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Pracownik ibpracodawca wbperspektywie
studentów zarzÈdzania
– wyzwania dla edukacji menedĝerskiej
Agnieszka Postuïa*, Anna Pawïowska**
Autorki prezentujÈ wyniki badañ nad charakterem relacji miÚdzy pracodawcÈ ab pracownikiem wb obszarze zarzÈdzania. KoncentrujÈ siÚ na analizie postrzegania roli pracodawcy
ibpracownika przez trzy grupy spoïeczne (Kostera, 2012) oraz jego konsekwencji dla kontraktu
psychologicznego jako elementu relacji wbĂrodowisku pracy (Makin ibin., 2000). W badaniu
wziÚli udziaï studenci pierwszego roku studiów licencjackich ibostatniego roku studiów uzupeïniajÈcych na Wydziale ZarzÈdzania UW oraz pracodawcy. W celu poznania wyobraĝeñ
badanych osób posïuĝono siÚ technikÈ projekcyjnÈ zbwykorzystaniem metafor, które nastÚpnie
poddano interpretacji (Morgan, 2001, Morgan, 1997). Badania wykazaïy, ĝe istniejÈ powaĝne
rozbieĝnoĂci wbpostrzeganiu obu ról (pracownika ibpracodawcy) wbkaĝdej grupie badanych.
W artykule pokazano owo zestawienie wyobraĝeñ ib oczekiwañ badanych oraz przyczyny
dysonansu, podjÚto takĝe próbÚ wyznaczenia potencjalnych kierunków dziaïañ naprawczych
wbramach edukacji menedĝerskiej.
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Employee and Employer as Perceived by Management Students –
Challenges for Management Education
This paper presents the results of research on the management education process concerning
the employer-employee relationship. The aim of this paper is to analyze ab perception of
employers’ and employees’ social roles (Goffman, 1959) by diverse social groups (Kostera,
2012) and its consequences for the psychological contract which is absignificant relationships
factor in a working environment (Makin, Cooper and Cox, 2000). First-year students, last-year
(fifth-year) students from the Faculty of Management (University of Warsaw) and employers
took part in our research. In order to recognize ideas of respondents, we have used projection
techniques with metaphors (Morgan, 1997) and then interpretation of metaphors followed.
Our research indicated a relatively large discrepancy in this area. In conclusions we analyze
this collision of respondents’ ideas and expectations, causes of this dissonance and we make
an effort to set abdirection of potential improvements in management education.
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1. Wyzwania edukacji menedĝerskiej
Wspóïczesna edukacja menedĝerska
mierzy siÚ obecnie zbwieloma wyzwaniami.
Studenci wyraĝajÈ gïoĂno swoje oczekiwania, uczelnie wb róĝnym stopniu na nie
reagujÈ. Zmiany wb obszarze biznesowej
edukacji wyĝszej sÈ wielokierunkowe. Juĝ
cztery dekady temu Mintzberg (1973)
zauwaĝyï ib skrytykowaï tendencjÚ do nadmiernej specjalizacji szkóï biznesowych
oraz indywidualizacjÚ procesu nauczania. Powszechna dostÚpnoĂÊ studiowania
wydaje siÚ osiÈgaÊ obecnie punkt kulminacyjny. Spadek jakoĂci ksztaïcenia wb uczelniach wyĝszych jest istotnym, trudnym do
pominiÚcia czynnikiem. Wysoka liczba studentów wpïywa nie tylko na zmniejszenie
jakoĂci, ale równieĝ na pogorszenie kontaktu wykïadowca–student. Ci ostatni czujÈ
siÚ zaniedbani ib lekcewaĝeni, co wynika
zb bezpoĂrednich rozmów. Jest to zaledwie kilka zb wielu niekorzystnych zjawisk
wb obszarze edukacji menedĝerskiej, które
powodujÈ, ĝe studenci koñczÈ uczelnie,
majÈcbfaïszywy wizerunek organizacji. Problemem stojÈcym na przeszkodzie uczelniom menedĝerskim wbpodejmowaniu trafnych decyzji jest równieĝ okreĂlenie wïasnej
toĝsamoĂci. Szkoïy czy uczelnie, które przygotowujÈ przyszïych menedĝerów do pracy
zasadniczo siÚ od siebie róĝniÈ. W pewnym uproszczeniu moĝna by zaproponowaÊ nastÚpujÈcy podziaï uczelni wyĝszych
wbobszarze edukacji menedĝerskiej:
• uniwersytety,
• szkoïy zarzÈdzania/biznesu/ekonomii,
• szkoïy techniczno-zawodowe1.
Jak zauwaĝa wielu autorów tekstów
ib badaczy (Kwiek, 2015; Koěmiñski, 2011;
Banaszak, 2011), bardzo waĝne jest, by
uczelnie, niezaleĝnie od profilu, uĂwiadomiïy sobie ten stan rzeczy ib dostrzegïy
potrzebÚ zmian. Niespeïnieni studenci,
postÚpujÈcy niĝ demograficzny ib szereg
innych czynników zmusiïy juĝ wiele prywatnych uczelni biznesowych do podjÚcia
odpowiednich kroków zaradczych, majÈcych na celu utrzymanie siÚ na rynku szkóï
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wyĝszych. Moĝna jednak przypuszczaÊ, ĝe
sÈ to jedynie dziaïania korygujÈce pewne
stany zagroĝenia, które nie majÈ charakteru konkretnych, przemyĂlanych strategii. WĂród uczelnianych decydentów najwyraěniej nadal pokutuje przekonanie, ĝe
odpowiedě na potrzeby rynku jest wystarczajÈcym dziaïaniem, nadajÈcym wïaĂciwy
kierunek rozwojowi szkóï. Niestety nadchodzÈce (a takĝe stale zachodzÈce) zmiany to
nie tylko nowe potrzeby rynku. Uczelnie
powinny dostrzec, ĝe zmiany sÈ ogromne
ibakcja naprawcza, majÈca na celu jedynie
dostosowanie, nie jest wystarczajÈca dla
utrzymania status quo.
Dziaïania uczelni moĝna wytïumaczyÊ
potrzebami studentów. Ostatnio wb coraz
wiÚkszym stopniu placówki otwierajÈ siÚ na
sugestie studentów ibsïuchaczy, abnastÚpnie
– zgodnie zbnaczelnÈ zasadÈ rynkowÈ „nasz
klient, nasz pan” – starajÈ siÚ kreowaÊ
podaĝ wb odpowiedzi na zapotrzebowanie
„klientów”. Takie urynkowienie uczelni
powoduje, ĝe wiele dotÈd sprawnie przebiegajÈcych procesów akademickich zamiera
(Kostera, 2013). Naleĝy do nich podstawowy kontakt studenta zbwykïadowcÈ, spotkania studentów (równieĝ wykïadowców)
wbmaïych grupach konwersacyjnych, autorytet nauczyciela akademickiego czy profesora. Obecnie szkoïy zarzÈdzania przede
wszystkim starajÈ siÚ byÊ praktyczne, co
oznacza wprowadzanie róĝnych kierunków
ksztaïcenia, dostosowanych do wymogów
rynku pracy (Shaw, 2013). CzÚĂÊ szkóï preferuje nauczycieli akademickich, którzy sÈ
jednoczeĂnie praktykami mogÈcymi pokazaÊ studentom tzw. dobre praktyki (good
practicies). CzÚĂÊ zbnich nastawiona jest na
szkolenie konkretnych umiejÚtnoĂci menedĝerskich oraz pogïÚbianie ibtak juĝ mocno
wyspecjalizowanych kierunków. Ob zgubnoĂci tego procesu wb dïuĝszym okresie
przestrzegaï wspomniany wczeĂniej klasyk
zarzÈdzania H. Mintzberg (1973). Drugim
czynnikiem silnie wpïywajÈcym na kierunek
rozwoju szkóï biznesowych jest ich popularyzacja ib dostÚpnoĂÊ. Wedïug A.K. Koěmiñskiego (2011) niepokojÈcym zjawiskiem
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jest rozpowszechnienie kierunków nauczania niezwiÈzanych juĝ, tak jak wczeĂniej,
bezpoĂrednio zb biznesem. Przedstawiciele
profesji takich jak historyk sztuki, kucharz
lub rolnik, przychodzÈ na uczelnie po wiedzÚ zb obszaru zarzÈdzania wb nadziei, ĝe
zostanÈ lepszymi przedsiÚbiorcami ibmenedĝerami. PoczÈtkowo edukacja menedĝerska byïa skierowana do pracowników wielkich korporacji, wb tej chwili wiele uczelni
oferujÈcych kierunki biznesowe ob niszowych nazwach nie do koñca potrafi okreĂliÊ swojego odbiorcÚ/sïuchacza/studenta.
CzÚsto skutkuje to niedopasowaniem oferty
uczelni do studentów oraz niezadowoleniem tych ostatnich.
JednÈ zbmiar sukcesu uczelni jest zatrudnialnoĂÊ (employability) jej absolwentów.
Niniejszy artykuï ma na celu wskazanie
obszarów niedostosowania wyobraĝeñ studentów do realiów rynkowych (wyobraĝeñ
pracodawców). PodjÚto wbnim próbÚ odpowiedzi na pytanie, jak postrzegana jest rola
pracownika ib pracodawcy przez studentów
oraz czy moĝna wymodelowaÊ proces edukacji tak, aby obu stronom uïatwiÊ wzajemne
porozumienie ib podejmowanie dziaïañ
sprzyjajÈcych realizacji celów biznesowych

