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Konsekwencje dokonujaÎcych sieÎ w Polsce po 1989 roku przemian ekonomiczno-spoøecznych nie zawsze wzbudzajaÎ nasz zachwyt. Jako badacz funkcjonowania jednostki i grupy ze szczegoÂlnaÎ troskaÎ obserwujeÎ zmiany zachodzaÎce w zÇyciu osoby oraz ich wpøyw na funkcjonowanie spoøecznosÂci i odwrotnie. DotyczaÎ one wszystkich mieszkanÂcoÂw naszego kraju bez wzgleÎdu na pøecÂ,
wiek, wyksztaøcenie, status spoøeczny czy ekonomiczny. Nie wszyscy natomiast
radzaÎ sobie z nimi na tyle dobrze, aby zmiany te odczuwacÂ jako prorozwojowe, motywujaÎce do aktualizacji siebie. SaÎ wsÂroÂd nich i tacy, ktoÂrzy nie wytrzymujaÎc tempa i nie radzaÎc sobie z napieÎciami zwiaÎzanymi z biegiem wspoÂøczesnego zÇycia, nierzadko zasilajaÎ, stale zwieÎkszajaÎcaÎ sieÎ, grupeÎ osoÂb marginalizowanych. JednaÎ z grup marginalizowanych saÎ niewaÎtpliwie osoby niepeønosprawne, szczegoÂlnie w konteksÂcie ich aktywnosÂci spoøecznej i zawodowej.
Na szczeÎsÂcie saÎ tezÇ i tacy, ktoÂrzy bardzo sÂwiadomie przeciwstawiajaÎ sieÎ narzucanym wspoÂøczesÂnie wzorcom posteÎpowania i bazujaÎc na dosteÎpnej wiedzy
oraz zdroworozsaÎdkowym rozumieniu sÂwiata, propagujaÎ i sami stosujaÎ w zÇyciu
odpowiednie reguøy posteÎpowania, umozÇliwiajaÎce rozwoÂj kazÇdemu czøowiekowi.
Jednym z obszaroÂw zÇycia jednostki, ktoÂry wydaje sieÎ szczegoÂlnie dotknieÎty
wspomnianymi konsekwencjami zmian, jest dziaøanie i praca. Praca rozumiana
nie tylko jako dziaøalnosÂcÂ zawodowa, ale szerzej, jako wszelka aktywnosÂcÂ czøowieka prowadzaÎca do osiaÎgnieÎcia okresÂlonego celu. MozÇna zaryzykowacÂ
stwierdzenie, zÇe okres przemian spowodowaø powroÂt do dyskusji nad naturaÎ
czøowieka pracy. W konteksÂcie dziaøania/pracy pojawia sieÎ pytanie, co jest
bardziej pierwotne dla osoby ludzkiej: rywalizacja czy wspoÂøpraca. ObserwujaÎc
wzorce, jakie przenoszone saÎ wspoÂøczesÂnie na grunt polski z tak zwanej kultury
Zachodu, mozÇna dojsÂcÂ do wniosku, zÇe jej rozwoÂj nasteÎpowaø gøoÂwnie dlatego, izÇ
jednostki jaÎ tworzaÎce kierowaøy sieÎ przede wszystkim rywalizacjaÎ a nie wspoÂøpracaÎ. Wsparcie dla tego wniosku pøynie roÂwniezÇ z tego, zÇe jednoczesÂnie pojawia sieÎ w naszym kraju, szczegoÂlnie wsÂroÂd ¹gøodnychº sukcesu bardzo møodych i møodych ludzi, coraz liczniejsza grupa zwolennikoÂw walki o przetrwanie.
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CiaÎgøa rywalizacja i mysÂlenie jedynie o indywidualnych korzysÂciach z wøasnej
dziaøalnosÂci/pracy staje sieÎ dla wielu z nich gøoÂwnaÎ wartosÂciaÎ zÇycia.
Aktualna wiedza, szczegoÂlnie ta ujawniajaÎca dorobek filozofoÂw i antropologoÂw, historykoÂw mysÂli spoøecznej i kultury, teologoÂw, psychologoÂw i socjologoÂw, a takzÇe dokumentujaÎca empirycznaÎ weryfikacjeÎ socjo-psychologicznaÎ pozytywnych i negatywnych konsekwencji wspoÂøpracy oraz rywalizacji dla funkcjonowania jednostki, jak i grupy (rodziny, spoøecznosÂci, szkoøy, organizacji),
zdecydowanie podwazÇa zasadnosÂcÂ powyzÇszego wniosku. W niniejszym artykule podejmeÎ proÂbeÎ przyblizÇenia dosteÎpnych mi informacji uzasadniajaÎcych tezeÎ,
zÇe to nie rywalizacja a wspoÂøpraca jest pierwotnym zachowaniem czøowieka,
przynoszaÎcym mu mozÇliwosÂcÂ rozwoju osobowego, aktualizacji siebie, poczucie
satysfakcji, maksymalizacjeÎ jego potencjalnosÂci i tym samym najlepiej søuzÇaÎcym
rozwojowi spoøeczenÂstw tworzonych przez jednostki.

