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współpracy wirtualnej
1. Wprowadzenie
Wyzwania, przed jakimi stoj współczesne przedsibiorstwa, z uwagi na zaostrzaj c si walk konkurencyjn i rozwój rynków globalnych powoduj pogłbianie stopnia wirtualizacji współpracy. Tym samym w literaturze z zakresu
zarz dzania coraz wicej uwagi powica si kwestiom zwi zanym z organizacj wirtualn i zespołem wirtualnym, jak równie e-biznesem i e-learningiem.
Ł czy je wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które
sprzyja podejmowaniu współpracy partnerów bez wzgldu na ich oddalenie
geograficzne – współpracy wirtualnej.
Za cel publikacji przyjto z jednej strony omówienie wad i zalet współpracy
wirtualnej oraz szans i zagroe , które zwi zane s z tak form współpracy,
a z drugiej strony okrelenie podstawowych zasad, które – z punktu widzenia
dobrych praktyk zarz dzania – powinno si przestrzega w tego rodzaju współpracy. Cel zrealizowano na podstawie
przeprowadzonych studiów literaturo
wych oraz analizy wyników bada prezentowanych w literaturze fachowej.
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2. Rzeczywisto

gospodarcza a współpraca wirtualna

Społeczne funkcjonowanie człowieka jest nierozerwalnie zwi zane z komunikacj . Proces komunikowania si uznaje si za fakt zarówno integralny, jak
i konstytutywny dla funkcjonowania rzeczywistoci tworzonej przez człowieka,
rzeczywistoci, która istotnie wykracza w swej zawartoci poza pierwotny wiat
natury1. Wszystkie złoone formy współdziałania i kooperacji pomidzy lud mi
bezwzgldnie wymagaj komunikacji. Złoono, dynamiczno i burzliwo
otoczenia gospodarczego sprawia, e organizacje d  c do zwikszenia elastycznoci działania, w coraz wikszym stopniu wykorzystuj nowoczesne narzdzia komunikacji. Dziki ich zastosowaniu moliwe jest nie tylko porozumiewanie si osób oddzielonych przestrzennie i czasowo, ale te – niezalenie
od dystansu geograficznego – ich bezporednia współpraca. Przy czym – co naley podkreli – „zdalna” kooperacja, oparta na wykorzystaniu technologii, nie
tylko stwarza pewne moliwoci, ale niesie ze sob okrelone zagroenia. Stanowi to naturaln konsekwencj  uwarunkowa , jakim podlega tego
rodzaju

współdziałanie, jak równie – bd cych efektem tych uwarunkowa – specyficznych właciwoci współpracy wirtualnej. Dla potrzeb wyodrbnienia jej
uniwersalnych cech wskazane wydaje si krótkie scharakteryzowanie tych kategorii, w których współpraca wirtualna jest obecna w najpełniejszym zakresie. S
nimi: organizacja wirtualna, zespól wirtualny, e-biznes oraz e-learning.
Dokonuj c przegl du definicji naley zauway, e niezalenie od braku
jednolitego postrzegania istoty organizacji wirtualnej, poj cie to zwi zane jest ze
zbiorem jednostek organizacyjnych, rozproszonych przestrzennie (równie w skali
globalnej), które ł cz si dynamicznie w celu realizacji wspólnego
przedsi
wzicia gospodarczego na czas realizacji okrelonych zada 2. Co za tym idzie,
organizacja wirtualna, w wyniku przekraczania granic przestrzennych, najczciej przybiera form stałej lub dora nej sieci niezalenych jednostek organizacyjnych, które wykorzystuj c technologie informacyjno-komunikacyjne, współpracuj ze sob w taki sposób, e ka da, opieraj c si na posiadanych
kompetencjach, wykonuje pewn cz z całoci zadania, dziel c si kosztami
oraz rynkami3. W efekcie ujmowana bywa take jako przedsibiorstwo funkcjo