2. Cel ibmetodologia badañ –
kontrakt psychologiczny miÚdzy
pracownikiem abprzeïoĝonym
Jednym zbzadañ edukacji menedĝerskiej
jest przekazywanie wiedzy ib ksztaïtowanie wyobraĝeñ studentów na temat tego,
jakie reguïy ibzasady obowiÈzujÈ wbmiejscu
pracy. Sïuĝy to przygotowywaniu absolwentów do wystÚpowania wb roli pracownika
ib menedĝera tak, aby potrafili efektywnie
realizowaÊ cele organizacji, na rzecz której pracujÈ. Na ten aspekt funkcjonowania
wb pracy skïadajÈ siÚ miÚdzy innymi relacje miÚdzy pracownikiem ab przeïoĝonym.
JeĂli wyobraĝenia jednostek, dotyczÈce tych
relacji sÈ zgodne zb rzeczywistoĂciÈ ib majÈ
charakter proefektywnoĂciowy, to moĝna
uznaÊ, iĝ edukacja dobrze przygotowuje
nowych menedĝerów do rynku pracy.
Celem prezentowanych badañ byïo wiÚc
sprawdzenie, jakie wyobraĝenia obrelacjach
miÚdzy pracownikiem abpodwïadnym posiadajÈ studenci kierunku menedĝerskiego.
Ponadto starano siÚ ustaliÊ, czy proces
edukacji ksztaïtuje te wyobraĝenia ib przygotowuje studentów do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.
Wydziaï ZarzÈdzania UW

