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Rola czynnika ludzkiego i kontraktu
psychologicznego w zarządzaniu wiedzą
w warunkach globalizacji

„Im więcej wiemy o właściwych zasadach postępowania,
tym większą mamy możliwość mądrego działania”
(Stephen R. Covey)

Streszczenie
Współczesny świat biznesu kształtowany jest przez dynamiczność zmieniającego się
otoczenia oraz ciągły postęp technologiczny. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemie związanym z określeniem znaczenia człowieka i umiejscowieniem go w organizacji
działającej w warunkach globalizacji. Rola człowieka jako źródła wiedzy w rozwoju organizacji nie jest zagadnieniem nowym. Wiedza jest bowiem związana wewnętrznie z ludźmi i umożliwia im działanie. Nowoczesne organizacje opierają się na wiedzy, którą mogą
wykorzystywać, aby poprawiać kompetencję pracownika, jego lojalność i zaangażowanie wobec firmy dążącej do przewagi konkurencyjnej. Identyfikacja wiedzy jest więc konieczna dla skutecznego wdrożenia systemu wiedzy dotyczącego zarządzania. Zaprezentowana analiza teoretyczna skupia się przede wszystkim na omówieniu roli człowieka
oraz kontraktu psychologicznego w zarządzaniu wiedzą.

Wprowadzenie
Nowe trendy w ewolucji i transformacji stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami stały się w ostatnich czasach tematem dyskusji wśród naukowców z dziedziny zarządzania. Współczesna nauka, generowana przez licznych znawców tej problematyki, wyraźnie wskazuje, że niezależnie od geograficznej lokalizacji każde przedsiębior*
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stwo staje przed nowymi wyzwaniami, co prowadzi do licznych zmian w jego rozwoju.
Obecnie niemal każda działająca firma nosi znamiona organizacji uczącej się. W kontekście obecnego wzrostu gospodarczego, dążenia do budowania zespołu ludzi kompetentnych i tworzenia organizacji opartych na lojalności i zaufaniu nasuwają się następujące
pytania:
1. Czy globalizacja powoduje integrację, nie tylko pod względem problemów, z jakimi współczesne przedsiębiorstwa muszą się uporać, lecz także pod względem ich trafnych i skutecznych rozwiązań?
2. Jaką rolę odgrywa czynnik ludzki w tworzeniu systemu zarządzania wiedzą i jaki
wpływ ma na rozwój organizacji?
Niewątpliwie globalizacje rynków produktu i technologii idą ze sobą w parze, powodując wciąż rosnącą konkurencję. W budowaniu konkurencyjnego przedsiębiorstwa istotna jest nie tylko zrównoważona polityka wewnętrzna organizacji nastawiona na tworzenie elastyczności zatrudnienia i wdrażanie szczupłych systemów zarządzania, ale przede
wszystkim ważna jest rola człowieka.
Znaczenie człowieka jako źródła wiedzy w rozwoju organizacji nie jest nowym problemem. Jednakże, przez wielu menedżerów człowiek nie jest jeszcze doceniany i dlatego też nie ma jeszcze znamion strategicznego zasobu. Uważa się, że w związku z nadejściem i pogłębianiem się gospodarki opartej na wiedzy i świadomości społeczeństwa,
wiedza ulega dynamicznym modyfikacjom i wciąż nabiera innego kształtu. Zdaniem wielu naukowców badających to zjawisko, społeczeństwo staje się bardziej złożone i nieprzewidywalne, co równocześnie podkreśla specyfikę cech wartościowych człowieka
w kontekście jego roli społeczno-gospodarczej. Narastająca globalizacja, gospodarcza
wartość pomysłów, zmiany systemów politycznych, szybki rozwój w nauce i technice
budzą wiele wątpliwości i obaw. Dlatego też sytuacja wymaga ludzi odpornych na zmiany, bardziej twórczych, nowatorskich, bystrzejszych i czynnych w wykorzystywaniu informacji, jaką generuje otoczenie. Tymczasem, coraz częściej wspomina się o deficycie
wiedzy, umiejętności jej tworzenia, wykorzystywania, wymiany i stosowania.
J. Fitz-enz swoją konstatacją, która może posłużyć za motto niniejszego artykułu,
doskonale podkreśla specyfikę znaczenia i roli człowieka w przedsiębiorstwie. Jego zdaniem „Wiedza i umiejętności pracowników nie mają żadnej wartości dla organizacji dopóki nie zostaną zastosowane w praktyce” (Fitz-enz, 2001: 21).
W artykule skoncentrowano się na problemie związanym z określeniem znaczenia
człowieka i umiejscowieniem go w organizacji gospodarki opartej na wiedzy.