Â èPRACY
1. WIZJA CZèOWIEKA FUNDAMENTEM DLA KULTURY WSPO

SÂcieranie sieÎ ze sobaÎ dwoÂch wizji czøowieka, jednej opisujaÎcej go jako z natury swojej daÎzÇaÎcego do indywidualistycznego dziaøania i drugiej podkresÂlajaÎcej jego natureÎ wspoÂlnotowaÎ, jest tak stare, jak stary jest czøowiek. Odkrywane
saÎ co jakisÂ czas przez badaczy dziejoÂw ludzkosÂci prawdy wzmacniajaÎce jednaÎ
lub drugaÎ wizjeÎ czøowieka. Nie wszystkie one majaÎ podobnaÎ siøeÎ razÇenia, to
znaczy wywierajaÎ roÂwnie silne pieÎtno na sposobach mysÂlenia wspoÂøczesnych
i nasteÎpnych pokolenÂ. Do wizji czøowieka, ktoÂre w cywilizacji zachodniej najsilniej i najdøuzÇej oddziaøywajaÎ na kolejne pokolenia ludzkie, zaliczamy: materialistycznaÎ i spirytualistycznaÎ.
Materialistyczna wizja, czyli widzenie czøowieka jedynie jako istoty biologicznej, ktoÂrej pojawienie sieÎ w sÂwiecie jest efektem ewolucji, najsilniej uwidacznia sieÎ w darwinowskiej teorii ewolucji. Opisywana w niej walka o przetrwanie, beÎdaÎca mechanizmem selekcji naturalnej, bardzo szybko zostaje przeniesiona jako sposoÂb wyjasÂniania i argumentacji wspoÂøczesnych dla okresÂlonych
dziaøanÂ, na grunt spoøeczny i ekonomiczny1. Darwin2 uwazÇaø, zÇe walka nie tylko
przeciwko czynnikom otaczajaÎcego sÂrodowiska, ale takzÇe mieÎdzy osobnikami
wewnaÎtrz danego gatunku, jest dominujaÎcym elementem procesu ewolucji.
Dopiero w latach poÂzÂniejszych przyznaø, zÇe wspoÂøpraca jest roÂwniezÇ wazÇnym
1
Ch. Hauert, Cooperation, collectives formation and specialization, ¹Advances in Complex
Systemsº, (2006) 9 (4), p. 315-335.
2
Za: G. Woodcock G. Przedmowa, w: P. Kropotkin, Pomoc wzajemna, PoznanÂ: OW Bractwa
¹Trojkaº (2006), s. 5-17.
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czynnikiem, ale nie rozwinaÎø tego. Taka wizja czøowieka bardzo odpowiadaøa
ksztaøtujaÎcemu sieÎ w dziewieÎtnastym stuleciu kapitalistycznemu ustrojowi organizacji pracy. Sprzyjaøa ona dynamicznej industrializacji, potrzebujaÎcej czøowieka posÂwieÎcajaÎcego wieÎkszosÂcÂ swojego zÇycia pracy ponad siøy, w ktoÂrej
chcaÎc sieÎ utrzymacÂ, musiaø rywalizowacÂ z innymi. Nierzadko jest ona promowana wspoÂøczesÂnie przesz system edukacji, ktoÂry przyjmuje za wøasÂciwaÎ w nauczaniu kultureÎ opartaÎ na rywalizacji3, jak tezÇ przez kultureÎ organizacji (firmy)
wymuszajaÎcej i nagradzajaÎcej u jednostki zachowania indywidualistyczne4.
Prowadzone w XIX i XX stuleciu badania antropologiczne wykazywaøy
coraz bardziej, zÇe w plemionach pierwotnych to wøasÂnie pomoc wzajemna byøa
zasadaÎ, a samolubstwo i rywalizacja wyjaÎtkiem. Jeden z badaczy zachowanÂ
zwierzaÎt i ludzi, Kropotkin5, na podstawie prowadzonych analiz udowadniaø,
zÇe w ¹barbarzynÂskiejº wiosce wspoÂøpraca byøa podstawaÎ struktury spoøecznej,
a poÂzÂniej osiaÎgneÎøa wysoki poziom rozwoju w sÂredniowiecznych wolnych miastach. W swoich opracowaniach rozwijaø on ogøoszonaÎ w 1880 r. w pracy pt.
Prawo pomocy wzajemnej przez Kesslera tezeÎ, zÇe obok prawa wzajemnej walki
dziaøa w przyrodzie prawo pomocy wzajemnej, ktoÂre dla rozwoju gatunku jest
duzÇo wazÇniejsze nizÇ prawo wzajemnej walki. PoszukujaÎc uzasadnienia dla tego
stwierdzenia, Kropotkin6 wyjasÂnia, zÇe ¹miøosÂcÂ, wspoÂøczucie i posÂwieÎcenie rzeczywisÂcie odgrywajaÎ roleÎ w rozwoju naszych uczucÂ moralnych. Jednak spoøeczenÂstwo ludzkie oparte jest nie na miøosÂci i nawet nie na wspoÂøczuciu. Oparte
jest na solidarnosÂci ludzkiej ± chocÂby nawet wysteÎpowaøa ona na poziomie
instynktu. Mamy tu do czynienia z niesÂwiadomym uznaniem tej siøy, ktoÂraÎ
kazÇdy czøowiek czerpie z pomocy wzajemnej. Mamy tu do czynienia ze sÂcisøaÎ
zalezÇnosÂciaÎ szczeÎsÂcia kazÇdego od szczeÎsÂcia wszystkich, wreszcie z poczuciem
sprawiedliwosÂci, ktoÂre doprowadza jednostkeÎ do stawiania praw kazÇdego ze
swych blizÂnich na roÂwni z prawami wøasnymiº.
Spirytualistyczna wizja czøowieka przyjmuje, izÇ zostaø on stworzony na obraz i podobienÂstwo BozÇe. Funkcjonuje w trzech wymiarach: biologicznym,
psychicznym i duchowym. Podstawowym zadaniem czøowieka na ziemi jest
daÎzÇenie do sÂwieÎtosÂci po to, aby cieszycÂ sieÎ radosÂciaÎ zÇycia wiecznego. We wszystkich religiach jest obecna tzw. ¹zøota reguøaº, ktoÂra dla chrzesÂcijan brzmi: ¹Jak
chcecie, zÇeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czynÂcieº (èk 6, 31).