Dla potrzeb realizacji postawionego
celu badawczego przyjÚto, ĝe charakter
relacji miÚdzy pracodawcÈ abpracownikiem
wynika zb kontraktu psychologicznego. Po
raz pierwszy tego pojÚcia uĝyï Chris Argyris (1960), ab na gruncie teorii organizacji
Edgar Schein (cyt. za: Adamska, 2011). Dla
potrzeb prezentowanych badañ przyjÚta
zostaïa 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” (Wellin, 2010). Waĝne jest
to, ĝe „oczekiwany przez ludzi sposób
traktowania oraz to, jak wb rzeczywistoĂci
sÈ traktowani, moĝe mieÊ bardzo istotny
wpïyw na sposób wykonywania pracy”
(Makin ibin., 2000).
Aby realizowaÊ postawione cele badawcze, zanalizowano kontrakty psychologiczne osób:
– rozpoczynajÈcych edukacjÚ menedĝerskÈ
– koñczÈcych proces edukacji
– przedsiÚbiorców-pracodawców.
DziÚki temu uzyskano odpowiedzi na
nastÚpujÈce pytania:
– Czy edukacja menedĝerska oddziaïuje
na elementy skïadajÈce siÚ na kontrakt
psychologiczny?
– Czy edukacja menedĝerska ksztaïtuje
treĂci kontraktów psychologicznych
zgodnie zboczekiwaniami pracodawców?
Powstaje jednak pytanie, jak diagnozowaÊ kontrakt psychologiczny. Adamska
(2011) proponuje kwestionariusz do badañ
iloĂciowych. Postawiony wbniniejszym opracowaniu problem badawczy posiada jednak
kilka cech, które powodujÈ, ĝe podejĂcie
iloĂciowe do badania moĝe nie daÊ wiarygodnych wyników. Problem relacji miÚdzy
przeïoĝonym ab podwïadnym ma charakter bardzo subiektywny ib jest obciÈĝony
potrzebÈ aprobaty spoïecznej. Ponadto istnieje ryzyko udzielania przez osoby badane
odpowiedzi zgodnych ze stereotypowymi,
obiegowymi poglÈdami, niekoniecznie
zgodnymi zb tym, co myĂlÈ sami. Ponadto
wiele aspektów relacji jest nieuĂwiadomionych ibtrudnych do zwerbalizowania.
Dlatego wb prezentowanym procesie
badawczym zastosowano wykorzystywanÈ
wb diagnostyce psychologicznej jakoĂciowÈ
metodÚ ob charakterze projekcyjnym.
Wedïug SÚk metody projekcyjne pokazujÈ
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„subiektywny ib podmiotowo-indywidualny
sposób odbioru ib konstruowania otoczenia”, czyli to, co jest potrzebne wbanalizowanym problemie. Kowalik zwraca natomiast uwagÚ, ĝe techniki projekcyjne mogÈ
wbróĝnym stopniu powodowaÊ wystÈpienie
zjawiska projekcji. W kontakcie zbboděcem
projekcyjnym „moĝe dojĂÊ do projekcji treĂci nieuĂwiadomionych lub maskowanych,
lub prostej ekspresji Ăwiadomych ib akceptowanych treĂci psychicznych.” Zastosowanie metod projekcyjnych do diagnozy
przekonañ ibwyobraĝeñ co do relacji miÚdzy
przeïoĝonym abpodwïadnym zakïada proste
odwzorowanie poznawczej reprezentacji
tego Ăwiata wbodpowiedzi na bodziec projekcyjny. Ma to tÚ zaletÚ, ĝe „materiaï projekcyjny wb wiÚkszym stopniu niĝ materiaï
jednoznacznie ustrukturalizowany […] daje
lepszy wglÈd wbfenomenologiczny Ăwiat jej
[jednostki] przeĝyÊ, pozwala rozpoznaÊ jej
osobiste wzorce strukturalizowania ibkomunikowania doĂwiadczenia, ujawnia dominujÈcy domyĂlny kontekst spoïeczny jej dziaïañ.” Poniewaĝ chodzi tu obzdiagnozowanie
wyobraĝonej rzeczywistoĂci sytuacji pracy,
mamy do czynienia zbinnym zastosowaniem
tej metody niĝ to ma miejsce wbpsychologii
klinicznej, gdzie dÈĝy siÚ do uchwycenia
mechanizmów obronnych jednostki.
Jako bodziec projekcyjny wb prezentowanych badaniach wykorzystano metaforÚ
zwierzÚcia2. Zakïada siÚ tu, ĝe jednostka
opisujÈc relacje metaforycznie, projektuje
czyli rzutuje swoje przekonania na ten
temat zgodnie zbtreĂciami zawartymi wbjej
strukturach poznawczych3. Pozwala to na
poznanie tego, co na ten temat rzeczywiĂcie
myĂli. Dlatego wb prezentowanych badaniach jednostki podawaïy metafory, które
im siÚ skojarzyïy jako te, które najlepiej
opisujÈ pracownika ib pracodawcÚ. Jest to
ich spontaniczna reakcja. Zadanie pytania
wprost mogïoby wzbudziÊ wb nich obawy
przed ocenÈ. PosïugujÈc siÚ metaforÈ, czujÈ
siÚ bezpieczniej, ale takĝe ïatwiej jest im
przekazaÊ swoje wyobraĝenie wb kwestiach
trudnych do nazwania. Wydaje siÚ, ĝe
pytanie osób badanych ob relacje wb pracy
naleĝy do kategorii trudnych psychologicznie ib wymagajÈcych takiego wïaĂnie
podejĂcia4.
Naleĝy wyraěnie podkreĂliÊ, ĝe jest to
inne zastosowanie metafory niĝ to ma
miejsce wb klasycznych badaniach etnograficznych (por. Kostera, 2003). W tym
przypadku metafora sïuĝy odwzorowaniu
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rzeczywistoĂci wbcelu uïatwienia zrozumienia mechanizmów zgodnie, zb którymi ona
dziaïa.
Na bazieb przedstawionego podejĂcia
badawczego skonstruowano narzÚdzie diagnostyczne Test Metafor, wb którym osoby
badane wykonywaïy nastÚpujÈce polecenia:
• Porównaj pracownika do zwierzÚcia.
Pracownik jest jak… Uzasadnij odpowiedě.
• Porównaj przeïoĝonego do zwierzÚcia.
Przeïoĝony jest jak… Uzasadnij odpowiedě.
Badani przedsiÚbiorcy-pracodawcy udzielali odpowiedzi tylko na pierwsze polecenie.
PominiÚto wyobraĝenia dotyczÈce pracodawców, gdyĝ analiza ich identyfikacji zb tÈ
rolÈ nie jest przedmiotem zainteresowania
niniejszego opracowania.
Na podstawieb uzyskanych odpowiedzi
osób badanych opisano kontrakty psychologiczne preferowane przez poszczególne
grupy badane, ab nastÚpnie przeprowadzono ich analizÚ porównawczÈ. Analiza
wyników odbywaïa siÚ zgodnie zb sugestiÈ
K.J. McbInnisa, J.P. Meyera ibS. Feldmana
(2009). Wedïug nich kontrakt psychologiczny powinien byÊ analizowany pod
wzglÚdem treĂci (relacyjny lub transakcyjny), oceny emocji (pozytywne-negatywne) oraz charakteru relacji (na przykïad
jej asymetrycznoĂÊ). W szczególnoĂci, jeĂli
chodzi ob treĂÊ zbadano, czy osoby badane
oczekujÈ kontraktu relacyjnego, który
obejmuje nastawienie na dïugoterminowe
zatrudnienie ib zaspokajanie wzajemnych
potrzeb, ab gïówne wartoĂci to lojalnoĂÊ
ib stabilnoĂÊ. Relacje wb tym przypadku na
ogóï sÈ paternalistyczne. Innym rodzajem
moĝe byÊ kontrakt psychologiczny transakcyjny, kiedy to miÚdzy pracodawcÈ ab pracownikiem dochodzi do paraekonomicznej
wymiany Ăwiadczeñ wb ramach ĂciĂle okreĂlonego zakresu powinnoĂci ib zadañ obu
stron, abrelacje sÈ partnerskie.
Na bazieb metafor podawanych przez
osoby badane zdiagnozowano kontakty psychologiczne opisane pod wzglÚdem wyĝej
wymienionych elementów.
Zgodnie zbzaprezentowanym schematem
wbbadaniach wziÚïy udziaï trzy grupy:
• Grupa rozpoczynajÈca proces edukacji menedĝerskiej: studenci pierwszego
roku studiów licencjackich, miejsce:
Wydziaï ZarzÈdzania UW, czas: paědziernik 2013, liczba osób poddanych
badaniu: 32.
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• Grupa koñczÈca proces edukacji menedĝerskiej: studenci ostatniego roku studiów magisterskich, miejsce: Wydziaï
ZarzÈdzania UW, czas: paědziernik 2013,
liczba osób poddanych badaniu:b35.
• Grupa pracodawców: przedsiÚbiorcy,
miejsce: Wydziaï ZarzÈdzania UW, studia podyplomowe EFS, czas: styczeñ
2012; liczba osób poddanych badaniu:b31.

3. Wyniki badañ
Wyniki badañ wb postaci cytatów odpowiedzi udzielonych przez osoby badane
wb TeĂcie Metafor, zostaïy zestawione

wb tabelach 1–5 wb dosïownym ich brzmieniu. Zgodnie zb wytycznymi metodologicznymi, dotyczÈcymi sposobu analizy materiaïu projekcyjnego, jakiekolwiek zmiany
ib poprawki, np. jÚzykowe, nie mogÈ mieÊ
miejsca, gdyĝ byïoby to znieksztaïcanie
materiaïu badawczego ib tym samym obniĝenie rzetelnoĂci jego analizy.
W tabelach zawarto teĝ informacjÚ, ile
osób wskazaïo danego rodzaju metaforÚ,
ab wb nawisach kwadratowych znajdujÈ siÚ
numery osób badanych, które udzieliïy
cytowanej odpowiedzi. W dalszej czÚĂci
znajdujÈ siÚ opisy kontraktów psychologicznych, które wynikajÈ zb analizy podanych
przez osoby badane metafor.

