Teksty…

Kapita∏ „ponowoczesny”
jako Big Brother
Przy pomocy „ponowoczesnego zarzàdzania zasobami
ludzkimi” kapita∏ dà˝y dziÊ do czegoÊ, do czego tradycyjnie
nie dà˝y∏ kupujàc ten szczególny towar, bez którego by∏by
nikim i niczym, jakim jest si∏a robocza. Chce posiàÊç swoich
pracowników, aby poszerzyç granice wyzysku pracy. Pisze o
tym Stéphane Haefliger, szwajcarski socjolog, profesor na
Uniwersytecie Lozaƒskim. Istnieje pilna potrzeba
wypracowania przez ruch robotniczy skutecznej strategii i
taktyki oporu pracowniczego wobec tej najnowszej strategii
kapita∏u.
publié in http://www.attac.pl/?lg=pl&kat=1&dzial=65&typ=2&id=146
Kryteria naboru i selekcji za∏óg przez wspó∏czesne przedsi´biorstwa nie tyle ogniskujà si´
na umiejetnoÊciach technicznych potencjalnych pracowników, ile na cechach ich
osobowoÊci i zachowaniu, zgodnie z wymogami bardziej osobistego, g∏´bszego, a tym
samym bardziej alienujàcego (wyobcowujàcego) akcesu do przedsi´biorstwa.
Dawniej przedsi´biorstwa oczekiwa∏y od swoich pracowników, aby byli obecni i pracowali.
Teraz wymagajà od nich, aby byli przejrzyÊci. Dawniej w fabrykach Frederic Winslow
Taylor i Henry Ford uganiali si´ za cia∏em i ruchami. DziÊ przedmiotem zach∏annoÊci sà
wartoÊci, przekonania, wn´trze, osobowoÊç pracowników. To przejaw wa˝nej ewolucji
socjologicznej.
Pod wp∏ywem „ponowoczesnego” zarzàdzania, granica mi´dzy sferà prywatnà a sferà
publicznà staje si´ stawkà w historycznej walce. Za przyk∏ad niechaj s∏u˝y program Big
Brother, który eksponuje medialnie coÊ, co dawniej ukrywano – intymnoÊç.
Mened˝erowie szukajà „totalnej efektywnoÊci” z wielkimi operatorami organizacji
matrycowej, logiki sieciowej, biura wirtualnego, zespo∏u, si∏y zadaniowej, incentive
(bodêca motywacyjnego, motywatora), fringe benefit (Êwiadczenia lub korzyÊci
dodatkowej, stanowiàcej elementy wynagrodzenia i otrzymywane jako dodatek do ró˝nych
form p∏acy gotówkowej; mo˝e to byç premia, szkolenie itd.). Temu modelowi zarzàdzania
odpowiada wspó∏pracownik wymienny, swojego rodzaju superman, którego zalety
osobiste („wiedza o tym, jak byç”) stajà si´ tak samo wa˝ne dla jego kariery, jak talenty
zawodowe (wiedza o tym, jak to si´ robi”).
Dawniej, z wyjàtkiem troski o to, jakie poglàdy polityczne i zwiàzkowe ma przysz∏y
pracownik, kierownicy dzia∏ów osobowych przede wszystkim badali zdolnoÊci
„techniczne” kandydatów – zdolnoÊci, których gwarancjà by∏y doÊwiadczenia zawodowe,
potwierdzone przez Êwiadectwa pracy i uÊwi´cone przez kart´ warunków.
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Obecnie kierownicy zasobów ludzkich uzupe∏niajà swoje Êledztwo niezwykle uwa˝nie
studiujàc „profil osobowoÊciowy” potencjalnego kandydata, jego „kompetencje
spo∏eczne”, „inteligencj´ emocjonalnà” (lub iloraz emocjonalny), odpornoÊç, talent w
zakresie tworzenia wi´zi, animowania sieci wewn´trznych, komunikowania, zarzàdzania
konfliktami. Innymi s∏owy – zdolnoÊç kandydata do sprostania nowym kanonom
doskona∏oÊci organizacyjnej.
