje nieuświadomione.
Przy takiej formie uczenia bardzo istotną rolę odgrywa środowisko, w jakim zachodzi
cały proces. Potrzebne tu jest poczucie bezpieczeństwa, atmosfera otwartości oraz przestrzeń
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na eksperymentowanie. W tym sposobie nauki nie ma pojęć „dobrze” ani „źle”, nie ma
„wykazywania się” i zadań. Często mniej znaczy więcej.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego konie uczą jest złożona i nie do końca zgłębiona. Jednak
możemy wyróżnić niektóre cechy koni, dzięki którym proces ten jest możliwy. Mówi się,
że konie są zwierciadłami naszej duszy, wyciągają najgłębsze informacje ukryte w naszej
świadomości. Konie są niezwykle wrażliwe na to, co dzieje się w ich otoczeniu, utrzymują
nieustającą świadomość zmian wokół siebie i reagują na nie. W zależności jaki ruch wykona
człowiek to taką informację zwrotną otrzyma od swojego nauczyciela – konia.

2.1.2 Etapy szkolenia
Szkolenie składa się z czterech etapów, przedstawiony na schemacie poniżej:
 Etap 1: Konkretne doświadczenie. Praca z koniem stanowi metaforę świata, realnych
wyzwań z pracy i zarządzanie ludźmi. Ćwiczenia uwzględniają różne aspekty
rozwiązywania problemów i osiągania zamierzonego celu: poznawcze, behawioralne,
emocjonalne
 Etap 2: Obserwacja i refleksja. Konie wyczuwają nastroje i intencje, są mistrzami w
odczytywaniu komunikacji niewerbalnej. Uczestnicy analizują materiał video, dyskutują
omawiając swoje spostrzeżenia oraz przekazują informację zwrotną.
 Etap 3: Sformułowanie hipotez i transfer do życia zawodowego. Uczestnicy szkoleń
formułują hipotezy na temat tego, jak ich sposoby myślenia, działania i zachowania w
trakcie ćwiczeń odzwierciedlają ich zwyczaje w pracy. Analizują czy sposoby
funkcjonowania działają na korzyść czy przeciwko danej osobie.
 Etap 4: Przetestowanie konceptu w praktyce. Zastosowanie wniosków w życiu
zawodowym i zarządzaniu ludźmi. Reakcje i doświadczenia, powstałe w trakcie szkoleń,
służą w pracy, jako wskazówki do wybrania odpowiednich rozwiązań. [14]
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Konkretne
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doświadczenie

Refleksja

Przetestowanie

Sformułowanie

konceptu w praktyce

hipotez i transfer do
życia zawodowego

Rysunek 3: Etapy szkolenia.
Źródło: Opracowanie własne.

2.1.3 Forma szkolenia – przykłady ćwiczeń i ich omówienie
2.1.3.1

Podstawowe zasady szkolenia

Aby szkolenie miało efektywny wymiar należy przyjąć trzy fundamentalne zasady:
1.

Pierwsza zasada. Koń ma zawsze rację. To stwierdzenie odnosi się do tego, aby bardziej
analizować własne zachowanie i własną reakcję na zachowanie konia. Wszystkie
ćwiczenia nie polegają na samym wykonaniu odpowiednich manewrów, lecz na tym jaki
wniosek uczestniczy wyciągną z danego ćwiczenia podczas omawiania we wspólnym
gronie, co jest elementem każdego zadania.

2.

Druga zasada. Każdy uczy się z konkretnego doświadczenia, tego co jest mu w danym
momencie potrzebne. Nie jest ważne najlepiej wykonane zadanie, czy też najszybciej.

3.

Trzecia zasada. Brak ocen. Zadanie jest zawsze dobrze wykonane, bez względu na to czy
zostało dokończone, czy nie.
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Dobór koni
Oczywiście do tego sposobu pracy nadają się konie, które nie zaznały krzywdy od
ludzi oraz są szczęśliwe. Szczęśliwe, czyli żyjące w stadzie, przebywające dużo na
pastwiskach i wybiegach, nieprzeforsowane kontaktem z ludźmi i niewarunkowane.
Niewarunkowane, czyli mające prawo do własnego zdania, od których posłuszeństwo jest
wymagane tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.[14]

2.1.3.2

Program szkolenia

Przykładowy program szkolenia obejmuje siedem ćwiczeń z końmi.
1.

Ćwiczenie 1: Obserwacja i ocena. Wykonanie tego ćwiczenia polega na obserwacji koni
na wybiegu. Uczestnicy mają za zadanie podpatrywanie grupy koni jako całości, jak
i pojedynczych osobników. Każda osoba ma do wypełnienia tabelę, składającą się
z dwudziestu dwóch określeń cech charakteru, bądź zachowania konia. Do każdego
zwierzęcia należy dopasować wybrane cechy oraz wybrać najbardziej interesującego
konia oraz ustalić hierarchię stada. Obserwacja hierarchii, jest dość specyficznym
zadaniem, uczestnicy muszą obserwować mowę ciała koni i nadawać im cechy ludzkie.

2.

Ćwiczenie 2: Oko w oko z koniem. Jedna osoba otrzymuje zadanie do wykonania
z koniem. Mogą to być różnego typu zadania tj.: zachęcanie koni do biegania przy użyciu
flagi, nakładanie kółek na szyję konia, zachęcanie do biegania z kółkami. Zadaniem grupy
obserwującej jest nadanie symboliki każdemu z rekwizytów i interakcji zachowania konia
i człowieka. Każdy z uczestników przedstawia własny punkt widzenia i dzieli się
refleksjami dotyczącymi symboli z innymi.

3.

Ćwiczenie 3: Kierować i być kierowanym. Zadanie polega na prowadzeniu konia na
uwięzie. Pozornie wydaje się łatwe do wykonania, jednakże samo wykonanie nie stanowi
sensu tego ćwiczenia. Możliwość prowadzenia konia jest uwarunkowana zdobyciem jego
zaufania. Kierowanie koniem powinno opierać się na dobrowolności i wywoływać
samoistne przemieszczanie się konia w danym kierunku. Style prowadzenia są różne
w zależności od człowieka i jego stylu kierowania innymi. Obserwujący uczestnicy mogą
zauważyć podejście innych do konia i sposób, w jaki go prowadzą.
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Rysunek 3: „Podążanie konia za mną symbolizuje chęć współpracy i akceptację warunków”
Źródło: Zdjęcie własnego autorstwa
4.

Ćwiczenie 4: Dystans i bliskość. Każdy uczestnik z osobna wykonuje ćwiczenie wraz
z koniem na czworoboku 10x10 metrów. Obszar ten powoduje, że osoba znajduję się
w strefie intymnej konia. Dodatkowo uczestnik posiada flagę, jako instrument władzy
i ma za zadanie spowodować ruch konia. Celem tego ćwiczenia jest zachęcenie konia do
ruchu, ale na podstawie szacunku i dystansu, jaki okazuje. Następnie następuje
opuszczenie flagi i nawiązanie kontaktu z koniem bez użycia nacisku poprzez dobrowolne
podążanie za uczestnikiem. Obserwacja innych uczestników i samego siebie pozwala na
dostrzeżenie kontaktu z podwładnymi. W zasadzie przy „poganianiu” konia za pomocą
flagi uczestnicy obejmują pozycję dominującą, jednakże po odrzuceniu rekwizytu koń
często wraca do człowieka, by nawiązać kontakt.

5.

Ćwiczenie 5: Teoria. Założenie szkolenia nie opiera się na konkretnej teorii. Celem
wszystkich ćwiczeń jest odkrycie tego, czego uczestnicy potrzebują w danej chwili swojej
kariery. Jednakże na szkoleniu prezentowane są trzy modele przybliżające do zrozumienia
własnego stylu zarządzania oraz posiadanych kompetencji. [14]
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 Model „ Sfera Komfortu” wg. Dr Hans Christian Altmann
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AMBICJE

WSPOMNIENIA

Rysunek 4: Model „ Sfera Komfortu” wg. Dr Hans’a Christian’a Altmann’a.
Źródło: Opracowano na podstawie [14].

Strefa komfortu jest dla każdego człowieka oazą bezpieczeństwa. Każde wyjście poza
tą strefę stwarza pewne zagrożenia, z którymi należy stawić czoła. Jeśli człowiek zdecyduje
się na pozostanie w sferze komfortu to stanie się ona coraz mniejsza, aż zabraknie miejsca dla
samego siebie.
Zadaniem osoby zarządzającej jest stworzenie, takiej strefy w zespole, firmie by
pracownicy dobrowolnie opuszczali swoje strefy komfortu i przez to otwierali swoją
efektywność. [14]
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 Model „Koń i osobowość” Paul Hunting
Odgrywane role, tricki
aktorstwo, zachowanie
przystosowawcze

Potrzeba akceptacji,
strach przed oceną,
zwracanie uwagi na
innych.

Kim
jestem?

Za kogo chcę
się podawać?

Rysunek 5: Model „Koń i osobowość ”.
Źródło: Opracowano na podstawie [14].

Model zakłada, że w trakcie własnego rozwoju wytwarzamy wokół siebie dwie
warstwy. Wewnętrzna warstwa składa się ze świata uczuć związanego z różnymi restrykcjami,
zakazami,

doświadczeniami

swojej

socjalizacji

oraz

związanymi

z

tymi

lękami

i ograniczeniami. Zewnętrzna warstwa składa się z sposobów zachowania, których używa się
podczas

komunikacji

z

drugim

człowiekiem.

