Wizerunek wspóïczesnego menedĝera
Hanna Foïtyn

Artykuï prezentuje wyniki badañ nad
cechami i umiejÚtnoĂciami kadry kierowniczej. Badania ankietowe zostaïy przeprowadzone w latach 2006–2007 na 240
kierownikach prezentujÈcych bardzo zróĝnicowane organizacje, szczeble kierownicze,
wyksztaïcenie, wiek i inne dane personalne.
Za podstawÚ badañ i porównanie przyjÚto
zestaw cech i umiejÚtnoĂci J. Penca i jego
zaïoĝenia co do wizerunku menedĝerów.
Badania wykazaïy znaczny rozwój polskich kierowników na poczÈtku XXI wieku
i pozytywny wizerunek wspóïczesnych menedĝerów.

1. Cechy kierowników
Pojawienie siÚ w gospodarce zawodowych menedĝerów wymusiïo natychmiast
seriÚ pytañ o to, jacy oni powinni byÊ, jakie
powinni mieÊ cechy, w jaki sposób dobieraÊ spoĂród kandydatów takich, którzy speïnialiby oczekiwania organizacji w najlepszy
sposób.
Wiemy juĝ od doĂÊ dawna, ĝe teoria
cech nie odpowiada na te pytania w odniesieniu do kadry kierowniczej, niezaleĝnie
czy mówimy o zawodowych menedĝerach,
wodzach, spadkobiercach przejmujÈcych
wïadzÚ, czy o przywódcach wybieranych
lub pojawiajÈcych siÚ spontanicznie. Z analiz wynika, ĝe kierownikiem moĝe zostaÊ
kaĝdy, a czÚsto zostajÈ kierownikami ludzie
o zupeïnie nieodpowiednich cechach. I cóĝ
– sÈ nimi i juĝ.
Dodatkowym elementem, który wcale
nie rozszerza wiedzy o menedĝerach jest
kwestia rozróĝnienia cech i umiejÚtnoĂci.
Cechy – fizyczne, psychologiczne – ma
kaĝdy z nas, choÊ powstaje pytanie, czy i na
ile niektóre z nich da siÚ zmieniÊ, np. udoskonaliÊ. UmiejÚtnoĂci zaĂ to rzeczy nabyte,
w zasadzie moĝna siÚ ich nauczyÊ. StÈd
szkoïy zarzÈdzania, które przynajmniej teoretycznie, ksztaïcÈ umiejÚtnoĂci przyszïych
menedĝerów.
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Mimo tak wielu trudnoĂci i niejasnoĂci
wciÈĝ w literaturze dotyczÈcej menedĝerów
wymienia siÚ szereg zróĝnicowanych cech,
jakie powinni oni posiadaÊ, aby sprostaÊ
wymaganiom stawianym im przez organizacje.
W jednej z takich propozycji wyróĝnia
siÚ:
– zdolnoĂÊ do zmian,
– otwartoĂÊ,
– umiejÚtnoĂÊ uczenia siÚ od innych
– duch przedsiÚbiorczoĂci,
– zdolnoĂÊ porozumiewania siÚ, w tym
znajomoĂÊ jÚzyków obcych (por. Bloom,
Calori 1995: 145).
Próbuje siÚ tworzyÊ pewne modelowe
zestawy cech. Naleĝy do nich np. piÚcioczynnikowy model osobowoĂci Robbinsa:
a) ekstrawersja: towarzyskoĂÊ, rozmownoĂÊ, asertywnoĂÊ,
b) ĝyczliwoĂÊ: dobrodusznoĂÊ, chÚÊ wspóïdziaïania, ufnoĂÊ,
c) sumiennoĂÊ: odpowiedzialnoĂÊ, wiarygodnoĂÊ, wytrwaïoĂÊ, osiÈgniÚcia,
d) emocjonalna stabilnoĂÊ: opanowanie,
entuzjazm, poczucie bezpieczeñstwa,
e) otwartoĂÊ na doĂwiadczenia: wyobraěnia, wraĝliwoĂÊ, intelekt (Robbins 1998:
69).
Na tej podstawie inni autorzy proponujÈ
podobne cechy psychologiczne:
– stabilnoĂÊ emocjonalna, oznaczajÈca
maïÈ neurotycznoĂÊ,
– ekstrawersja – szerokie i dobre interakcje spoïeczne,
– otwartoĂÊ i ciekawoĂÊ poznawczÈ,
– ugodowoĂÊ, oznaczajÈcÈ pozytywne
nastawienie na ludzi,
– sumiennoĂÊ – zorganizowanie, obowiÈzkowoĂÊ i motywacja do osiÈgniÚÊ (zob.
Nosal 1997: 120).
W wymiarze miÚdzynarodowym i koniecznoĂci pracy w zróĝnicowanych kulturach narodowych, gdy kadra kierownicza przedsiÚbiorstw globalnych musi byÊ
przygotowana do pracy w zróĝnicowanych
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warunkach wymaga siÚ posiadania wielu
kolejnych cech:
– doĂwiadczenie,
– elastycznoĂÊ,
– znajomoĂÊ zasad prowadzenia biznesu,
– kompetencje,
– talent kierowniczy,
– znajomoĂÊ jÚzyków,
– siïa przebicia,
– ambicje zawodowe,
– wraĝliwoĂÊ,
– wïaĂciwe wyksztaïcenie,
– inicjatywa,
– niezaleĝnoĂÊ,
– zdolnoĂÊ komunikowania,
– stabilnoĂÊ emocjonalna (Schroeder
200:94).
Takich zestawów cech moĝna znaleěÊ
niezliczonÈ iloĂÊ i w kaĝdym tkwi jakaĂ
czÚĂÊ prawdy, a na pewno chÚÊ znalezienia
ideaïu, co – jak wiemy – nie jest moĝliwe.
PodejĂcie sytuacyjne wyraěnie zakïada,
ĝe potrzebny zestaw cech i umiejÚtnoĂci jest
odmienny w róĝnych sytuacjach. Nie moĝna
zatem ani wymieniÊ wszystkich wymagañ
wobec kadry kierowniczej, ani przewidzieÊ,
co z jego wiedzy przyda siÚ jej w konkretnej
sytuacji, ani która z cech lub umiejÚtnoĂci,
które posiada, przyczyni siÚ do jej sukcesu
lub niepowodzenia.
Wspóïczesne, globalne organizacje
oparte na wiedzy bÚdÈ stawiaÊ menedĝerom znacznie wyĝsze wymagania niĝ
organizacje stabilne i biurokratyczne, do
których przywykliĂmy w okresie ery industrialnej.
Wskazuje na to J. Penc, twierdzÈc, ĝe
przyszïoĂÊ zarysuje niewÈtpliwie wyraěniejsze kontury nowoczesnego wizerunku
menedĝera. Globalna konkurencja spowoduje powstanie nowych problemów,
a przede wszystkim wyostrzy wymagania
wobec „doskonaïoĂci” menedĝerów. Aby
siÚ utrzymaÊ w wyĂcigu ekonomicznym
niezbÚdne bÚdzie systematyczne wprowadzenie innowacji: nowych wyrobów, usïug
i procesów, a wiÚc rozwój techniczny,
stosowanie tzw. totalnej jakoĂci (pracy
bez defektów), nadmiernych zapasów,
przestojów, opóěnieñ i rozbudowanej
dokumentacji. W przedsiÚbiorstwie przyszïoĂci, obok jakoĂci i innowacji, badañ
i marketingu, niewÈtpliwie najwaĝniejszym
kryterium sprawnoĂci menedĝera bÚdÈ
„stosunki z luděmi”, gdyĝ ludzie bÚdÈ najwaĝniejszym dobrem przedsiÚbiorstwa.
Skuteczne zaĂ kierowanie luděmi oznacza
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wïaĂciwe postÚpowanie i sïuszne decyzje,
a nade wszystko pobudzanie ich inwencji
twórczejbi rozwój osobowoĂci (Penc 2000:
121).
W zarzÈdzaniu przedsiÚbiorstwem przyszïoĂci wiele dotychczasowych umiejÚtnoĂci z pewnoĂciÈ pozostanie istotnych.
Nadal waĝna bÚdzie szeroka wiedza, duĝe
doĂwiadczenie i wyobraěnia. Nie moĝna
ich jednak uzyskaÊ bez takich cech, jak:
inteligencja, kreatywnoĂÊ, umiejÚtnoĂÊ
analitycznego myĂlenia i ogólne zdolnoĂci.
Bez nich nie moĝna siÚ nauczyÊ wyciÈgania logicznych wniosków, pokonywania
przeszkód, osiÈgania celów i umiejÚtnoĂci
wyrabiania sobie autorytetu. PowstanÈ teĝ
nowe umiejÚtnoĂci zwiÈzane z procesami
demokratyzacji ĝycia w pracy i zmiennoĂci
otoczenia, a zwïaszcza rynku. Wielu z nich
moĝna siÚ nauczyÊ, analizujÈc swojÈ wiedzÚ
i zmieniajÈc konwencjonalne sposoby tzw.
produkcyjnego myĂlenia, a takĝe korzystajÈc z techniki komputerowej i pomocy
doradców (Penc 2000: 121–122).
Bez wÈtpienia nowa, postindustrialna
rzeczywistoĂÊ narzuci menedĝerom koniecznoĂÊ zdobywania nowych umiejÚtnoĂci. ByÊ
moĝe takĝe bardziej precyzyjne metody
doboru kadr kierowniczych spowodujÈ, ĝe
na stanowiska menedĝerów trafiÈ profesjonalne osoby o przewadze pozytywnych,
a przynajmniej poĝÈdanych cech. Jednak
ludzie pozostanÈ ogromnie zróĝnicowani,
tak jak i obecnie, a menedĝerowie bÚdÈ
sobÈ reprezentowaÊ caïy przekrój osobowoĂci.
WciÈĝ istnieje problem stworzenia listy
poĝÈdanych cech i umiejÚtnoĂci menedĝerów. JednÈ z takich list prezentuje J. Penc.
OkreĂlajÈc jednoczeĂnie profil polskich
menedĝerów z koñca wieku XX i przedstawiajÈc taki profil w odniesieniu do przyszïych menedĝerów.