R. Ingarden, Ksi eczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 23–24.
Por. D. Gach, Organizacja wirtualna [w:] Podstawy zarzdzania przedsibiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 60–61; Z.J. Klonowski, Systemy informatyczne zarzdzania wirtualnymi organizacjami gospodarczymi [w:] Przedsibiorstwo przyszło ci, pod red. W. Grudzewskiego, I. Hejduk,
Difin, Warszawa 2001, s. 193.
3
Por. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Watuchowicz, Zarzdzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 160.
1
2
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nuj ce
w globalnej sieci powi za , przetwarzaj ce wiedz i stanowi ce prze
strze potencjałów działania aktorów4. Zaznaczaj ca si rónorodno w definiowaniu organizacji wirtualnej zdaniem M. Warnera i M. Witzela jest uzasadniona, poniewa pojcie to z samej swojej istoty jest płynne i pozbawione
wyra nych konturów5. Poj ciem zespołu wirtualnego okrelana jest natomiast
grupa osób (najczciej specjalistów/ekspertów) powołana w okrelonym celu,
której członkowie, pozostaj c od siebie przestrzennie i (lub) organizacyjnie odseparowani6, współpracuj ze sob , porozumiewaj c si głównie za pomoc
elektronicznych rodków komunikacji7.
Termin „e-biznes” rozumiany jest jako realizowanie transakcji gospodarczych, które dziki zastosowaniu narzdzi internetowych zapewniaj interaktywne poł czenie pomidzy producentem, dostawc i klientem8.
Poj cie e-learningu odnoszone jest do kadego typu działania, w którym
technologia informatyczna zostaje wykorzystywana do wspierania ogólnie rozumianych procesów szkoleniowych. Przykładowymi formami e-learningu s 9:
– kursy, dostarczane przez sie komputerow i (lub) na płytach kompaktowych, pozwalaj ce na indywidualn prac z materiałem szkoleniowym,
– szkolenia grupowe prowadzone na odległo,
– wideokonferencje,
– listy dyskusyjne, komunikatory lub poczta elektroniczna wówczas, gdy
wykorzystywane s do wymiany informacji i wiedzy.
W obrbie organizacji wirtualnej, zespołu wirtualnego, e-biznesu oraz e-learningu wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala na współprac grupy osób niezalenie od tego, gdzie si aktualnie
znajduj . Dziki temu mo liwe staje si wł czanie do współpracy najlepszych
specjalistów, szczególnie w sytuacji, gdy10:
Por. P. Płoszajski, Organizacja przyszło ci: wirtualny splot kontraktów [w:] Przedsibiorstwo przyszło ci, pod red. W. Grudzewskiego, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2001, s. 27–33 i 49;
M. Kasperek, P. Haus, Internet – nowoczesna technika transmisji, „Gospodarka Magazynowa
i Logistyki” 1997, nr 7–8, s. 170.
5
M. Warner, M. Witzel, Zarzdzanie organizacj wirtualn, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2005, s. 14.
6
To znaczy pozostaj geograficznie i (lub) organizacyjnie rozproszeni.
7
Por. J.S. Lurey, M.S. Raisinghani, An Empirical Study of Best Practices in Virtual Teams,
„Information and Management” 2001, nr 38, s. 524; G. Mihhaillova, Virtual Teams: Just a Theoretical Concept or a Widely Used Practice, „Bussines Review” 2007, nr 7(1), s. 186.
8
Leksykon zarzdzania, pod red. M. Adamskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 120.
9
Ibidem, s. 20 i n.
10
Wymienione sytuacje mog wyst pi z rónorodnych wzgldów. Przykładowo, dotyczy
mog osób, które s niepełnosprawne albo osobicie zajmuj si wymagaj cymi opieki członkami
rodziny (np. rodzice na urlopach macierzyskich lub wychowawczych).
4
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– nie s oni zainteresowani zmian miejsca pobytu (lub nie mog swobodnie si przemieszcza),
– pragn kontynuowa stosunek pracy, w którym si znajduj ,
– posiadaj ograniczenia w swobodzie dysponowania swoim czasem,
oraz których styl ycia, wiek lub stan zdrowia nie pozwalaj w danym momencie na podjcie współpracy w pełnym wymiarze godzin.
Zdalna komunikacja i współpraca stwarzaj olbrzymie moliwoci poszerzania zarówno obszaru, zakresu, jak i jakoci współpracy.
Ponadto niejedno
krotnie zapewnia te skrócenie czasu wykonywanych zada , realizowanych projektów i powala na obnienie kosztów transakcji w porównaniu z tradycyjnymi
sposobami ich wykonania.
Analizuj c omówione pojcia, mona wymieni nastpuj ce cechy charakteryzuj ce współprac wirtualn 11:
– wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
– rozproszenie geograficzne partnerów współpracy,
– transgraniczno, która oznacza, e uczestników współpracy wirtualnej
dzieli czsto na tyle duy dystans przestrzenny, i tylko w nielicznych przypadkach współdziałaj oni
na terenie jednego kraju,