Komunikacja

zgodnie

z

naszymi

doświadczeniami odbywa się właśnie w tej warstwie. [14]
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Komunikacja z koniem odbywa się na przestrzeni pierwszej warstwy gdyż zwierzęta
nie dostrzegają naszej gry tylko „odczytują” nasze uczucia. W tym procesie koń otwiera wrota
w wewnętrznych warstwach naszej osobowości i doświadczamy komunikacji bez maski.
 Model „Style przywództwa” wg. Klaus Ferdinand Hempfling

Pozycja 1

Pozycja 2

Pozycja 2

Pozycja 3

Rysunek 6: Model „Style przywództwa” wg. Klaus Ferdinand Hempfiling.
Źródło: Opracowano na podstawie [14].
Pozycja 1: Jest najbardziej dominującą, jaką człowiek może przyjąć wobec konia. Koń ma
najmniejszą możliwość w tej sytuacji poruszać się swobodnie.
Pozycja 2: Człowiek ma najmniejszą możliwość wpływu. Koń może się poruszać swobodnie
do przodu i do boku. Prowadzenie odnosi sukces tylko wtedy, gdy wzajemny szacunek i
zaufanie na tym etapie są już wykształcone.
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Pozycja 3: Jest pozycją dominującą ( z tej pozycji prowadzi ogier stado) i pozostawiającą
koniowi największą wolność w sferze poruszania.
Osoba zarządzająca powinna posiadać niezmiernie ważną umiejętność zajmowania
odpowiedniej pozycji wobec pracownika, w zależności od sytuacji oraz równie szybko
i elastycznie powinna ją zmieniać. [14]
6.

Ćwiczenie 6: Zorientowanie na cel indywidualny. Uczestnicy formułują cel
indywidualny dotyczący swojej pracy. Kolejnym etapem jest analiza przeszkód, które
mogą stać na drodze do osiągnięcia celu. Następnie uczestnicy przystępują do ćwiczenia
z koniem poprzez zdefiniowanie dla siebie celu np. doprowadzić konia do maty
i spowodować, aby się na niej zatrzymał; doprowadzić konia do maty i spowodować, aby
ją obwąchał; przeprowadzić konia po macie. Dodatkowo uczestnicy obserwują innych
i odnoszą się do wybranego celu czy też zaprezentowanego stylu przywództwa.

7.

Ćwiczenie 7: Zorientowanie na cel grupowy. Zasada działania tego ćwiczenia jest
bardzo podobna do poprzedniego, jednakże zasadniczą różnicą jest praca w grupie.
Początkowo jest to ustalenie wspólnego celu i przeszkód, mogących stanąć na drodze do
wybranego celu. Grupa ustawia przeszkody z dostępnych rekwizytów i ustanawia cel, do
którego dąży. Zadaniem grupy jest przejście przez tor przeszkód wspólnie z koniem,
najlepiej bez pomocy uwiązu.

Rysunek 4: Wspólne pokonanie przeszkody i osiągnięcie celu
Źródło: Zdjęcia własnego autorstwa
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Rozdział 3.

Analiza wpływu szkolenia na doskonalenie kompetencji

menedżera

3.1

Przeprowadzenie badań

Metoda badawcza jest bardzo ważnym etapem przeprowadzenia badań, ze względu na
późniejszą analizę pod względem zarówno jakościowym i ilościowym. Przeprowadzona
przeze mnie analiza będzie oparta na badaniu ankietowym. Celem badania ankietowego jest
analiza wpływu szkolenia na doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej. Respondentami
będą osoby, które brały udział w takim szkoleniu.
Kolejny

etap

badań

zakładać

będzie

ułożenie

odpowiednich

pytań

oraz

zaprojektowanie wyglądu graficznego kwestionariusza ankietowego, co przyczyni się do
właściwego przeprowadzenia badań oraz opracowania analizy zebranych danych od
respondentów

3.1.1 Badania wstępne
Badanie wstępne wymaga zapoznania się ze specyfiką tematu. W tym celu starałam się
zebrać najpotrzebniejsze informacje z zakresu badanej problematyki. Niestety na rynku
polskim nie ma pozycji literaturowych odnoszących się do tego typu szkoleń. Jednakże
zgromadziłam szereg artykułów prasowych oraz literaturę zagraniczną.
W celu dokładnego zrozumienia szkolenia skontaktowałam się z firmą „Spirit of
Leadership”, która zajmuje się organizacją takiej formy szkoleń. Dodatkowo sama byłam
uczestnikiem szkolenia z udziałem koni i dzięki temu mogłam lepiej zrozumieć specyfikę tego
zagadnienia, która niewątpliwie jest niezbędna do zbudowania kwestionariusza.

3.1.2 Założenia badawcze
Celem badania jest analiza wpływu szkolenia na doskonalenie kompetencji menedżera
oraz poznanie opinii respondentów na temat specyficznej formy współpracy z koniem.
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Adresatami przeprowadzonego badania są uczestnicy szkolenia, pracujący zawodowo.
Ze względu na obawę o zbyt małą ilość odpowiedzi respondentów, ankieta zostanie
przeprowadzona w Polsce i za granicą. W badaniu powinno wziąć udział ponad 40
uczestników szkolenia.

3.1.3 Projekt narzędzia badawczego
Po przeprowadzeniu wstępnej analizy i zapoznaniu się z formą szkolenia przystąpiłam
do budowy kwestionariusza ankietowego.

Kategorie badawcze ankiety

Tematy w obszarze kategorii badawczej

A. Ogólne informacje o

A1. Opinia na temat zadowolenia respondentów ze szkolenia

szkoleniu
B. Ćwiczenia z końmi
C. Kompetencje

A2. Opinia na temat formy szkolenia
B1. Opinia na temat ćwiczeń z udziałem koni
C1. Stopień wykorzystywania poszczególnych kompetencji
podczas szkolenia

D. Efekty szkolenia

D1. Opinia na temat zmian występujących po szkoleniu

Tabela 3: Kategorie badawcze ankiety oraz odpowiadająca im tematyka.
Źródło: Opracowanie własne.

Ankieta została podzielona na przedstawione powyżej kategorie badawcze. Ze względu
na cel badania, jakim jest niewątpliwie poziom rozwoju kompetencji w trakcie szkolenia,
pytania dotyczące kompetencji zostały przedstawione w dwóch formach – pośredniej
i bezpośredniej. Forma pośrednia zawiera czternaście zdań dotyczących ćwiczeń z końmi,
które zawierają sugestię stosowanych umiejętności. Badani będą określali, w jakim stopniu się
z nimi zgadzają, za pomocą odpowiedniej pięciostopniowej skali.
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Kontakt z koniem był dla mnie wyzwaniem.
Odnajduję podobieństwo między hierarchią występującą wśród koni

Forma pośrednia badania poziomu stosowanych kompetencji

a hierarchią wśród ludzi.
Komunikacja z koniem polega głównie na komunikacji niewerbalnej.
Prowadzenie

konia

jest

uwarunkowane

wzajemną

ufnością,

szacunkiem i chęcią współpracy z obu stron.
Prowadzenie konia w określonym kierunku wymaga ode mnie
zdecydowania.
Praca w zespole, w którym koń jest członkiem powoduje
ujednolicenie celów uczestników.
Ułożenie przeszkód dla konia jest dostosowane do jego możliwości.
Odmowa przez konia przejścia przez przeszkodę jest dla mnie
akceptowalna.
Przejście z koniem przez przeszkodę sprawia, że jest ona dla niego
łatwiejsza.
Wprowadzenie konia w ruch przy użyciu flagi jest symbolem
przywództwa.
Podążanie konia za mną symbolizuje chęć współpracy i akceptację
warunków.
Odnajduję podobieństwo pomiędzy relacją z koniem a relacją
z innym człowiekiem.
Obserwowanie zachowania się konia w relacji z inną osobą daje mi
informacje na temat tej osoby.
Możliwość wysłuchania innych opinii uczestników rozszerza mój
pogląd.
Tabela 4: Zestawienie stwierdzeń dotyczących szkolenia
Źródło: Opracowanie własne.
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Respondenci będą mieli także za zadanie wskazać bezpośrednio poziom stosowanych
umiejętności podczas szkolenia, które zostaną przedstawione w postaci listy kompetencji.
Skala poziomu użycia odpowiednich kompetencji będzie się wahać od 0-3, przy czym
0 oznacza brak wpływu danej kompetencji.
Rozumienie siebie i innych
Skuteczne komunikowanie się

Forma bezpośrednia badania poziomu stosowanych kompetencji

Doskonalenie pracowników
Budowanie zespołów
Grupowe podejmowanie decyzji
Zarządzanie konfliktem
Zarządzanie informacją
Radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym
Zarządzanie podstawowymi procesami
Zarządzanie projektami
Projektowanie pracy
Zarządzanie interfunkcjonalne
Formułowanie i przekazywanie wizji
Wyznaczanie celów
Projektowanie i organizowanie
Efektywność osobista
Dbanie o środowisko wydajnej pracy
Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem
Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy
Negocjowanie
Skuteczne prezentowania
Zarządzanie ryzykiem
Twórcze myślenie
Zarządzanie zmianą
Tabela 5: Zestawienie kompetencji
Źródło: Opracowanie własne.
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3.1.4 Harmonogram badań
Przeprowadzenie badania ankietowego wymagało przygotowania w odpowiedniej
kolejności poszczególnych etapów, w ramach których zdobywane były niezbędne
informacje.(Tabela 6).
Etap

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Analiza źródeł literaturowych

02.02.2010r.

28.02.2010r.

Przeprowadzenie wywiadu wstępnego

28.02.2010r.

04.04.2010r.

Projekt narzędzia badawczego

04.04.2010r.

01.05.2010r.

Przeprowadzenie badań empirycznych

23.05.2010r.

06.08.2010r.