1. Rola czynnika ludzkiego w nowoczesnej organizacji
„Już wiele lat temu P.F. Drucker podkreślał, że zatrudniając pracownika, zatrudnia się
zawsze całego człowieka” (Król, Ludwiczyński red., 2007: 52). Trudno nie zgodzić się
z tym poglądem, gdyż przedsiębiorstwo jest tak dobre jak zatrudnieni w nim ludzie, czyli ich wiedza, umiejętności, innowacyjność, racjonalizacja działań, przedsiębiorczość,
kreatywność, chęć do współpracy i nauki. Dlatego też uważa się, że skuteczność funkcjonowania na rynku organizacji jest w znaczący sposób uzależniona od właściwego zespo-
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łu ludzi, który potrafi kreować przyszłość firmy wykorzystując przy tym posiadany zasób wiedzy. Nie ulega raczej wątpliwości, że wraz z rozwojem gospodarki, stopniowo
wyczerpują się możliwości dotychczasowych metod i sposobów zdobywania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej w nasilającej się rywalizacji o względy coraz bardziej wymagającego klienta. Konieczne jest więc poszukiwanie nowych możliwości w tej
mierze. Jedną z nich jest skrupulatnie prowadzona polityka personalna, której celem jest
właściwy dobór i weryfikacja pracowników oraz efektywne i optymalne wykorzystanie
nagromadzonej wiedzy. Z jej znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstw i zdobywania przewagi konkurencyjnej najczęściej zdają sobie sprawę zarządzający przedsiębiorstwami
i korporacjami.
Zdaniem J. Szaban, „w firmach, w których zarządza się wiedzą, istotnym przemianom podlegać muszą struktury organizacyjne, a także sposoby kierowania ludźmi. Wraz
ze wspomnianą zmianą roli pracowników musi nastąpić przewartościowanie postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy kierującego” (Szaban, 2003: 76). Innymi słowy, wszystkie decyzje podejmowane przez kierowników wywierają istotny wpływ na otoczenie
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, dlatego duże znaczenie ma ich wszechstronność i wyobraźnia w odgrywaniu poszczególnych ról. Okazuje się bowiem, że ze
wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie i że
największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiej. Osiągnięcia przedsiębiorstwa zależą w ostatecznym rachunku od tego, czy potrafi skłonić ludzi do wydajności, czyli do pracy. Stąd zarządzanie pracownikiem i pracą jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania (Drucker, 1998: 275).
Spośród polskich naukowców z dziedziny zarządzania oraz ich publikacji na uwagę
zasługuje także opinia A. Szałkowskiego, z której wynika, że „praktyka systemowo transformujących się polskich przedsiębiorstw dowodzi, że wiedza pracowników nabiera coraz większego znaczenia. (…) Zauważa się, że potencjalni pracodawcy coraz częściej
wskazują na umiejętności i cechy, które są szczególnie preferowane w procesie rekrutacji. (…) Są to takie umiejętności, jak m.in. rozwiązywanie problemów, uczenie się, komunikacja interpersonalna, praca zespołowa czy podejmowanie ryzyka” (Szałkowski,
2006: 17).
Znaczenie wiedzy w sposób istotny wzrasta w warunkach postępującej globalizacji,
co z jednej strony daje producentom większe możliwości dotarcia ze swoimi produktami do większej grupy odbiorców, ale równocześnie oznacza też „wzrost potencjalnej liczby graczy”, a więc zaostrzenie walki konkurencyjnej (Mierzejewska, 2004: 37). Globalizacja powoduje nieodwracalne zmiany warunków konkurowania, czego głównymi
wyznacznikami są: rosnące wymagania klientów, postęp technologiczny, globalizacja
rynków pracy, silna fluktuacja kadr, upowszechnianie się nowego typu organizacji, tzw.
organizacji sieciowych, zwanych też organizacjami wiedzy. Ta ostatnia kwestia w kontekście celów niniejszego opracowania jest szczególnie istotna, gdyż wskazuje ona, iż
pojawiły się organizacje gospodarcze, wyznaczające w tej mierze coraz silniejszy trend,
które swoją strategię walki o zdobycie przewagi konkurencyjnej, opierają przede wszystkim na zarządzaniu zasobami wiedzy, w posiadaniu których się ona znajduje.
Aby jednak cele stawiane przed zarządzaniem wiedzą mogły zostać osiągnięte, konieczne jest ponowne zdefiniowanie pojęć dotyczących zasobów niematerialnych i tym
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samym, by w rozważaniach tej kwestii usunąć pewien pojęciowy zamęt. Na równi niekiedy stawia się wiedzę, kapitał intelektualny czy zasoby ludzkie, które są pojęciami bliskoznacznymi, ale bynajmniej nie tożsamymi.
