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Celem artykuïu jest analiza postrzegania roli spoïecznej (Goffman, 1959/2000) pracodawcy ibpracownika
przez róĝne grupy spoïeczne (Kostera, 2012) oraz ich konsekwencji dla kontraktu psychologicznego jako
elementu relacji wb Ărodowisku pracy (Makin, Cooper ib Cox, 2000). W badaniu wziÚli udziaï studenci
ostatniego, piÈtego roku Wydziaïu ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego, pracodawcy oraz grupa
bezrobotnych. W celu poznania wyobraĝeñ badanych osób posïuĝyïyĂmy siÚ technikÈ projekcyjnÈ zbwykorzystaniem metafor, które nastÚpnie poddaïyĂmy interpretacji (Morgan, 1997). Nasze badania wykazaïy,
ĝe istniejÈ powaĝne rozbieĝnoĂci wbtym obszarze. We wnioskach analizujemy owe zderzenie wyobraĝeñ
ib oczekiwañ badanych, przyczyny dysonansu oraz podejmujemy próbÚ wyznaczenia potencjalnych kierunków dziaïañ naprawczych.
Sïowa kluczowe: kontrakt psychologiczny, rola spoïeczna, edukacja menedĝerska, metafora, pracownik–pracodawca.
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Pracownik i pracodawca – wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu postrzegania wzajemnych relacji

1. Wprowadzenie do zagadnienia
Najnowsze wyniki badañ uzyskane wb ramach Bilansu Kapitaïu Ludzkiego przeprowadzone przez PolskÈ AgencjÚ Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci
ibUniwersytet Jagielloñski wskazujÈ, ĝe pracodawcy wciÈĝ majÈ problemy ze
znalezieniem osób odpowiadajÈcych ich zapotrzebowaniu. Aĝ ¾ badanych
pracodawców zgïasza takie trudnoĂci (Górniak, 2013). Jest to wb obliczu
wysokiego bezrobocia bardzo zaskakujÈca sytuacja ib interesujÈce zb punktu
widzenia badawczego jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak
siÚ dzieje. Zapytani wprost pracodawcy ob przyczynÚ takiej sytuacji, podajÈ
jako uzasadnienie, ĝe kandydaci do pracy nie posiadajÈ odpowiednich kompetencji. WyjaĂnienie to jednak budzi pewien niedosyt ib podejrzenie, ĝe
ma charakter zbyt uproszczony, oparty na schemacie, ĝe niska efektywnoĂÊ spowodowana jest brakiem umiejÚtnoĂci. Tym bardziej ĝe pracodawcy,
oprócz braku kompetencji zawodowych (54%), szczególnie akcentujÈ brak
umiejÚtnoĂci samoorganizacyjnych (31%) ibinterpersonalnych (14%) (Górniak, 2013).
Wydaje siÚ uzasadnione przyjrzenie siÚ tej sytuacji nieco dokïadniej,
wbsposób bardziej pogïÚbiony. InspiracjÈ do tego sÈ wyniki badañ uzyskane
wb ramach projektu zatytuïowanego „Adaptation of the Well-Box model
as ab tool to extend activity 45 plus on Mazovia regional labor market”
ob charakterze miÚdzynarodowym, realizowanym wb partnerstwie Wydziaïu
ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego wb Polsce ib The Job Centre of
Aarhus in Denmark wb latach 2010–2012. Gïównym celem tego projektu
byïo sprawdzenie, czy moĝliwe jest dostosowanie duñskiego instrumentu
rynku pracy Wellbox wb celu rozszerzenia dziaïalnoĂci na mazowieckim
regionalnym rynku pracy.
Z badañ typu Focus Group Interview (FGI) przeprowadzonych wbdwóch
grupach bezrobotnych wbwieku 45 plus wynika, ĝe badani wbĝadnym stopniu
nie wskazali koniecznoĂci douczenia siÚ, przekwalifikowania czy zdobycia
innych kompetencji jako warunków waĝnych dla posiadania pracy. Osoby te
braïy udziaï wblicznych szkoleniach podnoszÈcych ich kwalifikacje, abmimo
to pozostajÈ nadal bez pracy. Jest to zresztÈ powszechne zjawisko, ĝe prowadzona przez PUP-y aktywnoĂÊ szkoleniowa nie przekïada siÚ na wzrost
zatrudnienia. W Polsce od 2009 r. na aktywizacjÚ zawodowÈ osób po 50.
roku ĝycia przeznaczono ponad 8 mld zï ze Ărodków krajowych ibunijnych.
Tymczasem, jak wynika zb danych GUS, nie przyniosïy one oczekiwanych
efektów, gdyĝ wb lutym 2012 r. wb tej grupie wiekowej osób bez pracy byïo
ob 5% wiÚcej niĝ rok wczeĂniej ib prawie 90 tys. wiÚcej niĝ pod koniec 2009
r. (Baranowska-Skimina, 2012).
Badani bezrobotni 45 plus, uczestnicy projektu WellBox, szczególnie zwracali uwagÚ na jakoĂÊ relacji pracodawca–pracownik. Oceniali je
bardzo negatywnie ib one wïaĂnie mogÈ byÊ odpowiedzialne za trudnoĂci
we wspóïpracy. UderzajÈce jest teĝ to, ĝe badani zdajÈ siÚ nie rozumieÊ
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biznesowych realiów funkcjonowania firm na rynku ib wielokrotnie odnoszÈ siÚ do przeszïoĂci, sygnalizujÈc, ĝe chcieliby, aby wróciïy reguïy pracy
istniejÈce wb poprzednim systemie gospodarczym. Wyraěnie widaÊ, ĝe
wb relacjach miÚdzy pracodawcami ab pracownikami jest sprzecznoĂÊ wzajemnych oczekiwañ ib przekonañ co do tego, jak majÈ wzglÚdem siebie siÚ
zachowywaÊ.
ByÊ moĝe problemy zgïaszane przez pracodawców sÈ zwiÈzane zb trudnoĂciami ze znalezieniem wïaĂciwych pracowników równieĝ zb tego wynikajÈ. Zwïaszcza, ĝe pracodawcy na pytanie, jakich kompetencji pracowników im brakuje, wskazujÈ na „kompetencje zwiÈzane zb samodzielnym
organizowaniem sobie pracy, wpïywajÈce na efektywnoĂÊ ib skutecznoĂÊ
dziaïañ podejmowanych wb ramach pracy (samodzielnoĂÊ, zarzÈdzanie czasem, podejmowanie decyzji, inicjatywa, odpornoĂÊ na stres ib ogólnie chÚÊ
do pracy) sÈ najbardziej poĝÈdane przez pracodawców (54%). Waĝne sÈ
równieĝ umiejÚtnoĂci interpersonalne – dla 42% pracodawców istotne jest,
aby przyszïy pracownik byï komunikatywny, umiaï pracowaÊ wbgrupie ibradziï
sobie zbtrudnymi sytuacjami. Kompetencje zawodowe – zwiÈzane zbwykonywaniem konkretnej pracy – sÈ na trzecim miejscu (waĝne dla 40% pracodawców)” (Górniak, 2013). ByÊ moĝe miedzy innymi jest to powód niskiej
skutecznoĂci szkoleñ prowadzonych przez PUP-y. Koncentracja wyïÈcznie na
kompetencjach zawodowych jest niewystarczajÈca, aby podnieĂÊ sprawnoĂÊ
funkcjonowania bezrobotnych wb sytuacji pracy.
Niniejszy artykuï jest pewnÈ propozycjÈ podejĂcia, które moĝe byÊ
pomocne wb tym zakresie. Proponujemy przeanalizowanie relacji pracownik–pracodawca pod kÈtem istniejÈcego miÚdzy nimi kontraktu psychologicznego. JednoczeĂnie rozwaĝymy rolÚ procesu edukacji menedĝerskiej
wb konstruowaniu zaïoĝeñ co do charakteru relacji wb Ărodowisku pracy.