W judaizmie i w wielkiej tradycji rabinackiej miøosÂcÂ blizÂniego jest gøoÂwnym
prawem Tory. W tradycji islamu spotykamy ¹zøotaÎ reguøeÎº, ktoÂra dotyczy na3
R. Garmston, Collaborative culture, ¹Journal of Staff Developmentº (2007), 28 (2), p. 55-57;
P. Leonard, L. Leonard, Assessing aspects of professional collaboration in schools: beliefs versus
practices. ¹Alberta Journal of Educational Researchº, (2001a), 47 (1), p. 4-23.
4
A. Lipka (2004), WspoÂødziaøanie, zmierzch rywalizacji pracownikoÂw. Pro- i antyrywalizacyjne narzeÎdzia personalne, Warszawa: Difin.
5
P. Kropotkin, Pomoc wzajemna. PoznanÂ: OW Bractwa ¹Trojkaº (2006).
6
TamzÇe, s. 21.
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wet ludzkiego serca: ¹Nikt z was nie jest prawdziwym wierzaÎcym, jezÇeli nie
pragnie dla brata tego samego, czego pragnie dla siebieº. W hinduizmie ¹zøota
reguøaº wyrazÇona jest w ten sposoÂb: ¹Taka jest istota powinnosÂci: nie czynicÂ
innym tego, co uczynione tobie byøo zøe, krzywdzaÎceº7.
Kluczem w daÎzÇeniu do sÂwieÎtosÂci na ziemi jest miøosÂcÂ do Boga i miøosÂcÂ
blizÂniego, jak siebie samego8, realizujaÎca sieÎ poprzez miøosÂcÂ wzajemnaÎ mieÎdzy
ludzÂmi. Wzorem dla tej miøosÂci wzajemnej jest bezinteresowna miøosÂcÂ Boga do
czøowieka. Inaczej nizÇ w opisywanej powyzÇej wizji materialistycznej, daÎzÇenie do
wspoÂøpracy wynika nie tyle z posiadanego przez czøowieka instynktu, ile z miøosÂci, jakaÎ czøowiek obdarza innych ludzi. MiøosÂcÂ ta ujawnia sieÎ najczeÎsÂciej
poprzez søuzÇbeÎ drugiemu i wspoÂøpraceÎ z nim. MozÇemy wieÎc powiedziecÂ, zÇe
religijna wizja czøowieka promuje zachowania wspoÂlnotowe (kultureÎ komunii).
SzczegoÂlnym wyrazem wizji czøowieka, podkresÂlajaÎcej jego podstawowe zadanie (obowiaÎzek) ± daÎzÇenie do zjednoczenia z innymi ludzÂmi ± byø i jest nadal,
pojawiajaÎcy sieÎ w KosÂciele katolickim podczas II wojny sÂwiatowej we Wøoszech, charyzmat jednosÂci. Zostaje on podarowany sÂwiatu poprzez WøoszkeÎ
ChiareÎ Lubich, ktoÂra jako møoda nauczycielka podczas licznych bombardowanÂ
Trydentu, udajaÎc sieÎ do schronu, zawsze zabiera ze sobaÎ tylko jednaÎ ksiaÎzÇkeÎ ±
EwangelieÎ. W niej odczytuje testament Jezusa ± ¹[...] aby wszyscy byli jednoº9,
odkrywajaÎc te søowa jako szczegoÂlne posøannictwo i zadanie dla czøowieka na
ziemi ± zjednoczycÂ wszystkich.
WspoÂøczesny sÂwiat, tak bardzo zmaterializowany i zlaicyzowany, w zasadzie
w punkcie wyjsÂcia odrzuca czeÎsto wszystko to, co ma zwiaÎzek z religiaÎ. Nowatorstwo doktryny charyzmatu jednosÂci, jej uniwersalnosÂcÂ, ponadczasowosÂcÂ oraz
mozÇliwosÂcÂ bezposÂredniej aplikacji paradygmatu jednosÂci w zÇycie spoøeczne
zostaøa bardzo wyrazÂnie docenione przez mieÎdzynarodowaÎ spoøecznosÂcÂ naukowaÎ. Chiara Lubich otrzymaøa wiele doktoratoÂw honoris causa (m.in. w dziedzinie: nauk spoøecznych, psychologii, pedagogiki, ekonomi, sztuki)
KonkludujaÎc, nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe wizja czøowieka stanowi podstaweÎ tworzenia sieÎ i rozwoju kazÇdej kultury. Dlatego tezÇ w literaturze przedmiotu zwraca sieÎ uwageÎ na fakt, izÇ kultura wspoÂøpracy i/lub rywalizacji nie pojawia sieÎ
w proÂzÇni. Jest ona dorobkiem kulturowym danego spoøeczenÂstwa i jako taki, na
zasadzie dziedziczenia kulturowego (spoøecznego) czy modelowania zachowanÂ,
przekazywana jest jego czøonkom. StaÎd tezÇ mozÇna opisywacÂ danaÎ spoøecznosÂcÂ
jako posiadajaÎcaÎ niskaÎ lub wysokaÎ synergieÎ spoøecznaÎ lub jako promujaÎcaÎ
kultureÎ wspoÂøpracy10. Pozytywne efekty tych zjawisk przedstawieÎ nizÇej.
7

Za: C. Lubich, Charyzmat jednosÂci, KrakoÂw: Fundacja Mariapoli 2007, s. 467-468.