Analiza wyników przeprowadzonego badania

20.08.2010r.

05.10.2010r.

Tabela 6: Harmonogram budowy ankiety oraz przeprowadzenia i opracowania wyników
badania ankietowego.
Źródło: Opracowanie własne.

3.1.5 Realizacja badania
Badanie empiryczne zostało przeprowadzone poprzez drogę mailową, za pomocą
serwisu www.wbadanie.pl. Jest to wynikiem bezpośredniego rozproszenia ankietowanych.
Dodatkowo za pomocą stowarzyszenia European Association for Horse Assisted Education
zostały rozesłane ankiety do innych krajów.
W dniach 23.05.2010 – 06.08.2010. Respondenci wypełnieli odpowiednio 31 ankiet w
języku polskim i 12 w języku angielskim. Ostatecznie liczba badanych ankietowanych wynosi
43.

3.1.6 Weryfikacja wniosków z badań
Teza 1: Stopień zgodności ze stwierdzeniem "Komunikacja z koniem polega głównie
na

komunikacji

niewerbalnej"

oraz

stopień

doskonalenia

kompetencji:

Skuteczne

komunikowanie się są od siebie niezależne.

55

Pytania ankietowe:
1. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem:
Komunikacja z koniem polega głównie na komunikacji niewerbalnej.
2. W jakim stopniu według Pana/ Pani doskonalił/a Pan/Pani poniższe kompetencje
podczas szkolenia?: Skuteczne komunikowanie się.

Stopień zgodności ze
stwierdzeniem "Komunikacja z
koniem polega głównie na
komunikacji niewerbalnej "

Stopień doskonalenia kompetencji: Skuteczne
komunikowanie się

1

2-3

Suma końcowa

0 (nie wiem)
1
1
2
1 (całkowicie się nie zgadzam)
1
1
2
2 (raczej się nie zgadzam)
1
2
3
3 (raczej się zgadzam)
1
6
7
4 (całkowicie się zgadzam)
1
28
29
Suma końcowa
5
38
43
Tabela 7: Liczności teoretyczne dotyczące badanego założenia.
Źródło: Opracowanie własne
Ze względu na występowanie wartości 0 w danych źródłowych, odpowiedzi na pytanie
o stopień doskonalenia kompetencji: skuteczne komunikowanie się, zostały podzielone na
dwie grupy (1; 2-3). Ponadto grupa odpowiedzi 0 na pytanie o stopień doskonalenia
kompetencji została pominięta w wyniku braku odpowiedzi.

Stopień zgodności ze
stwierdzeniem "Komunikacja z
koniem polega głównie na
komunikacji niewerbalnej "

0 (nie wiem)

Stopień doskonalenia kompetencji: Skuteczne
komunikowanie się

1
0,23

2-3
1,77

Suma końcowa
2
56

1 (całkowicie się nie zgadzam)
2 (raczej się nie zgadzam)
3 (raczej się zgadzam)
4 (całkowicie się zgadzam)
Suma końcowa

χ2 obl = 9,04 ; χ2 tabl = 0,71

0,23
0,35
0,81
3,37
5

1,77
2,65
6,19
25,63
38

2
3
7
29
43

df = 4

p = 0,05

Współ. V Cramera = 0,46

Tabela 8: Liczności empiryczne dotyczące badanego założenia wraz z parametrami
statystycznymi.
Źródło: Opracowanie własne
2

2

Obliczona wartość χ =9,04 jest znacznie większa od wartości odczytanej z tablicy χ

=0,71 dla (5-1)*(2-1)=4 stopni swobody na poziomi istotności p=0,05. Zatem przypuszczenie
o braku zależności pomiędzy zgodnością z twierdzeniem „Komunikacja z koniem polega
głównie na komunikacji werbalnej” w odniesieniu do określenia stopnia doskonalenia
skutecznej komunikacji statystycznie można odrzucić. Dodatkowo obliczony współczynnik
V Cramera, który wynosi 0,46 świadczy o związku umiarkowanym, jednakże będącym blisko
związku silnego.

Teza 2: Stopień zgodności ze stwierdzeniem "Praca w zespole, w którym koń jest
członkiem powoduje ujednolicenie celów uczestników" oraz stopień doskonalenia
kompetencji: Wyznaczanie celów są od siebie niezależne.

Pytania ankietowe:
1. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem:
Praca w zespole, w którym koń jest członkiem powoduje ujednolicenie celów
uczestników.
2. W jakim stopniu według Pana/ Pani doskonalił/a Pan/Pani poniższe kompetencje
podczas szkolenia?: Wyznaczanie celów
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Stopień zgodności ze
stwierdzeniem „Praca w zespole,
w którym koń jest członkiem
powoduje ujednolicenie celów
uczestników”

Stopień wpływu szkolenia na kompetencję:
Wyznaczanie celów

1,2

3

Suma końcowa

0 (nie wiem)
2
4
6
1 (całkowicie się nie zgadzam)
1
1
2
2 (raczej się nie zgadzam)
2
3
5
3 (raczej się zgadzam)
4
10
14
4 (całkowicie się zgadzam)
6
10
16
15
28
43
Suma końcowa
Tabela 9: Liczności teoretyczne dotyczące badanego założenia
Źródło: Opracowanie własne

Ze względu na występowanie wartości 0 w danych źródłowych, odpowiedzi na pytanie
o stopień doskonalenia kompetencji: wyznaczanie celów, zostały podzielone na dwie grupy
(1-2; 3). Ponadto grupa odpowiedzi 0 na pytanie o stopień doskonalenia kompetencji została
pominięta w wyniku braku odpowiedzi.

Stopień zgodności ze
stwierdzeniem „Praca w zespole,
w którym koń jest członkiem
powoduje ujednolicenie celów
uczestników”

Stopień wpływu szkolenia na kompetencję:
Wyznaczanie celów

1,2

3

0 (nie wiem)

2,09

3,91

1 (całkowicie się nie zgadzam)

0,70

1,30

2 (raczej się nie zgadzam)

1,74

3,26

3 (raczej się zgadzam)

4,88

9,12

4 (całkowicie się zgadzam)

5,58

10,42

15

28

Suma końcowa

Suma końcowa
6
2
5
14
16
43
58

χ2 obl = 4,76; χ2 tabl = 0,71;

df = 4;

p = 0,05;

Współ. V Cramera = 0,33

Tabela 10: : Liczności empiryczne dotyczące badanego założenia wraz z parametrami
statystycznymi.
Źródło: Opracowanie własne
2

2

Obliczona wartość χ =4,76 jest znacznie większa od wartości odczytanej z tablicy χ

=0,71 dla (5-1)*(2-1)=4 stopni swobody na poziomi istotności p=0,05. Zatem przypuszczenie
o braku zależności pomiędzy zgodnością z twierdzeniem „Praca w zespole, w którym koń jest
członkiem powoduje ujednolicenie celów uczestników” w odniesieniu do określenia stopnia
doskonalenia kompetencji tj. wyznaczanie celów, statystycznie można odrzucić. Dodatkowo
obliczony współczynnik V Cramera, który wynosi 0, 33 świadczy o związku umiarkowanym.

Teza 3: Stopień zgodności ze stwierdzeniem "Wprowadzenie konia w ruch przy użyciu
flagi jest symbolem przywództwa” oraz stopień doskonalenia kompetencji: Budowanie
i utrzymywanie fundamentu władzy są od siebie niezależne.

Pytania ankietowe:
1. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem:
Wprowadzenie konia w ruch przy użyciu flagi jest symbolem przywództwa
2. W jakim stopniu według Pana/ Pani doskonalił/a Pan/Pani poniższe kompetencje
podczas szkolenia?: Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy

Stopień zgodności ze
stwierdzeniem „Wprowadzenie
konia w ruch przy użyciu flagi
jest symbolem przywództwa”

0 (nie wiem)

Stopień doskonalenia kompetencji:
Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy

0

1

2,3

Suma końcowa

1

1

5

7
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1 (całkowicie się nie zgadzam)
1
1
2
4
2 (raczej się nie zgadzam)
2
1
2
5
3 (raczej się zgadzam)
2
5
9
16
4 (całkowicie się zgadzam)
1
1
9
11
7
9
27
Suma końcowa
43
Tabela 11: Liczności teoretyczne dotyczące badanego założenia.
Źródło: Opracowanie własne
Ze względu na występowanie wartości 0 w danych źródłowych, odpowiedzi na pytanie
o stopień doskonalenia kompetencji: budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy, zostały
podzielone na trzy grupy (0;1;2-3).

Stopień zgodności ze
stwierdzeniem „Wprowadzenie
konia w ruch przy użyciu flagi
jest symbolem przywództwa”

0 (nie wiem)
1 (całkowicie się nie zgadzam)
2 (raczej się nie zgadzam)
3 (raczej się zgadzam)
4 (całkowicie się zgadzam)
Suma końcowa

χ2 obl = 5,5; χ2 tabl = 2,73

Stopień wpływu szkolenia na kompetencję:
Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy

0

1

2,3

Suma końcowa

1
1
2
2
1
7

1
1
1
5
1
9

5
2
2
9
9
27

7
4
5
16
11
43

df = 8

p = 0,05

Współ. V Cramera =
0,51

Tabela 12: Liczności empiryczne dotyczące badanego założenia wraz z parametrami
statystycznymi.
Źródło: Opracowanie własne
Obliczona wartość

χ2

χ2

=5,5 jest znacznie większa od wartości odczytanej z tablicy

=2,73 dla (5-1)*(3-1)=8 stopni swobody na poziomi istotności p=0,05. Zatem

przypuszczenie o braku zależności pomiędzy zgodnością z twierdzeniem „Wprowadzenie
konia w ruch przy użyciu flagi jest symbolem przywództwa” w odniesieniu do określenia
stopnia doskonalenia kompetencji tj. budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy,
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statystycznie można odrzucić. Dodatkowo obliczony współczynnik V Cramera, który wynosi
0, 51 świadczy o silnym związku między zmiennymi.