2. Kontrakt psychologiczny
Zdaniem psychologów funkcjonowanie pracownika nie jest oparte wyïÈcznie obformalno-prawnÈ umowÚ zbpracodawcÈ. Wystarczyïoby bowiem doprecyzowaÊ warunki umowy od strony prawnej ib organizacyjnej oraz stworzyÊ
warunki wymiany Ăwiadczeñ. Tymczasem wielu badawczy wskazuje na to,
ĝe sytuacja jest duĝo bardziej skomplikowana, gdyĝ miÚdzy pracownikiem
ab pracodawcÈ jednoczeĂnie zawierana jest niepisana umowa ob charakterze
psychologicznym (Makin, Cooper ibCox, 2000). Wedïug Wellina (2010, s. 71)
„odnosi siÚ [ona] do wzajemnych ibna ogóï niewypowiedzianych oczekiwañ,
które sÈ zawsze obecne wbstosunkach miÚdzyludzkich […], kiedy osoby bÈdě
grupy osób komunikujÈ siÚ ze sobÈ ib dochodzi miÚdzy nimi do interakcji”
ibnazywana jest kontraktem psychologicznym. Po raz pierwszy tego pojÚcia
uĝyï Chris Argyris (1960), ab na gruncie teorii organizacji Edgar Schein
(1965; za: Adamska, 2011).
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Dla potrzeb prezentowanych badañ przyjÚta zostanie definicja Denise
Rousseau ib Martina Grellera, wedïug której „na kontrakt psychologiczny
skïadajÈ siÚ wyobraĝenia pracowników dotyczÈce oczekiwañ, jakie ma wobec
nich pracodawca oraz spodziewane reakcje pracodawcy na zachowania pracowników” (Rousseau, 2001; za: Wellin, 2010, s. 43). WynikajÈcy zb nich
„oczekiwany przez ludzi sposób traktowania oraz to, jak wb rzeczywistoĂci
sÈ traktowani, moĝe mieÊ bardzo istotny wpïyw na sposób wykonywania
pracy” (Makin, Cooper ib Cox, 2000, s. 12).
Wedïug Rousseau (2001) kontrakt psychologiczny organizuje zawarte
informacje wbformie schematu poznawczego. Zawarte wbnim treĂci pozwalajÈ
miÚdzy innymi na okreĂlanie celów ib oczekiwañ dotyczÈcych danej sytuacji
ib podejmowanie dziaïañ zgodnych zb oczekiwaniami ib celami (Adamska,
2011). Z nich teĝ wynikajÈ treĂci skryptów dotyczÈcych wzorów interakcji, wraz ze schematem „Ja” ib innych zaangaĝowanych wb interakcjÚ osób.
Wedïug psychologii poznawczej „rzeczywistoĂÊ spoïeczna reprezentowana
jest wb naszych umysïach wb formie zdarzeñ ib dziaïañ spoïecznych, które
majÈ swoich aktorów zbcelami, warunki uruchamiajÈce, przeszkody ibtypowe
sposoby ich przezwyciÚĝania” (Trzebiñski, 1983, s. 56). JednoczeĂnie schemat poznawczy, oprócz informacji ob charakterze deskryptywnym, zawiera
takĝe dane ob emocjonalnym ustosunkowaniu wzglÚdem obiektów wb nim
zawartych.
Moĝna wiÚc stwierdziÊ, ĝe jednostka dziaïa wbspoïecznym Ăwiecie zawodowym zgodnie zbtym, jak wyobraĝa sobie siebie, definiuje swojÈ rolÚ, jakie
identyfikuje inne podmioty, ich cechy ib motywy, reguïy dziaïania. Sposób
postrzegania tego Ăwiata bÚdzie determinowaï jej zachowanie wborganizacji,
abadekwatnoĂÊ reakcji zadecyduje obefektywnoĂci wbradzeniu sobie wbsferze
zawodowej. Dlatego wydaje siÚ wskazane zbadanie elementów skïadajÈcych
siÚ na kontrakt psychologiczny, aby dotrzeÊ do waĝnych aspektów funkcjonowania zawodowego jednostki.
Tym bardziej, ĝe „przeïoĝony ibpracownik majÈ wïasne, odrÚbne wyobraĝenia na temat zawartego kontraktu psychologicznego. Nie zawsze sÈ one
spójne, niekiedy nie obejmujÈ tych samych elementów” (Wellin, 2010, s.b44).
Róĝnice wbtym zakresie prowadzÈ do nieporozumieñ. Naleĝy jednak wyraěnie podkreĂliÊ, ĝe „w takich przypadkach przyczynÈ konfliktu nie jest zïa
wola stron czy wygórowane roszczenia, ale niepowodzenie wb rozumieniu
odmiennych sposobów definiowania wzajemnych relacji ibjego konsekwencji
dla oceny dokonywanych wymian” (Adamska, 2011, s. 296).
Nieporozumienia co do kontraktów psychologicznych stanowiÈ potencjalne ěródïo problemów we wspóïdziaïaniu pracodawców zb pracownikami. MajÈ oni wzglÚdem siebie odmienne oczekiwania, co utrudnia im
uzyskanie porozumienia. Celem badañ jest sprawdzenie, wb jakich elementach wyobraĝeñ ib oczekiwañ poszczególnych grup wystÚpujÈ najwiÚksze
rozbieĝnoĂci.
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3. Diagnozowanie kontraktu psychologicznego
Kontrakt psychologiczny jako zmienna jest zïoĝony ib niejednoznaczny,
dlatego trudno jest okreĂliÊ, jakie sÈ elementy skïadowe kontraktu ibco konkretnie ma byÊ przedmiotem diagnozy. Wedïug McInnis, Meyera ibFeldmana
(2009) wb badaniach istniejÈ trzy obszary pomiaru kontraktu psychologicznego, dotyczÈce zawartoĂci, oceny ib cech relacji oraz samego kontraktu.
Analiza zawartoĂci (treĂci) (content) dotyczy warunków ib specyficznych
zobowiÈzañ, co do których umawiajÈ siÚ strony. Rousseau (2001; za: Adamska, 2011) zaproponowaïa wb zaleĝnoĂci od tego cztery rodzaje kontraktu
psychologicznego: transakcyjny, relacyjny, zbalansowany oraz przejĂciowy.
McInnis, Meyer ibFeldman (2009) podkreĂlajÈ znaczenie dwóch pierwszych
ib na nich koncentrowaÊ siÚ bÚdzie analiza prezentowanych badañ.
Kontrakt relacyjny posiada elementy charakterystyczne dla wiÚzi wspólnotowych (por. pojÚcie ustroju organizacyjnego: Bolesta-Kukuïka, 2003).
Funkcjonuje nastawienie na dïugoterminowe zatrudnienie ib zaspokajanie
wzajemnych potrzeb. Gïówne wartoĂci to lojalnoĂÊ ib stabilnoĂÊ, ab relacje
na ogóï sÈ paternalistyczne zb akcentem na podtrzymanie jednoĂci grupy.
Kontrakt transakcyjny wbczystej postaci odzwierciedla podejĂcie rynkowe
(Bolesta-Kukuïka, 2003). MiÚdzy pracodawcÈ abpracownikiem dochodzi do
paraekonomicznej wymiany Ăwiadczeñ wbramach ĂciĂle okreĂlonego zakresu
powinnoĂci ib zadañ obu stron. Naruszenie równowagi wb ramach wkïadów
ibkorzyĂci moĝe skutkowaÊ natychmiastowym zerwaniem kontaktów (Adamska, 2011).
Drugi obszar kontraktu psychologicznego, bÚdÈcy doĂÊ powszechnie
przedmiotem badañ, dotyczy jego oceny (evaluation). Poza stosunkiem emocjonalnym, ten aspekt koncentruje siÚ na tym, na ile strony dotrzymujÈ
lub ïamiÈ niepisane wzajemne zobowiÈzania. W badaniach doĂÊ szeroko
omawia siÚ skutki ïamania kontraktu psychologicznego ib znaczenie tego
faktu dla np. satysfakcji zbpracy (Bañka, Woïowska ibBaziñska, 2010; Cassar
ibBriner, 2011; Conway, Guest ibTrenberth, 2011; Lapointe, Vandenberghe
ib Boudrias, 2013).
Wreszcie trzeci obszar badañ nad kontraktem psychologicznym dotyczy
cech relacji, jakie ksztaïtujÈ siÚ wb jego wyniku (feature). McInnis, Meyer
ib Feldman (2009) wb swoich badaniach uwzglÚdnili dziewiÚÊ wymiarów do