Na podbój intymnoÊci
Podczas specyficznych wywiadów (przy naborze, wartoÊciowaniu, karaniu, zwolnieniu z
pracy) przedsi´biorstwa pozwalajà sobie na to, co przedtem by∏o zakazane – na
prowadzone w pseudonaukowy sposób przes∏uchania pracownika na temat jego walorów
osobistych (czy pan/i jest „dominujàcy/a, czy te˝ ma „sk∏onnoÊç do naÊladowania”?),
psychiki (czy pan/i jest „emotywny/a, czy te˝ „racjonalnya”?), intymnoÊc (czy ma pan/i
potrzeb´ czuç si´ docenionym/nà, dlaczego pan/i si´ rozwiód∏/od∏a?), zalety osobiste
(prosz´ opisaç swoje trzy mocne strony), poglàdy (jakie sà pana/i wartoÊci?), Êrodowisko
spo∏eczne (zawód ojca i partnera/ki, przynale˝noÊç do klubów: Rotary, Lions, Kiwanis?),
umiejetnoÊci w dziedzinie uwodzenia, organizacji, komunikacji (czy pan/i uwa˝a si´ za
emocjonalnie inteligentnego/à?) itd.
Mened˝ment typu Big Brother wymaga ca∏kowitej przejrzystoÊci akt osobowych, które
dotychczas nale˝a∏y tylko i wy∏àcznie do danej jednostki. To, co cz∏owiek mia∏ „tylko
dla siebie”, ju˝ nie jest tylko dla niego. Sta∏o si´ terenem podboju przez przedsi´biorstwo.
Po to, aby to osiàgnàç, wypracowano i wdro˝ono liczne „instrumenty” zarzàdzania. Wypada
tu wspomnieç o testach psychometrycznych i innych radosnych assessment centers, czyli
tzw. oÊrodkach oceny, zwanych te˝ ocenami zintegrowanymi, przeprowadzanych i
tworzonych z woli dyrekcji przedsi´biorstw – z ich woli, aby si´ nie pomyliç przy naborze
personelu.
Dyrekcje uwa˝ajà, ˝e z∏a umowa drogo kosztuje i wszyscy mened˝erowie czytali
streszczenia os∏awionego „dzie∏a” pt. „Zasada Petera”.
Nie ma to jak raport zewn´trznego konsultanta, który oceni ogó∏ spoÊród tysiàca i jednej
kompetencji wymaganej na danym stanowisku. Im dro˝szy taki raport, tym bardziej bierze
si´ go na serio. Tak oto, czasem w samych przedsi´biorstwach, a czasem na zewnàtrz,
czasem bardzo profesjonalnie i etycznie, innym razem wcale nie profesjonalnie ani nie
etycznie, organizuje si´ oÊrodki oceny.
Cz´sto zak∏ada si´, ˝e takie dyspozytywy „naukowe” pozwalajà sprawdziç, czy kandydat
pasuje do profilu stanowiska, wyznaje „wartoÊci przedsi´biorstwa”, poÊwi´ca si´ swoim
klientom, a jednoczeÊnie jest zintegrowany z zespo∏em. Mo˝na to nazwaç „zarzàdzaniem
antyteflonowym”, które w ostatniej instancji wymaga, aby pracownik zespoli∏ si´ z
przedsi´biorstwem.
Z wielkà pomocà testów psychometrycznych, wÊród których najbardziej znany pozostaje
Myers-Briggs Type Indicator, konsultanci uspokajajà pracodawców oferujàc im „naukowe”
syntezy osobowoÊci kandydatów. Po to, aby uzyskaç pewne dane osobowe kandydata,
stosuje si´ równie˝ odgrywanie ról, rozmowy ustrukturyzowane, konfrontacje i symulacje
informatyczne.
Nie kwestionujàc podstaw tych praktyk, wypada wskazaç na naiwne pretensje „naukowe”
takich poczynaƒ, gdy˝ p∏ywa si´ w nich w czystym empiryzmie – nabór personelu
pozostaje bardzo subiektywna dyscyplinà. Trudno bowiem prowadziç przez pó∏ dnia
obserwacje jednego czy kilku kandydatów po to, aby ustaliç g∏ówne cechy ich zachowaƒ,
a nast´pnie skonfrontowaç je z wymogami stanowiska pracy i szerzej, z „kulturà
przedsi´biorstwa” – to kolejne dziwne poj´cie socjologiczne.