3.2

Analiza wyników badania

3.2.1 Charakterystyka respondentów
Kwestionariusz ankietowy nie był ograniczony wiekowo. Respondenci reprezentowali
różne przedziały wiekowe, co widać na wykresie poniżej (Wykres 1). W grupie 43 badanych
największa grupę respondentów stanowią osoby od 27 - 37 roku życia. Grupa ta stanowi 22
osoby. Dość licznie reprezentowana była grupa średniego wieku, czyli od 39 do 50 lat.
Najliczniejszym wiekiem jest wiek 27, 29 i 37 lat. Średnia wieku uczestników szkolenia
wyniosła 40 lat.
3

3

3

Liczba respondentów

3
2

2222

2

2

2

2

2
11

1

1

1

111

11

111

1

1

1

1

1
0

0

0

00

000

000

000000000

0000

0
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 65 66 67 68 69 70

Wiek respondenta

Wykres 1: Podział respondentów ze względu na wiek.
Źródło: Opracowanie własne

61

Ze względu na dość trudną dostępność osób biorących udział w szkoleniu, ankieta
została przeprowadzona w Polsce oraz poza granicami kraju. Zdecydowana większość
ankietowanych pochodzi z Polski, jest to 72 % grupy badawczej.
Pięć osób zadeklarowało swoje pochodzenie z Austrii (12%), trzy z Niemiec(7%), i po
dwie z USA (5%) oraz Australii (5%).

31

Liczba respondentów

35
30
25
20
15
10

5
2

5

3

2

0
Austria

Australia

Niemcy

USA

Polska

Kraj respondenta

Wykres 2: Podział respondentów ze względu na kraj pochodzenia.
Źródło: Opracowanie własne

Charakterystyka respondentów obejmuje także zagadnienie płci. Grupą, która
dominowała w tej kwestii są kobiety. Stanowią one 79% badanych w liczbie 34 osoby, w tym
9 kobiet reprezentowało grupę z za granicy. Mężczyźni stanowili zdecydowaną mniejszość,
zaledwie 21 %. Grupa mężczyzn liczyła jedynie 9 osób, z czego 3 osoby nie pochodziły
z Polski. Stosunek podziału płci prezentuje wykres poniżej (Wykres 3).
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Wykres 3: Podział respondentów ze względu na płeć.
Źródło: Opracowanie własne

Wykształcenie wyższe stanowi 98% wykształcenia wszystkich respondentów.
Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym magisterskim - 44%, czyli
19 osób. Tylko jedna osoba pośród wszystkich respondentów posiada wykształcenie średnie.
Kolejną dwie grupy mianowicie wykształcenie wyższe licencjat oraz inżynier stanowią
kolejno 19% i 21%. Mniejszą pod względem liczności grupę stanowią osoby
z wykształceniem wyższym niż wyższe – 14 % (6 osób).

Liczba respondentów

19
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

8

9
6

1

Średnie

Wyższe
(licencjat)

Wyższe
(inżynier)

Wyższe
(magister)

Wyższe (wyżej)

Wykształcenie

Wykres 4: Podział respondentów ze względu na wykształcenie.
Źródło: Opracowanie własne
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Respondenci pod względem stażu dzielą się na trzy dominujące grupy. Najbardziej
licznym stażem jest 6-10 lat, stanowi on 30 % (13 osób) grupy badawczej. Kolejne miejsce
zajmuje dłuższy staż, mianowicie 16-25 (23%; 10 osób). Osiem osób deklaruje staż od 11-15
lat, co stanowi 19%. Kolejno są osoby posiadające ponad 25 letni staż (16%; 7 osób). Ostatnią
grupę stanowią najmniej doświadczeni respondenci (poniżej 5 lat), którzy opiewają na 12%
(5 osób).
Pod względem zajmowanego stanowiska prym wiedzie grupa, zajmująca się własną
działalnością 42% (18 osób), kolejno jest kadra zarządzająca 35%, kadra średniego szczebla
21%. Najmniej liczna, zawierająca tylko jedną osobę jest kadra niższego szczebla.
Na poniższym wykresie zaprezentowany jest stosunek stanowiska respondentów do
stażu. Można zauważyć, iż zarówno we własnej działalności jak i w kadrze zarządzającej
najwięcej jest osób z stażem 16-25 lat, jak i 11-15. Osoby pracujące między 6 a 10 lat
dominują w kadrze średniego szczebla.

Liczba respondentów

7
7

7

6

6
5

4

4

3

3

3

1
0

1
0 0 0

Staż
mniej niż 5 lat

2

2
1

3

4

6-10

1 1
0

0

0

0

11-15
16-25

Kadra
niższego
szczebla

Kadra
średniego
szczebla

Kadra
zarządzająca

Własna
działalność

powyżej 25 lat

Stanowisko
Wykres 5: Podział respondentów ze względu na stanowisko i staż.
Źródło: Opracowanie własne
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3.2.2 Analiza wyników badań dotyczących ćwiczeń podczas szkolenia
Badani uczestnicy szkolenia wykazują pozytywny poziom zadowolenia z udziału w
szkoleniu. Grupa 40 osób wskazała odpowiedź „jestem bardzo zadowolony/a”, co daje 93 %
grupy badawczej. Trzy osoby opowiedziały się za odpowiedzią „raczej tak”, stanowiącą 7%
ankietowanych.
Dodatkowo ankietowanym zadano pytanie o formę szkolenia. Zdecydowana większość
respondentów (95 %) uznała, że szkolenia posiada formę niestandardową. Jedynie dwie osoby,
które wykazały najwyższy poziom zadowolenia z udziału w szkoleniu, nie potwierdziły
niestandardowej formy szkolenia.

Liczba respondentów

38
Czy uważa Pan/Pani, że
szkolenie ma formę
niestandardową?

40
30

Tak

20
10

Nie
3

2

0

0
Jestem bardzo zadowolony/a

Raczej tak

Czy jest Pan/Pani zadowolona ze szkolenia przy współpracy z końmi?

Wykres 6: Poziom zadowolenia uczestników szkolenia oraz forma szkolenia.
Źródło: Opracowanie własne

Bardzo ważnym pytaniem pod względem badania było pytanie o zmiany w sposobie
pracy po przebyciu szkolenia. Ankietowani w zdecydowanej większości (88%) odpowiedzieli
twierdząco, co rzuca bardzo pozytywne światło na taką formę szkolenia. Jedynie 10%
badanych odpowiedziało przecząco i nie potwierdziło zmian w sposobie pracy. Jedna osoba
wskazała inne („nie da się jednoznacznie stwierdzić”).

65

Czy według Pana/Pani nastąpiły zmiany w sposobie pracy po
odbyciu szkolenia ?
2%
7% 3%

44%

44%

Zdecydowanie nastąpiły

Raczej tak

Raczej nie

Nie nastąpiły

Inne

Wykres 7: Wystąpienie zmian w sposobie pracy po uczestnictwie w warsztatch z końmi.
Źródło: Opracowanie własne
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Możliwość wysłychania innych opinii uczestników rozszerza mój pogląd 1 1 1

27

13

Obserwowanie zachowania się konia w relacji z inną osobą daje mi informacje na… 2 0 2
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Wykres 8: Opinia na temat zgodności ze stwierdzeniami dotyczącymi szkolenia z końmi.
Źródło: Opracowanie własne
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Badanie ankietowe obejmowało zestawienie czternastu stwierdzeń dotyczących
bezpośredniej współpracy z koniem na podstawie wykonanych ćwiczeń podczas badania.
Ankietowani za pomocą pięciostopniowej skali wyrażali swoją zgodność z danym
stwierdzeniem.
Na powyższym wykresie możemy dostrzec zestawienie opinii wszystkich badanych.
Ze wszystkimi stwierdzeniami ankietowaniu utożsamili się, co najmniej w 60 %, dając
odpowiedź całkowicie się zgadzam bądź raczej się zgadzam.
Pierwsze stwierdzenie brzmiało „Kontakt z koniem był dla mnie wyzwaniem”.
Ponad 70% ankietowanych zgodziło się z tym zdaniem. Mogło to wynikać z faktu, iż
uczestnicy nigdy wcześniej nie mieli bliższego kontaktu z końmi. Dziesięć osób uznało to
zdanie za nieprawdziwe, a dwie nie opowiedziały się po żadnej stronie.
Uczestnicy również dostrzegli podobieństwa między światem ludzi a światem koni.
W stwierdzeniu dotyczącym podobieństwa między ludzką hierarchią a hierarchią koni 37 osób
zgodziło się z tą postawą, co daje ponad 80 % grupy badawczej. Jedynie 3 osoby wyraziły
sprzeczną opinię a kolejne 3 nie wypowiedziały się. Bardzo podobne wyniki uzyskało
stwierdzenie odnośnie relacji między ludźmi a relacją koń-człowiek. Grupa badawcza w 86%
zgodziła się z podobieństwem tych dwóch typów relacji. Wyniki jednoznacznie wskazują,
że ankietowani starali się przenieść świat koni do świata ludzi poprzez stosowane
porównania. Odłamek grupy (3 osoby) nie zauważył podobieństwa między tymi relacjami.
Uczestnicy kursu poprzez obserwację innych osób przy wykonywaniu ćwiczeń mogli
dostrzec odmienność zachowania zwierząt w stosunku do innego uczestnika. Ta cenna
umiejętność

spowodowała

analizę

zachowania

i

informację

zwrotną.