B. Mikuła kapitał intelektualny definiuje jako „sumę wiedzy, jaką posiadają ludzie
tworzący organizację, a umożliwiającą przekształcenie jej zasobów na mierzalną wartość finansową przedsiębiorstwa. Jest to zatem ogół wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi jego elementami składowymi oraz całokształt przepływów wiedzy między
nimi, w postaci procesów generowania, pozyskiwania, przekształcania i gromadzenia
wiedzy, jak i ich rezultaty, czyli własność intelektualną” (Mikuła, Pietruszka-Ortyl, Potocki red., 2007: 79–80). Zarządzanie kapitałem intelektualnym staje się w gospodarce
opartej na wiedzy kluczowym źródłem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Ma ono zatem wartość strategiczną i decyduje o tym, czy dane przedsiębiorstwo osiągnie rynkowy
sukces. Z kolei zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie można określić jako zbiorowość pracowników, którzy „jako uczestnicy organizacji współdziałają ze sobą, przyczyniając się
do realizacji celów, jakie stawia ona przed sobą” (Szplit, Fudaliński, Markiewicz, Smutek, 2002: 14). Przedsiębiorstwo prowadzące politykę ukierunkowaną na pomnażanie zasobów ludzkich, pomnażanie strategicznych zasobów wiedzy, traktuje priorytetowo, ale
nie jako działanie odrębne, ale jako działanie w ramach pomnażania zasobów ludzkich.
Sięgając bowiem po jeden z możliwych sposobów w tej mierze, tj. szkoląc własnych pracowników, pozyskując na rynku pracy nowych, już dobrze wykształconych i wyposażonych w odpowiednie kompetencje pracowników, przedsiębiorstwo dąży między innymi
do pomnażania własnych zasobów wiedzy, rozumianych jako część własnych zasobów
ludzkich (Pocztowski, 2007: 276). Nadal jest to jednak, na co zwraca się stosunkowo niewiele uwagi, tylko wiedza rozproszona, trudna, o ile nie niemożliwa do wykorzystania
w procesie rozwoju organizacji. Można nawet stwierdzić, że jest to zbiór „prywatnych”
zasobów wiedzy pracowników, który nie stanowi dla organizacji żadnej wartości. Zarządzanie wiedzą, o czym będzie szerzej mowa w dalszej części rozważań, powinno doprowadzić do zintegrowania i skonsolidowania tej wiedzy wokół celów organizacji i ukierunkowanie jej na osiąganie tych celów. Konieczne jest zatem uruchomienie kanałów
przepływu wiedzy, pomiędzy poszczególnymi pracownikami, skłonienie ich do dzielenia
się wiedzą, stworzenie mechanizmów i platform wymiany informacji.
Trend ukierunkowany na tworzenie strategicznych zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie jest zatem – podobnie, jak w przypadku pomnażania zasobów ludzkich – jednym
z przejawów wzrostu znaczenia funkcji personalnej, ale efekty tego nie wyrażają się
w wymiarze jednostkowym, poprzez działalność pojedynczych pracowników ale dopiero wówczas, gdy z zespolenia wiedzy, którą oni posiadają, powstanie nowa jakość, coś
w rodzaju zbiorowej wiedzy, „zbiorowej mądrości” całej organizacji. To podstawowa
przesłanka, by przedsiębiorstwo stało się „organizacją uczącą się”, a więc taką, w której
cała jej wiedza jest poszczególnym jej członkom łatwo dostępna za sprawą mechanizmów
jej przepływu oraz platform jej wymiany. Innymi słowy, wówczas rozproszona wiedza
pracowników przedsiębiorstwa, staje się dla niego użyteczna jako całość, gdy przestanie
być prostą sumą „prywatnych” zasobów wiedzy, a stanie się swoistym systemem, umożliwiającym łączenie tych zasobów w nową jakość. Tylko wtedy możliwe jest sięganie
przez przedsiębiorstwo po posiadane przez nie zasoby.
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2. Wiedza jako przedmiot zarządzania
Podstawą wszystkich systemów ekonomicznych jest niewątpliwie wiedza, a wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze zależą od jej społecznie zgromadzonych zasobów (Toffler, 1997: 76). Wiedza jest substytutem wszystkich czynników produkcji i postępu społecznego, powstaje z danych, by przez kolejne agregacje i połączenia dać informację,
a w końcowym ciągu tego samego procesu wiedzę. Trzeba natomiast podkreślić, że zbiór
danych nie musi być informacją, a zbiór informacji nie musi być wiedzą (Majta, 2003:
Nonaka, Takeuchi, 2000: 80).
Podkreślenia wymaga fakt, że wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest nie samo posiadanie wiedzy, lecz umiejętne zarządzanie wiedzą. Rozpatrując ten problem
w aspekcie biznesowym uważa się, że zarządzanie wiedzą jest jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu przedsiębiorstw w grze rynkowej i zdobywaniu przez
nie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji. Przedsiębiorstwa nie przywiązujące do tego należytej wagi narażają się na osłabienie swojej pozycji rynkowej. Firmy
sceptycznie podchodzące do efektywności i przydatności zarządzania wiedzą w procesie
zarządzania, wagę tego czynnika dostrzegają dopiero poniewczasie. Większość firm –
twierdzi Gilbert Probst1 – ze względu na ową postawę sceptycyzmu czy lekceważenia
wagi zarządzania wiedzą „uświadamia sobie istnienie strategicznych zasobów wiedzy
dopiero wówczas, gdy sprzedały część firmy, przekazały innym firmom część swoich dotychczasowych kompetencji w procesie outsourcingu lub gdy wiedza zostaje utracona na
skutek odejścia kluczowych pracowników” (wywiad z Gilbertem Probstem, 2004: 19).