Tabela 1. Metafory pracownika wymienione przez osoby badane zb grupy rozpoczynajÈcej proces
edukacji menedĝerskiej (studenci pierwszego roku); cytaty

Wymienione
metafory

Liczba
wskazañ

Uzasadnienie

Mrówka

9

– jest pracowity, dziaïa wbgrupie [2]
– pracuje dla siebie ibdla królowej (pracownik zarabia na siebie,
ale ibdla pracodawcy) [3]
– musi byÊ potulny [6]
– pracowita, pracowite zwierzÚ [11]
– stereotypowy pracownik – robot korporacji [13]
– ciÈgle zajÚta, nie ma umiejÚtnoĂci, ale robi dobrÈ pracÚ [21]
– nie pyta, po prostu wykonuje swojÈ pracÚ, dziaïa sama ibwbgrupieb[22]

Owca

4

– nigdy nie wie, czy moĝe byÊ spokojna, czy ktoĂ jej nie zaatakuje
(ĝyje wbstrachu) [7]
– jest czÚĂciÈ wiÚkszej spoïecznoĂci [23]

Pies

3

– smuci siÚ, jak go ktoĂ okrzyczy, cieszy siÚ, gdy dostanie nagrodÚ [8]
– jak siÚ go dobrze wytresuje, to siÚ sïucha [9]

Leniwiec

3

bywa leniwy ibmaïo przydatny [12]

Mysz

2

musi byÊ potulna [10]

Osioï

1

ciÚĝko pracuje, ale czasami ciÚĝko go zmotywowaÊ [5]

Rybka

1

jest ich duĝo ibrobiÈ maïo przydatne rzeczy [14]

Legwan

1

„obija siÚ” [18]

Pszczoïa

1

powinien byÊ pracowity [1]

duĝo pracuje [4]

Wóï

Maïpa

1

brak

Panda

1

brak

Szympans

1

brak

Antylopa

1

brak

Koñ pociÈgowy

1

brak

Zebra

1

brak

Kot

1

brak

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania Testem Metafor.
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Tabela 2. Metafory pracodawcy wymienione przez osoby badane zb grupy rozpoczynajÈcej proces
edukacji menedĝerskiej (studenci pierwszego roku); cytaty

Wymienione Liczba
metafory wskazañ
Lew

15

Uzasadnienie
–
–
–
–
–
–
–
–
–

powinien byÊ doskonaïym przywódcÈ [1]
kojarzy siÚ zbdowódcÈ, jest dominujÈcy [3]
wydaje siÚ groěny [6]
jeĂli trzeba, jest sprawiedliwy, ale moĝe teĝ siÚ wkurzyÊ; uchodzi za
wïadcÚ [7]
zjada najsïabszych [8]
sprawuje wïadzÚ ibpodejmuje decyzje [10]
silny charakter, ma autorytet wbgrupie [13]
przewodzi stadu (firmie), ma respekt [14]
król dĝungli [18] [20]

SÚp

2

bywa bardzo pazerny [12]

Tygrys

2

Brak

Wilk

2

Brak

Nieděwiedě

jest potÚĝny, dziaïa sam, rzadko pokazuje siÚ publicznie [2]

¥winia

jest bezwzglÚdny, zwalnia ludzi, maïo pïaci [4]

Lis

pozornie miïe zwierzÈtko, ale trzeba na nie uwaĝaÊ [5]

Hipopotam

zatrudnia ptaki, które obniego dbajÈ [11]

Sowa

symbol inteligencji, dobry ïowca [19]

Sïoñ

solidny, stabilny, powolny, ale prze do celu; pamiÚtliwy, pamiÚtajÈcy
[21]

Lampart

Brak

Buldog

Brak

Hiena

Brak

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania Testem Metafor.

3.1. Kontrakt psychologiczny – grupa
rozpoczynajÈca proces edukacji
menedĝerskiej
3.1.1. ZawartoĂÊ kontraktu psychologicznego
W metaforach studentów pierwszego
roku wbpierwszej kolejnoĂci zwraca uwagÚ
niewielka liczba uzasadnieñ wskazanych
skojarzeñ wb porównaniu zb pozostaïymi
grupami badanymi. Moĝna przypuszczaÊ,
ĝe prawdopodobnie wynika to zb faktu, iĝ
nie posiadajÈ jeszcze rozbudowanej reprezentacji poznawczej pracownika ib pracodawcy zb uwagi na brak doĂwiadczenia
zawodowego. Ich poglÈdy przypuszczalnie
uksztaïtowaïy przekazy czïonków rodziny
ib znajomych. Wypowiedzi tej grupy studentów stanowiÈ wiÚc raczej podstawÚ do
obserwacji kulturowo zdeterminowanych
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wyobraĝeñ na temat relacji wb Ărodowisku pracy, jakie otrzymujÈ mïodzi ludzie.
Te wyobraĝenia sÈ podstawÈ dalszego ich
ksztaïtowania wb procesie edukacji ib zdobywania doĂwiadczenia wb realnej sytuacji.
SÈ to jednak tylko przypuszczenia, które
powinny byÊ poddane dalszym, bardziej
pogïÚbionym badaniom.
Uzyskany materiaï projekcyjny dotyczÈcy wyobraĝenia pracownika zawiera elementy zarówno relacyjnego, jak ib transakcyjnego kontraktu. Przedmiotem wymiany
wbrelacji pomiÚdzy pracownikiem abpracodawcÈ jest ciÚĝka praca, raczej „bezmyĂlna”
ibbardziej wbrozumieniu wysiïku fizycznego
niĝ intelektualnego [1, 4, 5, 11, 13, 14, 21].
W aspekcie relacyjnym akcentuje siÚ przynaleĝnoĂÊ do grupy, co wynika zb potrzeby
ochrony (metafora owcy) [7, 23,].
Studia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

Natomiast wbwyobraĝeniach dotyczÈcych
pracodawcy wyraěnie ujawnia siÚ kontrakt
relacyjny. Badani akcentujÈ fakt, ĝe ma on
wïadzÚ, siïÚ ibdecyduje obwszystkim, abnawet
„zjada najsïabszych” [8]. Jest przywódcÈ
inteligentnym, który dobiera sobie pracowników tak, aby obniego dbali [19, 11].
3.1.2. Ocena emocji
W metaforach studentów pierwszego
roku zauwaĝa siÚ emocje wynikajÈce
zb zaleĝnoĂci pracownika od pracodawcy,
który „wydaje siÚ groěny” [6]. Kontakt
zb przeïoĝonym kojarzy siÚ zb negatywnymi
emocjami (w metaforze owcy [7, 23]). Pojawia siÚ obawa, „ĝe ktoĂ [pracownika] okrzyczy” [8] oraz oczekiwanie nagrody wbtrakcie
„tresury” [9]. Zadowalanie przeïoĝonegowïadcy to gïówne zadanie pracownika, choÊ
pracownik „bywa teĝ leniwy ib maïo przydatny” [12].