Zgodność

z stwierdzeniem „Obserwowanie konia w relacji z inną osobą daje mi informację na temat tej
osoby” wykazało 91% ankietowanych, aczkolwiek 2 osoby zaprzeczyły temu zdaniu.
Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniu wysłuchiwały opinii innych osób i dzięki temu
mogły dostrzec różnice poglądowe. W związku z tym ponad 90% ankietowanych
opowiedziało się za stwierdzeniem „Możliwość wysłuchania innych opinii uczestników
rozszerza mój pogląd”
Odnosząc się do sposobów komunikacji z koniem uczestnicy w przeważającej części
(ponad 80%) uznali, iż komunikacja niewerbalna stanowi podstawę w porozumieniu
z koniem. Pięciu uczestników nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.
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Szkolenie obejmowało różnorakie ćwiczenia z końmi. Jednym z nich było
prowadzenie konia na uwięzie. Ankietowani również dostali do opiniowania dwa
stwierdzenia: „Prowadzenie konia jest uwarunkowane wzajemną ufnością, szacunkiem
i chęcią współpracy z obu stron”, „Podążanie konia za mną symbolizuje chęć współpracy
i akceptację warunków”. Oba stwierdzenia są bardzo podobne, jednakże pokazują dwie różne
strony. Istota twierdzenia o prowadzeniu konia polega na skupieniu się na człowieku, jako
przewodniku, natomiast drugie zdanie wyraża wolę konia. W zasadzie konie, jako zwierzęta
są na tyle silne, że zmuszone nie dadzą się prowadzić mimo ich woli. Ankietowani w obu
stwierdzeniach przyznali rację w zdecydowanej większości, odpowiadającej kolejno 95%
i 88%. Badanie dotyczyło jeszcze jednej sentencji dotyczącej prowadzenia konia, mianowicie
„Prowadzenie konia w określonym kierunku wymaga ode mnie zdecydowania”. Analiza
odpowiedzi wskazała, że zdecydowana większość (95%) uznała to zdanie za prawdziwe
według własnej opinii. Konie, jako specyficzne zwierzęta wyczuwają niezdecydowanie,
dlatego bardzo ważnym elementem jest dążenie do określonego celu.
Podczas szkolenia uczestnicy zmierzali się z zadaniem polegającym na przejściu toru
przeszkód wraz z koniem. W zależności od osoby sposoby pokonywania przeszkód były
zupełnie odmienne. Ankietowani wypowiedzieli się na trzy sentencję dotyczące takiego
ćwiczenia: „Ułożenie przeszkód dla konia jest dostosowane do jego możliwości”, „Odmowa
przez konia przejścia przez przeszkodę jest dla mnie akceptowalna”, „Przejście z koniem
przez przeszkodę sprawia, że jest ona dla niego łatwiejsza”. Wszystkie powyższe twierdzenia
miały najwyższy ułamek głosów „nie wiem” spośród wszystkich zdań.
Dostosowanie trudności toru dla konia zostało potwierdzone przez 30 osób (70%),
natomiast 10 osób uznało odpowiedź „nie wiem” za właściwą. Przeciwko temu stwierdzeniu
opowiedziały się 3 osoby.
Zaakceptowanie odmowy pokonania przeszkody było niemożliwe dla 10 osób,
natomiast 6 nie wyraziło zdania. Jednakże ponad 60 % wyraziło zgodność z danym
twierdzeniem. Różnica zdań może wynikać z różnic w stylu kierowania uczestniczących osób.
Wspólne pokonanie przeszkody przez człowieka i konia, jako łatwiejszy sposób
potwierdziło 33 osoby (77%). Osiem osób nie wyraziło zdania, a dwie zaprzeczyły temu
stwierdzeniu.
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Ponadto badaniu poddano stwierdzenie odnoszące się do władzy tj.: „Wprowadzenie
konia w ruch przy użyciu flagi jest symbolem przywództwa”. Uczestnicy za pomocą flagi
doprowadzali do ruchu konia, co stanowiło pewnego rodzaju uległość ze strony zwierzęcia.
Duża część ankietowanych (63%) uznało to stwierdzenia za prawdziwe. Jednakże
w porównaniu do innych zdań dość duża ilość osób nie zgodziła się z tym zdaniem (9 osób).
Również 7 osób nie wyraziło swojego zdania na ten temat.
„Praca w zespole, w którym koń jest członkiem powoduje ujednolicenie celów” ostatnie z analizowanych stwierdzeń. Badania dowiodły, że 70% ankietowanych opowiedziało
się za prawdziwością tej sentencji. Praca z koniem, jako członkiem zespołu jest dość
specyficzna ze względu na sposób komunikacji i brak wspólnego języka, z wyjątkiem mowy
ciała. Z tego też powodu grupa skupia się głównie na realizacji celu wspólnie ze zwierzęciem,
przy tym nie skupiając się na innych problemach. Jednakże w trakcie badania 7 osób
opowiedziało się przeciwnie, a 6 wyraziło brak zdania na ten temat.

3.2.3 Analiza doskonalonych kompetencji z podziałem na role menedżera
Ankietowani podczas badania wypowiadali się również na temat doskonalenia
umiejętności podczas szkolenia. Kompetencje były przestawione w formie tabeli wraz ze
4-stopniową skalą (0,1,2,3). W rozdziale pierwszym mojej pracy odpowiednie kompetencje
zostały uporządkowane za pomocą ośmiu ról:
• Rola mentora,
• Rola moderatora,
• Rola monitorującego,
• Rola koordynatora,
• Rola kierującego,
• Rola realizatora,
• Rola pośrednika,
• Rola innowatora.
Wyniki odnośnie badanych kompetencji zostaną przedstawione z podziałem na
wspomniane role.
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Wykres 9: Stopień doskonalenia kompetencji w roli mentora.
Źródło: Opracowanie własne

W zakresie trzech przedstawionych kompetencji najwięcej respondentów wskazało
najwyższy stopień przy kompetencji: rozumienie siebie i innych (53%), kolejno znalazły się
skuteczne komunikowanie się (49%) i doskonalenie pracowników (33%). Analizując
przestawiony powyżej wykres możemy zauważyć dość wysoki poziom wszystkich
kompetencji. Jedynie sześć osób, co stanowi 14% grupy, wskazało brak wpływu szkolenia na
umiejętność doskonalenia pracowników. Średni poziom wpływu (2) na poziomie 42%
zanotowały kompetencje: skuteczne komunikowanie się, doskonalenie pracowników.
Niewiele poniżej, na poziomie 35 % zaistniała kompetencja rozumienie siebie i innych.
Minimalny wpływ (1), zanotowało 5 osób (12%) dla rozumienie siebie i innych, doskonalenie
pracowników oraz 4 osoby dla umiejętności skutecznej komunikacji.
Wszystkie wymienione kompetencje zostały dość wysoko ocenione przez grupę
badawczą. W szczególności ankietowani upodobali sobie zdolność skutecznej komunikacji
oraz zrozumienia siebie i innych, która niewątpliwie jest bardzo ważnym elementem podczas
ćwiczeń z końmi.
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Liczba respondentów

Kompetencje w roli moderatora
18 18

20

10
5

14

12

15
8

6
0

17 17
11

7

1

0
0

1

2

3

Stopień doskolalenia kompetencji
Budowanie zespołów

Grupowe podejmowanie decyzji

Zarządzanie konfliktem

Wykres 10: Stopień doskonalenia kompetencji w roli moderatora.
Źródło: Opracowanie własne

Respondenci wskazując odpowiedni stopień doskonalenia kompetencji postąpili
bardzo podobnie dla dwóch umiejętności: budowanie zespołów i grupowe podejmowanie
decyzji. Obie kompetencje kształtują się tak samo na dwóch poziomach 2 i 3, zbierając
kolejno 42%, 40% głosów. Umiejętność zarządzania konfliktem najbardziej kształtowała się
na poziomie 2 (33%), następnie na poziomie 1 (28%), kolejno na 3 (26%) i 1 (14%).
Ankietowani uznali umiejętność budowa niania zespołów za najbardziej rozwijającą, z tej
grupy, podczas szkolenia. Sześć osób stwierdziło, iż podczas szkolenia nie doskonaliły
umiejętności zarządzania konfliktem, zaś jedna osoba nie wykorzystywała umiejętności
grupowego podejmowania decyzji.
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Liczna respondentów
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Wykres 11: Stopień doskonalenia kompetencji w roli monitorującego.
Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie kompetencje przedstawiona na powyższym wykresie mają najwyższą
wartość na poziomie 2, z czego najwięcej respondentów opowiedziało się za kompetencją
zarządzanie podstawowymi procesami (44%), następnie zarządzanie informacją (35%) i
radzenie sobie z przeciążeniami informacyjnymi (33%).
Brak jakiegokolwiek wpływu na umiejętność radzenia sobie z przeciążeniem
informacyjnymi zanotowało 19% badanych. Pozostałe dwie kompetencje na poziomie 0
uzyskały 9% (zarządzanie informacją) i 12% (zarządzanie podstawowymi procesami).
Niewielką różnicę przy ulepszaniu swoich kompetencji (poziom 1) zauważyło 26 %
ankietowanych (zarządzanie informację, radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym) oraz
16% w przypadku zarządzania podstawowymi procesami.
Największy wpływ na doskonalenie (3) zarządzania informacją zanotowało 13 osób
(30%), kolejne 28% uzyskało zarządzanie podstawowymi procesami i 23% badanych
opowiedziało się za zdolnością pokonywania przeciążenia informacyjnego. Ogólny wykres
nie przedstawia określonej tendencji, która by wyróżniała którąkolwiek z umiejętności.