Zarządzanie wiedzą definiuje on jako sumę „wszystkich inicjatyw i narzędzi, które wspierają procesy: lokalizacji, pozyskiwania, rozwijania, dzielenia się i rozpowszechniania,
mierzenia i definiowania odpowiednich zasobów wiedzy w firmie” (wywiad z Gilbertem
Probstem, 2004: 18). Nie należy wszakże kwestii tej ujmować w sensie czysto operacyjnym, jako określoną czynność do wykonania w procesie zarządzania firmą, ale rozpatrywać w szerszym kontekście uwarunkowań kulturowych, technologicznych i procesowych. Zarządzanie wiedzą, to nie tylko kwestia użycia kolejnego instrumentu
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, o czym będzie szerzej w dalszej części rozważań. Zarządzanie wiedzą musi być funkcją przemian w zakresie kultury organizacyjnej, przewartościowań w podejściu do roli czynnika ludzkiego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz uświadomienia sobie przez zarządzających rzeczywistej roli strategicznych
zasobów wiedzy w osiąganiu przez nie założonych celów i urzeczywistnianiu wytyczonej misji (Mierzejewska, 2004: 14). Już ponad 10 lat temu „Industry Week” pisał, iż jednym z zasadniczych problemów, z jakimi stykają się menedżerowie jest to, w jaki sposób, reagując na zmiany w światowej gospodarce, dostosować zarządzanie do coraz
powszechniejszego trendu uznawania wiedzy, jako najistotniejszego wskaźnika kreacji
ekonomicznego wyniku przedsiębiorstwa. Wiedza zatem, a nie aktywa fizyczne i finansowe, według cytowanego pisma jest podstawowym czynnikiem tworzenia wartości dodanej (LaBarre, 1996: 53, cyt. za: Edvinsson, Malone , 2001: 11).
1 Gilbert J.B. Probst – prof., wykłada na Uniwersytecie w Genewie. Specjalizuje się w dziedzinie
zarządzania i zachowań organizacyjnych. Jest autorem i współautorem wielu książek oraz artykułów na
temat organizacji uczących się, zarządzania wiedzą i struktur organizacyjnych.
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Od tamtego czasu problem ten uległ nie tylko wyostrzeniu, ale nabrał też nowej, niespotykanej dotąd dynamiki. Tym samym pojawiła się nieuchronna konieczność poszerzenia problematyki zarządzania i objęcie nim także wiedzy. Zarządzanie wiedzą jest elementem trendu, charakterystycznego dla przełomu stuleci, ukierunkowanego na tworzenie
wartości (Pocztowski, 2007: 20). Tym samym więc można przyjąć, że każde przedsiębiorstwo zatem, dążące do zdobycia przewagi konkurencyjnej musi docenić wagę zarządzania wiedzą i uwzględniać ją w strategii swojego rozwoju.
Zdaniem cytowanego już G. Prosta, dobra strategia zarządzania wiedzą powinna
obejmować następujące elementy: sprecyzowanie celów, lokalizacja wiedzy (by zawsze
była dostępna), pozyskiwanie wiedzy, rozwój wiedzy, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, wykorzystywanie wiedzy, zachowywanie wiedzy, mierzenie jej i ocena
(wywiad z Gilbertem Probstem, 2004: 19). Wśród wymienionych elementów za najistotniejsze uznać należy te, które prowadzą, o czym już nadmieniano, do przekształcenia organizacji w „organizację uczącą się”. Wymaga to wszakże, na co z całą mocą należy
zwrócić uwagę, zasadniczych przewartościowań w podejściu do kwestii, jaki w istocie pożytek przynosi posiadanie wiedzy. Musi przede wszystkim nastąpić zerwanie z egoistycznym i indywidualistycznym paradygmatem, iż „wiedza daje władzę” i zastąpienie go innym – „cenimy dzielenie się wiedzą”2. Mówimy tu w gruncie rzeczy o istotnym
przewartościowaniu etycznym: etyka indywidualnej korzyści musi, aby zarządzanie wiedzą mogło spełnić swoje zadania, zostać zastąpiona etyką korzyści zbiorowej (organizacyjnej).