3.1.3. Cechy relacji
W metaforach studentów pierwszego
roku mamy do czynienia zb wyraěnie asymetrycznÈ relacjÈ pracownik-przeïoĝony.
Przeïoĝony to raczej samotnik utrzymujÈcy
duĝy dystans, oceniajÈcy ibwymagajÈcy [2].
Pracownik jest podporzÈdkowany ib powinien byÊ posïuszny [6, 10], ab jeĂli moĝe
sobie na to pozwoliÊ, bywa leniwy ib ignoruje oczekiwania przeïoĝonego[12, 18]. Jest
to rodzaj „ukïadu”, który jest czymĂ naturalnym wbĂrodowisku pracy. Reguïy paternalistyczne obowiÈzujÈ obie strony [3, 14,
18, 20]. Jedynie wbwypowiedziach dotyczÈcych pracowników pojawiajÈ siÚ elementy
wymiany typowe dla kontraktu transakcyjnego [2, 3], ale sÈ trudne do zrealizowania wb Ărodowisku pracy. Jest to bowiem
przywództwo oparte bardziej na straszeniu,
niĝ na wsparciu, czy rzeczowej wymianie
wzajemnych Ăwiadczeñ. [4]

Tabela 3. Metafory pracownika wymienione przez osoby badane zbgrupy koñczÈcej proces edukacji
menedĝerskiej (studenci ostatniego roku); cytaty

Wymienione Liczba
metafory
wskazañ

Uzasadnienie

Mrówka

8

– ciÚĝko haruje, ogrom pracy [2]
– pracowitoĂÊ, praca zespoïowa [7]
– dzieñ wbdzieñ musi umacniaÊ firmÚ, wbktórej jest zatrudniona, tak jak
mrowisko [11]
– pracuje wbzespole dla dobra ogóïu [19]
– oddany pracy, speïniajÈcy siÚ, ambitny ibpracowity [20]
– robi to, 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 wedïug wytycznych
[23]
– zwierzÚ spokojne, zajÚte swoimi sprawami, jednoczeĂnie ostroĝne [27]

Pies

3

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

Antylopa

2

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

Szczur

2

– analogia do „wyĂcigu szczurów” – ciÈgïa pogoñ za pieniÚdzmi,
karierÈb[17]
– musi walczyÊ ob swoje czÚsto kosztem innych, nieustanna
rywalizacjab[25]
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Tabela 3 cd.

Wymienione Liczba
metafory
wskazañ

Uzasadnienie

Maïpy

2

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

Pszczoïa

2

– pracowita, poĂwiÚca wiÚkszoĂÊ ĝycia na pracÚ dla dobra organizacji [3]
– musi odnaleěÊ siÚ wbgrupie, ma okreĂlonÈ rolÚ ibpracÚ do wykonania,
przewaĝnie jest pracowita iblojalna [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 obtym, jak siÚ nie narobiÊ, abzarobiÊb– unikajÈ wysiïku intelektualnego, fizycznego ibzaangaĝowaniab[22]

Owieczka

ulegïy, posïuszny wobec szefa, wykonuje polecenia, nie wyróĝnia siÚ
wbgrupie [21]

Kangur

ĝyje wb stadzie, mierzy siÚ zb wyzwaniami („boksowanie” kangura),
outsider zb innej planety (kontynentu), nosi swoje zadania przy sobie
(torba), jest za nie odpowiedzialny [9]

Cielak

maïo mówi, duĝo pije, by byÊ zadowolony [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]

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania Testem Metafor.
Tabela 4. Metafory pracodawcy wymienione przez osoby badane zbgrupy koñczÈcej proces edukacji
menedĝerskiej (studenci ostatniego roku); cytaty

Wymienione
metafory
Lew

138

Liczba
wskazañ

Uzasadnienie

11

– zwierzÚ, które stoi na czele stada; cechy pracodawcy to m.in.:
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 ibdoĂwiadczenie, 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, jest pewny siebie, wszyscy sÈ mu posïuszni, ulegli wobec
niego; ma autorytet [21]
– król na rynku pracy [22]
– panuje nad pracownikami, którzy darzÈ go szacunkiem [30]
– przywódca, kierownik, szef [32]
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Tabela 4 cd.

Wymienione
metafory

Liczba
wskazañ

Uzasadnienie

Lis

4

– przebiegïy [1]
– przebiegïy, robi wszystko, ĝeby wypaĂÊ lepiej wbporównaniu zbinnymi [6]
– przebiegïy ibzwinny, stara siÚ, 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 ibszybciej; nieprzewidywalny [3]
– lubi siedzieÊ, nic nie chce robiÊ; niby ïagodny, ale czÚsto wrednyb[5]

Sïoñ

1

– widoczny punkt wb organizacji, duĝo wb niej znaczy, nie ma sobie
równych, przecenia moĝliwoĂci swoje ibpracowników, jest za bardzo
ambitny [15]

Baran

1

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

PajÈk

1

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

Nieděwiedě

1

– wïadczy, czasem wykorzystuje swoje przywileje ibswoje mocne strony,
czasem wyleguje siÚ jak nieděwiedě wbzimie [10]

Sroka

1

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

Koñ

1

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

JastrzÈb

1

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

¿yrafa

1

– ma dïugÈ szyjÚ ibwszystko widzi [28]

Nietoperz

1

– niedowidzi, niedosïyszy, abwszystkiego siÚ czepia [29]

Kruk

1

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

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania Testem Metafor.

3.2. Kontrakt psychologiczny –
grupa koñczÈca proces edukacji
menedĝerskiej
3.2.1. ZawartoĂÊ kontraktu
psychologicznego
Zdecydowanie wyraěniejsze poglÈdy na
temat relacji pracownik–przeïoĝony majÈ
studenci ostatniego roku studiów magisterskich, ob czym moĝe ĂwiadczyÊ znacznie wiÚksza liczba uzasadnieñ wybranych
metafor. W ich metaforach przeïoĝony jest
Wydziaï ZarzÈdzania UW

juĝ wyraěnie postaciÈ negatywnÈ. Jest niebezpieczny, groěny [16, 26, 14, 2, 27, 31].
Dziaïa kosztem innych, zwïaszcza sïabszych, wymaga posïuszeñstwa. Dba obfirmÚ,
jest autorytetem, ale budzi równieĝ strach.
Musi nadzorowaÊ pracowników ib „wszystkiego siÚ czepia” [29]. Bywa leniwy, ale
ibwaleczny oraz silny [18, 14]. Kilkakrotnie
pojawia siÚ jego skïonnoĂÊ do patrzenia
„z góry” [28, 12]. W zasadzie przeïoĝony
nic nie oferuje pracownikom, „nie docenia osób, które siÚ nim zajmujÈ (dla niego
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pracujÈ), zawsze domaga siÚ wiÚcej ibszybciej”.b[3]
Do opisu pracowników studenci wykorzystujÈ zwierzÚta niedojrzaïe, jak na przykïad
cielak [13] czy owieczka [21] lub istoty niewielkie, pozbawione znaczenia – jak mysz
[5, 23, 27]. Sugeruje to ich bezbronnoĂÊ
ib zaleĝnoĂÊ od silniejszego, dominujÈcego
pracodawcy. Ten charakter relacji szczególnie podkreĂla uzasadnienie metafory
antylopy – „ofiara, bezbronna, delikatna,
ufna, wzbudza litoĂÊ, potrzebuje ochrony”
[14]. Wyraěnie sugeruje to relacjÚ typu rodzic–dziecko ibkontrakt psychologiczny obcharakterze relacyjnym (paternalistycznym).
Wbwyobraĝeniach studentów ostatniego roku
pracownik wb relacji zb przeïoĝonym to jednostka posïuszna ibpodporzÈdkowana.
3.2.2. Ocena emocji
W metaforach studentów wystÚpujÈ elementy ĂwiadczÈce ob negatywnym nastawieniu do przeïoĝonego, ale wynika ono zbcharakteru nierównorzÚdnej relacji podlegïoĂci.
Pracownik metaforycznie opisywany jako pies

