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TEMAT NUMERU

ROLAWYPALENIA
ZAWODOWEG0 W PROcEslE
zARzĄDzĄNlA ZESPOŁEM
SPRZEDAZOWYM
ł AUToRKA:

nie chce się pracować. Drudzy, podkreślają

nie tylko w perspektywie indywidualnej,

Wypalenie zawodowe od jakiegoś czasu jest jednym z gorących

te m atów. J e d n i uwaz ąą ze j est to bzdur awymyś l o n a p rzeztyc h, któ rym

znaczen i e tego zjawiska

ale równiez zbiorowej.

9 z nnrvxutu DowlEsz slĘ M.lN.:

Czym jest wypa enle
ZaWodoweljaksę
ob]awla

[zym moze być

spowodowane wypa|enie
zawodowe,

Na co w szczegó|nośc

zwrócćuwagęwkwestl
wypalenia zawodowego
w procesie zarządzania
zespołem,

!tresla 
na wynil motywowanie do nadprzec ętnej wydajności,

l stawlan e pr orytetLr na efektywności jest kIlczowe w wie u

o bszarach działan ia p rzed si ę b io rstwa, (ad ra zarządzająca ocze ku j e

od swolch zespołów nie tylko zaangażowania, ale równieź rea nych

wyników, Szcze§ó n e mocno widoczne jest takie podejścle w dzia-

łach hand owych, na których bardzo często opiera się lstnienie ca

łych spółek

]ednak dokładan e czynności do wykonania do zakresu obowiąz-

ków, ustawianle wazności na zbyt Ix7g; Ilczbie zadań 1est)uzz góty

skazane na n epowodzenle, Nawetjeś|l w krótkim okresie tak e po

d ejście przyn iesie rea ne wyn iki, to już w dłuzszej pe rspe ktywie czeka

tak zarządzającego menedzera sromotna k ęska, Czasowe przysp esze-

nie przekłada s ę wówczas na stv;orzenle nowej normy, która szybko

przekształca się w chron czne przeciązenie. Nawet, 1eś|i menedzeTo

w e widzą wejścle na diabe skle koło, to nie potrafią.luż z niego zejść

i i naczej zarządzlć zespołem.

Członkowie zespołu na początkowym etaple starają się wyjść

naprzeciw konieczności wytęzonej pracy. Rezygnują bardzo często

z własnego czasu tak potrzebnego na regenerację psychiczną i f zycz-

ną, z prywatnych pasji i życia rodz nnego, Po pewnym jednak cza-

sie zauważają u sleble pierwsze oznak zmęczenia, które lawlnowo

zaczynają narastać, Przypominając o swoim prawie do odpoczynku,

często narazają się na zarzuty lenistwa i braku chęci do pracy oraz

na ]eszcze większe nac ski, mające doprowadzić do rea rzacji wyśru

bowanych ce ów

Wynikiem taklego wzajemnego działania jest pogłębiająca się

frustracja zespołu coraz więcej zmęczonych osób, wzrastająca llcz

ba pomyłek oraz niezrea izowane targety, To ,jest ten moment, kiedy

z całej spółk zaczynają odchodzić naj epsi pracownlcy, a za n mi pozo-

sta i, Upada employer branding przedsiębiorstwa, co w konsekwencji

prowadzi do braku dobrych kandydatów do pracy. Mamy wówczas

do czyn en a juz n]e ty ko z wypa|onyml zawodowo pojedynczym

osobami, a e z wypaloną zawodcwo całą firmą,

Diag|noza wypalenia
Po czym mozna poznać wypa oną organ zacyjn e f rmę? Przede

wszystkim po braku wyników zbyt wie|e ce ów powoduje rozpro

szenle działanla, a n jerzadko jego niekończenie. W rozmowach mlędzy

pracownikami coraz częściej przewija się temat szybk ego, niekończą

cego się tempa pracy,]ednak większość osób ma prob em z głośnym

zasygna izowanlem tego prob emu, Sami menedzerowie w takiej sy,

tuacji stają się mocno przeciązeni, bo oczekiwania kadry zarządcze1

są jednoznaczne - kazdy zszefóvl w ramach motywowaniaswoich

pracownlków n-]usl się angazować osobiście w,,vykonywane zadanla

przez jego pracoulników. A oni juz dawno strac ii sens swolej pracy,

narzekają na konieczność rea zac, często bezsensownych decyzj oraz

wykonywanie działań typu sztuka d|a sztuki,

Tymczasem, aby się zaangazować, trzeba w dzieć cel l znaczenie

wykonywanej pracy, a także m eć czas na odpoczynek, Człowiek jest

zywym organizmem, którego cyk aktywności układa slę w form e

sinusoidy, czy i potrzebny jest rnu czas odpoczynku po wzrnozonym

wys łku, TyIko maszyna pracuje iniowo, a e też ty ko do momentu

aż się zepsuje, bo np, części się zuzyją. Człowiek jest bardziej produk

tywny, gdy jest systernatyczny, czy i ustala w m iarę stałe godziny pra

cy, k edy jest skoncentrowany na wykonywanych czynnośclach. ch

po\łtarza ność ty ko wzmacnia efektywność,

Jak pokazały badan a wykonane na skrzypkach z podobnym pozio

mem ta entu, ty ko systematyczne i codzienne przeznaczan e okreś|o

nych interwałów czasowych na próby i odpoczynek przynosiły okre

ś one efekty, Ta grupa osób po roku doświadczenia została uznana
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Za genia ną, DrUga, ktÓra nie przestrzegała często taklego SysternL.]