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Naukowa wartoÊç tego rodzaju poczynaƒ jest prawie ˝adna – taka, jak wartoÊç fizjonomikii,
grafologii i numerologii, które – rzecz zaskakujàca – nadal stosujà werbownicy i
selekcjonerzy. Na razie wszystko wydaje si´ dozwolone i coaches otaczajà si´ psychiatrami
i psychoanalitykami. To bardzo dziwne w gospodarce, która – z drugiej strony – chce
uchodziç za bardzo racjonalnà.
Testy psychometryczne sà tylko jednym z narz´dzi w arsenale „ponowoczesnego”
zarzàdzania. Innym jest szkolenie. Nie ma potrzeby precyzowaç, ˝e nie chodzi tu o
szkolenie „techniczne” (np. kurs informatyki, który ma s∏u˝yç opanowaniu podstaw
oprzyrzàdowania aplikacyjnego), lecz o szkolenie „zachowania”, mocno zwiàzane z
osobistym rozwojem jednostki.
Tak wi´c, dyrekcje przedsi´biorstw nie wahajà si´ ju˝ wysy∏aç swoich wy˝szych kadr na
kursy survivalu w d˝ungli, gdzie pos∏ugujà si´ one systemami maskujàcymi, przebierajà si´
za rangers i przez ca∏y tydzieƒ Êpià w namiotach polowych. Niedawno kierowników
wielkiego banku szwajcarskiego zaproszono na tydzieƒ do oÊrodka szpitalnego z chorymi
na pe∏noobjawowe AIDS.
Przeobraziç jednostk´
Analiza transakcyjna (TA), programowanie neurolingwistyczne (NLP), szkolenie na
stanowisku pracy (coaching) skupiona na osobie, eneagram (empiryczny model
dziewi´ciokàtnej struktury osobowoÊci) wyst´pujà we wszystkich katalogach szkolenia w
nawet najbardziej konserwatywnych przedsi´biorstwach.
W ogromnej cenie sà treningi outdoorowe: rafting – sp∏ywy pontonowe dzikimi górskimi
rzekami czy, co szykowniejsze, chodzenie po roz˝arzonych w´glach pod kierownictwem
Anthony Robbinsa (9), najnowszego modnego guru, a nawet skok na band˝i po∏àczony z
canyoningiem – pokonywaniem dzikich rzek w najbardziej niebezpiecznych miejscach, np.
zjazdami wodospadami.
Jest równie˝ mnóstwo praktyk z dziedziny „psychologii sukcesu”, medytacji, wyzwalania
pozytywnej energii, „futuryzmu”, zarzàdzania samym sobà, asertywnoÊci, zarzàdzania
konfliktami, identyfikacji przekonaƒ „ograniczajacych”. Zarzàdzanie „ponowoczesne” to
wyraênie psy-management – zarzàdzanie w wymiarze psychologicznym. Sta∏o si´
ewangeliczne.
Proponowane pracownikom kursy nie stawiajà sobie banalnych celów szkoleniowych – ich
celem jest „przeobra˝enie” jednostki. Zachowujàc pewnà ostro˝noÊç, przypomnijmy, ˝e
szkolenie (formation) i wydajnoÊç (performance) posiadajà ten sam korzeƒ etymologiczny.
„Wzbogaciç prze˝ycia wspó∏pracowników”, „rozwijaç ich zdolnoÊç s∏uchania”,
„stymulowaç ich kreatywnoÊç” itd. to niektóre spoÊród szlachetnych celów, do jakich dà˝à
wspó∏czeÊni mened˝erowie.
Pracownicy, rzecz jasna, nie dajà si´ temu przewrotnemu zarzàdzaniu wywieÊç w pole. Z
∏atwoÊcià rozumiejà, ˝e mened˝ment u˝ywa strategii zmierzajàcej „do nak∏onienia
jednostek do pracy, kontrolowania ich, wciàgni´cia w pu∏apk´ w∏asnych pragnieƒ,
manipulowania nimi i ich uwodzenia” (Eugene Enriquez w ksià˝ce „Les jeux du pouvoir et
du désir dans l´entreprise”).