73

Liczba respondentów

Kompetencje w roli koordynatora
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Wykres 12: Stopień doskonalenia kompetencji w roli koordynatora.
Źródło: Opracowanie własne

Na wykresie powyżej zestawione zostały trzy kompetencje dotyczące zarządzania
pracą. Zauważalna jest tendencja odpowiedzi w zakresie 1 i 2 stopnia doskonalenia
kompetencji. Projektowanie pracy zostało dość równomiernie rozłożone pomiędzy trzy
poziomy (1(35%); 2(28%); 3(30%)). Najmniej osób wskazało brak wpływu szkolenia na tą
umiejętność, było to zaledwie 3 osoby(7%).
W przypadku zarządzania interfunkcjonalnego najmniej osób wskazało poziom
3 (12%) oraz 1 (14%). Na poziomie 2 doskonalenia zadeklarowało się 40% ankietowanych,
natomiast poziom 1 został wybrany przez 35 % grupy badawczej.
Zarządzanie projektami najwięcej głosów otrzymało na poziomie 2 (35%), kolejno uplasował
się poziom 1 (28%) i poziom 3 z wynikiem 23 %. Brak wpływu na umiejętność zarządzania
projektami odczuło 6 osób, co stanowi 14 % ankietowanych.
Cała grupa kompetencji w dość wysokim stopni kształtuje się na poziomie niskim
i średnim. Może to wynikać z faktu, iż nie wszyscy respondenci zidentyfikowali daną
umiejętność podczas szkolenia z końmi.
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Liczba respondentów

Kompetencje w roli kierującego
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Wykres 13: Stopień doskonalenia kompetencji w roli kierującego.
Źródło: Opracowanie własne

Zarówno w przypadku umiejętności wyznaczania celów i formułowania wizji
występuje tendencja wzrostowa wraz z poziomem doskonalenia. Ponad 60% badanych
zadeklarowało najwyższy stopień doskonalenia kompetencji wyznaczanie celów, jednakże
umiejętność formułowania wizji również ankietowani wskazali na poziomie najwyższym
(3) w 56 %.
Zdolność projektowania została oceniona na poziomie 3 przez zaledwie 16%
ankietowanych. Natomiast na poziomie 1 i 2 umiejętność ta została zaznaczona kolejno 35 %
i 40% ankietowanych. Tylko 2 osoby wskazały brak jakiegokolwiek wpływu na daną
kompetencję.
Spośród trzech umiejętność największy zerowy wpływ zanotowała zdolność
formułowania wizji, jednakże stanowi on zaledwie 7% grupy badawczej. Na pozostałych
poziomach (1, 2) obydwie kompetencje (wyznaczanie celów, formułowanie wizji) plasowały
się na podobnych pozycjach, mianowicie po 12 % na poziomie 1 i 23%, 26% na poziomie 2.
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Liczba respondentów

Kompetencje w roli realizatora
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Wykres 14: Stopień doskonalenia kompetencji w roli realizatora
Źródło: Opracowanie własne

Ankietowani w szczególności docenili doskonalenia efektywności osobistej na
poziomie 3 (51%) i 2 (42%) łącznie wskazało tą kompetencje 40 ankietowanych, co stanowi
93 % całej grupy badawczej. Żadna osoba nie wskazała tej umiejętności, jako niedoskonalonej
podczas szkolenia, a zaledwie 3 (7%) osoby wskazały minimalny udział.
Odnośnie pozostałych kompetencji (dbanie o środowisko wydajnej pracy, zarządzanie
czasem i radzenie sobie ze stresem) sytuacja wykształciła się dość podobnie. Brak wpływu na
doskonalenie tych zdolności zanotowały po 4 osoby (9%). Na poziomie minimalnego
doskonalenia lepiej wypadła umiejętność dbania o środowisko pracy (21%; 9 os.) niż
zarządzanie czasem (16%; 7 os). Średni poziom doskonalenia (2) dla obu umiejętności
zadeklarowało 37% (16 os.) grupy badawczej. Tyle samo ankietowanych wybrało stopień
3 doskonalenia umiejętności zarządzania czasem, w przypadku dbanie o środowisko wydajnej
pracy odsetek wynosił 33% (14 os.).
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Kompetencje roli pośrednika
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Wykres 15: Stopień doskonalenia kompetencji w roli pośrednika.
Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej ankietowanych opowiedziało się z przy drugim stopniu doskonalenia dla
umiejętności negocjacji (51%, 22 os.) . Najwyższy stopień ulepszania tej zdolności wskazało
12 osób (28%), aczkolwiek brak jakiegokolwiek wpływu szkolenia na tą umiejętność
zanotowało 5 osób (12%).
Cała grupa kompetencji zyskała najwięcej głosów dla średniego poziomu
doskonalenia. W przypadku skutecznego prezentowania i budowania fundamentu władzy
wartość ta wyniosła 35% głosów badanych. Respondenci stosunkowo podobnie wskazali brak
wpływu ćwiczeń z końmi na budowanie władzy (16%; 7 os.) oraz umiejętne prezentowanie
(19%; 8 os.) . Czternaście osób (33%) wskazało częściowy wpływ szkolenia na umiejętność
prezentacji, natomiast duży wpływ zauważyło tylko 6 osób (14%).
Zestawienie kompetencji znacznie wyróżnia się na poziomie drugim, co sugeruje
umiarkowany wpływ szkolenia na określone zdolności.
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Liczba respondentów

Kompetencje w roli innowatora
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Wykres 16: Stopień doskonalenia kompetencji w roli innowatora.
Źródło: Opracowanie własne
Respondenci najmniej docenili doskonalenie umiejętności zarządzania ryzykiem.
Ponad połowa ankietowanych (60%) uznała, że szkolenie nie miało wpływu na daną
umiejętność lub miało znikomy wpływ. Jednakże sześć osób (14%) wskazało zarządzanie
ryzykiem, jako kompetencję najbardziej doskonaloną.
Najbardziej docenioną umiejętnością było twórcze myślenie. Na wykresie możemy
zauważyć tendencję wzrostową wraz z stopniem doskonalenia umiejętności. Prawie połowa
(49%) ankietowanych wskazała tą zdolność, jako najbardziej doskonaloną, aczkolwiek dość
wysoką pozycję miała ta kompetencje na drugim stopniu doskonalenia, mianowicie 35%.
Część respondentów (12%) wykazała minimalny wpływ na zdolność twórczego myślenia.
Zarządzanie zmianą w nieznacznym stopni odróżnia się do pozycji twórczego
myślenia. Duża część respondentów opowiedziała się za umiarkowanym poziomem
doskonalenia (42%). Ponad jedna trzecia badanych wskazała poziom 3 doskonalenia
zarządzania zmianą. Na niższym poziomie opowiedziało się 16 % ankietowanych a trzy osoby
nie doznały ulepszenia zdolności zarządzania zmianą.
Analizując ten wykres możemy zauważyć dwie wyodrębniające się kompetencje
tj. twórcze myślenie, zarządzanie zmianą, które co najmniej do 2 poziomu wskazują trend
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wzrostu, który możemy zinterpretować, jako znaczny udział szkolenia w stosowaniu tych
umiejętności.
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Opracowany powyżej ranking wszystkich wymienionych kompetencji został
stworzony poprzez nadanie odpowiednich wag poziomom doskonalenia kompetencji (dla
poziomu 0 – waga 0, dla poziomu 1 – waga 1, dla poziomu 2- waga 2, dla poziomu 3 –
waga 3). Kompetencje zostały uporządkowane od kompetencji najbardziej doskonalonej
podczas szkolenia do kompetencji, na którą szkolenia miało najmniejszy wpływ.
Analizując powyższy wykres można zauważyć specyfikę kompetencji, które znalazły
się na czołowych pozycjach. Wyznaczenie celów, efektywność osobista, rozumienie siebie
i innych, skuteczne komunikowanie się, formułowanie wizji oraz twórcze myślenie tworzą
pewien określony zbiór posiadający wspólną cechę, jaką są kompetencje miękkie.
„Miękkie kompetencje, inaczej umiejętności psychospołeczne, to termin zbiorczy na
określenie kompetencji osobistych oraz kompetencji społecznych. Z funkcjonalnego punktu
widzenia miękkie kompetencje zapewniają sprawne zarządzanie sobą (kompetencje osobiste)
oraz wysoką skuteczność interpersonalną (kompetencje społeczne).” [21]
Określona grupa kompetencji związana jest ściśle z końmi, z uwagi na sposób
komunikacji. Bardzo trudnym zadaniem jest przekazanie naszego zdania czy zamierzenia
zwierzęciu, który nie rozumie werbalnego języka.
Kolejną wyróżniającą grupę stanowią następujące kompetencje: budowanie zespołów,
grupowe podejmowanie decyzji, zarządzanie zmianą, zarządzanie czasem i radzenie sobie ze
stresem, negocjowanie, doskonalenie pracowników, dbanie o środowisko wydajnej pracy.
Istotną częścią wspólną tych kompetencji jest praca w zespole. Uczestnicy szkolenia
współpracowali w zespole z koniem, co stanowi dość trudne wyzwanie. Cele grupy muszą być
bardzo ujednolicone i zgrane, aby koń miał ochotę podążać za nimi. Znalezienie wspólnej
płaszczyzny, w której dużo indywidualności się spotyka i muszą ze sobą pracować nad
osiągnięciem celu, nie zawsze jest łatwe, ale ujednolicenie celów na pewno temu sprzyja.
Pozostałe pozycje zajmują zaawansowane kompetencje tj. Zarządzanie podstawowymi
procesami, zarządzanie informacją, projektowanie pracy, budowanie fundamentu władzy,
projektowanie i organizowanie, zarządzanie konfliktem i zarządzanie projektami. Dwie
poprzednie grupy dotyczyły bardziej relacji międzyludzkich oraz sposobu zachowania
w grupie. Przedstawiona grupa kompetencji jest odmienna, z uwagi na swój profesjonalny
charakter. Wykorzystywanie tego rodzaju kompetencji wymaga odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia. Szkolenie z udziałem koni w ograniczony sposób wpływa na tego
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umiejętności, głównie odnosi się do podstawowych umiejętności stanowiących fundament
menadżera. Jednakże ankietowani wykazali dość umiarkowany wpływ szkolenia na tą grupę
kompetencji.
Ostatnie cztery kompetencje zostały ocenione najniżej, są to: radzenie sobie
z przeciążeniem informacyjnym, zarządzanie interfunkcjonale, skuteczne prezentowanie,
zarządzanie ryzykiem. Ankietowali wskazali znikomy poziom doskonalenia tych kompetencji.
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Rozdział 4.