2. Dane badanej populacji
PosïugujÈc siÚ tym zestawem cech
i umiejÚtnoĂci menedĝerskich, sporzÈdziïam formularz (zaïÈcznik nr 1), który
wypeïniïo poprawnie 240 menedĝerów.
Badania1 zostaïy przeprowadzone w latach
2006 i 2007. Zmiany, jakie wprowadziïam
w tabeli, polegaïy na dokïadnym wyznaczeniu rubryk dzielÈcych znaczenie cech
i umiejÚtnoĂci oraz zïagodzenie okreĂlenia
znaczenia na Ărednie i maïe, zamiast na
maïe i nie ma znaczenia.
91

Menedĝerowie mieli za zadanie zaznaczyÊ we wïaĂciwej rubryce, jakie wg nich
znaczenie majÈ wymienione cechy i umiejÚtnoĂci w organizacjach, w których pracujÈ.
Przekrój respondentów obejmuje bardzo szerokie spektrum kadry kierowniczej.
Pokazuje to równieĝ, jak bardzo zróĝnicowana kadra pracuje na stanowiskach
kierowniczych. Unaocznia takĝe, ĝe jest
to kadra dobrze wyksztaïcona, ze sporym
doĂwiadczeniem i wysokimi umiejÚtnoĂciami. RównoczeĂnie jest ogromne zróĝnicowanie co do oceny kaĝdej z proponowanej w zestawie cechy i umiejÚtnoĂci do
tego stopnia, ĝe nie znalazïy siÚ dwa tak
samo wypeïnione formularze. UĂrednianie
odpowiedzi byÊ moĝe wcale nie pokazuje,
jaka jest rzeczywistoĂÊ, bowiem kaĝda sytuacja wymaga, byÊ moĝe, zupeïnie innego
spojrzenia.
W badaniach wziÚïo udziaï 275 menedĝerów. 35 formularzy zostaïo odrzuconych
z powodu braku niektórych danych personalnych. Ostatecznie uzyskano 240 dobrze
wypeïnionych formularzy.
JeĂli chodzi o pïeÊ menedĝerów to oczywiĂcie na stanowiskach kierowniczych przewaĝajÈ mÚĝczyěni. W klasycznych strukturach organizacyjnych mÚĝczyěni dominujÈ
na szczeblach najwyĝszych, choÊ coraz czÚĂciej moĝna tam zobaczyÊ takĝe kobiety. Jest
to szczególnie widoczne w maïych firmach,
które zakïadajÈ kobiety i automatycznie sÈ
takĝe ich prezesami. W korporacjach z wieloma szczeblami organizacyjnymi kobiety
majÈ nieco mniejsze szanse na objÚcie najwyĝszych stanowisk.
PïeÊ

240

%

mÚĝczyzna

155

65.0

85

35.0

kobieta
Tab. 1. PïeÊ menedĝerów.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Staĝ pracy odpowiada na ogóï wiekowi
i jest skorelowany z poziomem wyksztaïcenia. W badaniach najliczniejszÈ grupÚ
(35,3%) reprezentujÈ kierownicy pracujÈcy powyĝej 20 lat. Ale w zasadzie moĝna
powiedzieÊ, ĝe mamy obecnie do czynienia
raczej z mïodÈ kadrÈ kierowniczÈ. Osoby
w wieku przedemerytalnym stanowiÈ
w badaniach zaledwie 10.3%
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Staĝ pracy

240

%

do 10

60

25.0

11 do 20

70

29.4

21 do 30

85

35.3

31 i pow.

25

10.3

Tab. 2. Staĝ pracy menedĝerów.
½ródïo: opracowanie wïasne.

WĂród badanych kierowników mamy
znaczny odsetek, nieomal jednÈ trzeciÈ
spoĂród nich, którzy na stanowiska kierownicze trafili najwyĝej 5 lat temu. ZaczÚli
zatem swoje doĂwiadczenie kierownicze
juĝ w XXI wieku. Prawie poïowa badanych
zdobywaïa doĂwiadczenia kierownicze nie
dïuĝej niĝ 10 lat. Gros kierowników ma
wiÚc szansÚ dokonywaÊ istotnych zmian
w organizacjach w erze postindustrialnej,
majÈ bowiem przed sobÈ wiele lat pracy.
Staĝ kierowniczy

240

%

do 5

69

28.9

6 do 10

50

20.3

11 do 20

101

42.3

pow. 21

20

8.5

Tab. 3. Staĝ kierowniczy.
½ródïo: opracowanie wïasne.