Między posiadaniem wiedzy a skłonnością do dzielenia się nią nie zachodzi prosty
związek przyczyno-skutkowy, to znaczy, że fakt posiadania wiedzy przez jednostkę nie
oznacza automatycznie, że jest ona dostępna innym, czy ściśle – że możliwe jest udostępnienie jej innym. Niekoniecznie musi to wynikać ze złej woli jednostek, ale właśnie
z wyznawanego i praktykowanego systemu wartości, w którym imperatyw dzielenia się
z innymi czymkolwiek, wiedzy nie wyłączając, nie jest zbyt mocno eksponowany. Jeżeli człowiek jest zmuszany w jakikolwiek sposób do postępowania wbrew swojemu systemowi wartości, dochodzi do konfliktu między tym co on robi, a tym co uważa za ważne. Innymi słowy, aczkolwiek teoretycznie można wyobrazić sobie stworzenie takiego
systemu represyjnego, który zmuszałby posiadaczy wiedzy do dzielenia się nią, ale z pewnością nie byłoby to efektywne. Poza tym niepodobne byłoby stworzenie obiektywnego
narzędzia służącego do pomiaru, czy istotnie przekazał organizacji całą wiedzę, jaką posiadał. Jednym zatem z istotnych, o ile nie kluczowych problemów, jaki należy rozwiązać w procesie zarządzania wiedzą jest doprowadzenie do wspomnianego „przełomu
etycznego” i skłonienia tych, którzy wiedzę posiadają, do tego by zechcieli się nią dzielić dobrowolnie i w pełni, dla dobra organizacji. „Zachęcenie ludzi do dzielenia się swoją wiedzą jest największym wyzwaniem w systemie zarządzania wiedzą” – podkreśla stanowczo A.J. Fazlagič3.
Problem powyższy jest podstawowym dla efektywności procesu zarządzania wiedzą. Jego rozwiązanie jest wszakże związane z pokonaniem wielu trudności. A.J. Fazla2
3
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gič i R. Gut wymieniają aż 16 przypadków utrudniających dzielenie się wiedzą w organizacjach. Wymieniają wśród nich brak entuzjazmu, różnorodność kultury i tradycji, z jakimi utożsamiają się pracownicy, obawa przed utratą wiedzy oznacza utratę władzy, chaos komunikacyjny i pojęciowy, uprzedzenia wobec technologii (Andrzejewska, 2006:
29–30), z uwagi na to, iż wiedza, kojarzy się najczęściej z nowoczesnymi technologiami
informatycznymi, co bynajmniej – jak będzie jeszcze mowa – jest jeszcze jednym przejawem pojęciowego chaosu w obrębie rozpatrywanej problematyki.
Są to niewątpliwie przeszkody ważne, których nie da się jednak usunąć bez zasadniczych przemian systemowych w zakresie organizacji przedsiębiorstw, przeobrażeń w kulturze organizacyjnej, zwłaszcza zaś w podejściu do roli relacji między jednostką a grupą, między jednostką a organizacją. Jak pisze cytowana już B. Mierzejewska,
„najistotniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed firmami jest zrozumienie, że w XXI wieku pracownicy powinni przestać być traktowani jako zasób, który realizuje tylko codzienne zadania, a zacząć być traktowani jak kapitał, który stale pracuje na przyszłą wartość”
(Mierzejewska, 2004: 14). Innymi słowy, odpowiednio wykorzystane zasoby wiedzy
w firmie, będące częścią zasobów ludzkich, mogą sprzyjać rozwojowi firmy, wykorzystane w sposób nieodpowiedni, albo w ogóle bagatelizowane stają się czynnikiem hamującym ten rozwój. Jedną z pierwszoplanowych przesłanek dobrego zarządzania staje się
więc właściwe, optymalne, ukierunkowane na cele rozwojowe, wykorzystanie istniejących w firmie zasobów wiedzy, tj. przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, aby
wiedza poszczególnych pracowników stała się częścią wiedzy organizacji, a więc, aby
wiedza pojedynczego pracownika służyła celom grupy, a on sam stał się w sposób stały,
nieodwołalny i niepodważalny skłonny do dzielenia się swoją wiedzą z innymi.
Do szczególnej wagi urasta w związku z powyższym kwestia kontraktu psychologicznego, jednego z najistotniejszych komponentów współczesnej kultury organizacyjnej,
na co w rozważaniach dotyczących zarządzania wiedzą, czy ściślej – tworzenia przesłanek jego efektywności, nie zwraca się takiej uwagi, na jaką ona zasługuje. Z tego względu warto jest się nad nim dłużej zatrzymać.

3. Istota kontraktu psychologicznego
W swoim życiu człowiek jest uwikłany w szereg zobowiązań kontraktowych. Najczęściej ma do czynienia z kontraktami o charakterze formalnym: kontrakt małżeński,
umowa o pracę, umowa o dostawę prądu, wynajem mieszkania itp. To co wszystkie te
kontrakty łączy, to czynnik wymiany, tzn. że strony związane kontraktem zobowiązują
się do świadczenia określonych usług lub przestrzegania określonych reguł. Osobną kategorią kontraktu jest kontrakt społeczny, obejmujący system władzy, prawa obywatelskie, głosowanie i wybory, stosunki społeczne, prawa jednostki, mechanizm decyzyjny
itp. (van Dyke, 2000: 17–19). Generalnie chodzi tu o wszelkiego rodzaju więzi, jakie są
niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa na wszystkich poziomach i we wszystkich
wymiarach.