Wi´kszoÊç bardzo dobrze wie, jak udaremniç fortele i wymogowi przejrzystoÊci pracownika
przeciwstawiç taktyk´ oporu. Czujà intuicyjnie, ˝e takie zarzàdzanie zmierza do zniesienia
dystansu mi´dzy pracownikiem a przedsi´biorstwem i ˝e chodzi o to, aby pracownik
przyswoi∏ sobie „wartoÊci” przedsi´biorstwa. Nie pragnà chodziç po roz˝arzonych w´glach
ani prze˝ywaç rajdów survivalowych, ani chodziç na kursy „zarzàdzania samym sobà”, aby
byç psychoanalizowani w miejscu pracy.
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Dobrze wiedzà, ˝e przedsi´biorstwo nie oferuje im nale˝ytych ram ochrony, które
pozwala∏yby mówiç o sobie wszystko, wszystko pokazywaç, wszystko odkrywaç i
udost´pniaç pracodawcy to, co w nich samych najcenniejsze – swojà to˝samoÊç kobiety
czy m´˝czyzny.
Przede wszystkim zaÊ wiedzà, ˝e zysków przedsi´biorstwa nie dzieli si´ równo.
T∏um. Zbigniew Marcin Kowalewski

S∏owniczek Big Brothera kapita∏u
Coaching
Coaching to technika szkolenia „jeden na jednego", ma rozwijaç wiedz´, umiej´tnoÊci i
postawy. Jest on najskuteczniejszy, je˝eli mo˝e si´ odbywaç nieformalnie, jako cz´Êç
normalnego procesu zarzàdzania lub przywództwa. Tego rodzaju coaching polega na: po
pierwsze, pomaganiu ludziom w uÊwiadomieniu sobie, jakie osiàgajà efekty i czego muszà
si´ jeszcze nauczyç; po drugie, kontrolowanym delegowaniu; po trzecie, wykorzystaniu
nadarzajàcych si´ sytuacji jako mo˝liwoÊci kszta∏cenia; po czwarte, dostarczeniu
wskazówek odnoÊnie tego, jak w∏aÊciwie realizowaç zadania. Coach (czyli osoba uczàca)
prowadzi swego ucznia, pomaga mu i udziela wskazówek na temat sposobu wykonywania
danego zadania, realnie je wykonujàc, a nie opierajàc si´ wy∏àcznie na formalnych i
teoretycznych instrukcjach.
Incentives
Incentives (bod˝ce motywacyjne, motywatory) to wszelkiego rodzaju elementy nale˝àce do
charakterystyki planu wynagrodzeƒ i zarzàdzania pracà majàce na celu dodatkowo
stymulowaç pracowników do wy˝szego poziomu wykonania. Elementy typu incentives nie
sà zaliczane do wynagrodzenia podstawowego. W takim rozumieniu do planu
wynagrodzeƒ typu incentives zalicza si´ tak˝e prac´ na akord. W polskiej praktyce termin
incentives cz´sto ograniczany jest do nagród motywacyjnych otrzymywanych po
przekroczeniu pewnych warunków wykonania pracy - najcz´Êciej ró˝nego rodzaju
wyjazdów organizowanych przez pracodawc´ np. wycieczek, wypraw przyrodoznawczych,
obozów sztuki przetrwania, przygód ze sportami ekstremalnymi, szkoleƒ w zakresie
sportów ekstremalnych.
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna to zdolnoÊç do w∏aÊciwego rozpoznawania w∏asnych i cudzych
emocji, do ich rozumienia oraz panowania nad nimi i sterowania nimi. W odró˝nieniu od
inteligencji akademickiej ukazujàcej nasz intelekt i zasób wiedzy, inteligencja emocjonalna
odnosi si´ do emocji i sposobu dysponowania nimi. Rola inteligencji emocjonalnej w ˝yciu
zawodowym stale si´ zwi´ksza. Osiàgni´cie sukcesu w du˝ym stopniu jest uzale˝nione od
umiej´tnego zarzàdzania emocjami. Osoby z wy˝szym poziomem inteligencji emocjonalnej
sà lepszymi pracownikami, pracujà bardziej efektywnie, majà lepsze kontakty z innymi
ludêmi.
