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Burza w grupie

czestnicy grupy zapoznali si  ju  w pierwszej fazie ze sob ,
przyjrzeli si  innym, wst pnie zorientowali si  w tym, czego

oczekuje od nich grupa oraz jakie s  zasady jej funkcjonowania.
Nast puje wi c akceptacja udzia u w grupie. Na jawnym pozio-
mie funkcjonowania dominuj  pozytywne emocje, na poziomie
ukrytym funkcjonuje l k przed odrzuceniem w sytuacji dalszego
ujawniania siebie. Pojawia si  wi c osobisty konflikt mi dzy ujaw-
nianiem siebie a g bszym zaanga owaniem w grup . Ujawniaj
si  tak e mechanizmy obronne wyra aj ce si  w formie oporu. Ko-
lejnym wa nym elementem jest ujawnianie w asnych potrzeb, co
prowadzi nieuchronnie do konfliktów. Konieczne jest skonfron-
towanie si  uczestników grupy z w asnym oporem oraz poznanie
jego róde  poprzez rozpoznawanie i nazywanie nieprzyjemnych
emocji. Kolejnym zadaniem uczestników grupy jest nauczenie si
konstruktywnego konfrontowania w momencie powstania kon-
fliktu i rozwi zania go. Ten etap rozwoju grupy nazywany jest
etapem cierania lub burzy (rysunek 2.1).

U
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Rysunek 2.1. Proces, efekt i relacje w II fazie powstawania grupy
ród o: opracowanie w asne na podstawie: Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004

W drugiej fazie rozwoju grupy pojawia si  emocjonalny opór wobec
wymaga  grupy, sprzeciw wobec niej, nast puje ujawnianie kon-
fliktów celów oraz cieranie si  potrzeb. Rodzi to napi cie, które,
je li zostanie konstruktywnie roz adowane, zaowocuje relacjami
w postaci przynale no ci do grupy.

Opór, czyli l k przed ocen  w grupie

Obserwacja ycia codziennego pokazuje, e ludzi mo na podzieli
na tych, którzy maj  wysok  samoocen  i nisk  samoocen . Wydaje
si , e tych drugich w polskim spo ecze stwie jest jednak wi cej.

To samo  spo eczna, czyli poczucie tego, co jeste my warci,
lub inaczej, ile jeste my warci, ci le zwi zana jest z przynale no ci
grupow  (Brown, 2006). Ka de wej cie w grup  implikuje uzyskanie
informacji zwrotnych na swój temat od innych osób, co mo e bu-
dowa  samoocen  jednostki lub mo e by  dla niej zagra aj ce.
Wej cie w grup  wymaga przedefiniowania tego, kim cz owiek
jest — poprzez to, jak jest odbierany przez innych, jak oni na nas
reaguj . Najwi cej l ków i obaw jest zwi zanych z ujawnieniem
tych cech i zachowa , które mog  by  przez innych negatywnie
oceniane, co w konsekwencji mo e rodzi  odrzucenie. L k przed
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Burza w grupie 59

ocen , przed odkryciem tego, co „s abe”, „ciemne”, „okropne”,
„trudne” w danej osobie, mo e powodowa  w niej napi cie, które
nieu wiadomione b dzie si  ujawnia o w zachowaniach prowokuj -
cych do negatywnych informacji zwrotnych i prowadz cych fak-
tycznie do konfliktów z innymi cz onkami grupy. Do g ównych
problemów, z którymi borykaj  si  ludzie doro li w sytuacji zada-
niowej, nale  (Aleksander, 2007):

 strach przed pora k ;
 obawa dotycz ca poziomu i jako ci wykonania zadania;
 obawa przed zawstydzeniem;
 obawa przed brakiem okre lonych umiej tno ci;
 skr powanie wynikaj ce z l ku przed tym, jak inni

postrzegaj  ich wygl d;
 negatywne do wiadczenia w innych grupach z przesz o ci;
 strach przed konsekwencjami ods oni cia si  przed du

grup  ludzi.

Te i inne obawy mog  rodzi  opór przed funkcjonowaniem w gru-
pie objawiaj cy si  w postaci trzech g ównych grup zachowa  (ry-
sunek 2.2).

Wskazówki dla prowadz cego grup :

W sytuacji oporu mog  pomóc reakcje prowadz cego grup  w postaci pyta
nak aniaj cych uczestników do aktywno ci:

 „Co chcieliby cie, eby si  w grupie dzia o?” — niezale no  i podejmowanie
przez uczestników decyzji.

 „Powiedzcie ka demu w grupie o jednej rzeczy, któr  móg by zrobi , aby
poprawi  sytuacj ” — konfrontacja i gotowo  do przepracowania oporu
poprzez nazwanie go.

 „Co dok adnie wam si  nie podoba? Opowiedzcie o tym” — nazwanie
i przepracowanie sytuacji konfliktu.

ród o: Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004
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Rysunek 2.2. Typowe przejawy oporu i ich ród a
ród o: opracowanie w asne

L k przed ocen  wydaje si  najwi kszy u osób, które poczucie
w asnej warto ci i obraz siebie buduj  na podstawie informacji
uzyskiwanych od innych ludzi. „Mo na wtedy pomyli  lustrzane
odbicie z rzeczywistym obrazem; tak naprawd  mo na wówczas
uwierzy  w to odbicie i zaakceptowa  je, odrzucaj c inny, bardziej
pozytywny pogl d na samego siebie, chyba e zawiera on znie-
kszta cenia, które nauczyli my si  akceptowa ” (Covey, 2004, s. 57).
Cz owiek mo e my le  o sobie w kategoriach zachowa , które s
zaadaptowanymi opiniami innych na jego temat. W takiej sytuacji
warto przeprowadzi  wiczenie, które daje mo liwo  zestawienia
tego, co dana osoba my li o sobie i co faktycznie widz  w jej zacho-
waniach inni ludzie.
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Z sali szkoleniowej