Ga 5,13-14.
9
J 17,21.
10
J.J. Poggie, Food resource periodicity and cooperation values: A cross-cultural consideration. ¹Cross-Cultural Researchº (1995), 29 (3), p. 276-297; R. Boyd., P.J. Richerson, Culture and
cooperation, in: J.J. Mansbridge (ed), Beyond self-interest, Chicago: University Press, (1999),
8
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2. KIERUNKI BADANÂ ZASADNOSÂCI OBECNOSÂCI KULTURY
Â èPRACY W ZESPOèACH ZADANIOWYCH I PROFESJONALNYCH
WSPO

MozÇe to czytelnika zdziwicÂ, zÇe dopiero teraz proponujeÎ mu pewne ustalenia
terminologiczne, ktoÂre powinny znalezÂcÂ sieÎ na poczaÎtku prezentacji. WyjasÂniam, zÇe jest to zamierzone, a nie przypadkowe. TresÂci prezentowane w pierwszym punkcie artykuøu nie wymagaøy tego. Od døuzÇszego juzÇ czasu pojeÎcie
wspoÂøpraca w jeÎzyku polskim nie ma szczegoÂlnie pozytywnych konotacji. Dlatego zaobserwowano, zÇe w literaturze przedmiotu proÂbuje sieÎ je zastaÎpicÂ pojeÎciem wspoÂødziaøanie11. Nie obserwuje sieÎ tego zjawiska w jeÎzyku angielskim,
gdzie søowa cooperation i collaboration tøumaczone saÎ jako wspoÂøpraca/wspoÂødziaøanie12. RespektujaÎc dostrzeganaÎ przez niektoÂrych synonimicznosÂcÂ tych
pojeÎcÂ, skøaniam sieÎ raczej w kierunku pojeÎcia wspoÂøpraca i stojeÎ na stanowisku,
izÇ najlepiej oddaje ono mojaÎ mysÂl.
Søownik jeÎzyka polskiego13 wspoÂøpraceÎ wyjasÂnia jako dziaøalnosÂcÂ/praceÎ wykonywanaÎ wspoÂlnie, przez wieÎcej nizÇ jednaÎ osobeÎ, w tym samym czasie. Pauline
i Lawrence Leonard14, dokonujaÎc przeglaÎdu roÂzÇnych konceptualizacji pojeÎcia
wspoÂøpraca (collaboration) w literaturze angielskojeÎzycznej, dochodzaÎ do
wniosku, zÇe definiowanie tego pojeÎcia jest tak samo trudne, jak realizacja
wspoÂøpracy w praktyce. WsÂroÂd roÂzÇnych wyjasÂnienÂ znajduje sieÎ takie, ktoÂre
okresÂla wspoÂøpraceÎ jako styl interakcji interpersonalnej, roÂzÇny od innych styloÂw. Kiedy inne style zakøadajaÎ bycie dyrektywnym, dostosowujaÎcym sieÎ, idaÎcym na kompromis lub rywalizujaÎcym, to wspoÂøpraca mieÎdzyosobowa jawi sieÎ
jako styl bezposÂredniej interakcji, mieÎdzy co najmniej dwoma roÂwnymi sobie
osobami, dobrowolnie zaangazÇowanymi we wspoÂlne podejmowanie decyzji
(dokonywanie wyboroÂw) w trakcie pracy nad osiaÎgnieÎciem wspoÂlnego celu.
Istotnym tutaj jest zaøozÇenie dobrowolnosÂci wspoÂøpracy. MozÇna zmusicÂ kogosÂ
do wspoÂlnej pracy w grupie, ale nie mozÇna zmusicÂ nikogo do korzystania z tego
jedynego w swoim rodzaju stylu interakcji, jaki wøasÂciwy jest dla wspoÂøpracy15.
TwoÂrca filozoficznej teorii wspoÂøpracy, R. Tuomela16, zauwazÇa, zÇe kluczowe
dla definicji wspoÂøpracy saÎ dwa elementy: 1) dziaøacÂ/pracowacÂ razem; 2) wspoÂlpp.111-132; R. Tuomela, Cooperation, A philosophical study, Dordrecht/Boston/London: Kluwer
Academic Publishers, 2000.
11
H. Czarniawski, WspoÂødziaøanie potrzebaÎ czasu. Lublin: Norbertinum, 2002.
12
J. Stanisøawski, Wielki søownik angielsko-polski, Warszawa: WP 1978.
13
Søownik jeÎzyka polskiego, tom III, Warszawa: PWN 1981.
14
P. Leonard, L. Leonard, The collaborative prescription: remedy or reverie? ¹International
Journal of Leadership in Educationº, 2001, 4 (4), p. 383-399.
15
M. Friend, L. Cook (2000), Interactions: Collaboration skills for school professionals, New
York: Longman, s. 6.
16
R. Tuomela, Cooperation, s. 3, 10.
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ny lub taki same cel. Dodatkowo badacz ten wyroÂzÇnia: g-wspoÂøpraceÎ (g-coopreation) ± bazujaÎcaÎ na przyjmowaniu celu wspoÂlnotowego oraz i-wspoÂøpraceÎ
(i-coopreation) ± bazujaÎcaÎ na zbiezÇnych celach prywatnych (indywidualnych).
KazÇdy z wyroÂzÇnionych rodzajoÂw wspoÂøpracy mozÇe miecÂ charakter instytucjonalny i nieinstytucjonalny. Friend i Cook17 dodajaÎ do tych charakterystyk jeszcze: roÂwnosÂcÂ mieÎdzy wspoÂøpracujaÎcymi; wspoÂøodpowiedzialnosÂcÂ za realizacjeÎ
przedsieÎwzieÎcia, zakøadajaÎcaÎ wygodny podziaø pracy (niekoniecznie roÂwny);
roÂwny wspoÂøudziaø w podejmowaniu decyzji; wspoÂøkorzystanie z zasoboÂw;
wspoÂøodpowiedzialnosÂcÂ za wyniki (pozytywne, jak i negatywne).