opisu kontraktów psychologicznych: jednoznacznoĂÊ (explicite–implicite),
elastycznoĂÊ (elastyczny–statyczny, trwaïy, sformalizowanie (formalna umowa–umowa zaufania), poziom (indywidualny, dopasowany do potrzeb–kolektywny, zespoïowy), negocjowalnoĂÊ (podlegajÈcy negocjacjom–narzucony),
zakres (wÈski–szeroki), symetrycznoĂÊ (równoĂÊ, partnerstwo–nierównoĂÊ,
podlegïoĂÊ), precyzyjnoĂÊ (jednoznacznoĂÊ–niejasnoĂÊ oczekiwañ), ramy czasowe (krótkoterminowy–dïugoterminowy).
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4. Cel badañ
Celem prezentowanych badañ jest sprawdzenie kontraktów psychologicznych pod wzglÚdem trzech elementów: zawartoĂci (treĂci), oceny ibcech.
Zwïaszcza wbramach zawartoĂci kontraktu psychologicznego celem badañ jest
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy badani preferujÈ kontrakt relacyjny,
czy teĝ transakcyjny. Jest to szczególnie istotne, gdyĝ kontrakt relacyjny
dominowaï na poczÈtku lat 90. XX wieku ib charakteryzuje siÚ peïnoetatowym, dïugoterminowym zatrudnieniem. Obecnie sytuacja na rynku pracy
zmienia siÚ wbstronÚ kontraktu transakcyjnego, gdyĝ tego wymaga koniecznoĂÊ zmagania siÚ zbkonkurencjÈ, stale postÚpujÈcÈ globalizacjÈ ibrozwojem
technologii informatycznych (Adamska, 2011; Wellin, 2010). ByÊ moĝe wbtym
tkwi problem rynku pracy ib nie ma on swego ěródïa wb braku kompetencji, ale wbnieporozumieniu wbzakresie definiowania wzajemnych oczekiwañ
ib zasad wspóïdziaïania miÚdzy pracodawcami ab pracownikami. Zwïaszcza,
ĝe jak podkreĂla Adamska (2011), relacja moĝe byÊ uzgodniona formalnÈ
umowÈ, abmimo to na poziomie psychologicznym wbsubiektywnej percepcji
obu stron moĝe mieÊ inny charakter, co bÚdzie ěródïem nieporozumieñ
ib potencjalnie niskiej satysfakcji zb pracy, frustracji obu stron.
W zakresie oceny kontraktu psychologicznego poddamy analizie emocjonalny stosunek do relacji pracownik–pracodawca. W ramach cech kontraktu
rozpatrzymy wyïÈcznie wymiar symetrycznoĂci relacji miÚdzy przeïoĝonym
ab podwïadnym ib wynikajÈce zb niego zasady ib reguïy wzajemnego wspóïdziaïania.
Problem badawczy skïada siÚ zb trzech czÚĂci:
1. Jakie kontrakty psychologiczne majÈ studenci ib bezrobotni?
– ZawartoĂÊ kontraktu psychologicznego (Jaki jest to rodzaj kontraktu
psychologicznego – relacyjny czy transakcyjny?).
– Ocena kontraktu psychologicznego (Jaki jest stosunek emocjonalny
do pracodawców? Czy spodziewajÈ siÚ ïamania reguï zawartych
wb kontrakcie psychologicznym?).
– Cechy kontraktu psychologicznego (Jaki rodzaj relacji jest konstruowany na podstawie posiadanych oczekiwañ zawartych wbkontraktach
psychologicznych na wymiarze symetrycznoĂci?).
2. Czy kontrakty psychologiczne studentów ostatniego roku studiów magisterskich, wchodzÈcych na rynek pracy róĝniÈ siÚ od kontraktów psychologicznych osób bezrobotnych? Czy pozwala to na ocenÚ wpïywu
procesu edukacji menedĝerskiej?
3. Jakie oczekiwania zawarte sÈ wbkontraktach psychologicznych badanych
przedsiÚbiorców pracodawców wobec pracowników? Czy sÈ one zgodne
zbtym, co znajduje siÚ wbtreĂciach studentów ibbezrobotnych? Czy mogÈ
byÊ potencjalnym ěródïem barier wbefektywnej kooperacji wbĂrodowisku
pracy?
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5. Metoda ib schemat badania
Do diagnozowania kontraktu psychologicznego Adamska (2011),
podobnie jak McInnis, Meyer ibFeldman (2009), proponuje kwestionariusz
Kontraktu Psychologicznego Denis Rousseau. Przedstawione wbpoczÈtkowej
czÚĂci artykuïu dane zb badañ nad pracodawcami ib bezrobotnymi stanowiÈ
podstawÚ do przypuszczania, ĝe problem kontraktu psychologicznego ma
charakter wb wysokim stopniu subiektywny, zapewne do pewnego stopnia
trudny do zwerbalizowania ib nie jest wb peïni Ăwiadomy. Wedïug Scheina
(1965; za: Adamska, 2011) oczekiwania stron relacji wynikajÈce zb kontraktu psychologicznego nie muszÈ byÊ spisane ani nawet jednoznacznie wyraĝone, aby wyzwalaïy okreĂlone zachowania. ZawartoĂÊ kontraktów psychologicznych oczywista dla jednej strony moĝe nie byÊ taka dla
drugiej.
Dlatego do diagnozy kontraktów psychologicznych proponujemy wykorzystanie psychologicznych technik projekcyjnych. PozwolÈ one na pokonanie wspomnianych ograniczeñ diagnostycznych. Pierwotnie zb perspektywy
psychologii klinicznej celem tych technik byïo dotarcie do mechanizmów
obronnych jednostki. Jednakĝe wedïug Heleny SÚk metody projekcyjne
pokazujÈ „subiektywny ib podmiotowo-indywidualny sposób odbioru ib konstruowania otoczenia” (SÚk, 1984, s. 5). Kowalik zwraca natomiast uwagÚ,
ĝe wb kontakcie zb boděcem projekcyjnym „moĝe dojĂÊ do projekcji treĂci
nieuĂwiadomionych lub maskowanych, lub prostej ekspresji Ăwiadomych
ibakceptowanych treĂci psychicznych” (Kowalik, 1984, s. 91). Zastosowanie
metod projekcyjnych do diagnozy oczekiwañ zawartych wb kontrakcie psychologicznym zakïada proste odwzorowanie poznawczej reprezentacji tego
Ăwiata wbodpowiedzi na bodziec projekcyjny. Ma to tÚ zaletÚ, ĝe „materiaï
projekcyjny wbwiÚkszym stopniu niĝ materiaï jednoznacznie ustrukturalizowany umoĝliwia diagnoĂcie zaobserwowanie indywidualnych rysów osobowoĂci osoby badanej, daje lepszy wglÈd wbfenomenologiczny Ăwiat jej przeĝyÊ,
pozwala rozpoznaÊ jej osobiste wzorce strukturalizowania ibkomunikowania
doĂwiadczenia, ujawnia dominujÈcy domyĂlny kontekst spoïeczny jej dziaïañ”
(Stemplewska-¿akowicz, 1998, s. 14). Nie chodzi tu wiÚc obzdiagnozowanie
wystÚpujÈcych mechanizmów obronnych, ale znacznie szersze ujÚcie, zmierzajÈce do odtworzenia konstrukcji nieznanego, ab jedynie wyobraĝonego
Ăwiata. W ten sposób materiaï projekcyjny zostaï wykorzystany na przykïad
wbbadaniach Bobryka „Apercepcja rzeczywistoĂci spoïecznej”, Gasparskiego
„Wiara wbsukces ibgotowoĂÊ do dziaïania na przekór poraĝkom” ibStemplewskiej-¿akowicz „Wpïyw kulturowych wzorców narracyjnych na poznawczÈ
reprezentacjÚ rzeczywistoĂci spoïecznej ib osobistych doĂwiadczeñ spoïecznych” (za: Kurcz, 1997) do diagnozy percepcji ib interpretacji spoïecznej
ib politycznej sytuacji wb Polsce.
Jako bodziec projekcyjny wb prezentowanych badaniach wykorzystano
metaforÚ, która wedïug Garethab Morgana (1997, s. 231) stanowi „podsta36