Ksztaïcenie kadr kierowniczych to
dziĂ jeden z najistotniejszych elementów
zarzÈdzania potencjaïem spoïecznym.
Wspóïczesna kadra kierownicza to przede
wszystkim magistrowie, absolwenci róĝnych kierunków szkóï wyĝszych. Spotyka siÚ
coraz czÚĂciej kierowników z ukoñczonymi
dwoma fakultetami, ze studiami podyplomowymi, ze studiami MBI, nawet z tytuïem
doktorskim. Moĝna stwierdziÊ, ĝe mamy
dobrze przygotowanÈ do pracy w organizacjach opartych na wiedzy kadrÚ kierowniczÈ. Kierowników z wyksztaïceniem Ărednim spotyka siÚ sporadyczne (w badaniach
6,3%) i to zazwyczaj w maïych, prywatnych
firmach lub na szczeblu podstawowym kierownictwa. Zwykle jednak kierownicy ci
doksztaïcajÈ siÚ i uzupeïniajÈ wiedzÚ na
róĝnego rodzaju studiach wieczorowych
i zaocznych. ¥wiadczy o tym takĝe fakt,
ĝe poziom studiów zawodowych (licencjackich) reprezentuje w badaniach zaledwie
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7,1% kierowników. Ci zwykle robiÈ magisteria w trybie zaocznym.
Poziom wyksztaïcenia

240

%

Ărednie

15

6.3

licencjackie

17

7.1

magisterskie

208

86.6

Tab. 4. Poziom wyksztaïcenia kadr kierowniczych.
½ródïo: opracowanie wïasne.

Kierunek wyksztaïcenia nie wydaje siÚ
juĝ tak klarowny. Pozostaje zresztÈ zwiÈzany z pytaniem, czego powinno siÚ uczyÊ
wspóïczesnych kierowników, lub teĝ, jaki
typ wyksztaïcenia kadry kierowniczej jest
najbardziej poĝÈdany. Na to pytanie próbujÈ odpowiadaÊ szkoïy zarzÈdzania, choÊ
okazuje siÚ, ĝe ĝaden rodzaj wyksztaïcenia nie przeszkadza w zdobyciu stanowiska
kierowniczego. Nie jest juĝ takĝe modelem dominujÈcym kierownik – inĝynier.
DziĂ dziedziny ekonomiczne, zarzÈdzanie
i prawo (w sumie 55,4%) dominujÈ wĂród
kierowników. SÈ to kierunki stosunkowo
jednoznacznie okreĂlone.
Mimo ĝe profil wyksztaïcenia jest doĂÊ
dokïadnie okreĂlony, to poziom szkóï prywatnych i uniwersyteckich jest zróĝnicowany, poza tym wiele specjalizacji, jakie
wyksztaïciïy siÚ w ramach zarzÈdzania,
wcale nie przesÈdza o przydatnoĂÊ absolwentów zarzÈdzania na stanowiskach kierowniczych.
Wyksztaïcenie prawnicze oznacza zwykle ukoñczenie uniwersyteckiego (rzadziej
w prywatnej wyĝszej szkole) wydziaïu prawa
lub prawa i administracji. CzÚĂciej jednak
prawnicy stajÈ siÚ doradcami menedĝerów,
zarówno wewnÈtrz firm, jak i coraz czÚĂciej
w kancelariach prawniczych na zasadach
outsourcingu.
EkonomiĂci to absolwenci Szkoïy Gïównej Handlowej, uniwersyteckich wydziaïów
ekonomicznych, o specjalizacji handlowej
i logistycznej lub absolwenci mniejszych
uczelni o profilu ekonomiczno-finansowym dajÈcych wiedzÚ na poziomie licencjackim.
Wyksztaïcenie techniczne jest niezwykle zróĝnicowane. SÈ to przede wszystkim
absolwenci politechnik, SGGW i róĝnych
szkóï inĝynierskich. W badaniach byli to
specjaliĂci: elektroniki, informatyki, technologii komputerowych, cybernetyki, auto1/2008

matyki, chemii, fizyki, mechaniki, elektryki,
eksploatacji maszyn i pojazdów, inĝynierii
sanitarnych, budownictwa, geodezji i kartografii, wïókiennictwa, rolnictwa, technologii
ĝywnoĂci, zootechniki, ogrodnictwa.
Do humanistów zostali zaliczeni absolwenci wydziaïów: historii, socjologii, pedagogiki, archeologii, resocjalizacji, jÚzyków
obcych, wydziaïów przyrodniczych, akademii muzycznej oraz – na poziomie szkoïy
pomaturalnej – pracownik socjalny i – na
poziomie Ărednim – absolwenci liceów
ogólnoksztaïcÈcych. Nie sÈ to szkoïy, które
przygotowujÈ wprost do zawodów menedĝerskich. Tym bardziej godny podziwu jest
fakt, ĝe osoby nieprzygotowane zawodowo,
podejmujÈ trud prowadzenia wïasnych firm
albo znajdujÈ swoje miejsce w strukturach
firm juĝ istniejÈcych, niekiedy realizujÈcych
typ dziaïalnoĂci zwiÈzany w jakimĂ stopniu
z ich zawodem. Zwykle zresztÈ osoby te
doksztaïcajÈ siÚ na studiach podyplomowych i kursach w dziedzinie zarzÈdzania.
Wyksztaïcenie „inne” oznacza w badaniach kierowników, którzy ukoñczyli:
medycynÚ, farmacjÚ, matematykÚ, archiwistykÚ, turystykÚ, gospodarkÚ przestrzennÈ
i AkademiÚ Wychowania Fizycznego.
W tym przypadku, podobnie jak w odniesieniu do absolwentów humanistycznych,
szkoïy nie przygotowujÈ do kierowania
i zarzÈdzania. Ale ĝycie wymusza czÚsto
realizacjÚ innego zawodu niĝ wyuczony.
Czasami firmy poszukujÈ specjalistów
w danej dziedzinie (podobnie jak inĝynierów) i w procesie pracy specjaliĂci ci zostajÈ
kierownikami i menedĝerami. Np. lekarze,
farmaceuci czy matematycy. CzÚsto stosujÈ
w pracy zarzÈdzanie przez intuicjÚ, zwykle
przyuczajÈ siÚ do realizacji funkcji kierowniczych, czÚsto doksztaïcajÈ siÚ w tematyce
zarzÈdzania.
Wyksztaïcenie