Weryfikacja obrazu siebie — wiczenie

Ka dy z uczestników zosta  poproszony o wypisanie na kartce trzech
zachowa , które, wed ug niego, denerwuj  innych, s  rani ce lub negatyw-
nie odbierane przez cz onków grupy. Nast pnie nie czytaj c tego, co ma
napisane na kartce, osoba wychodzi a na zewn trz. Pozostali uczestnicy
grupy mieli podzieli  si  w asnymi spostrze eniami na temat zachowa
danej osoby, które oceniaj  negatywnie i które, w ich ocenie, ten uczestnik
powinien zmieni , by móg  optymalnie funkcjonowa  w grupie (wycho-
dz cy nie s ysza , o czym rozmawiaj  pod jego nieobecno ). Wa ne,

eby mówi c o trudnych zachowaniach, odnosi  je do konkretów, na
przyk ad: „W rozmowie z Piotrem wyg asza  z o liwe uwagi na temat
Darka”. Nast pnie po krótkim podzieleniu si  spostrze eniami odno nie
do zachowa  danego uczestnika zadaniem grupy by o uzgodnienie trzech
zachowa , które chcieliby mu przekaza  jako warte zmiany w najbli -
szym czasie, dzi ki czemu b dzie on lepiej funkcjonowa  w grupie i a-
twiej b dzie przez ni  przyjmowany. Mo e pojawi  si  wi cej trudnych
zachowa , nale y jednak pami ta , e w danym momencie jeste my
w stanie przyj  okre lon  porcj  informacji zwrotnych na swój temat,
dlatego warto to ograniczy  do trzech elementów w feedbacku.

Nast pnie osoba wraca a do sali i czyta a zapisane przez siebie zachowa-
nia. Zasada, która zosta a przedstawiona na pocz tku, mówi a, e je li do-
brze wytypuje jakie  zachowanie, to w feedbacku otrzyma o jeden element
mniej od grupy. Oznacza o to, e kto  móg  dosta  trzy zwroty dotycz -
ce swojego zachowania (nic nie trafi ) albo nie dosta  adnego (mia
wszystkie trzy trafienia). Wa ne by o, eby, mówi c o zachowaniach,
które wymagaj  zmiany, uczestnicy grupy powiedzieli te  o swoich ocze-
kiwaniach, czyli o tym jakich zachowa  oczekuj  w zamian. Musieli te
pami ta  o tym, e celem wiczenia jest to, eby pomóc sobie nawza-
jem w zmianie zachowa , a nie da  upust negatywnym emocjom.

Dodatkowo na koniec uczestnik móg  wybra  dowoln  osob  z grupy
i zada  jej pytanie o to,, jakie zachowania powinien ujawni  lub jakich
zaprzesta  w najbli szym czasie, eby zbli y  si  z ni  w relacji?
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Wyniki tego wiczenia s  zazwyczaj niezwykle zaskakuj ce dla uczest-
ników w nast puj cych aspektach:

 W grupie 15-osobowej zwykle 4 – 5 osób trafia co najwy ej jedno
zachowanie, pozostali nie trafiaj  adnego — dostaj  wi c do
szeroki feedback od innych. Jest to dla nich niezwykle zaskakuj ce,
jak ich pogl dy na temat siebie ró ni  si  od tego, co faktycznie
ujawniaj  w zachowaniu.

 Oczekiwania grupy co do zmiany dotycz  tak e tych zachowa ,
które wed ug danej osoby oceniane by y jako pozytywne w jej
funkcjonowaniu, na przyk ad zaprzestanie bycia mi ym dla
wszystkich, zmienianie zdania pod wp ywem innych osób,
brak zdecydowania i zajmowania jasnego stanowiska.

 Mówienie o konkretnych zachowaniach powoduje, e wypowiedzi
te, mimo i  trudno si  ich s ucha, nie s  rani ce ani nie powoduj
natychmiastowej reakcji zaprzeczania.

 Okre lenie w asnych oczekiwa  odno nie do zachowa  innych
cz onków grupy zmienia nastawienie do nich poprzez zniwelowanie
negatywnych emocji.

 Trudne informacje zwrotne nikogo nie zabijaj  — zostaje tylko
jasno i wyra nie nazwane to, o czym wszyscy i tak do tej pory
mówili, a teraz dana osoba ma szans  co  z tym zrobi , tak by
poprawi  funkcjonowanie swoje i ca ej grupy.

W ten sposób dzi ki temu wiczeniu grupa staje si  lustrem dla danej
osoby, ale w sytuacji „tu i teraz”, czyli pokazuje mu jego aktualne za-
chowania, które s  przeszkod  w funkcjonowaniu z lud mi. Zadaniem
osoby prowadz cej jest pilnowanie, by uczestnicy nie wyra ali krytyki czy
w asnych ocen lub os dów. Szczera opinia poparta faktami jest najlepszym
prezentem, jaki mo emy ofiarowa  drugiej osobie. Kiedy  podczas zaj
jeden z uczestników wypowiedzia  m dre zdanie: „Daj komu  uczciwy
feedback dotycz cy jego trudnych zachowa , a przez to ustrze esz go
przed tym, by nie wykorzystali ich przeciwko niemu jego wrogowie”.
Je eli zale y nam na kim , to warto powiedzie  mu o jego trudnych dla
grupy zachowaniach — prawdopodobnie sam nawet nie domy la si ,
jak one oddzia uj  na innych.
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