DOI 10.7172/1644-9584.45.3

Pracownik i pracodawca – wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu postrzegania wzajemnych relacji

wowÈ caïoĂciowÈ formÚ doĂwiadczenia, poprzez którÈ jednostki angaĝujÈ siÚ,
organizujÈ ib rozumiejÈ swój Ăwiat”. Wychodzi siÚ zb zaïoĝenia, ĝe „widzimy
rzeczy nie takimi, jakimi one sÈ wb obiektywnej rzeczywistoĂci, lecz raczej
jak jawiÈ siÚ wb naszym doĂwiadczeniu” (Lakoff ib Johnson, 1988, s. 7), co
„ma wb gïównej mierze charakter metaforyczny, [i] wówczas sposób wb jaki
myĂlimy, to, czego doĂwiadczamy ib co czynimy na co dzieñ, jest wb wielkiej
mierze sprawÈ metafory” (Lakoff ibJohnson, 1988, s. 27). „Metafora [wiÚc]
to wyraz naszego doĂwiadczenia” (Lakoff ibJohnson, 1988, s. 7) ib„w wiÚkszoĂci przypadków nie chodzi obprawdÚ czy faïsz metafory, lecz obpercepcjÚ
ibwnioski, które zbniej wynikajÈ, oraz obdziaïania przez niÈ sankcjonowane.
We wszystkich aspektach ĝycia (...) definiujemy nowÈ rzeczywistoĂÊ wb terminach metaforycznych, ab potem dziaïamy kierujÈc siÚ tymi metaforami.
WyciÈgamy wnioski, ustalamy cele, podejmujemy zobowiÈzania, realizujemy
plany na podstawie tego, jak czÚĂciowo organizujemy nasze doĂwiadczenie, Ăwiadomie czy nieĂwiadomie, ale za poĂrednictwem metafory” (Lakoff
ibJohnson, 1988, s. 186). Na podstawie znajomoĂci metafory, którÈ jednostka
opisuje rzeczywistoĂÊ, moĝliwe jest przewidywanie dziaïañ, postÚpowania,
typu podejmowanych decyzji, uznawanych reguï, zasad itp. Pozwala to na
dotarcie do odczuÊ, zaïoĝeñ ib poglÈdów ukrywanych ib wb duĝym stopniu
nieuĂwiadomionych. Metafora pokazuje funkcjonowanie poznawcze osoby
badanej, uwzglÚdniajÈc jednoczeĂnie aspekt emocjonalny zagadnieñ. W prezentowanych badaniach wykorzystano metaforÚ zwierzÚcia. Metafora ta jest
bliĝsza „przeciÚtnemu” czïowiekowi, bardziej powszechna oraz inspirujÈca,
przez co stosunkowo ïatwo trafia do jego wyobraěni ib daje siÚ odnieĂÊ do
rzeczywistoĂci.
Waĝne jest to takĝe zb edukacyjnego punktu widzenia. Gareth Morgan
(2001, s. 15) twierdzi, ĝe „nie da siÚ opracowaÊ nowych sposobów organizowania ib zarzÈdzania, ab jednoczeĂnie nadal myĂleÊ po staremu. Czïowiek
reaguje na swoje wyobraĝenie sytuacji, wbjakiej siÚ znajduje. DziÚki metaforom siÚgamy do tego wyobraĝenia, identyfikujemy je, abnastÚpnie moĝemy
poddaÊ modyfikacji. Znajdzie to potem swoje odzwierciedlenie wb realnej
zmianie sposobu dziaïania ludzi”. Moĝe byÊ to wiÚc podejĂcie wskazujÈce
na oddziaïywanie procesu edukacyjnego ib jego efektywnoĂci.
Osoba badana, opisujÈc sytuacjÚ metaforycznie, czuje siÚ stosunkowo
bezpieczna, prezentujÈc wïasnÈ perspektywÚ nie wprost badaczowi. W sytuacji pytania zadanego bezpoĂrednio mogïaby ukrywaÊ istotne szczegóïy,
zwïaszcza emocjonalne lub mieÊ trudnoĂci zb ich werbalizacjÈ. Wydaje siÚ,
ĝe taki sposób wykorzystania metod projekcyjnych do diagnozy elementów
kontraktu psychologicznego ma duĝÈ trafnoĂÊ przyrostowÈ, gdyĝ dostarcza
nowych informacji, które sÈ trudne lub niemoĝliwe do zdobycia za pomocÈ
innych technik (Lilienfeld, Wood ib Garb, 2002).
Badaniu poddano nastÚpujÈce grupy:
– Studenci ostatniego roku studiów magisterskich – doĂwiadczenie zawodowe ibedukacyjne menedĝerskie, liczebnoĂÊ grupy badanej: 35 osób (nie
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wszystkie odpowiedzi zostaïy uwzglÚdnione wbzestawieniach wbartykule),
czas: paědziernik 2013, miejsce: Wydziaï ZarzÈdzania UW, badanie przeprowadzono metodÈ kwestionariuszowÈ.
– Bezrobotni 45 plus – badanie przeprowadzone wb ramach ponadnarodowego projektu „Adaptation of the Well-Box model as ab tool to
extend activity 45 plus on Mazovia regional labor market” obcharakterze
miÚdzynarodowym realizowanym wb partnerstwie Wydziaïu ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego wb Polsce ib The Jobcentre of Aarhus
in Denmark wb latach 2010–2012. Zastosowano metodÚ Focus Group
Interview (FGI wb dwóch grupach bezrobotnych wb wieku 45 plus,
wb jednej 15 osób (4b mÚĝczyzn,11 kobiet), wb drugiej 14 (11 mÚĝczyzn,
4 kobiety).
– PrzedsiÚbiorcy jako pracodawcy – badanie przeprowadzono metodÈ kwestionariuszowÈ wbstyczniu 2012 r. na Wydziale ZarzÈdzania UW na grupie
32 uczestników projektu finansowanego ze Ărodków Unii Europejskiej
„Podyplomowe Studia Menedĝerskie dla kadr nowoczesnej gospodarki”
skierowanego do firm zb sektora maïych ib Ărednich przedsiÚbiorstw.
We wszystkich grupach osoby badane poproszone zostaïy ob porównanieb pracownika ib pracodawcy do zwierzÚcia ib zapisanie przemyĂlenia na
kartkach.

6. Wyniki badania wb grupie studentów piÈtego roku
W tabelach 1 ib2 zawarto zestawienia metafor wskazywanych przez badanych studentów piÈtego roku.
Wskazane
metafory

Liczba
wskazañ

Uzasadnienie

Mrówka

8

– pracowitoĂÊ, praca zespoïowa [7]
– dzieñ wbdzieñ musi umacniaÊ firmÚ, wbktórej jest zatrudniona,
tak jak mrowisko [11]
– pracuje wb zespole dla dobra ogóïu [19]
– oddany pracy, speïniajÈcy siÚ, ambitny ib pracowity [20]
– ciÚĝko haruje, ogrom pracy [2]
– robi, co musi, czasem nawet bezmyĂlnie wypeïnia postawione
przed niÈ zadania [29]
– odnosi siÚ do korporacji, zna swoje miejsce wb organizacji
ib ciÚĝko pracuje [31]

Mysz
(szara
mysz)

3

– spokojny, zajÚty swoimi sprawami, ostroĝny [5]
– pracownicy korporacji – wykonujÈ swoja pracÚ wg wytycznych
[23]
– zwierzÚ spokojne, zajÚte swoimi sprawami, jednoczeĂnie
ostroĝne [27]

Lis

3

– przebiegïy, nie chce siÚ przemÚczaÊ, czÚsto narzeka [15]
– inteligentny, sprytny
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Wskazane
metafory