AnalizujaÎc z kolei kontekst, w jakim wspoÂøpraca mozÇe zaistniecÂ, wielu
badaczy zjawiska skupia sieÎ na zespole. MozÇna analizowacÂ tu przebieg wspoÂøpracy mieÎdzy osobami tworzaÎcymi zespoÂø, jak roÂwniezÇ mieÎdzy poszczegoÂlnymi
zespoøami. Rodzi sieÎ pytanie, co to jest zespoÂø?; czym roÂzÇni sieÎ ta grupa osoÂb od
innych grup? Na poczaÎtku konceptualizacji pojeÎcia odwoøam sieÎ ponownie do
søownika, tym razem psychologicznego, ktoÂry podaje nasteÎpujaÎcaÎ definicjeÎ zespoøu: ¹grupa dzieci, møodziezÇy lub dorosøych, formalna lub nieformalna, powstaøa spontanicznie lub z inicjatywy zewneÎtrznej. MozÇe bycÂ tworzona dla
realizacji okresÂlonych zadanÂ, kroÂtko- lub døugofalowych. Specyfika i funkcjonowanie zespoøu zalezÇy mieÎdzy innymi od sposobu jego powstawania, postawionego celu, wieku osoÂb wchodzaÎcych w jego skøad, stylu kierowaniaº18. Jak
wspominaøem wyzÇej, zainteresowanie zespoøowaÎ organizacjaÎ dziaøania/pracy
(czyli wspoÂøpracaÎ) jest obecne od zawsze, ale dopiero ostatnie dwadziesÂcia
lat przyniosøo caøy szereg badanÂ empirycznych i analiz, prowadzonych w roÂzÇnych obszarach dziaøalnosÂci czøowieka (szczegoÂlnie edukacja, praca), ktoÂrych
wyniki zdajaÎ sieÎ przesaÎdzacÂ o wyzÇszosÂci tego sposobu nad innymi.
Literatura prezentujaÎca pozytywne zmiany w roÂzÇnych obszarach dziaøalnosÂci czøowieka, zwieÎkszajaÎce efektywnosÂcÂ dziaøania organizacji, dokonujaÎce
sieÎ poprzez czy za sprawaÎ kultury wspoÂøpracy, jest wspoÂøczesÂnie bardzo bogata.
Nie sposoÂb oczywisÂcie przytoczycÂ tu wszystkich wynikoÂw badanÂ, nie taki jest
zresztaÎ cel tego artykuøu. Chodzi bardziej o zasygnalizowanie obecnego juzÇ od
ponad dwudziestu lat w kulturze (sÂwiecie) Zachodu trendu, zdaje sieÎ zupeønie
odwrotnego do tego obserwowanego wspoÂøczesÂnie w Polsce, minimalizowania
rywalizacji na rzecz rozwoju wspoÂøpracy.
Â èPRACY PODSTAWAÎ DZIAèANIA ZESPOèU
2.1. KULTURA WSPO

R. Evenson19 podaje cztery etapy budowania silnego zespoøu: 1) komunikacja; 2) wspoÂøpraca (kooperacja); 3) twoÂrczosÂcÂ (kreatywnosÂcÂ); 4) spoÂjnosÂcÂ.
17
18

M. Friend, L. Cook, Interactions, s. 387-388.
W. Szewczuk, Søownik psychologiczny, Warszawa: WP 1985, s. 356.
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Badaczka ta dodaje, zÇe kiedy osiaÎgnie sieÎ etap czwarty, nalezÇy przejsÂcÂ do
piaÎtego, czyli kontynuacji dbania na co dzienÂ w zespole o dobraÎ komunikacjeÎ,
wspoÂøpraceÎ, kreatywnosÂcÂ i spoÂjnosÂcÂ. Inni badacze zespoøu pracowniczego podkresÂlajaÎ natomiast, zÇe dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania tej specyficznej grupy osoÂb najistotniejsze saÎ integracja i wspoÂøpraca mieÎdzy jej czøonkami20.
W budowaniu efektywnie dziaøajaÎcego zespoøu podkresÂla sieÎ tezÇ wazÇnosÂcÂ
szeregu charakterystyk osobowych jego czøonkoÂw. M. Clark21 wymienia takie,
jak:
1) stawanie sieÎ odpowiedzialnym za swoje decyzje;
2) poszukiwanie zadowolenia w realizacji celoÂw zespoøu (wspoÂøpraca);
3) bycie zmotywowanym;
4) szukanie w pracy zespoøowej elementoÂw zwieÎkszajaÎcych poczucie wartosÂci;
5) szybka adaptacja do koniecznych zmian;
6) rozwijanie swoich umiejeÎtnosÂci interpersonalnych;
7) poszerzanie swojej wiedzy.
J.A. Chatman i S.G. Barsade22 oraz L. Eby i G. Dobbins23, analizujaÎc
zalezÇnosÂcÂ aktywnosÂci w zespole od ogoÂlnej orientacji osobowosÂciowej, zauwazÇajaÎ, zÇe jednostki okresÂlajaÎce siebie jako posiadajaÎce nastawienie kolektywistyczne lepiej funkcjonujaÎ w zespole pracowniczym. Z kolei Xiao-Ping24 na
bazie prowadzonych przez siebie badanÂ wykazaø, zÇe spostrzeganie dobra
wspoÂlnego jako wartosÂci wazÇnej dla osoby sprzyja jej angazÇowaniu sieÎ w praceÎ
zespoøowaÎ.