„dobrze traktowany jest najlepszym przyjacielem, ale moĝe teĝ byÊ ukrytym wrogiem” [8].
Nie przewiduje siÚ ïamania reguï umowy
zawartej wb kontrakcie psychologicznym
miÚdzy pracownikiem ab przeïoĝonym.
„¿yjÈ stadnie, kaĝda strona zna swojÈ pozycjÚ wb stadzie, majÈ przywódcÚ, okreĂlone
prawa ibprzywileje” [18]. W uzasadnieniach
metafor podawanych przez studentów Ăwiat
pracy, oparty na wspomnianych zasadach,
wydaje siÚ jawiÊ jako coĂ naturalnego ibniekwestionowalnego.
3.2.3. Cechy relacji
Z metafor podawanych przez studentów
koñczÈcych edukacjÚ menedĝerskÈ wynika,
ĝe relacje majÈ wyraěnie charakter asymetryczny – na korzyĂÊ pracodawcy. Wynika
to jednak zb charakteru sytuacji, wb której
jest przywódca ibpodÈĝajÈce za nim „stado”.
Ta asymetria nie budzi silnego buntu, czy
sprzeciwu u studentów. W ich przekonaniu przeïoĝony jakby wb naturalny sposób
oczekuje posïusznego wykonywania jego
poleceñ iblojalnoĂci [21, 22, 30, 32].

Tabela 5. Metafory pracownika wymienione przez pracodawców; cytaty

Wymienione Liczba
metafory
wskazañ
pies

7 osób

Uzasadnienie
– 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! [1]
– posïuszny, wykonuje polecenie, czeka na wypïatÚ jak na wyjĂcie na
spacer [5]
– przywiÈzanie/lojalnoĂÊ (poĝÈdani) [8]
– nie wychyla siÚ ze swoimi pomysïami, wykonuje polecenia szefa,
czÚsto bezmyĂlnie [9]
– przyjazny, zna swoje miejsce, lojalny wobec pracodawcy [22]
– lojalny [26]

leniwiec

6

–
–
–
–
–

kot

3

– leniwy, czeka na gotowe, chodzi wïasnymi drogami, abjest miïy, kiedy
ma wbtym interes [10]
– umiejÚtnie podÈĝa za swoim wïaĂcicielem, jednoczeĂnie wb kaĝdej
chwili moĝe pójĂÊ wbswojÈ stronÚ, gdy mu siÚ odwidzi [13]
– jest sprytny, dopasowuje siÚ do otoczenia, odpowiednio umie zadbaÊ
obwzglÚdy przeïoĝonych [30]

wilk

2

– czïonek watahy (nie alfa, tylko niĝsze szczeble); moĝe awansowaÊ,
abnawet do szczebla alfa, ale na razie jest raczej niĝej wbhierarchii;
odgrywa swojÈ rolÚ pod przewodnictwem samca alfa [2]
– wartoĂÊ, chciwoĂÊ, czujny, jaki powinien byÊ: bogobojny [19]

140

powolny ibbierny [15]
przeciÚtnego pracownika trzeba pilnowaÊ ibzmobilizowaÊ [20]
czy siÚ stoi, czy siÚ leĝy… [21]
nie muszÚ wïoĝyÊ wiÚcej od wymagañ [27]
brak uzasadnienia
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Tabela 5 cd.

Wymienione Liczba
metafory
wskazañ

Uzasadnienie

owca

2

– potrzebuje swojego pasterza [11]
– trzeba sprowadziÊ jÈ do stada ibsprawiÊ, ĝeby czuïa siÚ wbnim dobrze,
abzarazem przynosiïa efekty dla pasterza ibinnych wbstadzie [12]

zajÈc

2

– pïochliwy, niepewny siebie, bojÈcy siÚ [17]
– jeden zbwielu, zastraszony [23]

kameleon

1

– zmienia siÚ wbzaleĝnoĂci od potrzeb [4]

bawóï
rzeczny

1

– szuka spokoju, jak zïy to niebezpieczny [3]

mrówka

2

– funkcjonuje jako jeden zb ciÚĝko pracujÈcych trybów bez wiÚkszych
szans na zmianÚ [31]
– brak uzasadnienia

lis

1

– chytry (jak robiÊ, ĝeby siÚ wyrobiÊ, wyjĂÊ na swoje ib zarobiÊ);
niekoniecznie poĝÈdany [8]

osioï

1

– silny, moĝe pracowaÊ, ale nie jest kreatywny, wykonuje tylko to, co
mu siÚ kaĝe, czasami uparty ibĂlepo robiÈcy rzeczy niezrozumiaïeb[18]

koñ

1

– Brak

mysz

1

– Brak

wóï

1

– Brak

czïowiek
– zwierzÚ
stadne

1

– wymagajÈce przywódcy ibzdefiniowanych reguï [6]

to zaleĝy…

1

– Brak

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania Testem Metafor.

3.3. Kontrakt psychologiczny – grupa
pracodawców
3.3.1. ZawartoĂÊ kontraktu
psychologicznego
W metaforach przedsiÚbiorców-pracodawców akcentowana jest wb odniesieniu
do pracownika potrzeba przynaleĝnoĂci
do grupy (stada) [11], kierowanego przez
przywódcÚ (pies, wilk, owca, mrówka).
Wskazuje na to ponad poïowa badanych
(18bosób). PodkreĂlajÈ oni znaczenie lojalnoĂci ib wiernoĂci oraz posïuszeñstwa [1,
8, 22, 26]. CiÚĝko, poddañczo pracujÈcy
pracownik [13,1 8, 31] skontrastowany
jest zb leniwym (metafora leniwca [15, 20,
21, 27]), szukajÈcym sposobu, jak uniknÈÊ pracy [10, 8]. Identyfikowane sÈ wiÚc
ub pracowników dwie postawy. Pierwsza
sprytnego lenistwa, umiejÚtnoĂci dbania
ob wïasny interes (kameleon [4], lis [8])
ib potencjalnego buntu, gdy coĂ nie idzie
wedïug ich myĂlib [3]. Druga zaĂ to bezrefleksyjne podporzÈdkowanie ib lÚkliwoĂÊ
Wydziaï ZarzÈdzania UW