240

%

techniczne

67

27.9

ekonomiczne

89

37.1

9

3.7

zarzÈdzanie

35

14.6

humanistyczne

18

7.5

inne

22

9.2

prawnicze

Tab. 5. Kierunki wyksztaïcenia kadr kierowniczych.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Organizacje, w których dziaïajÈ badani
menedĝerowie, reprezentujÈ caïe spektrum
firm. atwo jednak zauwaĝyÊ, ĝe najsïabiej
reprezentowany jest przemysï (zaledwie
15,4%), najliczniej zaĂ usïugi (36.2%). JeĂli
dodaÊ do tego organizacje z dziedziny zdrowia, oĂwiaty i kultury, takĝe reprezentujÈce
specyficzne usïugi, to wyraěnie widaÊ, ĝe
jest to nieomal 50% wszystkich firm. Moĝna
by stwierdziÊ, ĝe wyraěnie weszliĂmy w erÚ
postindustrialnÈ, stÈd kadra kierownicza
reprezentuje wïaĂnie takie firmy.
W odniesieniu do organizacji przemysïowych menedĝerowie pracowali albo
w duĝych przedsiÚbiorstwach polskich lub
miÚdzynarodowych, albo byli czÚsto wspóïwïaĂcicielami maïych i Ărednich firm produkujÈcych na maïÈ skalÚ bÈdě w kooperacji
z wiÚkszymi. Podstawowym jednak rodzajem dziaïalnoĂci tych organizacji byï proces
produkcyjny.
Z kolei firmy handlowe to albo duĝe
supermarkety i sklepy dziaïajÈce w sieciach,
albo maïe, prywatne sklepy ze sprzedaĝÈ
detalicznÈ bÈdě teĝ firmy handlowe poĂredniczÈce miÚdzy duĝymi producentami i hurtowniami czy innymi instytucjonalnymi
odbiorcami.
Najbardziej zróĝnicowanÈ branĝÚ stanowiÈ usïugi. Znalazïy siÚ wĂród nich
nastÚpujÈce maïe i duĝe firmy: telekomunikacja, transport samochodowy, transport
kolejowy, transport lotniczy, budownictwo,
projektowanie, geodezja, poĂrednictwo
nieruchomoĂci, motoryzacja, reklama,
szkolenia, doradztwo, turystyka, informatyka, ochrona, poĂrednictwo, windykacja,
konsulting, audyt, deweloperstwo, gastronomia, hotelarstwo, fryzjerstwo, kosmetyka.
W ramach organizacji finansowych
i administracji respondenci reprezentowali: banki, firmy ubezpieczeniowe, urzÚdy
administracji rzÈdowej i urzÚdy administracji samorzÈdowej, biura maklerskie,
doradztwo finansowe, policjÚ.
Wreszcie takĝe instytucje oĂwiaty, zdrowia i kultury reprezentowane byïy przez
pracowników róĝnych organizacji: szkóï
wyĝszych, instytutów naukowych, szkóï
Ărednich, przedszkoli, oĂrodków kultury,
produkcjÚ filmowÈ, wydawnictw, klubów
rozrywkowych, szpitali i aptek.
OczywiĂcie w kaĝdej organizacji musi
istnieÊ kadra kierownicza. Jednak przy tak
zróĝnicowanych celach realizowanych przez
poszczególne organizacje powstaje pytanie
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o sens tworzenia jednolitego profilu kierowników.
Rodzaj organizacji

240

%

przemysï, produkcja

35

15.4

handel

40

16.5

usïugi

87

36.2

finanse, administracja

47

19.4

oĂwiata, zdrowie, kultura

31

12.7

Tab. 6. Organizacje, w których dziaïajÈ badani
menedĝerowie.
½ródïo: opracowanie wïasne.

Szczeble organizacyjne, na których funkcjonowali badani kierownicy, to przede
wszystkim szczeble Ărednie (45,5%). Moĝe
to ĂwiadczyÊ o wciÈĝ jeszcze rozbudowanych strukturach organizacyjnych firm.
Literatura wyraěnie zakïada, ĝe liczba
szczebli Ărednich w nowoczesnych organizacjach bÚdzie maleÊ. Na razie jednak nie
widaÊ jakiejĂ istotnej zmiany.
Szczebel zarzÈdu dotyczy kierowników
na najwyĝszych szczeblach, choÊ i tu sytuacja
jest zróĝnicowana. W korporacjach jest to
czÚsto rozbudowany, wieloosobowy zarzÈd
tworzÈcy strategiÚ, w administracji to jednoosobowy organ, w maïych firmach czÚsto
jeden wïaĂciciel realizujÈcy caïÈ dziaïalnoĂÊ
osobiĂcie. W ankietach trudno byïo rozróĝniÊ, z jakim rodzajem kierowników szczebla
naczelnego mamy do czynienia. Zaledwie
w 8,5% przypadków zaznaczono, ĝe chodzi
o wïaĂcicieli firm. Nie wiadomo byïo jednak, o jak duĝych firmach jest mowa. StÈd
ostatecznie nie rozróĝniono tego szczebla,
ale i tu mamy do czynienia ze stanowiskami
czÚsto zupeïnie nieporównywalnymi.
Najsïabiej w badaniach byï reprezentowany szczebel podstawowy kierownictwa.
Oznacza to, ĝe nawet mïodzi staĝem i wiekiem kierownicy czÚĂciej pracowali juĝ na
Szczebel kierowniczy

240

%

zarzÈd

98

40.8

Ăredni

109

45.5

33

13.7

podstawowy

Tab. 7. Szczeble organizacyjne, na których funkcjonowali badani kierownicy.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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szczeblu Ărednim niĝ na podstawowym.
ByÊ moĝe takĝe trudniej byïo dotrzeÊ do
kierowników tego szczebla z powodu tego,
ĝe jest to kadra stosunkowo wÈska, choÊ
niezwykle istotna, bo to wïaĂnie ci kierownicy majÈ bezpoĂredni wpïyw na kierowanie
pracownikami wykonawczymi.
Ostatecznie moĝna stwierdziÊ, ĝe badania objÚïy kadrÚ kierowniczÈ o bardzo
zróĝnicowanych danych. Reprezentacja
badanych kierowników jest wystarczajÈco
duĝa, aby moĝna uznaÊ obiektywizm wyników.
Naleĝy jeszcze dodaÊ, ĝe wĂród wypeïnionych ankiet nie byïo dwu takich samych.
Kaĝdy kierownik w charakterystyczny dla
siebie sposób staraï siÚ okreĂliÊ, które
z proponowanych cech i umiejÚtnoĂci majÈ
dla niego obecnie jakie znaczenie.

3. Zaïoĝenia teoretyczne
PrzyjÚcie okreĂlonego zestawu cech
i umiejÚtnoĂci menedĝerów poĝÈdanych
dla organizacji nie jest listÈ ani peïnÈ, ani
zamkniÚtÈ. Niemniej jednak dla celów
porównawczych stworzenie okreĂlonego
zestawu pozwala stwierdziÊ, jakie zachodzÈ zmiany w postrzeganiu przez samych
zainteresowanych tego, co wydaje im siÚ
waĝne lub nie.
RównoczeĂnie naleĝy stwierdziÊ, ĝe kierownicy wyraĝali wïasne opinie o tym, jak
postrzegajÈ poszczególne cechy i umiejÚtnoĂci, a nie czy je posiadajÈ w okreĂlonym
stopniu. ZresztÈ opinie o samych sobie
byïyby, byÊ moĝe, mniej obiektywne niĝ
stwierdzenia dotyczÈce znaczenia, jakie
mogÈ mieÊ te cechy we wspóïczesnych
organizacjach.
Istotnym rozróĝnieniem jest tu prezentacja opinii kadry kierowniczej w firmach
funkcjonujÈcych na koniec XX wieku
i wyobraĝenie sobie zmiany opinii, przez
kierowników bardziej nowoczesnych.
OkreĂlenie „kierownik jutra” oznacza, ĝe bierzemy pod uwagÚ menedĝerów
dziaïajÈcych w organizacjach opartych na
wiedzy, w firmach elastycznych, czÚsto
wirtualnych dziaïajÈcych w globalnej sieci
i nastawionych na klienta. Wymaga to od
kadry kierowniczej, na ogóï, podniesienia
swoich umiejÚtnoĂci i zwrócenia uwagi na
to, co byÊ moĝe w erze industrialnej nie
miaïo szczególnego znaczenia.
Poniĝej znajduje siÚ tabela przedstawiajÈca 24 cechy i umiejÚtnoĂci wymagane od
1/2008