– wysoki stopie heterogenicznoci uczestników – stanowi cy naturaln
konsekwencj cechy, jak jest transgraniczno,
– tymczasowo, poniewa współpraca ko czy si po realizacji załoonego
celu (zadania),
– elastyczno, bd ca wynikiem tymczasowoci,
– konieczno pozyskania osób o kluczowych (specyficznych, unikatowych)
kompetencjach,
– rekonfiguralno sieci – jako e w zalenoci od realizowanego celu
zmienia si struktura współpracuj cych uczestników.

3. Komunikacja a współpraca wirtualna


W kontekcie powyszych rozwaa i przeprowadzonych studiów literaturowych naley stwierdzi, e w przypadku współpracy wirtualnej wzłowymi
zagadnieniami wymagaj cymi omówienia s :

Por. M. Brzozowski, Wybrane modele organizacji wirtualnej [w:] Instrumenty zarzdzania
we współczesnym przedsibiorstwie, pod red. K. Zimniewicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Pozna 2003; D. Gach, op. cit.; Z.J. Klonowski, op. cit.; W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Watuchowicz, op. cit.; B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE
w Krakowie, Kraków 2006.
11

227

Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej


– niezawodno kanałów komunikacyjnych i bezpiecze stwo transmisji
przekazów,
– efektywno komunikacji w warunkach pracy zdalnej.
Z wykorzystaniem technologii informatycznych przede wszystkim zwi zane
jest ryzyko niemonoci przekazania poufnych i cennych danych, a take ryzyko
ich przejcia lub
utraty. Jest to problem o tyle istotny, e wzrastaj cy poziom zło
onoci działa gospodarczych, a tym samym realizowanych projektów sprawia,
i informacja i wiedza uznawane s w znacznej mierze za zasoby o podstawowym
znaczeniu. Zasadniczo jest to problem natury technicznej, który wraz z rozwojem
nowych technologii przekazu winien by rozwi zywany. Tym samym szeroko rozumiane wzgldy bezpiecze stwa implikuj ustawiczn potrzeb inwestowania
w coraz to bardziej zaawansowane osi gnicia technologiczne, które ułatwiaj c
współprac, umoliwiaj zabezpieczenie jej oraz wyników. Rodzi to potrzeb właciwego przygotowania procesu wdroenia tych technologii w ramach organizacji
z połoeniem szczególnego nacisku na rozwijanie stosownych umiejtnoci docelowych uytkowników zaangaowanych we współprac.
Wykorzystanie nawet najdoskonalszych technologii komunikacyjnych z wielu wzgldów nie stanowi gwarancji sprawnej komunikacji. Po pierwsze, z uwagi
na specyfik przekazu dokonuj cego si za porednictwem technicznych rodków przekazu. Po drugie, z powodu tego, e w ramach pracy zdalnej komunikuj si i współpracuj ze sob osoby niejednokrotnie wywodz ce si z rónych
kultur. Oba te aspekty wymagaj szerszego omówienia. Z uwagi na formalne
ograniczenia dotycz ce objtoci artykułu zaprezentowano je ł cznie.
W zdecydowanej wikszoci przypadków wykorzystywane technologie nie
oferuj moliwoci kontaktu twarz w twarz (lub kontakt ten pozostaje wysoce
utrudniony). W efekcie przekaz w istotnym stopniu pozostaje zuboony, a przez to
stwarza trudnoci interpretacyjne, i jako taki stanowi zasadnicze ródło omyłek
ci komunikacji wirtualnej mog
i konfliktów. Utrudnienia w zakresie efektywno