Liczba
wskazañ

Uzasadnienie

Pies

3

– dobrze traktowany jest najlepszym przyjacielem, ale moĝe tez
byÊ ukrytym wrogiem [8]
– wb zamian za wynagrodzenie darzy pracodawcÚ powaĝaniem
ib wdziÚcznoĂciÈ, podporzÈdkowuje mu siÚ [30]
– wierny ib lojalny zb przymusu; lubi byÊ chwalony [32]

Antylopa

2

– ofiara, bezbronna, delikatna, ufna, wzbudza litoĂÊ, potrzebuje
ochrony [14]
– stale zagroĝona, zwinna ib szybka, dostosowuje siÚ [16]

Szczur

2

– analogia do „wyĂcigu szczurów” – ciÈgïa pogoñ za pieniÚdzmi,
karierÈ [17]
– musi walczyÊ obswoje czÚsto kosztem innych, nieustanna rywalizacja [25]

Maïpy

2

– ĝyjÈ stadnie, kaĝda zna swojÈ pozycjÚ wb stadzie, majÈ przywódcÚ, okreĂlone prawa ib przywileje [18]
– wykonuje pracÚ dla pensji (banana), czasem Ălepo dÈĝy za
pieniÚdzmi [10]

Pszczoïa

2

– pracowita, poĂwiÚca wiÚkszoĂÊ ĝycia na pracÚ dla dobra organizacji [3]
– musi odnaleěÊ siÚ wb grupie, ma okreĂlonÈ rolÚ ib pracÚ do
wykonania, przewaĝnie jest pracowita ib lojalna [24]

Osioï

2

– obarczany mnóstwem zadañ, wykorzystywany przez tych, co
sÈ wyĝej [26]
– nie potrafi samodzielnie funkcjonowaÊ wbpracy, czÚsto podejmuje zïe, nielogiczne decyzje [33]

Leniwiec

2

– robi wszystko, ĝeby siÚ nie napracowaÊ [6]
– zbyt duĝa czÚĂÊ pracowników myĂli ob tym, jak siÚ nie narobiÊ, ab zarobiÊ – unikajÈ wysiïku intelektualnego, fizycznego
ib zaangaĝowania [22]

Owieczka

– ulegïy, posïuszny wobec szefa, wykonuje polecenia, nie wyróĝnia siÚ wb grupie [21]

Kangur

– ĝyje wbstadzie, mierzy siÚ zbwyzwaniami („boksowanie” kangura), outsider zbinnej planety (kontynentu), nosi swoje zadania
przy sobie (torba), jest za nie odpowiedzialny [9]

Cielak

– maïo mówi, duĝo pije, by byÊ zadowolonÈ [13]

Kameleon

– dostosowuje siÚ do otoczenia, na które zazwyczaj nie ma wiÚkszego wpïywu; wywiÈzuje siÚ ze swoich obowiÈzków, ale nie
wyróĝnia siÚ [12]

ZajÈc

– sprytny [28]

Tab. 1. Zestawienie metafor pracownika wskazywanych przez studentów piÈtego roku.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Wskazane
metafory

Liczba
wskazañ

Uzasadnienie

Lew

11

– zwierzÚ, które stoi na czele stada; cechy pracodawcy takie jak
przywództwo, zarzÈdzanie innymi, gïowa firmy, jednostkowe
podejĂcie do systemu, dÈĝenie po trupach do celu [7]
– odpowiada za resztÚ stada, rozwiÈzuje problemy, korzysta
zb pracy innych [8]
– musi caïy czas walczyÊ obutrzymanie siÚ na rynku ibprzedzieraÊ
przez dĝunglÚ przepisów [11]
– król wszystkich zwierzÈt, zawsze trzeba siÚ go sïuchaÊ, posiada
wïadzÚ oraz wiedzÚ ib doĂwiadczenie, które potrafi przekazaÊ
innym [17]
– symbolizuje siïÚ, silny, groěny, ale teĝ ulegïy [18]
– dba obfirmÚ, walczy zbprzeciwnoĂciami, musi nadzorowaÊ pracowników [19]
– ma wïadzÚ, inni siÚ do niego dostosowujÈ, bojÈ siÚ go [20]
– ma wïadzÚ, pewny siebie, wszyscy sÈ wobec niego posïuszni,
ulegli; ma autorytet [21]
– król na rynku pracy [22]
– panuje nad pracownikami, którzy darzÈ go szacunkiem [30]
– przywódca, kierownik, szef [32]

Lis

4

– przebiegïy [1]
– przebiegïy, robi wszystko, ĝeby wypaĂÊ lepiej wb porównaniu
zb innymi [6]
– przebiegïy ibzwinny, by nie przegraÊ walki obsukces zbinnymi;
chytry [25]
– przebiegïy wzglÚdem procedur [33]

Rekin

3

– rzÈdzi wb organizacji, ĝywi siÚ mniejszymi „rybami” – wykorzystuje pracowników [16]
– bezwzglÚdny, drapieĝny [26]

Tygrys

2

– waleczny, szybki, gdy trzeba potulny, podejmuje szybkie decyzje [13]
– czuje wïadzÚ, jest jej Ăwiadomy, silny, niebezpieczny, pewny
siebie, wzbudza strach, zawsze zwyciÚĝa [14]

Kot

2

– nie docenia osób, które siÚ nim zajmujÈ (dla niego pracujÈ),
zawsze domaga siÚ wiÚcej ib szybciej; nieprzewidywalny [3]
– lubi siedzieÊ, nic nie chce robiÊ; niby ïagodny, ale czÚsto wredny[5]

Sïoñ

– widoczny punkt wb organizacji, duĝo wb niej znaczy, nie ma
sobie równych, przeceniajÈ moĝliwoĂci swoje ib pracowników,
za bardzo ambitni [15]

Baran

– nie gïupota, ale nieobliczalnoĂÊ; uparty, stanowcza postawa,
groěny, pewny siebie [2]

PajÈk

– dba ob pajÚczynÚ (przedsiÚbiorstwo), buduje kolejne jej elementy, „poluje” na klientów [9]

Nieděwiedě

– wïadczy, czasem wykorzystuje swoje przywilej ib swoje mocne
strony, czasem wyleguje siÚ, jak nieděwiedě wb zimie [10]
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Sroka

– patrzy na wszystkich zbgóry, jest czujnym obserwatorem, potrafi
unieĂÊ gïos; jak tylko dostrzeĝe bïyskotliwÈ ideÚ, zaraz chce
wejĂÊ wb jej posiadanie, zabiera, co jest do wziÚcia [12]

Koñ

– silny charakter, duĝa wytrzymaïoĂÊ, niezaleĝnoĂÊ oraz przysïowiowe koñskie zdrowie [24]

JastrzÈb

– zwierzÚ zbgodnoĂciÈ, nieosiÈgalne, obserwuje wszystko zbgóry,
czuwa; jest sprytny ib zwinny [27]

¿yrafa

– ma dïugÈ szyjÚ ib wszystko widzi [28]

Nietoperz

– niedowidzi, niedosïyszy, ab wszystkiego siÚ czepia [29]

Kruk

– pojawia siÚ ibdziobie lub daje obsobie znaÊ gdzieĂ „w tle” [31]

Tab. 2. Zestawienie metafor pracodawcy wskazywanych przez studentów piÈtego roku.
½ródïo: opracowanie wïasne.