Wnioski z badań

Przeprowadzone

badanie

ankietowe

dotyczące

doskonalenia

kompetencji

menedżerskich podczas szkolenia z udziałem koni było pierwszą próbą analizy tego tematu
w Polsce. Badaniu zostały poddane 43 osoby, z czego 31 pochodzi z Polski, a 12 z zagranicy.
Ankietowani po udziale w szkoleniu wypowiadali się na temat użytych kompetencji
przy ćwiczeniach z końmi. Część pytań miała charakter ogólny mający na celu zbadanie
podejścia ankietowanych do tego typu szkolenia.
Z analizy wyników można wnioskować, że osoby uczestniczące w szkoleniu
w większości zajmowały się własną działalnością, bądź pełniły stanowiska w kadrze
zarządzającej. Zapewne jest to spowodowane przeznaczeniem tego typu szkoleń, które
skierowane są głównie do kadry kierowniczej. Średni wiek badanych wynosił 40 lat, co daje
dość młody profil respondenta.
Z badania możemy dojść do wniosku, że respondenci zdecydowanie wyrazili
zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia oraz uznali je za formę dość niestandardową.
Jednakże, co ważniejsze badani zauważyli wpływ na zmianę w sposobie pracy po przebyciu
szkolenia, co stanowi bardzo zadawalający rezultat dla tej formy kursu.
Podsumowanie poziomu doskonalenia kompetencji rozpocznę od analizy statystycznej
i założeń badawczych. Pierwsze założenie badawcze dotyczyło zgodności twierdzenia
„ Komunikacja z koniem polega głównie na komunikacji niewerbalnej” i stopnia doskonalenia
kompetencji skuteczne komunikowanie się. Dzięki analizie statystycznej możliwe było
wykrycie związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Badania dowiodły umiarkowanie silny
związek pomiędzy dwoma odpowiedziami. Jest to dowód na wykorzystanie umiejętności
komunikacji niewerbalnej podczas porozumienia z koniem. Mowa ciała często bywa
niedoceniana przez menedżerów, jednakże przy współpracy z koniem uczestnicy zwracają
baczniejszą uwagę na ten typ komunikacji z uwagi na brak innej możliwości porozumienia.
Dodatkowo konie są zwierzętami, które są bardzo wrażliwe nawet na najmniejsze sygnały
naszego ciała. Dzięki tego typu szkoleniom uczestnicy zaczynają zastanawiać się czy
w komunikacji z innym człowiekiem język ciała i wypowiadane słowa są spójne. Umiejętność
skutecznej komunikacji została doceniona przez uczestników dzięki współpracy z końmi.
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Kolejna zależność została potwierdzona pomiędzy stwierdzeniem „Praca w zespole,
w którym koń jest członkiem powoduje ujednolicenie celów uczestników” a stopniem
doskonalenia kompetencji wyznaczanie celów. Zależność ta charakteryzuje się dość słabą siłą,
jednakże występuje. Należy jednak zauważyć, iż wyznaczanie celów jest według badanych
jedną z najbardziej doskonalonych kompetencji. Uczestnicy szkolenia współpracowali
z koniem, jako członkiem grupy, co niejednokrotnie powodowało ujednolicenie grupy.
Współpraca z koniem była dość dużym utrudnieniem, ponieważ badani musieli ukierunkować
swoje działania, aby koń chciał za nimi podążać jako grupą. Takie ćwiczenie jednoznacznie
pokazuje, co jest najważniejsze w pracy w grupie i zwraca uwagę na postawę i zaangażowanie
uczestników.
Najsilniejsza zależność wystąpiła między stwierdzeniem „wprowadzenie konia w ruch
przy użyciu flagi jest symbolem przywództwa” a stopniem doskonalenia kompetencji
budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy. Ankietowani niechybnie odczytywali
ćwiczenie z flagą, jako rodzaj przywództwa. Podstawowym elementem takiego zadania jest
wprowadzenie konia w ruch i pokazanie mu kierunku, w którym ma się poruszać. Występuje
tu pewien rodzaj przywództwa, lecz jest to przywództwo świadome. W momencie, kiedy
uczestnik kładzie flagę na ziemi koń podąża w jego kierunku. Taka sytuacja zdarza się dość
często, konie respektują odpowiednie sygnały. Same w codziennym życiu żyją w hierarchii
i muszą pokazywać uległość wobec osobnika alfa. Takie doświadczenie daje poczucie
klarownej władzy, ukierunkowany i dobrze poprowadzony podwładny respektuje lidera i za
nim podąża.
Analizując odpowiedzi ankietowanych na kolejne stwierdzenia opisujące szkolenie
możemy zauważyć, że uczestnicy bardzo bacznie przyglądali się relacją koni z innymi ludźmi.
Dzięki takiej obserwacji uczestnicy otrzymywali informację zwrotną i mogli dzięki temu
analizować swoje podejście. Rozwiązań ćwiczenia jest tyle co uczestników, wobec każdego
konie zachowują się inaczej. Taka obserwacja daje możliwość przeanalizowania swojego stylu
zarządzania i porównania go z innymi. Uczestnicy na szkoleniu bardzo często wymieniają
poglądy i dzięki temu odnajdują swoje własne silne i słabe strony. Cechą charakterystyczną
tego szkolenia jest brak jakiejkolwiek teorii, wobec której należy się podporządkować. Dzięki
temu uczestnicy otrzymują „nieskłamaną” informację o własnej osobie.
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Celem badania było wyłonienie najbardziej doskonalonych kompetencji podczas
szkolenia z końmi. Analizując wyniki badań chciałabym przedstawić te kompetencje za
pomocą roli opisanych w pierwszym rozdziale.
Na szczególną uwagę zasługuje rola mentora, która niewątpliwie jest najbardziej
doskonaloną rolą podczas szkolenia. W skład tej roli wchodzą następujące kompetencje:
rozumienie siebie i innych, skuteczne komunikowanie się, doskonalenie pracowników.
Menedżer jako mentor powinien przede wszystkim rozumieć siebie jak i innych pracowników.
Praca z końmi bardzo wpływa na zrozumienie relacji. Dzięki takim ćwiczeniom uczestnicy
lepiej pojmują pojęcie skutecznej komunikacji. Wyniki badań potwierdzają skuteczność tej
metody w budowaniu fundamentu lidera. Umiejętność zarządzania składa się z wielu różnych
kompetencji, bazujących na wiedzy i nie tylko. Jednakże podstawą są relacje. Ankietowani
wykazali bardzo duży wpływ szkolenia na budowanie relacji, komunikację oraz zrozumienie
własnego ja.
Kolejną rolę jaką chciałabym wyróżnić jest rola kierującego. Składa się ona
z następujących kompetencji: formułowanie i przekazywanie wizji, wyznaczanie celów,
projektowanie i organizowanie. Ankietowani wskazali bardzo duży stopnia doskonalenia
wymienionych kompetencji. Zapewne jest efekt wspólnego podążania z koniem do jednego
celu. Tego typu współpraca wymaga od uczestnika jasnej wizji i konkretnego ukierunkowania.
Badani obserwując współpracę innych osób z końmi dostrzegli inne sposoby przekazywania
wizji. Ćwiczenia z wyznaczonym celem wpłynęły na uczestników w dość określony sposób,
dając im możliwość oceny własnego stylu podążania za celem.
Uczestnicy szkolenia dość wysoko ocenili kompetencje w roli realizatora. Na
szczególną uwagę zasługuje efektywność osobista. Jest to jedna z najwyżej ocenionych
kompetencji pośród wszystkich. Ankietowani podczas szkolenia w szczególności doskonalili
własne metody postępowania, a odzwierciedleniem był koń, który reagował z wrodzoną
prawdziwością. Mamy tu do czynienie z komunikacją bez maski. Pozostałe kompetencje roli
realizatora zostały ocenione na średnim poziomie. Dbanie o środowisko wydajnej pracy oraz
zarządzanie czasem badani doskonalili podczas ćwiczeń w grupie.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na umiejętność pracy w grupie. Ankietowani
wysoko ocenili stopień doskonalenia zarówno umiejętności budowania zespołów, jak i
grupowego podejmowania decyzji. Praca w zespole stanowi jedną z ważniejszych
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umiejętności współczesnego menedżera. Pozostałe umiejętności również zostały ocenione,
lecz nie w tak znaczącym stopniu. Częściowo jest to spowodowane specyficzną wiedzą
charakteryzującą te umiejętności.
Aby dokonać podsumowania postanowiłam wyodrębnić obszary, które w szczególny
sposób są doskonalone podczas współpracy z końmi:
• Relacje i komunikacja niewerbalna,
• Efektywność osobista,
• Praca w zespole,
• Umiejętne przywództwo.
Oczywiście każdy obszar zbudowany jest z szeregu kompetencji, które zostały
przeanalizowane za pomocą badania ankietowego.
Należy również zwrócić uwagę na formę szkolenia, która niewątpliwie należy do
niestandardowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to powrót do wiedzy natury.
Konie w swojej komunikacji są wytrwałe od wieków, jedynie otoczenie wokół nich jest
zmienne. Czerpanie od nich wiedzy jest w pewnym sensie zataczaniem naturalnego kręgu.
Bardzo często uczestnicy warsztatów są osobami z dużym stażem pracy i z wykształconym
stylem zarządzania. Tego typu ćwiczenia zwracają szczególną uwagę na fundament
współczesnego menedżera, którym jest komunikacja. Wiele analizowanych kompetencji
wymaga doświadczenia i wiedzy, natomiast te podstawowe stanowią o naszej osobowości.
Budowanie relacji, odpowiednia komunikacja i praca w zespole powinna być początkiem
kształcenia współczesnego kierownika.
Dla potwierdzenia skuteczności tej metody szkoleniowej chciałabym zacytować
wypowiedź ankietowanej:
„Jestem po kilkunastu szkoleniach i dwóch programach menedżerskich. Wszystkie te
doświadczenia były inspirujące jednak prawdziwa zmiana zadziała się we mnie dopiero po
warsztatach z końmi, które poprzez swoje reakcje na mnie pokazały mi jak na dłoni moje silne
strony, które powinnam w sobie rozwijać (np. sposób budowania relacji oraz przywództwo
przez zaufanie) i obszary do pracy (np. nieodpuszczanie w pewnych sprawach i większa
konsekwencja w dążeniu do realizacji celów)”.
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Ponadto w odniesieniu do rynku szkoleń należy zaznaczyć, że zmieniły się znacząco
techniki przeprowadzania szkoleń. Organizatorzy już dawno zrezygnowali z nudnych
wykładów. Do najbardziej pożądanych kompetencji należą:
•