Rozciągnięcie pojęcia kontraktu na sferę psychologiczną nastąpiło w naukach społecznych stosunkowo niedawno, w 1960 roku, za sprawą C. Argyrisa. W ślad za konty-
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nuatorem i komentatorem jego dokonań E.H. Scheinem, kontraktem psychologicznym
nazywa się „niepisany zbiór oczekiwań działający cały czas pomiędzy członkiem każdej
organizacji a różnymi kierownikami i innymi osobami w tej organizacji” (Makin, Cooper, Cox, 2000: 10). W kontrakcie psychologicznym najistotniejsze są jednak nie kwestie ekonomiczne, ale oczekiwania dotyczące kwestii niematerialnych, tj. przede wszystkim szeroko pojmowanych relacji osobistych pomiędzy członkami organizacji,
usytuowanymi na różnych szczeblach w strukturze organizacji, lojalność i zaufanie. Rezultatem kontraktu psychologicznego jest między innymi chęć po stronie danej jednostki pełnego, na miarę posiadanych sił i możliwości, uczestnictwa w działalności organizacji. Dotyczy to wszakże sytuacji, gdy jednostka w pełni, czy ściślej – na ile tylko to z jej
strony możliwe, identyfikuje się z celami tej organizacji i z pełnym przekonaniem działa na rzecz ich urzeczywistnienia.
Każdy kontrakt obejmuje dwa poziomy: treści i procesu. O ile w relacjach typu ekonomicznego treścią kontraktu jest uzgodniona w kontrakcie zapłata za wykonywaną pracę, a procesem – procedury dyscyplinujące pracownika w zakresie wykonywania przezeń obowiązków kontraktowych, o tyle w kontrakcie psychologicznym na plan pierwszy
wysuwają się takie kwestie jak akceptacja tego wysiłku ze strony zwierzchnika i oczekiwanie nagrody za wysiłek ze strony podwładnego (treść) i prawa do uzgodnienia (proces)
(Makin, Cooper, Cox, 2000: 11). Generalnie więc warunkiem wspomnianej identyfikacji jednostki z organizacją i jej celami jest to, w jaki sposób jest ona przez tę organizację
traktowana, w jaki sposób formułuje się pod jej adresem oczekiwania, w jaki sposób się
je potem egzekwuje, a zwłaszcza – czy w ogóle się egzekwuje, tj. czy poza sformułowaniem oczekiwań organizacja stosuje inne bodźce, mające skłaniać ją do identyfikacji z jej
celami.
Kontrakt psychologiczny bywa niekiedy ujmowany jako „lojalność w wymianie
bezpieczeństwa” (Bańka, Łącała, Noworol, Ratajczak, 2002: 33). Istotę tak rozumianego kontraktu psychologicznego można, w sposób opisowy, ująć następująco: „Dobra oferowane przez pracobiorcę, to: przyrzeczenie nie opuszczenia firmy w biedzie (lojalność),
konformizm, gotowość do wykonywania przydzielonych zadań, zaufanie, że „Oni” dotrzymają obietnic. Dobra oferowane przez pracodawcę obejmują bezpieczeństwo oraz
pewność zatrudnienia, perspektywy awansowe, szkolenie, opiekę w nagłej potrzebie”
(Makin, Cooper, Cox, 2000: 34).
Najkrócej, a zarazem w sposób najbardziej potoczny, rzecz w związku z powyższym
ujmując, kontrakt psychologiczny to w takim ujęciu to, aby obie jego strony mogły na sobie polegać: ze strony podwładnego oznacza to oczekiwanie szacunku, ze strony
zwierzchnika – przynależności, rozumianej najczęściej jako identyfikacja z celami organizacji. Według B. Mikuły, „trudno jest mówić o uzyskaniu postaw zaangażowania, zaufania i ukierunkowania twórczego, jeśli między ludźmi nie będzie występował wzajemny szacunek. Jego brak może być silną barierą w procesach komunikacji międzyludzkiej,
które są podstawą funkcjonowania każdego typu współczesnej organizacji” (Mikuła,
2006: 219). Swoisty związek emocjonalny, jaki się na tym tle tworzy, a mający za swoją
treść podstawową troskę o pomyślność tejże organizacji, można nazwać zatem kontraktem psychologicznym. Kontrakt psychologiczny „to, zespół przekonań ludzi, co do warunków i zasad realizacji uzgodnień, przyrzeczeń i obietnic w odniesieniu do pracy i wy-
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nikających z nich korzyści, tak po stronie pracodawcy, jak i pracobiorcy” (Makin, Cooper,
Cox, 2000: 33).
Jednak problem lojalności, przywiązania i zaufania pracowników wobec firmy ma
charakter dwubiegunowy, tzn. wszystkie te cechy mogą w pewnej płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich nabierać na sile, ale mogą też być nieświadomie przez złe działania
osłabiane. Zdaniem P. Cappelli, „lojalność wobec firmy może zanikać, ale wobec kolegów nie. Poprzez zachęcanie do nawiązywania więzi społecznych pomiędzy kluczowymi pracownikami firmy często znacząco redukuje się rotację pracowników, których umiejętności są wysoce poszukiwane” (Cappelli I/II, 2000: 108).