6.1. ZawartoĂÊ kontraktu psychologicznego
W metaforach studentów piÈtego roku pracodawca to postaÊ negatywna.
Jest niebezpieczny, groěny ib moĝe zniszczyÊ drugÈ stronÚ. Dziaïa kosztem
innych, zwïaszcza sïabszych. Wymaga posïuszeñstwa. JednoczeĂnie dba obfirmÚ
ibbudzi autorytet oraz strach. Musi nadzorowaÊ pracowników, przy czym jest
„czepialski”. Bywa leniwy, ale teĝ waleczny, silny. Kilkakrotnie pojawia siÚ
jego skïonnoĂÊ do patrzenia „z góry”. W zasadzie pracodawca nic nie oferuje
pracownikom ib ich nie docenia, choÊ ci bardzo potrzebujÈ pochwaï.
Do opisu pracowników studenci wykorzystujÈ istoty niedojrzaïe, jak na
przykïad cielak czy owieczka, lub niewielkie, pozbawione znaczenia, jak
pïotka. Sugeruje to ich niedojrzaïoĂÊ ib zaleĝnoĂÊ od silniejszego, dominujÈcego pracodawcy. Szczególnie ten charakter relacji podkreĂla uzasadnienie metafory antylopy: „ofiara, bezbronna, delikatna, ufna, wzbudza litoĂÊ,
potrzebuje ochrony” (tabela 1). Wyraěnie sugeruje to relacjÚ typu rodzic–
dziecko ibkontrakt psychologiczny obcharakterze relacyjnym (paternalistycznym). Pracownik ma byÊ posïuszny, oddany ib lojalny.

6.2. Ocena kontraktu psychologicznego
W kontrakcie psychologicznym studentów wystÚpujÈ elementy ĂwiadczÈce
ob negatywnym nastawieniu, ale wynika ono zb charakteru nierównorzÚdnej
relacji podlegïoĂci, ab nie wyraěnie negatywnego wzajemnego nastawienia.
Pracownik jako pies „dobrze traktowany jest najlepszym przyjacielem, ale
moĝe teĝ byÊ ukrytym wrogiem.”
Nie przewiduje siÚ ïamania reguï umowy zawartej wbkontrakcie psychologicznym miÚdzy pracownikiem ab pracodawcÈ. „¿yjÈ stadnie, kaĝda zna
swojÈ pozycjÚ wb stadzie, majÈ przywódcÚ, okreĂlone prawa ib przywileje”
(tabelab1). W uzasadnieniach metafor Ăwiat pracy skonstruowany na podstawie wspomnianych zasad jawi siÚ jako coĂ naturalnego ibniekwestiowalnego.
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6.3. Cechy relacji
Relacje majÈ wyraěnie charakter asymetryczny na rzecz pracodawcy. Jest to
jednak sytuacja wynikajÈca zbcharakteru sytuacji, gdzie jest przywódca ibstado,
które za nim podÈĝa. Ta asymetria nie budzi silnego buntu czy sprzeciwu u
studentów tak, jak to bÚdzie wyraěnie zauwaĝane u bezrobotnych. W ich
przekonaniu pracodawca oczekuje posïusznego wykonywania jego poleceñ
ib lojalnoĂci.

7. Wyniki badania wb grupie bezrobotnych 45 plus
W tabelach 3 ib4 zawarto zestawienia metafor wskazywanych przez badanych bezrobotnych 45 plus.
Wskazane metafory
Koñ pociÈgowy

Uzasadnienie
– koñ pociÈgowy, do wszystkiego
– gdzie go postawiÈ, tam ma ciÈgnÈÊ; klapki na oczy ib tak ma
robiÊ ib najlepiej, ĝeby siÚ nie odzywaï

Mróweczki pracujÈce
Pszczóïka
Osioï ofiarny
Piesek

– zadzwoniÈ ib siÚ leci; na zawoïanie

Myszka
Tab. 3. Zestawienie metafor pracownika wskazywanych przez osoby bezrobotne 45 plus.
½ródïo: opracowanie wïasne.

Wskazane metafory

Uzasadnienie

Lis chytrus

– sprytny
– jeszcze zakopuje
– nie da zarobiÊ

Chomik

– bo chomikuje wszystko na zapas

Tygrys, osioï, paw
Lew

– bo jednak teĝ musi walczyÊ, teĝ ma konkurencjÚ, kaĝdy ma
konkurencjÚ
– niech bÚdzie lwem, ale na swoim rynku pracy, ab nie u pracownika; pracownik przyszedï do niego pracowaÊ; pracownik
ma tak pracowaÊ, ĝeby on zarobiï; pracownik zarobiï, ab jak
on nie potrafi tego zrozumieÊ, to jaki zb niego lew?

Mrówkojad

– ab my mrówki

Tab. 4. Zestawienie metafor pracodawcy wskazywanych przez osoby bezrobotne 45 plus.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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7.1. ZawartoĂÊ kontraktu psychologicznego
W metaforach bezrobotnych pracodawca jest sprytny, chytry, dumny
ib drapieĝny. Wykorzystuje pracowników do swoich partykularnych celów.
Nie troszczy siÚ ob ich los. MuszÈ posïusznie wykonywaÊ jego polecenia.
Brak podejĂcia indywidualistycznego. PodkreĂla siÚ przynaleĝnoĂÊ do grupy
ib podporzÈdkowanie wobec niej.
Wedïug bezrobotnych pracodawcy oczekujÈ, ĝe bÚdÈ zbcaïkowitym oddaniem ibpoĂwiÚceniem pracowaÊ, co jest wyraěnie wykorzystywane przez pracodawcÚ. Nie ma nic na temat tego, co otrzymujÈ wb zamian. Metafora
pracodawcy mrówkojada Ăwiadczy, ĝe wb ich przekonaniu jest to relacja
wyïÈcznie jednostronnie korzystna.
Pracowników bezrobotni opisujÈ, wykorzystujÈc zdrobnienia, np. mróweczka, pszczóïka, owieczka, co podkreĂla ich niesamodzielnoĂÊ ib niedojrzaïoĂÊ.
Wiele wskazuje, ĝe dominuje tutaj relacyjny kontrakt psychologiczny,
ob charakterze paternalistycznym typu rodzic-dziecko1. Oprócz tego relacja
ma cechy symbiozy – los pracowników zaleĝy od woli pracodawcy. Sami nie
majÈ wpïywu na swojÈ sytuacjÚ. Nic od nich nie zaleĝy. MajÈ posïusznie
wykonywaÊ polecenia.

7.2. Ocena kontraktu psychologicznego
W kontrakcie psychologicznym bezrobotnych mamy do czynienia ze
wzajemnie negatywnym emocjonalnym nastawieniem. Pracodawca moĝe
ïamaÊ umowÚ zb pracownikiem, gdyĝ to on dyktuje warunki. Pracowników
obowiÈzuje jednostronne, bezwzglÚdne posïuszeñstwo. „ZadzwoniÈ ibsiÚ leci.
Na zawoïanie” (tabela 3).

7.3. Cechy relacji
Relacje majÈ wyraěnie charakter asymetryczny na rzecz pracodawcy.
WidaÊ nierównowagÚ wbwielu aspektach – intelektualnym (majÈ bezmyĂlnie
pracowaÊ), emocjonalnym (niedojrzaïoĂÊ), decyzyjnym (niesamodzielnoĂÊ).
Jest teĝ nierównoĂÊ korzyĂci ib zobowiÈzañ.
Bezrobotni jako pracownicy uwaĝajÈ, ĝe naleĝy przyjmowaÊ postawÚ
dziecka wzglÚdem pracodawcy. ZakïadajÈ prawdopodobnie, ĝe takie jest
oczekiwanie zb jego strony.