(zajÈc [17, 23]). Relacja opiera siÚ na zasadzie przywódca–czïonek stada ibwbtym sensie jest paternalistyczna. PrzedsiÚbiorcy nie
opisujÈ pracowników zdrobnieniami, jak to
robiÈ studenci ostatniego roku.
3.3.2. Ocena emocji
W ocenie pracodawców pracownicy sÈ
postaciami negatywnymi, ale nie wyïÈcznie. BywajÈ nawet przyjaěni. Wymieniana
przez najwiÚkszÈ liczbÚ osób badanych (7)
metafora psa ma wb sobie odrobinÚ sympatii ib pozytywnego nastawienia. Zakïada
siÚ jednak, ĝe kontrakt psychologiczny
moĝe nie byÊ przestrzegany przez pracownika, który „jak siÚ wkurzy, to ugryzie” [1] ib jednoczeĂnie wb kaĝdej chwili
„moĝe pójĂÊ wb swojÈ stronÚ, gdy mu siÚ
odwidzi” [13].
3.3.3. Cechy relacji
Z metafor podawanych przez pracodawców wynika, ĝe relacja ma charakter asymetryczny. Pracodawcy akcentujÈ koniecznoĂÊ
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kontrolowania pracownika, bez której ich
zdaniem nie ma on motywacji do pracy
[12, 20]. Tym samym sankcjonujÈ swojÈ
rolÚ przywódcy stada [6]. PojawiajÈ siÚ
wbmetaforach sygnaïy, ĝe negatywnÈ cechÈ
pracowników wb ocenie pracodawców jest
brak samodzielnoĂci pracowników – „Ălepo
robiÈcych rzeczy niezrozumiaïe” [18], co
sugerowaïoby, ĝe oczekujÈ kontraktu psychologicznego transakcyjnego. W metaforach ib ich uzasadnieniach nie ma jednak
wyraěnego sygnaïu obpotrzebie relacji partnerskiej, która jest wïaĂciwa dla tego typu
kontraktu. WrÚcz przeciwnie, akcentowanie
lojalnoĂci jest wskazaniem do podtrzymania wiÚzi charakterystycznej dla relacyjnego
kontraktu psychologicznego.
3.4. Analiza porównawcza ibodpowiedě na
pytania badawcze
Celem prezentowanych badañ byïo ustalenie, czy edukacja menedĝerska oddziaïuje
na elementy skïadajÈce siÚ na kontrakt psychologiczny. Odpowiedě na to pytanie uzyskuje siÚ poprzez porównanie odpowiedzi
udzielonych wbTeĂcie Metafor przez grupy
osób rozpoczynajÈcych ibkoñczÈcych edukacjÚ menedĝerskÈ.
W zakresie wszystkich trzech analizowanych elementów kontraktu psychologicznego nie zauwaĝa siÚ wyraěnych róĝnic
miÚdzy badanymi grupami. Pod wzglÚdem
zawartoĂci kontraktu psychologicznego
obie grupy wykazujÈ nastawienie na kontrakt relacyjny, przy czym wbgrupie koñczÈcej proces edukacji relacje sÈ wyraěnie bardziej paternalistyczne ibmamy do czynienia
zb negatywnym wyobraĝeniem pracodawcy.
W obu przypadkach takĝe emocje dotyczÈce relacji sÈ negatywne. WĂród studentów ostatniego roku studiów wbmetaforach
uwidacznia siÚ relacja podlegïoĂci. CechÈ
relacji jest jej asymetrycznoĂÊ na korzyĂÊ
pracodawców. Moĝna odnieĂÊ wraĝenie, ĝe
wïaĂnie taki typ relacji zdaniem badanych
jest czymĂ naturalnym iboczywistym.
Na podstawie wyników badania moĝna
przypuszczaÊ, ĝe wb procesie edukacji
menedĝerskiej nie podejmuje siÚ celowych
oddziaïywañ na oczekiwania przyszïych
pracowników ib menedĝerów co do reguï
ibzasad pracy, skïadajÈcych siÚ na kontrakt
psychologiczny. Warto byïoby zweryfikowaÊ
to ustalenie zbwykorzystaniem innej metody
badawczej.
Drugie postawione pytanie badawcze
dotyczyïo tego, czy edukacja menedĝerska
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ksztaïtuje treĂci kontraktów psychologicznych zgodnie zb oczekiwaniami pracodawców. AnalizujÈc treĂci metafor podawanych
przez pracodawców ib wynikajÈcych zb nich
elementów, skïadajÈcych siÚ na kontrakt
psychologiczny, moĝna stwierdziÊ, ĝe nie
zauwaĝa siÚ wiÚkszych odstÚpstw od tego,
co podajÈ studenci. Pracodawcy równieĝ
wskazujÈ na kontrakt psychologiczny
relacyjny, ale zdecydowanie wyraěniej
akcentujÈ takie cechy pracowników, jak
lojalnoĂÊ ib wiernoĂÊ oraz posïuszeñstwo.
Emocje ujawniane wb metaforach przez
pracodawców wb odniesieniu do pracowników nie sÈ jednoznacznie negatywne
pojawiajÈ siÚ elementy sympatii. ZarzucajÈ
oni jednak pracownikom brak samodzielnoĂci wbdziaïaniu5, choÊ jednoczeĂnie podtrzymujÈ relacje asymetryczne na korzyĂÊ
pracodawcy.
Wydaje siÚ wiÚc, ĝe studenci majÈ doĂÊ
zbliĝony do rzeczywistoĂci obraz relacji miÚdzy pracownikiem ab pracodawcÈ.
Trudno jednak na podstawie przeprowadzonych badañ jednoznacznie stwierdziÊ,
na ile sÈ one efektem procesu edukacyjnego. Ponadto posiadane przez osoby
badane przekonania co do reguï wzajemnych relacji ib obowiÈzujÈce miÚdzy nimi
kontraktu psychologicznego nie oznacza,
ĝe sprzyjajÈ one efektywnemu dziaïaniu,
zwïaszcza ĝe wb nowoczeĂnie zarzÈdzanych
firmach dÈĝy siÚ do rozwijania pracy zespoïowej ib kreatywnoĂci. Wedïug M. Wellina
(2010) wïaĂnie dlatego obecnie system
pracy kieruje siÚ wb stronÚ reguï partnerskich, wïaĂciwych dla kontraktu psychologicznego transakcyjnego. Tymczasem
wymienione przez badane grupy paternalistyczne reguïy ibzasady wskazujÈ na kontrakt psychologiczny relacyjny, co ogranicza
ich skutecznoĂÊ.
3.5. Wnioski
Przekazywanie wiedzy menedĝerskiej
powinno obejmowaÊ nie tylko aspekt formalny, ale takĝe zwiÈzany zb relacjami
wbĂrodowisku pracy, determinujÈcymi efektywnÈ aktywnoĂÊ ekonomicznÈ firmy. Pracownik ibprzeïoĝony mogÈ osiÈgnÈÊ sukces,
jeĂli bÚdÈ tak samo pojmowali istniejÈce
miÚdzy nimi reguïy ib zasady wspóïpracy
zawarte wb kontrakcie psychologicznym.
Edukacja ma za zadanie przekazaÊ je tak,
aby pomagaïy obu stronom porozumieÊ siÚ
ib podejmowaÊ dziaïania sprzyjajÈce realizacji celów biznesowych. Obecnie system
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pracy zmierza wb kierunku relacji miÚdzy
pracownikiem ab pracodawcÈ, opartych na
reguïach kontraktu psychologicznego transakcyjnego. Sprzyja to bowiem pracy zespoïowej ib innowacyjnoĂci. Zadaniem edukacji menedĝerskiej jest wiÚc uczenie tych
reguï tak, aby wszystkie podmioty rynku
pracy mogïy efektywnie ze sobÈ wspóïpracowaÊ.