Istotną, odrębną od innego rodzaju kontraktów, cechą kontraktu psychologicznego
jest to, że nie jest on zawierany w formie spisanej, chociaż przenika wszystkie aspekty
funkcjonowania jednostki w organizacji. W przypadku organizacji ekonomicznej obejmuje on: miejsce jednostki w organizacji, sferę jej motywacji, relacje interpersonalne, zarządzanie itp. (Makin, Cooper, Cox, 2000: 19). W przypadku kontraktu ekonomicznego (oraz
wszelkich innych kontraktów społecznych) występuje relatywna stabilność regulowana
postanowieniami zawartymi na piśmie, na które zmiany w stylu zarządzania organizacją
czy typu przywództwa mają wpływ o tyle, o ile znajdą odzwierciedlenie w spisanych warunkach jego realizacji. Kontrakt psychologiczny natomiast „znajduje się w permanentnym stanie zmiany i rewizji (…), każda zmiana sposobu zorganizowania pracy – czy jej
fizycznego, czy społecznego charakteru – będzie miała na ten kontrakt wpływ. Im dłużej
ludzie pozostają w organizacji, tym bardziej obszar pokrywany przez kontrakty psychologiczne wydaje się rozszerzać. Ukryte wzajemne oczekiwania i zobowiązania obejmują coraz większą część relacji pomiędzy pracownikiem a organizacją” (Makin, Cooper,
Cox, 2000: 13).
Powyższe warunki kontraktu psychologicznego dotyczą wszakże sytuacji, gdy istnieje stała, bezpośrednia, długofalowa, określona umownym czasem trwania kontraktu formalnego, relacja między poszczególnymi uczestnikami organizacji, których kontrakt psychologiczny dotyczy. Kontrakt psychologiczny w powyższym rozumieniu, właściwy dla
gospodarki industrialnej, ale także dla etatystycznych zależności funkcjonujących w gospodarce postindustrialnej, nazywany był kontraktem relacyjnym (Bańka, Łącała, Noworol, Ratajczak, 2002: 33). Tymczasem w społeczeństwie wiedzy i gospodarce opartej
na wiedzy, o czym warto pamiętać, w których coraz większe jest zapotrzebowanie na pracowników wiedzy występujących w roli konsultantów, osób zatrudnianych celem rozpatrzenia określonych trudnych spraw organizacji, identyfikujących się bardziej z własną
wiedzą niż pracodawcą, cieszących się społeczną renomą z jednej strony i dużym poczuciem osobistej niezależności z drugiej – kontrakt psychologiczny oparty o zależności hierarchiczne wydaje się być mało realny, o ile w ogóle wykonalny. Pracownicy wiedzy to
menedżerowie, liderzy, specjaliści, niełatwo, o ile w ogóle, wchodzący w relacje zależności emocjonalnej ze swoimi formalnymi zwierzchnikami. Dla zarządzania wiedzą to
okoliczność niezmiernie istotna. Jego skuteczność i efektywność w dużej mierze zależy
od tego, czy osoby posiadające wiedzę, obok tego, że zechcą się z firmą nią dzielić i dla
jej dobra ją pomnażać, będą pozostawać z nią w bardziej zażyłych, psychologicznych relacjach, czy też będą swoją wiedzę udostępniać tak jak towar, według reguł rynkowych
i handlowych. Zasadniczo dla firmy cenniejsi są ci, którzy z firmą się identyfikują do
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pewnego stopnia emocjonalnie, jako, że ich poziom zaangażowania jest dużo wyższy, od
poziomu zaangażowania tych, którzy dzielenie się wiedzą, co jest – jak już nadmieniano
– jednym z istotnych ogniw cyklu zarządzania wiedzą, traktują w kategoriach wyłącznie
merkantylnych. Nie oznacza to jednak, że należy w zarządzaniu wiedzą w firmie całkowicie rezygnować z ekspertów, specjalistów. Należy wszakże wobec nich wystąpić z innymi regułami kontraktu psychologicznego tak, aby i tego rodzaju osoby skłonić do maksymalnego zaangażowania na rzecz firmy i osiąganiu przez nią założonych celów
i realizacji przez nią wytyczonej misji, a wiec w rozpatrywanym przypadku – zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Zasadniczo więc, podkreślić należy z całą mocą,
skłonienie pracowników przedsiębiorstwa, by zechcieli się dzielić wiedzą z innymi,
a więc oddawali swoją wiedzę na użytek wspólny, nie może się ograniczać tylko do bodźców materialnych czy oddziaływania perswazyjnego. Konieczne jest doprowadzenie do
bliższych więzi psychicznych pracownika z przedsiębiorstwem, co pozwoli mu lepiej się
identyfikować nie tylko z tymże przedsiębiorstwem jako organizacją, ale i z jego tkanką
społeczną.