Â èPRACY W EDUKACJI
2.2. KULTURA WSPO

Do obszaroÂw aktywnosÂci czøowieka, w ktoÂrych oddziaøywanie kultury
wspoÂøpracy jest najczeÎsÂciej analizowane empirycznie, nalezÇaÎ edukacja oraz
19
R. Evenson, Team effort: beyond employees to team, beyond manager to coach, ¹Supervisionº, (2000), 61 (2), p. 11-13.
20
M.L. Stein, The value of teamwork. ¹Editor & Publisherº, (1993),10 (23), p. 13-15;
J. Kratzer, A delicate managerial challenge: how cooperation and integration affect the performance
of NPD teams. ¹Team Performance Management, (2004), 10 (1/2), p. 20-25.
21
M. Clark, 7 ways to build a better work team. ¹Hotelsº, (1994), Julay, p. 24.
22
J.A. Chatman, S.G. Barsade, Personality, organizational culture and cooperation: Evidence
from a business simulation. ¹Administrative Science Quarterlyº, (1995), 40, p. 423-443.
23
L. Eby, G. Dobbins, Collectivistic orientation in teams: An individual and group-level analysis, ¹Journal of Organizational Behaviorº, 18 (3), p, 275-295.
24
Ch. Xiao-Ping, Work team cooperation: The effects of structural and motivational changes,
In: M. Fpddy, M. Smithson, S. Schneider, M. Hogg (ed), Resolving social dilemmas: Dynamic,
structural, and intergroup aspects. New York: Psychology Press (1999), p. 181-192.
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funkcjonowania organizacji (firmy). Efektywna realizacja procesu nauczania
kolejnych pokolenÂ stanowiøa zawsze wyzwanie dla spoøecznosÂci jaÎ prowadzaÎcych. Stanowi ona jednaÎ z podstawowych form wspierania wszechstronnego
rozwoju jednostki. Edukacja tak jak i inne aspekty dziaøalnosÂci spoøecznej jest
mocno osadzona w kulturze danego spoøeczenÂstwa. OproÂcz tego, niestety roÂwnie czeÎsto, ma wpøyw na niaÎ linia polityczna aktualnie rzaÎdzaÎcych. Odniesienie
sukcesu w tym zakresie nie jest zadaniem øatwym ani dla nauczajaÎcych, ani dla
nauczanych. Jednym z postulatoÂw, podnoszonych coraz czeÎsÂciej przez sÂrodowisko edukacyjne, jest koniecznosÂcÂ kreowania w placoÂwka realizujaÎcych te
zadania kultury wspoÂøpracy, w przeciwienÂstwie do wszechobecnej w nich kultury izolacji25. Dotyczy to zaroÂwno wspoÂøpracy w realizacji zadanÂ na poziomie
rady pedagogicznej, jak i wspoÂøpracy ucznioÂw (roÂwiesÂnikoÂw) ze sobaÎ w procesie
uczenia sieÎ.
AnalizujaÎc potrzebeÎ zmian kultury funkcjonowania placoÂwek edukacyjnych, nalezÇy zauwazÇycÂ za S. Hord26, zÇe winny funkcjonowacÂ one jako profesjonalne zespoøy (spoøecznosÂci) nauczania/uczenia sieÎ. Ich odreÎbnosÂcÂ widoczna
jest w pieÎciu wymiarach:
1) aktywnym udziale lidera, ktoÂry dzieli sieÎ wøadzaÎ i daje mozÇliwosÂcÂ wspoÂødecydowania;
2) wspoÂlnej wizji ogniskujaÎcej sieÎ wokoÂø poprawy nauczania/uczenia sieÎ
ucznioÂw;
3) przekonaniu wsÂroÂd nauczycieli o staøej koniecznosÂcÂ doksztaøcania sieÎ,
4) kulturze wspoÂøpracy, ktoÂra kazÇdemu stwarza sposobnosÂcÂ do stania sieÎ
autorefleksyjnym profesjonalistaÎ;
5) sÂrodowisku fizycznym wspierajaÎcym proces nauczania/uczenia sieÎ.
ObecnosÂcÂ tych wymiaroÂw w placoÂwce edukacyjnej daje szanse na to, zÇe
stanie sieÎ ona bardziej instytucjaÎ, w ktoÂrej obecna beÎdzie kultura wspoÂøpracy,
a przez to wieÎksza efektywnosÂcÂ i radosÂcÂ z bycia w niej zaroÂwno nauczycieli, jak
i ucznioÂw27.
Do nawiaÎzania tej specyficznej relacji, jakaÎ jest wspoÂøpraca mieÎdzy osobami, nie mozÇna nikogo zmusicÂ. Budowanie kultury wspoÂøpracy jako podstawy
dziaøania relacji pracowniczych w placoÂwce szkolnej wymaga wpierw zaistnienia klimatu wzajemnego zaufania i zÇyczliwosÂci, w ktoÂrym nauczyciel poczuje sieÎ
pewnie i zechce otworzycÂ sÂwiat swojego profesjonalnego warsztatu na oceneÎ
zewneÎtrznaÎ, dokonywanaÎ przez kolegoÂw, czy na mozÇliwosÂcÂ dzielenia sieÎ z innymi swoim dosÂwiadczeniem i jednoczesÂnie uczenia sieÎ z dosÂwiadczenia in25

R. Garmston, Collaborative.
S.M. Hord, Professional learning communities: what are they and why are they important?