Kompetencja spo∏eczna
Kompetencja spo∏eczna to zdolnoÊç do uzyskiwania u innych ludzi po˝àdanych przez
siebie zachowaƒ. Mo˝na ja podzieliç na umiej´tnoÊci elementarne, niezb´dne ka˝demu
cz∏owiekowi w codziennym ˝yciu oraz profesjonalne umiej´tnoÊci spo∏eczne, niezb´dne w
zawodach polegajàcych przede wszystkim na radzeniu sobie z innymi ludêmi. Badania
dotyczàce umiej´tnoÊci spo∏ecznych koncentrujà si´ na dwóch problemach: na
mo˝liwoÊciach doskonalenia kompetencji spo∏ecznych oraz na zakresie wp∏ywu
kompetencji spo∏ecznych na efektywnoÊç pracy w zawodach wymagajàcych kontaktów z
ludêmi. Badania psychologów spo∏ecznych oraz praktyka treningów umiej´tnoÊci
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spo∏ecznych (trening komunikacji, wspó∏pracy, asertywnoÊci i in.) wskazujà, ˝e
umiej´tnoÊci te podlegajà treningowi i w du˝ym zakresie sà wyuczalne.
OÊrodek oceny lub ocena zintegrowana
Assessment center (AC) to metoda stosowana do szeroko rozumianej oceny. Jest to jej cel
nadrz´dny. Jednak z uwagi na ró˝norodne sytuacje, w których w ogóle stosuje si´ ocen´,
mo˝na podzieliç jà na metod´ wykorzystywanà w celu oceny przy rekrutacji i selekcji
pracowników (z zewnàtrz lub ewentualnie z wewnàtrz firmy) i na metod´ wykorzystywanà
przy oszacowywaniu potencja∏u zatrudnionych pracowników w celu tworzenia planu
Êcie˝ek karier czy kadry rezerwowej lub przy redukcji kadr. W obydwu przypadkach sam
sposób przeprowadzania oceny nie ró˝ni si´ zasadniczo, jednak ró˝ni si´ znaczàco sposób
przygotowania si´ do niej. Kompetencje to kluczowe poj´cie w oÊrodku oceny, poniewa˝ ich
z∏o˝ona natura uzasadnia potrzeb´ zastosowania oceny zintegrowanej. Najwa˝niejszà
charakterystykà takiej oceny jest to, ˝e wszystkie kompetencje sà oceniane na poziomie
zachowaƒ i reakcji wzbudzanych przez specjalnie przygotowane zadania interaktywne.
Programowanie neurolingwistyczne
Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to zbiór wiedzy dotyczàcej sposobu dzia∏ania,
u˝ytkowania, wykorzystywania i rozwijania naszego umys∏u (mózgu) we wspó∏udziale z
naszym cia∏em, które stanowi receptor (widzenie, s∏yszenie, smakowanie, wàchanie,
czucie) rzeczywistoÊci dla tego˝ umys∏u. To zarówno system teoretycznych modeli
pozwalajàcych rozumieç struktur´ doÊwiadczenia i dzia∏ania cz∏owieka, jak te˝ zestaw
praktycznych metod wspomagajàcych konstruktywne zmiany i rozwój. NLP sta∏o si´
syntezà praktycznej wiedzy obejmujàcej takie dziedziny jak psychologia i psychoterapia,
neurologia, lingwistyka, informatyka, teorie systemów itp.
Zasada Petera
Od nazwiska Laurence J. Petera. Zasada ta g∏osi, ˝e ka˝dy pracownik ma swój próg
kompetencji. W hierarchii ka˝dy pracownik stara si´ awansowaç, a˝ osiàga swój szczebel
niekompetencji i nie jest w stanie wykonywaç swoich obowiàzków. Prac´ zaÊ wykonujà ci,
którzy jeszcze nie osiàgn´li swojego szczebla niekompetencji.
Na podstawie podr´czników biznesu opracowa∏ ZMK
powrót
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