wynika przy tym nie tylko z faktu zakłóce w obrbie jakoci poł czenia (zalenych od technicznych parametrów wykorzystywanej technologii transmisji informacji) czy jego „jednowymiarowoci” (rozumianej w kontekcie dostpnej za porednictwem okrelonego medium postaci przekazu, który w dalszym ci gu
w wikszoci przypadków ogranicza si do akustycznej lub tekstowej jego formy),
ale te z uwagi na kwestie zwi zane z rodzajem psychologicznych czynników
wpływaj cych na jako procesu komunikowania si pomidzy lud mi. Pamita
naley bowiem, e wystpowanie wyra nych zalenoci pomidzy samymi elementami procesu komunikowania si sprawia, i efektywne kształtowanie przekazu wymaga dbałoci o jego aspekt: sytuacyjny, formalny i psychologiczny12.
12
Por. I. Vazquez-Orta, R. Dirven, R. Pörings, W. Spooren, M. Verpoor, Działanie za pomoc
słów: pragmatyka [w:] Kognitywne podstawy jzyka i jzykoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej,

228

Renata Winkler, Marta Moczulska

Co to oznacza? W zakresie aspektu sytuacyjnego rodzi to wymóg, by wszyscy uczestnicy aktu komunikacyjnego posługiwali si wspólnym kodem i regułami interpretacji kontekstu. Dodatkowo wskazane jest, by nadawca i odbiorca
przekazu mogli korzysta z racjonalnych przesłanek pozwalaj cych im domyla si, co partner ju wie, a wic co nadawca moe zakłada, a co odbiorca
musi sam wywnioskowa. Jest to trudne, ale nie niemoliwe. W znacznym stopniu realizacja tak ujtych warunków pozostanie zalena od poziomu znajomoci
jzyka współpracy (stopnia wspólnoty kodu) oraz wiedzy w zakresie realizowanego projektu, jak dysponuj współpracuj ce ze sob osoby (poziomu fachowoci kooperuj cych ze sob osób). Warunek ten w sytuacji, gdy osoby współpracuj ce ze sob wywodz si z odmiennych kultur – ze zrozumiałych wzgldów
– naley uzna za szczególnie trudny do spełnienia. W przypadku aspektu formalnego sprowadza si to do akcentowania potrzeby właciwego formułowania
przekazu, w szczególnoci w zakresie organizacji jego treci – tak, by komunikat
pozostawał nie tylko wiarygodny, ale te jasny (tj. zrozumiały), jednoznaczny
(nierodz cy w tpliwoci interpretacyjnych), zwizły (konkretny), wystarczaj cy
oraz logicznie uporz dkowany. Równie i to jest moliwe do osi gnicia, nawet
przy „jednowymiarowym” przekazie, o ile zaangaowanym osobom zaley na
realizacji celu i gdy posiadaj rozwinit kompetencj  komunikacyjn . W odniesieniu do aspektu psychologicznego pierwszoplanowe znaczenie przypisuje si
budowaniu
midzy komunikuj cymi si osobami poczucia emocjonalnego bez
piecze stwa, wspólnoty i satysfakcji z relacji. Pomaga ma w tym13:
– obecno wspólnych sieci komunikacyjnych,
– zapewnienie stosownego okresu przeznaczonego na zapoznanie si i wzajemne oswajanie
rozmówców,