menedĝerów oraz postrzeganie ich przez
samych zainteresowanych.
Róĝnice, jakie sÈ widoczne w powyĝszym
zestawieniu, wskazujÈ, ĝe dla minionych
kierowników dwie cechy nie miaïy znaczenia, 14 cech miaïo znaczenie maïe, a waĝne
byïy tylko 8 ze wszystkich proponowanych.
Zupeïnie inaczej majÈ siÚ owe cechy dla
nowoczesnych kierowników: najwyĝsze znaczenia ma 18 cech i umiejÚtnoĂci, znaczenie
maïe ma 5 spoĂród nich, a straciïa na znaczeniu jedynie jedna cecha.
a) Wyksztaïcenie ogólne – rozumiane jako
pojmowanie rzeczywistoĂci, jako baza
myĂlowa i ogólna ogïada, wyraěnie
zyskuje wspóïczeĂnie na znaczeniu. Ze
znaczenia maïego podnosi siÚ na wiÚksze.
JeĂli dodamy do tego wiedzÚ dotyczÈcÈ
zarzÈdzania, to bez wÈtpienia ogólne
wyksztaïcenie bÚdzie coraz waĝniejsze.
b) Wiedza fachowa – oznacza wyuczonÈ
specjalnoĂÊ, w odniesieniu do tradycyjnych kierowników, zwykle wiedzÚ technicznÈ, która na wyĝszych szczeblach
i przy szybkich zmianach technologicznych traci na znaczeniu. DziĂ istotna,
w przyszïoĂci bÚdzie mieÊ mniejsze znaczenie.
c) OsobowoĂÊ, charyzma – dla przywódców ten typ wïadzy jest zdecydowanie
waĝny i we wspóïczesnych organizacjach
zyskuje na znaczeniu. W organizacjach
biurokratycznych ma znaczenie zdecydowanie maïe.
d) PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek – to
cechy charakterystyczne i waĝne dla
biurokracji. W nowoczesnych organizacjach zdecydowanie tracÈ znaczenie albo
ĂwiadczÈ, ĝe mamy do czynienia z organizacjami maïo inteligentnymi.
e) UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ – jeĂli
wspóïczesne teorie i praktyka zarzÈdzania zakïadajÈ, ĝe czïowiek jest najistotniejszy dla organizacji, to oczywiste
jest, ĝe nowoczesny menedĝer powinien
zachowywaÊ siÚ w stosunku do wspóïpracowników, czy raczej partnerów w procesie pracy, w sposób uprzejmy i uwzglÚdniajÈcy pomyïki w poszukiwaniu nowych
rozwiÈzañ. StÈd cecha ta zyska w przyszïoĂci na znaczeniu.
f) OtwartoĂÊ, obowiÈzek informowania – przepïyw informacji to dla kadry
w nowoczesnych organizacjach podstawa
funkcjonowania. StÈd otwartoĂÊ na informacje i komunikacja z lekcewaĝonej
obecnie zyskuje najwyĝsze znaczenie.
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Znaczenie cechy i umiejÚtnoĂci
Cechy i umiejÚtnoĂci menedĝerów
wg J. Penca – dzisiaj i jutro.

duĝe
5

4

3

maïe
2
V

1. Wyksztaïcenie ogólne

5

4

3

2

X
V

2

1

X
X

7. UmiejÚtnoĂÊ motywacji

V

8. UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych

V

X
X

V

X

V

X

11. Wytrwaïe dÈĝenie do celu

V

X

12. ZdolnoĂÊ przewidywania

V

X
V

13. Zrównowaĝenie emocjonalne
14. OdpornoĂÊ na stresy

V

15. Fantazja, kreatywnoĂÊ, oryginalnoĂÊ

V

16. Dobra kondycja psychiczna
i fizyczna

V

17. ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ

3

V

6. OtwartoĂÊ, obowiÈzek informowania V

10. UmiejÚtnoĂÊ decydowania

4

X

4. PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek

9. PewnoĂÊ w zachowaniu

5

V

V

5. UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ

1

X
X

2. Wiedza fachowa
3. OsobowoĂÊ, charyzma

1

nie ma

X
X
X
X

V

X

18 ZdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji

V

19. Podejmowanie ryzyka

V

X
X
X

20. Wyznawany ĂwiatopoglÈd

V
X

21. Wybrany kierunek studiów.
X

22. DoĂwiadczenie w pracy.

V

V

23. ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych.