Zakończenie
W zarządzaniu wiedzą należy, jak z powyższego wynika, stawiać przede wszystkim
na czynnik ludzki. Podkreślić należy z naciskiem, że rola czynnika ludzkiego w zarządzaniu wiedzą jest podstawowa i niepodważalna. Obok wspomnianego już kontraktu psychologicznego, w procesie zarządzania wiedzą trzeba spełnić szereg dalszych warunków, by
dzielnie się przez pracownika tymi zasobami z firmą było efektywne, tj. służyło jej rozwojowi i zdobywaniu przez nie przewagi konkurencyjnej. Zgodzić się należy, że efektywność zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie zależy również od takich czynników, jak
(Mierzejewska, 2004: 14–17):
• permanentne stwarzanie pracownikom warunków do dzielenia się wiedzą,
• stymulowanie dzielenia się wiedzą przez pracowników (tu należy wskazać na istotną rolę technologii IT),
• tworzenie kultury dzielenia się wiedzą wokół takich wartości, jak współpraca,
otwartość, zaufanie, nadrzędność celów grupowych, uczenie się na błędach, stałe
uczenie się, stałe przełamywanie schematów i stereotypów, walka z rutyną.
Gotowość do dzielenia się wiedzą, o której mowa, to zatem przede wszystkim funkcja ludzkich postaw, wyznawanego systemu wartości i wreszcie kultury organizacyjnej,
panującej w firmie, którą w ostateczności także tworzą ludzie, a nie najnowsze techniki
i technologie, którymi się oni posługują. Te mogą jedynie wspierać proces zarządzania
wiedzą wówczas, gdy pracowników łączy z firmą kontrakt psychologiczny, a kultura organizacyjna ukierunkowana jest na realne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników, a nie pozostaje tylko w sferze deklaracji, o czym pracownicy bardzo szybko się mogą przekonać, co radykalnie obniża ich gotowość do wykorzystywania
posiadanych zasobów wiedzy zgodnie z potrzebami i celami firmy. W takim przypadku
nie potwierdza się zasada, że wiedza oznacza „zdolność do podejmowania działania”
(Davenport, Prusak, 1998: 6).
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Powyższe wskazania są zasadniczym przeciwieństwem błędnej praktyki w zarządzaniu firmą w ogóle, która nie tylko nie służy jej rozwojowi, a więc także zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, ale wręcz ten rozwój blokuje. Błędna praktyka (np. kultura organizacji nie sprzyjająca wymianie opinii i poglądów, niejasna polityka bezpieczeństwa,
brak wzmocnienia bodźców do dzielenia się wiedzą, brak zaufania do źródła wiedzy oraz
brak właściwego obiegu informacji) prowadzi także do rozluźnienia więzi pracownika
z firmą, tj. przede wszystkim do rozluźnienia kontraktu psychologicznego, którego wagę w funkcjonowaniu firmy podkreślono.
Dopiero po spełnieniu powyższych warunków i uniknięciu wyliczonych powyżej
błędów można mówić, że zarządzanie wiedzą istotnie zapewnia firmie zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wówczas wiedza wewnętrzna i zewnętrzna firmy staje się strategicznym zasobem, korzystnie odróżniającym tę firmę od otoczenia konkurencyjnego. Powstają w ten sposób warunki do przekształcenia zasobów wiedzy w jeden z zasobów
umożliwiających rozwój firmy, która dzięki jego posiadaniu, w warunkach, gdy zasobu
tego nie posiadają konkurenci, zdobywa nad nimi trwałą przewagę. Pamiętać też należy,
że decydującym czynnikiem w tworzeniu tych zasobów jest czynnik ludzki, a więc pracownicy związani z firmą nie tylko formalnym kontraktem, tj. umową o pracę, ale także
kontraktem psychologicznym, znacznie podnoszącym gotowość takiego pracownika do
identyfikacji z firmą, jej celami oraz wytyczoną misją. Technologie IT mogą być jedynie
wspierać ludzkie wysiłki w tej mierze, ale nie mogą ich zastąpić.
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The Role of a Human Factor and Psychological Contract in Managing
the Knowledge in Conditions of Globalization
Summary
The modern business world is characterized by dynamic, changing markets and
continuous technological advance. This article focuses on an issue related to a definition
of the meaning of a man and his location in an organization that works in conditions of
globalization. Certainly, the meaning of human as the source of knowledge in the
development of organization is not a new subject. Knowledge is intrinsically linked to
people and enables them to act. Modern organizations base their theory on the knowledge
they can exploit to improve the competence of the employee, his loyalty and commitment
to the company which aims at the competitive predominance. The identification of
knowledge is necessary for the effective implementation of knowledge management
system. Above all, presented theoretical analysis pinpoints mainly on discussing a man’s
role and psychological contract in managing the knowledge.
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