4. Podsumowanie
Analiza relacji pracownik–pracodawca
zbwielu perspektyw wyraěnie pokazuje wzajemne niedopasowanie wyobraĝeñ ob peïnionych rolach. Jest to poniekÈd naturalny
dysonans wynikajÈcy zbróĝnic wieku, miejsca wb spoïeczeñstwie, peïnionych funkcji,
doĂwiadczenia ib innych czynników. Zdaniem autorek róĝnice te jednak nie muszÈ
byÊ aĝ tak widoczne. Moĝna je niwelowaÊ za
pomocÈ dobrego dostosowania programu
edukacji do rozwoju studentów, ab póěniej
pracowników. Istotne sÈ tu zarówno program merytoryczny, jak ib sposoby ksztaïcenia, które pozwolÈ zbliĝyÊ wyobraĝenia
stron do sobie nawzajem.
WspóïczeĂnie przy tak szybko zachodzÈcych zmianach wb obszarze edukacji
uczelnie muszÈ dziaïaÊ, nie tylko wsïuchujÈc siÚ wbsygnaïy zbotoczenia ibreagujÈc na
nie, lecz takĝe funkcjonujÈc jak systemy
otwarte (Kostera, 2013). Powinny ksztaïtowaÊ rzeczywistoĂÊ ibwpïywaÊ na niÈ, abnie
tylko wspomagaÊ rynek. Odpowiadanie na
potrzeby studentów powinno tylko wb uzasadnionej czÚĂci wpïywaÊ na cele strategiczne uczelni, abnie je wbpeïni determinowaÊ (Wieczorkowska ibin., 2012).
Tym, co uderza wb zaprezentowanych
badaniach, jest róĝnica pomiÚdzy doĂÊ
zgodnym zb wyobraĝeniem pracodawców
podejĂciem do rynku pracy studentów
pierwszego roku (ciÚĝka praca, znaczenie
pracy grupowej, asymetria relacji), ab zdecydowanie negatywnym ibrozmijajÈcym siÚ
zbwyobraĝeniem pracodawców podejĂciem
studentów ostatniego roku (nienegocjowalna dominacja pracodawców, paternalizm wb relacjach, wzajemne negatywne
nastawienie stron relacji). Oznacza to, ĝe
wb procesie edukacji biznesowej oraz wraz
zb nabywaniem doĂwiadczenia studenci
tracÈ obiektywizm wbpodejĂciu, które staje
siÚ nacechowane negatywnie emocjonalnie.
Przyczyny tego zjawiska naleĝy analizowaÊ,
pogïÚbiajÈc badania tego obszaru. Moĝna
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jednak pokusiÊ siÚ obwyciÈgniÚcie wniosków
zb zebranych juĝ danych. Jednym zb pomysïów powinno byÊ dalsze zbliĝanie studentów do rynku juĝ wbtrakcie studiów innymi
sposobami niĝ dotychczas sprawdzone.
Wbtej chwili realizacji tego celu sïuĝÈ praktyki ib staĝe, których oferta jest wb róĝnym
stopniu rozwiniÚta na poszczególnych
uczelniach, ab takĝe spotkania studentów
zb przedstawicielami biznesu. Prowadzone
sÈ wszelkiego rodzaju warsztaty dla studentów, które uwraĝliwiajÈ ich na relacje
tworzÈce siÚ wb róĝnych obszarach rynku
oraz zmiany zachodzÈce stale wb biznesie
miÚdzynarodowym. Nasze badania dobitnie
pokazujÈ, ĝe system ten siÚ nie sprawdza
do koñca, ab rozwiÈzañ naleĝy poszukiwaÊ
wbznacznie szerszym kontekĂcie. Kolejnym
pomysïem moĝe byÊ zrzeszanie studentów
wb grupach tematycznych, wb których róĝnymi Ărodkami mogÈ pogïÚbiaÊ swoje zainteresowania. Obecnie uczelnie czÚsto pomijajÈ kwestiÚ integrowania studentów, dziÚki
któremu mogliby wymieniaÊ siÚ doĂwiadczeniami ib spostrzeĝeniami, tworzyÊ relacje ib grupy wsparcia, czy próbowaÊ wspólnych dziaïañ. W naszej kulturze, obsilnych
korzeniach propartnerskich, coraz czÚĂciej
stawiamy na dziaïania protransakcyjne,
które czÚsto wymagajÈ ob wiele wiÚkszego
wysiïku wb dotarciu do celu niĝ dziaïanie
kolektywne (Hofstede, 2000). W zasadzie
powyĝsze przykïady zbliĝania do siebie studentów ib rzeczywistoĂci biznesowej, która
czeka ich po ukoñczeniu studiów (lub juĝ
wbtrakcie ich trwania), moĝna juĝ odnaleěÊ
na róĝnych polskich uczelniach. Z badañ
autorek wynika jednak, ĝe nie dziaïajÈ one
wb wystarczajÈcym stopniu lub ĝe istnieje
potrzeba stworzenia kolejnych Ărodków
zaradczych.
Znacznie gïÚbszym problemem jest nadmierna specjalizacja oraz unarzÚdziowienie edukacji menedĝerskiej, która zbpozoru
zdaje siÚ uïatwiaÊ przyszïÈ pracÚ absolwentom, jednak wb rzeczywistoĂci mocno
zawÚĝa horyzonty studentów. Brakuje na
uczelniach miejsca ib czasu na rozwijanie
wyobraěni ibpodejĂcia uwraĝliwiajÈcego studentów na otaczajÈcÈ rzeczywistoĂÊ (Weick,
2006; Mills, 2007). Wraz zbwejĂciem absolwentów na rynek powoduje to ich zagubienie ib rozbieĝnoĂci wykazane wb badaniach.
OdwoïujÈc siÚ do zjawisk omówionych
wb pierwszej czÚĂci artykuïu, naleĝy zastanowiÊ siÚ nad zasadnoĂciÈ powszechnego
studiowania wbkontekĂcie realnej potrzeby
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tak licznej grupy absolwentów uczelni
obprofilu biznesowym. Naleĝy takĝe Ăwiadomie rozwaĝyÊ problem transformacji wspóïczesnych polskich uczelni, które zmuszone
byïy zmieniÊ tradycyjny porzÈdek uniwersyteckich wartoĂci (spoïeczne, kulturowe oraz
ekonomiczne) ib obecnie wydajÈ siÚ sobie
zbtym nie radziÊ.
Przypisy
1

2

3
4

5

Wprowadzone rozróĝnienie ma na celu zwrócenie uwagi na stan faktyczny, lecz wb niniejszym
tekĂcie dla uproszczenia bÚdziemy pisaÊ obuczelniach wyĝszych ogólnie, zamiennie uĝywajÈc
nazw.
Jest to podejĂcie diagnostyczne zbliĝone do
tego, jakie wykorzystywane jest wb marketingowych badaniach konsumenckich, np. Maison
(2000).
Przykïadem wykorzystania tego podejĂcia
badawczego sÈ badania Sargent i in. (2011).
WiÚcej informacji na temat narzÚdzia diagnostycznego moĝna znaleěÊ siÚ wb innych opracowaniach (Pawïowska, 2006; Pawïowska, 2012).
Wyniki niniejszych badañ sÈ analizowane
zb wielu perspektyw (stanowiÈ cykl publikacji)
ibbyïy juĝ czÚĂciowo wykorzystane przez autorki
w: Pawïowska ibPostuïa (2014).
Potwierdza siÚ to wbinnych badaniach, np. Górniak (2013).
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