Umiejętność pracy zespołowej,

•

Skuteczna komunikacja,

•

Etyka pracy,

•

Wiedza na temat zmian w kwestii przepisów dotyczących danego sektora gospodarczego,

•

Rozwiązywanie konfliktów.
Są to wartości uniwersalne i niezbędne bez względu na profil działalności firmy,

dlatego też warto w nie inwestować. A szkolenie z udziałem koni idealnie się do części z nich
odnosi.
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Zakończenie

Kompetencje menedżera z biegiem czasów będą ewaluować. Jednakże zawsze
pozostaną pewne wartości uniwersalne, które zawsze będą stosowne w różnych sytuacjach
biznesowych. Do takich wartości należy między innymi umiejętność komunikacji. W dobie
wysokiej komputeryzacji bezpośrednia komunikacja zanika, biznesmeni posługują się
komunikatorami internetowymi i telefonami. Jednakże komunikacja jest to cecha, która
cechuje nasz gatunek ludzki.
Za pomocą szkolenia z końmi uczestnicy mogli doświadczyć wzmożonej komunikacji
niewerbalnej, która bardzo często zostaje pominięta. Konie są zwierciadłem duszy, dzięki ich
reakcjom możemy zaobserwować swoje mocne i słabe strony. Uczestnicy odnajdywali w
szkoleniu swoje własne potrzeby doskonalenia kompetencji, których w danym momencie
odczuwali brak.
Pojawienie się tak nietypowej formy szkoleń na rynku skłania do refleksji odnośnie
kierunku czerpania wiedzy. W tym wypadku następuje powrót do niewyczerpanych praw
natury, od których ludzkość zaczynała swój byt.
Wracając do postaci menedżera, oprócz wszystkich podstawowych zakresów
kompetencji, które zostały przedstawione w analizie, skłaniam się do stwierdzenia, iż tego
typu szkolenie jest odpowiednie także dla ludzi wypalających się zawodowo. Interakcja ze
zwierzęciem daje swoistą siłę i nowy pogląd na świat. Kierownicy, którzy osiągnęli już
określony poziom wiedzy mogą dzięki takiej metodzie uzyskać nowy pogląd na pewne
kwestie zawodowe, co wpływa na polepszenie ich funkcjonowania w organizacji.
Podsumowując wpływ szkolenia na współczesnego menedżera, stwierdzam, że tego
typu szkolenie pomaga zbudować solidną podstawę dla rozwoju skutecznego kierownika.
„Nie ma liderów bez ludzi, którzy chcą za nimi podążać. Jeśli chcesz wiedzieć, czy
jesteś liderem, zobacz, czy jest ktoś za tobą.” (Alfred W. Tayers). A chęć podążania jest
uwarunkowana szacunkiem i współpracą, tak jak w przypadku współpracy z końmi.
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ZAŁĄCZNIK: ANKIETA

Jestem studentką V roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania na Politechnice
Wrocławskiej. Przeprowadzam badania w celu poznania Państwa opinii na temat doskonalenia
kompetencji menedżerskich podczas szkoleń z końmi Ankieta jest przeznaczona dla osób
uczestniczących w takim szkoleniu. Ponadto jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystam w
pracy magisterskiej.
Przy odpowiedzi proszę postawić „X”.
1. Czy jest Pan/Pani zadowolona ze szkolenia przy współpracy z końmi ?
a) Jestem bardzo zadowolony/a
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Nie jestem zadowolony/a
2. Czy uważa Pan/Pani, że to szkolenie ma formę niestandardową?
a) Tak
b) Nie
CZĘŚĆ I
Dla zdań 1 – 14, proszę określić w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z konkretnym
stwierdzeniem. Na wybranym polu proszę zaznaczyć „X”.

Nie
wiem

Całkowicie

Raczej się

się nie

nie

zgadzam

zgadzam

Raczej się

Całkowicie

zgadzam

się zgadzam

Kontakt z koniem był dla mnie
wyzwaniem.
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Nie
wiem

Całkowicie

Raczej się

się nie

nie

zgadzam

zgadzam

Raczej się

Całkowicie

zgadzam

się zgadzam

Odnajduję podobieństwo
między hierarchią występującą
wśród koni a hierarchią wśród
ludzi.
Komunikacja z koniem polega
głównie na komunikacji
niewerbalnej.
Prowadzenie konia jest
uwarunkowane wzajemną
ufnością, szacunkiem i chęcią
współpracy z obu stron.
Prowadzenie konia w
określonym kierunku wymaga
ode mnie zdecydowania.
Praca w zespole, w którym koń
jest członkiem powoduje
ujednolicenie celów
uczestników.
Ułożenie przeszkód dla konia
jest dostosowane do jego
możliwości.
Odmowa przez konia przejścia
przez przeszkodę jest dla mnie
akceptowalna.
Przejście z koniem przez
przeszkodę sprawia, że jest ona
dla niego łatwiejsza.
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Nie
wiem

Całkowicie

Raczej się

się nie

nie

zgadzam

zgadzam

Raczej się

Całkowicie

zgadzam

się zgadzam

Wprowadzenie konia w ruch
przy użyciu flagi jest
symbolem przywództwa.
Podążanie konia za mną
symbolizuje chęć współpracy i
akceptację warunków.
Odnajduję podobieństwo
pomiędzy relacją z koniem a
relacją z innym człowiekiem.
Obserwowanie zachowania się
konia w relacji z inną osobą
daje mi informacje na temat tej
osoby.
Możliwość wysłuchania innych
opinii uczestników rozszerza
mój pogląd.

CZĘŚĆ II
Jakie umiejętności i w jakim stopniu według Pana/ Pani doskonalił/a Pan/Pani podczas
szkolenia?
Proszę zaznaczyć „X” w odpowiednim polu. 0 oznacza brak wykorzystywania kompetencji a
3 oznacza najwyższy stopień
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Kompetencja

0

1

2

3

Rozumienie siebie i innych
Skuteczne komunikowanie się
Doskonalenie pracowników
Budowanie zespołów
Grupowe podejmowanie decyzji
Zarządzanie konfliktem
Zarządzanie informacją
Radzenie sobie z przeciążeniem
informacyjnym
Zarządzanie podstawowymi procesami
Zarządzanie projektami
Projektowanie pracy
Zarządzanie interfunkcjonalne
Formułowanie i przekazywanie wizji
Wyznaczanie celów
Projektowanie i organizowanie
Efektywność osobista
Dbanie o środowisko wydajnej pracy
Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze
stresem
Budowanie i utrzymywanie fundamentu
władzy
Negocjowanie
Skuteczne prezentowania
Zarządzanie ryzykiem
Twórcze myślenie
Zarządzanie zmianą
Inne:
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CZEŚĆ III Proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi
1. Czy według Pana/Pani nastąpiły zmiany w sposobie pracy po odbyciu szkolenia ?
a) Zdecydowanie nastąpiły
b) Raczej tak
c) Raczej nie
d) Nie nastąpiły
2. Na jakim szczeblu stanowiska Pan/Pani pracuje?
a) Kadra zarządzająca
b) Kadra średniego szczebla
c) Kadra niższego szczebla
d) Własna działalność
3. Staż pracy ogółem:
a) Mniej niż 5 lat
b) 6-10
c) 11-15
d) 16-25
e) Powyżej 25
4. Płeć:
a) Kobieta,
b) Mężczyzna.
5. Wiek:
a) Do 24 lat,
b) 25-35
c) 36-45
d) 46-55
e) 56-60
f) Powyżej 60
6. Wykształcenie:
e) Wyższe
f) Średnie
g) Podstawowe
Dziękuję za wypełnienie ankiety!!! Pozdrawiam
Justyna Noskowicz kontakt: jnoskowicz@gmail.com
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