¹Issues About Changeº, (1997), 6 (1).
27
N. Akhavan, Creating and sustaining a cooperative culture, ¹Leadership, May/Juneº (2005),
p. 20-23; E. Duffy, K. Matingly, D. Randolph, A culture of learning, ¹Independent Schoolº (2006),
65 (4), p. 24-28.
26
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nych28. Jak bardzo jest to trudne i czeÎsto wydaje sieÎ wreÎcz niemozÇliwe, wie
kazÇdy z nauczycieli i wykøadowcoÂw.
JakosÂciowa zmiana funkcjonowania profesjonalnego zespoøu nauczajaÎcego
(rady pedagogicznej) w wyniku wprowadzenia w placoÂwce kultury wspoÂøpracy,
a tym samym zdecydowanie wyzÇsza efektywnosÂcÂ nauczania/uczenia sieÎ powierzonych jej oddziaøywaniu osoÂb (dzieci, møodziezÇy i dorosøych), sygnalizowana jest w pracach wielu autoroÂw29. Natomiast zmiany, jakie dokonujaÎ sieÎ
bezposÂrednio w samych uczaÎcych sieÎ, a nasteÎpnie w tworzonych przez nich
sÂrodowiskach roÂwiesÂniczych saÎ nie mniej znaczaÎce. DuzÇe wsparcie dla prowadzonej tu argumentacji pøynie z dorobku psychologii ekologicznej30, ktoÂra zauwazÇa, zÇe ¹dwie gøowy to niejednaº, zawsze szybciej mozÇna osiaÎgnaÎcÂ cel,
wspoÂøpracujaÎc z innymi. JednoczesÂnie zaznacza wyrazÂnie, zÇe øatwiej nie znaczy
prosÂciej (w sensie przebiegu relacji). Teorie rozwoju czøowieka sygnalizujaÎ
z kolei, zÇe bez udziaøu sÂrodowiska, szczegoÂlnie spoøecznego (chociazÇ takzÇe
fizycznego), nie jest mozÇliwy prawidøowy rozwoÂj osoby ludzkiej i jej funkcjonowanie w zÇadnym z okresoÂw rozwojowych31.
Bardziej szczegoÂøowe badania empiryczne wskazujaÎ, zÇe poprzez wspoÂøpraceÎ z roÂwiesÂnikami dzieci nabywajaÎ dosÂwiadczenia spoøecznego i uczaÎ sieÎ poznawczego rozwiaÎzywania problemoÂw32. WspoÂøpraca w grupie roÂwiesÂniczej
(wspoÂønauczanie sieÎ wzajemne przez ucznioÂw) przynosi najlepsze efekty
w uczeniu sieÎ w poroÂwnaniu ze wspoÂøzawodnictwem i tradycyjnym sposobem
nauczania, gdzie wiodaÎcaÎ roleÎ ma nauczyciel33. Bardzo dobre efekty kultura
28

L. Leonard, P. Leonard, Reculturing for collaboration and leadership, ¹The Journal of
Educational Researchº (1999), 92 (4), p. 237-242.
29
L. Leonard, P. Leonard, Professional community in American and Canadian schools: assessing and comparing collaborative environments, ¹Planning and Changingº (2002), 33 (3/4),
p. 128-154; S. Coatney, Building a collaborative culture, ¹Teacher Librarianº (2005), 32 (4),
p. 59-59; S. Gruenert, Correlations of collaborative school culture with student achievement,
¹NASSP Bulletinº, (2005) 89 (645), p. 43-55; R. Smith, P. Leonard, Collaboration for inclusion:
practitioner perspectives, ¹Equity & Excellence in Educationº, (2005), 38 (4), p. 269-279;
Ch. Bernacchio, F. Ross, K.R. Washburn, J. Whitney, D.R. Wood, Faculty collaboration to improve
equity, access and inclusion in higher education, ¹Equity & Excellence in Educationº (2007), 40 (1),
p. 56-66.
30
L.D. Segal, Designing team workstation: The choreography of teamwork. Resources for
ecological psychology, in: P. Hancock, J.M. Flach, J. Caird, K. Vicente (ed). Local applications
of the ecological approach to human-machine systems. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates,
(1995), p. 392-415.
31
A. BrzezinÂska, Spoøeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar 2000;
S. Ciairano, L. Visu-Petra, M. Settanni, Executive inhibitory control and cooperative behavior
during early school years: A follow-up study. ¹Journal of Abnormal Child Psychologyº (2007),
35 (3), p. 335-345; S. Ciairano, L. Visu-Petra, M. Settanni, Executive inhibitory control and cooperative behavior during early school years: A follow-up study, ¹Journal of Abnormal Child Psychologyº (2007), 35 (3), p. 335-345.
32
V.A. Green, R. Rechis, Children's cooperative and competitive interactions in limited resources situations: A literature review. ¹Applied Developmental Psychologyº (2006), 27, p. 42-59.
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wspoÂøpracy przynosi wsÂroÂd ucznioÂw, ktoÂrych korzenie kulturowe zwiaÎzane saÎ
ze spoøecznosÂciami etnicznymi preferujaÎcymi wsÂroÂd norm zÇycia spoøecznego
wspoÂøpraceÎ34.