8. Wyniki badania wb grupie przedsiÚbiorców pracodawców
W tabeli 5 zawarto zestawienia metafor wskazywanych przez badanych
przedsiÚbiorców pracodawców.
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Wskazane
metafory

Liczba
wskazañ

Uzasadnienia

Pies

7

– wierny, ciÚĝko pracuje, jest uwiÈzany przez pracodawcÚ, cierpliwie czeka na miskÚ, ale zwykle dostaje maïo ibto zbduĝym
opóěnieniem albo nic; ale jak siÚ wkurzy, to ugryzie!
– posïuszny, wykonuje polecenie, czeka na wypïatÚ jak na
wyjĂcie na spacer
– przywiÈzanie/lojalnoĂÊ (poĝÈdani)
– nie wychyla siÚ ze swoimi pomysïami, abwykonuje polecenia
szefa, czÚsto bezmyĂlnie
– przyjazny, zna swoje miejsce, lojalny wobec pracodawcy
– lojalny

Leniwiec

6

–
–
–
–

Kot

3

– leniwy, czeka na gotowe, chodzi wïasnymi drogami, abjest
miïy kiedy ma wb tym interes
– umiejÚtnie podÈĝa za swoim wïaĂcicielem, jednoczeĂnie
wbkaĝdej chwili moĝe pójĂÊ wbswojÈ stronÚ, gdy mu siÚ odwidzi
– jest sprytny, dopasowuje siÚ do otoczenia, odpowiednio
umie zadbaÊ ob wzglÚdy przeïoĝonych

Wilk

2

– czïonek watahy (nie alfa, tylko niĝsze szczeble); moĝe awansowaÊ, ab nawet do szczebla alfa, ale na razie jest raczej
wbhierarchii; odgrywa swojÈ rolÚ pod przewodem samca alfa
– wartoĂÊ, chciwoĂÊ, czujny, jaki powinien byÊ: bogobojny

Owca

2

– potrzebuje swojego pasterza
– trzeba sprowadziÊ jÈ do stada ib sprawiÊ, ĝeby czuïa siÚ
wb nim dobrze, ab zarazem przynosiïa efekty dla pasterza
ib innych wb stadzie

ZajÈc

2

– pïochliwy, niepewny siebie, bojÈcy siÚ
– jeden zb wielu, zastraszony

Kameleon

1

– zmienia siÚ wb zaleĝnoĂci od potrzeb

Bawóï rzeczny

1

– szuka spokoju, jak zïy to niebezpieczny

Mrówka

1

– funkcjonuje jako jeden zb ciÚĝko pracujÈcych trybów bez
wiÚkszych szans na zmianÚ

Lis

1

– chytry (jak robiÊ, ĝeby siÚ wyrobiÊ, wyjĂÊ na swoje ibzarobiÊ;
niekoniecznie poĝÈdani

Osioï

1

– silny, moĝe pracowaÊ, ale nie jest kreatywny, wykonuje
tylko to, co mu siÚ kaĝe, czasami uparty ib Ălepo robiÈcy
rzeczy niezrozumiaïe

Koñ

1

Mysz

1

Wóï

1

powolny ib bierny
przeciÚtnego pracownika trzeba pilnowaÊ ib zmobilizowaÊ
czy siÚ stoi czy siÚ leĝy…
nie muszÚ wïoĝyÊ wiÚcej od wymagañ

Tab. 5. Zestawienie metafor pracownika wskazywanych przez przedsiÚbiorców pracodawców.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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8.1. ZawartoĂÊ kontraktu psychologicznego
W metaforach przedsiÚbiorców pracodawców akcentowana jest przynaleĝnoĂÊ do grupy, stada, kierowanego przez przywódcÚ (pies, wilk, owca,
mrówka). Wskazuje na to ponad poïowa badanych (18 osób). PodkreĂlajÈ
znaczenie lojalnoĂci ibwiernoĂci, posïuszeñstwa. CiÚĝko, poddañczo pracujÈcy
pracownik skontrastowany jest zb leniwym (leniwiec), szukajÈcym sposobu,
jak uniknÈÊ pracy. Identyfikowane sÈ wiÚc u pracowników dwie postawy.
Pierwsza sprytnego lenistwa, umiejÚtnoĂci dbania ob wïasny interes (kameleon, lis) ib potencjalnego buntu, gdy coĂ nie idzie wedïug ich myĂli. Druga
zaĂ to bezrefleksyjne podporzÈdkowanie ib lÚkliwoĂÊ.
Relacja ma charakter przywódca–czïonek stada ibtylko wbtym sensie ma
paternalistyczny charakter. PrzedsiÚbiorcy nie opisujÈ pracowników zdrobnieniami, jak to robiÈ bezrobotni.
Co ciekawe, nie pojawia siÚ oczekiwanie wobec pracowników zachowañ
samodzielnych, chyba ĝe potraktowaÊ wb ten sposób krytykÚ bezmyĂlnoĂci
wb ich dziaïaniu, ani innych, które sugerowaïyby relacjÚ transakcyjnÈ. Przeciwnie, akcentowanie lojalnoĂci jest wskazaniem do podtrzymania wiÚzi
charakterystycznej dla relacyjnego kontraktu psychologicznego.

8.2. Ocena kontraktu psychologicznego
W ocenie pracodawców pracownicy sÈ negatywni, ale nie wyïÈcznie.
BywajÈ nawet przyjaěni. DominujÈca metafora psa ma wb sobie odrobinÚ
sympatii ibpozytywnego nastawienia. Zakïada siÚ jednak, ĝe kontrakt moĝe
nie byÊ dotrzymany przez pracownika, który „jak siÚ wkurzy, to ugryzie”
(tabela 3) ib jednoczeĂnie wb kaĝdej chwili „moĝe pójĂÊ wb swojÈ stronÚ, gdy
mu siÚ odwidzi” (tabela 5).

8.3. Cechy relacji
Relacja ma charakter asymetryczny. Pracodawcy akcentujÈ koniecznoĂÊ
kontrolowania pracownika, bez której nie ma on motywacji do pracy ibtym
samym sankcjonujÈ swojÈ rolÚ przywódcy stada. PojawiajÈ siÚ wbmetaforach
sygnaïy, ĝe negatywnÈ cechÈ jest dla nich brak samodzielnoĂci pracowników,
Ălepo robiÈcych rzeczy niezrozumiaïe. Nie ma jednak wyraěnego wskazania
do relacji partnerskiej.