V

X

24. Ukïady, znajomoĂci.

X

V

X – wyniki kierowników dziĂ, czyli na koniec XXbwieku,
V – prawdopodobne znaczenie cech i umiejÚtnoĂci kadry kierowniczej „jutra”.
Tab. 8. Cechy i umiejÚtnoĂci menedĝerów wg J.bPenca – dzisiaj i jutro.
½ródïo: opracowanie wïasne, Penc J. 2000. Menedĝer w uczÈcej siÚ organizacji. ódě. Wyd.
Menadĝer.
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g) UmiejÚtnoĂÊ motywacji – motywowanie
podwïadnych ma znaczenie we wszystkich systemach, jednak w nowoczesnych organizacjach jeszcze zyskuje na
znaczeniu, co teĝ moĝe oznaczaÊ stosowanie zupeïnie innych metod i technik
motywacyjnych.
h) UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych – gromadzenie informacji, to dla kierownika jedna z istotnych ról, umiejÚtnoĂÊ
sïuchania z prawie niewaĝnej zyskuje
wspóïczeĂnie na znaczeniu, ale teĝ
moĝna zauwaĝyÊ, ĝe umiejÚtnoĂÊ tÚ
posiada niewielu ludzi. Generalnie
wolimy mówiÊ, niĝ sïuchaÊ.
i) PewnoĂÊ w zachowaniu – trudno powiedzieÊ, czy w tak zmiennym Ăwiecie
moĝna mieÊ pewnoĂÊ postÚpowania,
niemniej umiejÚtnoĂÊ ta zyskuje na znaczeniu – raczej jako ĝyczenie niĝ moĝliwoĂÊ, tym bardziej, ĝe pewnoĂÊ siebie
moĝe czÚsto ĂwiadczyÊ o zadufaniu niĝ
mÈdroĂci.
j) UmiejÚtnoĂÊ decydowania – mniejsze
znaczenie w podejmowaniu decyzji
jest charakterystyczne dla klasycznych,
industrialnych organizacji. DziĂ zyskuje
ogromne znaczenie, zakïadajÈc decentralizacjÚ decyzji i poczucie odpowiedzialnoĂci kadry kierowniczej.
k) Wytrwaïe dÈĝenie do celu – konsekwencja w dziaïaniu zyskuje na znaczeniu tym
bardziej im bardziej kierownicy stajÈ siÚ
samodzielni i dziaïajÈ w organizacjach
zarzÈdzanych przez projekty. Realizacja
celu, zamówienia, ukoñczenie projektu,
nabiera szczególnego znaczenia.
l) ZdolnoĂÊ przewidywania – wiedza na
temat coraz bardziej niejasnej przyszïoĂci moĝe mieÊ dla kierowników coraz
wiÚksze znaczenie, choÊ nie wyglÈda na
to, ĝe jest to moĝliwe do wyegzekwowania.
m) Zrównowaĝenie emocjonalne – niewielkab zmiana w odniesieniu do emocji,
choÊ równowaga w ogóle na pewno
powinna zyskaÊ na znaczeniu.
n) OdpornoĂÊ na stresy – w szybkich organizacjach stres jest nieodïÈcznÈ cechÈ
wspóïczesnoĂci. Kierownicy zawsze doceniali tÚ cechÚ, ale w przyszïoĂci bÚdzie
ona mieÊ jeszcze wiÚksze znaczenia.
o) Fantazja, kreatywnoĂÊ, oryginalnoĂÊ
– te cechy nie byïy istotne dla organizacji biurokratycznych. DziĂ oczywiĂcie
w organizacjach inteligentnych ogromnie zyskujÈ na znaczeniu.
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p) Dobra kondycja psychiczna i fizyczna
– od kadry kierowniczej wymaga siÚ dziĂ
odpornoĂci na wszelkie zagroĝenia cywilizacyjne, stÈd cecha ta z niewaĝnej staje
siÚ bardzo waĝna.
q) ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ – jeĂli
uznamy menedĝerów za przedsiÚbiorców, to oczywiĂcie muszÈ potrafiÊ
przeïamywaÊ wïasne trudnoĂci i niemoĝnoĂÊ. StÈd mobilizowanie siï do
pracy zyskuje w przyszïoĂci najwyĝsze
znaczenie.
r) ZdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji –
w globalnym Ăwiecie wielu zmiennych
organizacji i wzrostu znaczenia klienta,
negocjowanie to waĝny element kaĝdego procesu, stÈd bÚdzie siÚ wymagaÊ
od przyszïej kadry tej umiejÚtnoĂci.
s) Podejmowanie ryzyka – raczej zarzÈdzanie ryzykiem w nieprzewidywalnym Ăwiecie staje siÚ coraz istotniejsze, dlatego
umiejÚtnoĂÊ podejmowania ryzyka dla
przedsiÚbiorczych menedĝerów bÚdzie
coraz istotniejsza.
t) Wyznawany ĂwiatopoglÈd – zarówno
religia, jak i poglÈdy polityczne w globalnych firmach bÚdÈ traciÊ na znaczeniu,
dziĂ jeszcze czasami wydajÈ siÚ istotne,
w przyszïoĂci stanÈ siÚ niewaĝne.
u) Wybrany kierunek studiów – jeĂli zaïoĝymy, ĝe menedĝerem moĝe zostaÊ
kaĝdy, to byÊ moĝe zawód wyuczony
bÚdzie miaï nawet mniejsze znaczenie
niĝ dziĂ, choÊ nie przywiÈzuje siÚ do
niego nadmiernej uwagi. Uczenie siÚ
zarzÈdzania na pewno jednak wspomaga
dziaïania menedĝerskie.
v) DoĂwiadczenie w pracy – teorie sytuacyjne zakïadajÈ, ĝe zdobyte doĂwiadczenie moĝe nie byÊ przydatne w nastÚpnej
sytuacji, zmienne stanÈ siÚ takĝe same
organizacje, wiÚc bÚdzie waĝne raczej
otwartoĂÊ i inteligencja niĝ doĂwiadczenie, które bÚdzie mieÊ maïe znaczenie
w przyszïoĂci.
w) ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych – globalizacja powoduje, ĝe kadra kierownicza
powinna mieÊ opanowany co najmniej
jeden obcy (np. angielski) jÚzyk. Ten
proces bÚdzie siÚ pogïÚbiaï, stÈd umiejÚtnoĂÊ jest coraz bardziej istotna, a wielojÚzycznoĂÊ byÊ moĝe bÚdzie wkrótce
standardem dla menedĝerów.
x) Ukïady, znajomoĂci – dziĂ jeszcze powiÈzania nieformalne majÈ wciÈĝ istotne
znaczenie w dziaïalnoĂci kierowników.
W przyszïoĂci, szczególnie przy pracy
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w sieci, bÚdÈ siÚ liczyÊ zdecydowanie
mniej.
Rozumienie wielu z proponowanych
przez J. Penca cech i umiejÚtnoĂci moĝe
byÊ bardzo zróĝnicowane. Kadra kierownicza wypeïniajÈc test kieruje siÚ zapewne
wïasnym postrzeganiem sytuacji. Istotne
jest jednak, ĝe wiÚkszoĂÊ wymienionych
cech powinna w przyszïoĂci zyskaÊ na znaczeniu.

do obrazu menedĝera przyszïoĂci. To optymistyczny wizerunek, choÊ oczywiĂcie nieco
róĝni siÚ od postulowanego przez J. Penca,
jednak raczej odbiega od wizerunku menedĝera „dziĂ”. Moĝe to ĂwiadczyÊ o tym, ĝe
organizacje, do których dotarli badacze,
zatrudniajÈ juĝ kierowników o cechach
i umiejÚtnoĂciach charakterystycznych dla
przyszïoĂci. Moĝe to byÊ takĝe potwierdzenie wiedzy, jakÈ majÈ menedĝerowie o tym,
jak byÊ powinno i co jest waĝne. Moĝna
zatem optymistycznie patrzeÊ na firmy dziaïajÈce wspóïczeĂnie w Polsce. ChoÊ w wiÚkszoĂci przypadków sÈ to jeszcze firmy tradycyjne, które struktury i organizacjÚ pracy
opierajÈ w duĝej mierze na rozwiÈzaniach
industrialnych.

4. Wyniki badañ
Analiza kwestionariuszy wypeïnionych
przez 240 menedĝerów w ostatnich dwu
latach pozwala ïatwo zauwaĝyÊ, ĝe generalny wizerunek zbliĝa raczej badanÈ grupÚ

Znaczenie cechy i umiejÚtnoĂci
Badania menedĝerów 2006–2007 rok

duĝe
5

4

3

Ărednie
2

1. Wyksztaïcenie ogólne
2. Wiedza fachowa

X

3. OsobowoĂÊ, charyzma

X

1 5
X

3

2

1

X
X

11. Wytrwaïe dÈĝenie do celu

X
X

12. ZdolnoĂÊ przewidywania

X

13. Zrównowaĝenie emocjonalne
X

X

15. Fantazja, kreatywnoĂÊ, oryginalnoĂÊ
X

16. Dobra kondycja psychiczna i fizyczna
17. ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ

X

18. ZdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji

X
X

19. Podejmowanie ryzyka

X

20. Wyznawany ĂwiatopoglÈd
X

21. Wybrany kierunek studiów.

24. Ukïady, znajomoĂci.

4

X

10. UmiejÚtnoĂÊ decydowania

23. ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych.