pracy, została okreś|ona jako średniacy, Natomlast osoby ćwiczące

niereguIarnie i często bez przestrzegania prawa do odpoczynku nie

wykorzystały swojego talentu, a jedyn e wzmocniły swolą niechęć

do skrzyplec,

Wskazana prewencja
Przyjmljmy więc, że wypa enie zawodowe jest objawem przepraco,

wan a, braku docenlenia l sensu wykonywanych działań, Odbija się

na psychlce, emocjach orazflzycznej izdrowotnej kondycj organizmu,

Unlernoz iw a wykonywanie pracy na zadowa ającym poziom e, Nie

bierzemy tu więc pod uwagę nałogowych |eserów.

Naj epszym sposobem poradzenia sobie z wypa eniem 1est zapo-

bleganie, Częśćzdziałań,jakie mozemy wdrozyć w ramach prewencji,

o<azuje się jednakskuteczna równiezwzastanej sytuacji Duza odpo

wiedzia ność w takim przypadku spada na kadrę zarządzającą - za

rządy powinnyzauważyć pojawlający się prob ern i go nie eska ować.

Kierownicy zaś czy dyrektorzy ze średniego szczebla powinn poznać

zasady postępowanla l wdrazania w zycie odpowiednich narzędz ,

Przede wszystkim na|ezy zapewnić pracown kowi czas n e ty ko

na odpoczynek, a e równiez na dokonanle refleksji oraz podsLrrnowań

związanych z jego poczynan ami. (azdy okres wzmozonej pracy po

wlnien zostać zrównowazony spokojem, Raz na m esiąc, kwartał czy

pół roku, w za eżnoścl od charakteru wykonywane,j pracy oraz branży

warto dokonać wspólnie z zespołem weryfikacji prowadzonych pro-

jektów l zadecydować, które z n ch są najbardziej rokujące, a z których

lepiej zrezygnować,

Kazdyz nas ubl być chwaony, D atego po zakończonym projek-

cie nalezy docenić nie ty ko cały zespół za włozoną energię pracę

a|e równlez kaźdego z osobna, W tym przypadku nle rT]am na rny

ś 1edynie uznanla finansowego, czy i wym ernej nagrody, ]ecz takż."

wyrazenie swojej dumy izadowo enlaz efektów pracy pracowników

na pub icznym audytorium całego przedsięb orstwa, W ten sposób

docenla się nie tv ko wewnętrzn e, a e takze motywule slę nne ze5po

ły tworzące firmę, Wówczas w świat idzie jasny komunikat świadczący

o zaufaniu i szacunku,

Zanim jednak do tych sukcesów i fajerwerków dojdzie, dobry szef

musi pos ąść um ejętność odpowiedniego pr orytetyzowaniawszystk ch

zadań, jakie ma wykonać zarówno zespół, jak i kazdy z osobna. Musi za-

rysować i wytłumaczyć sens oTaz końcowy ce działań, Z drugiej strony

w ciągu całego procesu to na nln,] ciązy odpowiedzia]ność za dobrą or

gan zację pracy,abyzapobiegać nadmiernemu obc azenlu obowiązkami,

Oprócz czynności organizacyjnych oraz wartościujących w rękach

kadry menedzerskiej ezy zadbanle o dobrostan pracown ków, D atego

tak wazn e jest zawsze stwo rzenle od powied niej oferty wartości, z któ

rej kazda z osób mogłaby skorzystać, Takie działanie ma na celu zachę-

cenie zespołu do udziału w aktywnościach budujących ich dobrostan,

który składa się zarówno ze strony zdrowotnej, flzycznej, psych czne1,

duchowej,jak społecznej,

Menedżerze, nie zapominaj o sobie!

]ednak, aby zarządza( udźml, potrzebne są n e ty|ko w edza, umie-

jętnośc i doświadczenie, Nieodzowne staje się równleź zadbanie

o samego sieble, ]eś i kadra zarządzająca nie zaoplekuje się własną

psychiką lswoim organizmem, będzie jedyn e zarzewlem do dalsze1

destru kcji w zespo e, Wydaje s ę, ze n ie ma n ic go rszego n iż zm ęczo ny

poddenerwowany szef epatujący negatywnyn-]i emocjami, N ie wspo

n-]lnając już o n edocenieniu i poczuciu niespełnienia, l
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