Â èPRACY W ORGANIZACJI
2.3. KULTURA WSPO

NalezÇaøoby teraz podacÂ argumenty przemawiajaÎce za tym, zÇe kultura
wspoÂøpracy jest rzeczywisÂcie najlepszaÎ z mozÇliwych do zastosowania w realizacji
dziaøanÂ przez zespoøy zadaniowe i profesjonalne dziaøajaÎce w organizacji. Zanim wymienieÎ szereg badanÂ w tym zakresie prowadzonych i zaprezentujeÎ ich
wyniki, chciaøbym wspomniecÂ o jednej rzeczy. Mianowicie, ponad dziesieÎcÂ lat
temu magazyn ¹Fortuneº35 zamiesÂciø artykuø opisujaÎcy niekonwencjonalne
dziaøania zespoøoÂw pracowniczych podejmowane w jednej z wiodaÎcych korporacji amerykanÂskich o nazwie 3M, stworzonej i zarzaÎdzanej przez Livio DeSimone, nazywajaÎc je: DziesieÎcÂ przykazanÂ w zarzaÎdzaniu twoÂrczymi ludzÂmi (Ten
commandments for managing creative people). Jednym z dziesieÎciu jest kreowanie kultury wspoÂøpracy rozumiane jako stwarzanie okolicznosÂci i zacheÎcanie
pracownikoÂw, aby jak najczeÎsÂciej wspoÂøpracowali ze sobaÎ, wymieniali dosÂwiadczenia, dyskutowali na temat swoich pomysøoÂw i uczyli sieÎ nawzajem od siebie.
Z kolejnych opracowanÂ dowiadujemy sieÎ, zÇe bez wzgleÎdu na wielkosÂcÂ organizacji, charakter jej produkcji, profil dziaøalnosÂci, wprowadzenie kultury
wspoÂøpracy zdecydowanie poprawia efektywnosÂcÂ funkcjonowania firmy i zadowolenie pracownikoÂw;
± duzÇych bankoÂw i korporacji36;
± zakøadoÂw wykorzystujaÎcych zaawansowane technologie37;
± usøug zdrowotnych i socjalnych38;
± zakøadoÂw produkcyjnych i usøug39.
33
F. Kohler, Establishing cooperative peer relations in the classroom, ¹Pointerº (1985), 29 (4),
p. 12-16; B. Chambers, P.C. Abrami. The relationship between student team learning outcomes and
achievement, causal attributions and affect. ¹Journal of Educational Psychologyº (1991), 83 (1),
p. 140-146; L.D. Madrid, M. Canas, M. Ortega-Medina, Effects of team competition versus team
cooperation in classwide peer tutoring, ¹The Journal of Educational Researchº (2007), 100 (3), 155-160.
34
J. Long, School-too-work transition with Native American Indians: implication for counselors. Arkansas; University Press (1999).
35
L. Marshall, Ten commandments for managing creative people. ¹Fortuneº 131 (1), p. 135-136.
36
J.A. Chatman, S.G. Barsade (1995) Personality.
37
Lee, Cheung, Tsui, Kwok 2007; Price 2006.
38
J. Fickel, L.E. Parker, E.M. Yano, J.E. Kirchner, Primary care ± mental health collaboration: An example of assessing usual practice and potential barriers, ¹Journal of Interprofessional
Careº (2007), 21 (2), p. 207-216.
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W bardzo zasadniczy sposoÂb mozÇna rzec rozprawia sieÎ z rywalizacjaÎ wsÂroÂd
pracownikoÂw, przepowiadajaÎc jednoczesÂnie jej zmierzch A. Lipka40. W swojej
ksiaÎzÇce wskazuje ona na caøy szereg negatywnych konsekwencji zaroÂwno dla
funkcjonowania firmy, jak tezÇ dla pracownikoÂw. Jej argumentacjeÎ wspierajaÎ tezÇ
badacze z innych krajoÂw41.
PodsumowujaÎc, nalezÇy przyznacÂ, izÇ dosÂcÂ dobrze udokumentowana, aczkolwiek jeszcze niepowszechnie znana, zdaje sieÎ zasadnosÂci budowania w zespoøach zadaniowych i profesjonalnych raczej kultury wspoÂøpracy nizÇ rywalizacji.
Zawsze byøy i beÎdaÎ nadal sytuacje (zawody sportowe), w ktoÂrych zdrowa i uczciwa rywalizacja mozÇe miecÂ charakter motywacyjny i prorozwojowy. Nie mozÇemy sieÎ jednak zgodzicÂ na to, aby kultura rywalizacji byøa dominujaÎcaÎ w naszych spoøecznosÂciach. Staraøem sieÎ to wykazacÂ podczas tego przedøozÇenia, zÇe
czeÎsto jest to wbrew naturze czøowieka i prowadzi go, jak roÂwniezÇ spoøecznosÂci
przez niego tworzone, do zatracenia mozÇliwosÂci uzyskania wysokiej synergii
spoøecznej.
39
J. McClenahen, Culture of cooperation, ¹Industry Weekº (2006), October, p. 38;
D. Schoonmaker, Companies use design to create specific culture, ¹Grand Rapids Business Journalº
(2006), August 14, p. B3.
40
A. Lipka, WspoÂødziaøanie.
41
L. Langbein, C. Jorstad, Productivity in the workplace: Cops, culture, communication,
cooperation, and collusion. ¹Political Research Quarterlyº (2004), 57 (1), p. 65-79; M. Rauch,
Cooperation and competition, ¹Incentiveº (2006), 80 (7), p. 12; M. Haag, R. Lagunoff, On the size
and structure of group cooperation, ¹Journal of Economic Theoryº (2007), 135 (1), p. 68-89;
F. Koster, K. Sanders, Serial solidarity: the effects of experiences and expectations on the co-operative behavior of employees, ¹International Journal of Human Resources Managementº (2007),
18 (4), p. 568-585; F. Koster, F. Stokman, Solidarity through networks: the effects of task and
informal interdependence on cooperation within teams, ¹Employee Relationsº (2007), 29 (2),
p. 117-137.