5

X

8. UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych

22. DoĂwiadczenie w pracy.

maïe
1

X

6. OtwartoĂÊ, obowiÈzek informowania

14. OdpornoĂÊ na stres

2

X

5. UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ

9. PewnoĂÊ w zachowaniu

3

X

4. PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek

7. UmiejÚtnoĂÊ motywacji

4

X
X
X

Tab. 9. Badania menedĝerów 2006–2007 rok.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Porównanie zïoĝenia J. Penca do wizerunku menedĝera jutra i badañ z lat 20062007 pozwala spostrzec, ĝe jedna cecha
– wyznawany ĂwiatopoglÈd – zyskuje takie
samo maïe znaczenie, a nawet w ogóle go
nie ma. 5 cech ma Ărednie (maïe) znaczenie, choÊ niekoniecznie sÈ to te wymienione
przez J. Penca, a 18 cech zyskaïo najwyĝsze
znaczenie.
Istotne róĝnice (przesuniÚcie do innej
grupy znaczenia lub co najmniej czteropunktowa róĝnica na plus lub na minus
w stosunku do wizerunku menedĝera jutra)
dotyczÈ nastÚpujÈcych cech i umiejÚtnoĂci:
a) Wiedza fachowa wciÈĝ jest uwaĝana
przez badanych menedĝerów za istotnÈ.
Ale teĝ wszystkie badane organizacje
miaïy klasyczne struktury, w których stanowiska kierownicze miaïy jasno okreĂlone zadania, stÈd i znaczenie wiedzy
fachowej, koniecznej do realizacji tych
zadañ (wg J. Penca ta cecha nie powinna
mieÊ juĝ tak duĝego znaczenia).
b) PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ i porzÈdek –
badani menedĝerowie uznali, ĝe jest to
wciÈĝ jeszcze waĝna cecha, choÊ w przyszïoĂci ma nie mieÊ znaczenia. Zapewne
z powodu wciÈĝ jeszcze staïych, biurokratycznych struktur, w których liczy siÚ
pilne przesiadywanie w pracy, punktualne
przychodzenie i póěne wychodzenie oraz
przestrzeganie obowiÈzujÈcego porzÈdku,
co ogromnie uïatwia kontrolÚ. Jest raczej
traktowane podobnie jak w przypadku
kierowników „wczorajszych”.
c) OtwartoĂÊ i obowiÈzek informowania
takĝe nie jest postrzegany jako cecha
szczególnie waĝna. Co prawda znajduje
siÚ w grupie o duĝym znaczeniu, ale tuĝ
na granicy znaczenia maïego. Widocznie
kierownicy jeszcze nie w peïni doceniajÈ
wagÚ przepïywu informacji.
d) Fantazja, kreatywnoĂÊ i oryginalnoĂÊ to
kolejna niedoceniana w badaniach cecha
menedĝerów. Zostaïa tu potraktowana
jako ta, która ma maïe znaczenie. Plasuje
jÈ to pomiÚdzy kierownikami „wczoraj”
i „jutro”.
e) Podejmowanie ryzyka jest w badaniach
bagatelizowane przez menedĝerów.
Poczucie bezpieczeñstwa, jakie dajÈ
kadrze kierowniczej organizacje powoduje, ĝe ryzyko nie jest postrzegane jako
sprawa istotna.
f) DoĂwiadczenie w pracy – badani kierownicy uznali, ĝe jednak jest waĝne, co
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zbliĝa ich raczej do wizerunku kierowników „wczorajszych”.
g) ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych – kolejna
cecha niedoceniana przez badanych
menedĝerów. Dotyczy to zapewne
przede wszystkim kierowników szczebli
niĝszych. Jednak im bardziej firmy bÚdÈ
chciaïy byÊ mobilne, tym bardziej obraz
ten bÚdzie siÚ zmieniaï.
Powyĝsze róĝnice ĂwiadczÈ jedynie
o tym, ĝe wizerunek menedĝerów zmienia
siÚ stopniowo i wyraěnie zmierza w dobrym
kierunku.
W analizie wyników badañ porównano
jeszcze wybory dokonane przez menedĝerów – mÚĝczyzn i kobiety – kierowników.
Róĝnice sÈ niewielkie, ale bardzo znamienne. W przypadku 7 cech wyniki kobiet
i mÚĝczyzn sÈ jednakowe. Dotyczy to nastÚpujÈcych cech i zdolnoĂci:
– osobowoĂÊ, charyzma,
– pilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek,
– zdolnoĂÊ przewidywania,
– zdolnoĂÊ mobilizowania siÚ,
– zdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji,
– podejmowanie ryzyka,
– wyznawany ĂwiatopoglÈd.
W dwu przypadkach mÚĝczyěni uznali
wiÚkszÈ niĝ kobiety wagÚ umiejÚtnoĂci.
DoceniajÈ coĂ, co bÚdzie waĝniejsze „jutro”,
ale teĝ trzymajÈ siÚ czegoĂ, co byïo waĝne
„wczoraj”. SÈ to:
– znajomoĂÊ jÚzyków obcych,
– ukïady i znajomoĂci
W pozostaïych 15 przypadkach kobiety
uznajÈ, ĝe wymienione cechy i umiejÚtnoĂci
majÈ wiÚksze znaczenie niĝ uznajÈ to mÚĝczyěni. Moĝna uznaÊ, ĝe w tym przypadku
kobiety sÈ w wiÚkszym stopniu menedĝerami „jutra” niĝ mÚĝczyěni.
Szczegóïowe wybory menedĝerów
– kobiet i menedĝerów – mÚĝczyzn przedstawiajÈ dwie ostatnie tabele.
Dla kobiet najwiÚksze znaczenia majÈ
(wyboru dokonaïo powyĝej 90% badanych
kobiet):
– wiedza fachowa,
– umiejÚtnoĂÊ decydowania,
– odpornoĂÊ na stres.
WĂród mÚĝczyzn ĝadna z cech nie osiÈgnÚïa tak wysokich wyborów. Ich postrzeganie Ăwiata byïo bardziej niejednorodne.
NajwiÚcej mÚĝczyzn menedĝerów
(88,4%) uznaïo za najwaĝniejszÈ wiedzÚ
fachowÈ.
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Znaczenie cechy i umiejÚtnoĂci
Badania menedĝerów. Róĝnice
miÚdzy kobietami i mÚĝczyznami

duĝe
5

4

3

1. Wyksztaïcenie ogólne
2. Wiedza fachowa

Ărednie
2
K

K

3. OsobowoĂÊ, charyzma

4

3

2

K
K

M

8. UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych

K

M

9. PewnoĂÊ w zachowaniu

K

M

K

3

2

1

K

12. ZdolnoĂÊ przewidywania

KM

13. Zrównowaĝenie emocjonalne

M

M

K
K

M

M

11. Wytrwaïe dÈĝenie do celu

M

M

15. Fantazja, kreatywnoĂÊ,
oryginalnoĂÊ

K

16. Dobra kondycja psychiczna
i fizyczna

K

17. ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ

KM

18. ZdolnoĂÊ prowadzenia
negocjacji

KM

M

M

19. Podejmowanie ryzyka

KM

20. Wyznawany ĂwiatopoglÈd

KM

21. Wybrany kierunek studiów.

24. Ukïady, znajomoĂci.

4

M

K

7. UmiejÚtnoĂÊ motywacji

23. ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych.