9. Wnioski
Zestawienie tych metafor pokazuje, ĝe wbprzekonaniu zarówno studentów wchodzÈcych na rynek pracy, jak ib bezrobotnych jako pracownicy nie
powinni byÊ oni zbyt aktywni, abwrÚcz ulegli, wystÚpujÈcy zbpozycji zaleĝnego
ibniesamodzielnego dziecka. Tymczasem pracodawcy wskazujÈ to jako wadÚ
pracowników. SÈ wbtym jednak nie do koñca konsekwentni, gdyĝ jednoczeĂnie oczekujÈ caïkowitego oddania ib lojalnoĂci.
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Zjawisko tej niespójnoĂci znajduje swoje odzwierciedlenie wbbadaniach.
Wspomniany Bilans Kapitaïu Ludzkiego prezentuje wyniki wskazujÈce na to,
ĝe pracodawcy potrzebujÈ pracowników samodzielnych ibzbumiejÚtnoĂciami
samoorganizacji. Tymczasem na przykïad zbraportu Orïowskiego (Orïowski,
Pasternak, Flaht ibSzubert, 2010) wynika, ĝe polscy przedsiÚbiorcy poszukujÈ
pracowników sumiennych, pracowitych, zdyscyplinowanych, lojalnych, czyli
dobrych ib sumiennych wykonawców poleceñ. Najmniej waĝne dla nich sÈ
takie cechy, jak elastycznoĂÊ, innowacyjnoĂÊ, niekonfliktowoĂÊ, umiejÚtnoĂÊ
pracy wbzespole ibszybkoĂÊ uczenia siÚ, co wspieraïoby samodzielnÈ aktywnoĂÊ pracowników. W raporcie tym wskazano teĝ, ĝe przedsiÚbiorcy nie
majÈ do koñca wyrobionego zdania na temat tego, jakich ludzi potrzebujÈ,
co potwierdziïaby ujawniona metaforami sprzecznoĂÊ oczekiwañ.
Co ciekawe, wszystkie trzy badane grupy spoïeczne negatywnie oceniajÈ
zasadÚ wspóïpracy opartÈ ob podporzÈdkowanie ib brak samodzielnoĂci, ale
nie znajdujÈ rozwiÈzania tej sytuacji. ByÊ moĝe przyczynÈ problemu jest
przywództwo realizowane przez pracodawców, wymagajÈce lojalnoĂci ibpodporzÈdkowania, abjednoczeĂnie brak umiejÚtnoĂci kierowania luděmi zgodnie
zb reguïami transakcyjnego kontraktu psychologicznego.
Oczekiwania co do charakteru wzajemnych relacji sÈ wiÚc takie, ĝe
obu stronom nie odpowiadajÈ, abmimo to sÈ podtrzymywane. Jest to efekt
wczeĂniejszych reguï, przekazywanych wb trakcie programowania kulturowego. Tutaj pojawia siÚ wyzwanie dla edukacji, aby nastÈpiïy zmiany wbtym
zakresie, abprzede wszystkim wzajemne uzgodnienie reguï proefektywnoĂciowych wbramach kontraktów psychologicznych pracodawców ibpracowników.
Niedopasowanie, ab wrÚcz sprzecznoĂÊ tych kontraktów psychologicznych
moĝe stanowiÊ ěródïo problemów rynku pracy zwiÈzanych zbtym, ĝe jednoczeĂnie jest bezrobocie ibniedobór odpowiednich pracowników. Mamy wiÚc
do czynienia zb sytuacjÈ, gdy zawarte wb strukturach poznawczych skïadajÈce siÚ na kontrakt psychologiczny treĂci sÈ niekompatybilne. Pracodawcy
majÈ juĝ inne oczekiwania niĝ te, które tkwiÈ wb przekonaniach potencjalnych pracowników, ab jednoczeĂnie nie do koñca potrafiÈ zgodnie zb tym
kierowaÊ.
Rola edukacji powinna polegaÊ na ksztaïtowaniu oczekiwañ skïadajÈcych siÚ na kontrakt psychologiczny zarówno potencjalnych pracowników,
jak ib pracodawców przedsiÚbiorców, czyli obu stron relacji wb Ărodowisku
pracy. Tym bardziej, ĝe nie poddaje siÚ wb wÈtpliwoĂÊ faktu, ĝe za zwolnienia odpowiadajÈ wb 70% braki wb zakresie umiejÚtnoĂci interpersonalnych
(Pawlik, 2013). Dowodzi to, ĝe nie braki umiejÚtnoĂci formalnych sÈ tutaj
kluczowe, ale wïaĂnie aspekt zwiÈzany ze zrozumieniem charakteru wïasnych
relacji ib zasad wspóïdziaïania.
W tym miejscu nasuwa siÚ wniosek ob koniecznoĂÊ szerszej analizy procesu stawania siÚ pracownikiem, czyli kontekst edukacji menedĝerskiej. Czy
jest ona wb stanie wpïynÈÊ na ujednolicenie prezentowanych wizerunków?
Aby podjÈÊ próbÚ odpowiedzi na to pytanie, naleĝy bliĝej przyjrzeÊ siÚ
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procesowi ksztaïtowania postaw iboczekiwañ, które sÈ elementem roli spoïecznej (Kostera, 2012) najpierw studenta, póěniej pracownika. Z naszych
obserwacji wynika, ĝe studenci koñczÈcy uczelniÚ pozostajÈ pod wpïywem
gïównie wymiaru ogólnospoïecznego. NajwiÚksze oddziaïywanie na tÚ grupÚ
badanych majÈ: rodzina, znajomi, przyjaciele, ale takĝe uczelnia, która zostawia po sobie silny Ălad. W tej grupie jasno widaÊ, jakie normy ib wartoĂci
otrzymaïa wb procesie ksztaïcenia. W toku piÚcioletniej edukacji poznajÈ
bliĝej wymiar organizacyjny, uczÈc siÚ funkcji ib zadañ naleĝÈcych do roli
pracownika ibpracodawcy. Studenci piÈtego roku, mimo ĝe nadal pozostajÈ
pod silnym wpïywem wymiaru ogólnospoïecznego, prezentujÈ takĝe myĂlenie
ob zawodzie. Warto podkreĂliÊ, ĝe studenci takich kierunków, jak zarzÈdzanie, wb ostatnich dwóch latach nauki podejmowali lub podejmujÈ juĝ pracÚ
(dorywczo bÈdě na staïe). Moĝna wiÚc stwierdziÊ, ĝe wb duĝym stopniu sÈ
juĝ na pograniczu wymiaru ogólnospoïecznego oraz organizacyjnego. Od
strony teoretycznej ich oczekiwania ibwyobraĝenie obpracy ksztaïtuje uczelnia,
abod praktycznej – organizacje, wbktórych studenci poszukujÈ zatrudnienia.
Praktycy natomiast – wb naszym badaniu przedsiÚbiorcy – postrzegajÈ role
pracownicze juĝ tylko od strony profesjonalnej. Ich myĂlenie jest skoncentrowane na wyksztaïceniu róĝnych uczestników organizacji, ich realnych
zadaniach, praktycznych kompetencjach itd. PostrzegajÈ rzeczywistoĂÊ przez
pryzmat wïasnych zawodowych doĂwiadczeñ. Dlatego ich rozumienie relacji
pracownik–pracodawca jest inne.
ZadaïyĂmy sobie pytanie, czy edukacja menedĝerska jest wbstanie wpïynÈÊ na ujednolicenie prezentowanych wizerunków? Wyniki wskazujÈ, ĝe
tak, lecz to oddziaïywanie wypacza wzajemne postrzeganie ról. Edukacja
menedĝerska wb obecnym ksztaïcie nie pomaga studentom sprawnie przemieszczaÊ siÚ pomiÚdzy opisanymi wymiarami. Nasza diagnoza kontraktu
psychologicznego jest potwierdzeniem tych zaïoĝeñ. Obecnie istnieje zbyt
duĝa rozbieĝnoĂÊ wb oczekiwaniach róĝnych grup ib postrzeganiu przez te
grupy ról organizacyjnych. Wspóïczesna edukacja menedĝerska zdaniem
wielu krytyków (Koěmiñski, 2008; D’Andrea Tyson, 2005; Grey, 2004) idzie
wb zgubnym kierunku. Powodów jest znacznie wiÚcej, niĝ moĝemy wb tym
miejscu zanalizowaÊ. Naleĝy jednak zaznaczyÊ, ĝe prawdopodobnie jesteĂmy
wb momencie nadejĂcia wielkich zmian wb ksztaïceniu przyszïych menedĝerów (Kostera, 2010). Nadmierna specjalizacja wb szkoïach biznesu, którÈ
Mintzberg (1973) zauwaĝaï juĝ dziesiÈtki lat temu, czy indywidualizacja
procesu edukacji (Wieczorkowska, Wierzbiñski ibMichaïowic, 2012) to tylko
jedne zbwielu wspóïczesnych zjawisk, które doprowadziïy nas do momentu,
wbktórym studenci, abpóěniej pracownicy nie potrafiÈ poradziÊ sobie zboczekiwaniami otoczenia, budujÈ faïszywy obraz organizacji, co skutkuje póěniej
róĝnorodnymi patologiami (por. postrzeganie relacji pracownik–pracodawca
przez grupÚ osób bezrobotnych).
Kostera (2013) wraz zbinnymi autorami (m.in. Chia ibHolt, 2008 czy klasyczny Mills, 1959/2007) proponujÈ skupienie siÚ na naukach rozwijajÈcych
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wyobraěniÚ, które ostatnimi czasy zostaïy zupeïnie odsuniÚte na boczny tor,
na rzecz rozwoju technologii czy gïÚbokiej specjalizacji wbwielu dziedzinach,
takĝe wb naukach ob zarzÈdzaniu. Rozwijanie wyobraěni przygotowuje jednostki do ĝycia wb bardzo ogólnym sensie, ale takĝe pomaga im odnaleěÊ
siÚ na wÚĝszych pïaszczyznach, takich jak ĝycie zawodowe ibzwiÈzany zbnim
rynek pracy. Mills (1959/2007) pisze obwyobraěni socjologicznej jako obumiejÚtnoĂci, która daje nadziejÚ na wyzwolenie jednostki, oferuje jej moĝliwoĂÊ
wzniesienia siÚ ponad ograniczajÈce jÈ struktury spoïeczne ib zrozumienie
zwiÈzków miÚdzy tym, co jednostkowe, abtym, co ogólne ibhistoryczne. ByÊ
moĝe ten kierunek rozwoju edukacji menedĝerskiej jest jednym ze sposobów
na rozwiÈzanie problemów wspóïczesnej akademii ib rynku pracy, na który
trafiajÈ absolwenci szkóï zarzÈdzania.
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