5

KM

6. OtwartoĂÊ, obowiÈzek
informowania

22. DoĂwiadczenie w pracy.

1

KM

5. UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ

14. OdpornoĂÊ na stres

5

M

4. PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ,
porzÈdek

10. UmiejÚtnoĂÊ decydowania

1

maïe

K
K

M

M
M

K
M

K

K – kobiety
M – mÚĝczyěni
Tab. 10. Badania menedĝerów 2006–2007 rok – róĝnice miÚdzy kobietami i mÚĝczyznami.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Badania menedĝerów.
Odsetek kobiet, które wybraïy
znaczenie poszczególnych cech

Cechy i umiejÚtnoĂci
duĝe
znaczenie

Ărednie
znaczenie

maïe
znaczenie

1. Wyksztaïcenie ogólne

61.6

34.6

3.8

2. Wiedza fachowa

93.0

7.0

0

3. OsobowoĂÊ, charyzma

84.7

15.3

0

4. PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek

75.3

24.7

0

5. UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ

60.0

36.4

3.6

6. OtwartoĂÊ, obowiÈzek informowania

70.6

28.2

1.2

7. UmiejÚtnoĂÊ motywacji

82.3

15.2

2.3

8. UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych

80.0

17.7

2.3

9. PewnoĂÊ w zachowaniu

80.0

20.0

0

10. UmiejÚtnoĂÊ decydowania

93.0

7.0

0

11. Wytrwaïe dÈĝenie do celu

83.5

16.5

0

12. ZdolnoĂÊ przewidywania

82.4

12.9

4.7

13. Zrównowaĝenie emocjonalne

72.9

24.8

2.3

14. OdpornoĂÊ na stres

90.6

9.4

0

15. Fantazja, kreatywnoĂÊ, oryginalnoĂÊ

52.9

38.8

8.3

16. Dobra kondycja psychiczna i fizyczna

65.9

28.3

5.8

17. ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ

80.0

16.4

3.6

18. ZdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji

72.9

14.2

12.9

19. Podejmowanie ryzyka

51.8

30.6

17.6

4.7

28.2

67.1

21. Wybrany kierunek studiów.

47.0

36.5

16.5

22. DoĂwiadczenie w pracy.

74.1

21.2

4.7

23. ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych.

48.2

36.4

15.4

24. Ukïady, znajomoĂci.

18.8

35.3

45.9

20. Wyznawany ĂwiatopoglÈd

Tab. 11. Badania menedĝerów 2006–2007 rok – Odsetek kobiet, które wybraïy znaczenie poszczególnych cech.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Badania menedĝerów.
Odsetek mÚĝczyzn, którzy wybrali
znaczenie poszczególnych cech

Cechy i umiejÚtnoĂci
duĝe
znaczenie

Ărednie
znaczenie

1. Wyksztaïcenie ogólne

44.5

48.4

7.1

2. Wiedza fachowa

88.4

11.6

0

3. OsobowoĂÊ, charyzma

78.7

18.1

3.2

4. PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek

71.6

27.7

0.7

5. UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ

44.5

48.4

7.1

6. OtwartoĂÊ, obowiÈzek informowania

56.8

34.8

8.4

7. UmiejÚtnoĂÊ motywacji

80.6

17.5

1.9

8. UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych

77.4

18.1

4.5

9. PewnoĂÊ w zachowaniu

75.5

24.5

0

10. UmiejÚtnoĂÊ decydowania

87.7

10.4

1.9

11. Wytrwaïe dÈĝenie do celu

72.2

26.5

1.3

12. ZdolnoĂÊ przewidywania

74.8

23.3

1.9

13. Zrównowaĝenie emocjonalne

56.2

40.0

3.8

14. OdpornoĂÊ na stres

80.7

16.8

2.5

15. Fantazja, kreatywnoĂÊ, oryginalnoĂÊ

48.4

38.1

13.5

16. Dobra kondycja psychiczna i fizyczna

49.0

46.5

4.5

17. ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ

65.8

30.9

3.3

18. ZdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji

76.7

18.8

4.5

19. Podejmowanie ryzyka

52.9

34.8

12.3

9.7

20.6

69.7

21. Wybrany kierunek studiów.

23.2

42.6

34.2

22. DoĂwiadczenie w pracy.

76.1

20.6

3.3

23. ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych.

56.1

34.2

9.7

24. Ukïady, znajomoĂci.

29.0

31.6

39.4

20. Wyznawany ĂwiatopoglÈd

maïe
znaczenie

Tab. 12. Badania menedĝerów 2006–2007 rok – Odsetek mÚĝczyzn, którzy wybrali znaczenie poszczególnych cech.
½ródïo: opracowanie wïasne.

Porównania kadry kierowniczej wg pïci
na pewno nie wyczerpujÈ moĝliwoĂci interpretacji wyników. Pewne róĝnice wynikajÈ
na pewno z wieku, wyksztaïcenia, doĂwiadczenia, specjalizacji czy peïnionej funkcji
kierowniczej. Kaĝda formularz byï wypeïniany w zupeïnie wyjÈtkowy sposób.
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Jednak najistotniejsze wydaje siÚ to,
ĝe generalny wizerunek menedĝerów
z poczÈtku XXI wieku budzi nadziejÚ, ĝe
coraz lepsi menedĝerowie bÚdÈ potrafili
sprostaÊ wymaganiom przyszïoĂci.
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ZaïÈcznik nr 1
Wizerunek wspóïczesnego menedĝera
Data ...................................
Wiek .................,
PïeÊ: kobieta, mÚĝczyzna,
wyksztaïcenie:
poziom: Ăredni, licencjacki, wyĝszy kierunek ...............................................................................................
staĝ pacy:
ïÈcznie ............., na stanowiskach kierowniczych ................., na obecnym stanowisku ............................
rodzaj organizacji .............................................................................................................................................
nazwa stanowiska ................................................, szczebel ................. liczba podwïadnych .......................
ProszÚ zaznaczyÊ, jakie znaczenie ma dla Pan/Pani posiadana w obecnej chwili cecha w odniesieniu
do pracy w organizacji, stawiajÈc „x” w odpowiedniej rubryce.
Duĝe
znaczenie

Wybrana cecha
5

4

3

2

¥rednie
znaczenie
1

5

4

3

2

Maïe
znaczenie
1

5

4

3

2

1

1. Wyksztaïcenie ogólne
2. Wiedza fachowa
3. OsobowoĂÊ, charyzma
4. PilnoĂÊ, punktualnoĂÊ, porzÈdek
5. UprzejmoĂÊ, wyrozumiaïoĂÊ
6. OtwartoĂÊ, obowiÈzek informowania
7. UmiejÚtnoĂÊ motywacji
8. UmiejÚtnoĂÊ sïuchania innych
9. PewnoĂÊ w zachowaniu
10. UmiejÚtnoĂÊ decydowania
11. Wytrwaïe dÈĝenie do celu
12. ZdolnoĂÊ przewidywania
13. Zrównowaĝenie emocjonalne
14. OdpornoĂÊ na stresy
15. Fantazja, kreatywnoĂÊ, oryginalnoĂÊ
16. Dobra kondycja psychiczna i fizyczna
17. ZdolnoĂÊ mobilizowania siÚ
18. ZdolnoĂÊ prowadzenia negocjacji
19. Podejmowanie ryzyka
20. Wyznawany ĂwiatopoglÈd
21. Wybrany kierunek studiów
22. DoĂwiadczenie w pracy
23. ZnajomoĂÊ jÚzyków obcych
24. Ukïady, znajomoĂci.
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