–
podobie
stwo
rozmówców (przykładowopod k tem: upodoba , dowiad

cze , zainteresowa , wartoci, postaw, zachowa ),
– wypracowanie nieformalnej płaszczyzny kontaktu,
– znajomo i akceptowanie wzorca interakcji partnera,
– ekspresja niewerbalnej serdecznoci,
– wysoki poziom wzajemnoci komunikacyjnej,
– autentyczno,
Universitas, Kraków 2001, s. 217; L. Górniak, Audyt komunikacyjny. Metodologia i zastosowania,
„Prakseologia” 1999, nr 139, s. 92; H.P. Grice, Logika a konwersacja [w:] Jzyk w  wietle nauki,
pod red. B. Stanosz, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 95–98.
13
Por. W.B. Gudykunst, The Uncertainty Reduction and Anxiety-Uncertainty Reduction Theories of Berger, Gudykunst, and Associates [w:] Watershed Research Traditions in Human Communication Theory, pod red. D.P. Cushman, B. Kova i, SUNY Press, New York 1995, s. 68–74;
M.W. Kramer, Managing Uncertainty in Organizational Communication, Lawrence Erlbaum
Associates, Mahwah–New Jersey–London 2004, s. 11; E.D. Zelley, M. Dainton, Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction, Sage Publications, Thousand
Oaks–London–New Delhi 2005, s. 39.
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– przewaga subiektywnie kwantyfikowanych potencjalnych zysków z interakcji nad jej kosztami,

– stopie niepewnoci co do mo liwych zachowa rozmówcy.
Moliwoci wyst pienia powyszych czynników w ramach komunikowania
przy uyciu technologii komunikacyjnych – oraz w warunkach interkulturowych
konfrontacji norm, wartoci i reguł – s niezmiernie ograniczone, a niejednokrotnie nieosi galne. Dzieje si tak przede wszystkim z uwagi na takie elementy
charakteryzuj ce zdaln prac, jak14:
1) zorientowanie na rezultaty, a nie na zadania;

2) konieczno równoległej realizacji wielu zrónicowanych zada (funkcji),
a niekiedy nawet zajmowania si całym projektem we wszystkich jego aspektach, a przez to:
– bazowanie bardziej na wszechstronnoci ni specjalizacji uczestników,
– branie pod uwag tego, e ilo posiadanych przez pracowników umiej tnoci jest w takim samym stopniu wana, jak poziom opanowania tych umiej tnoci,
– konieczno permanentnego dostosowywania przez pracowników warunków pracy,
w jakich wykonuj oni zadania, do aktualnie (bie co) realizowa
nych zada 15,
– co wynika z powyszych kwestii, wiksza odpowiedzialno osobista i wyszy poziom motywacji ni w wypadku pracy tradycyjnej;
3) w wysokim stopniu zindywidualizowany charakter, poniewa w trakcie
realizowania zada stanowisko pracy, czas pracy, warsztat pracy (a przez to nie styl pracy) cho musz by dostosowywane do typu realijednokrotnie równie

zowanych zada , to równoczenie mog by kształtowane przez pracownika
zgodnie z jego upodobaniami i potrzebami;
4) w ograniczonym wymiarze moliwo zaspokajania potrzeby afiliacji,
w tym wikszym stopniu, e wymiar wirtualny nie sprzyja realizowaniu wartoci
grupowych.

Równie okresowo tego rodzaju współpracy, zrónicowanie wyzwa
i brak bezporednich kontaktów uczestników nie ułatwia ani nie sprzyja wykształcaniu si wizi midzy kooperantami i tworzeniu wzajemnej lojalnoci,
poczucia przynalenoci i zaufania. Charakter pracy implikuje potrzeb zast pienia kontroli zewntrznej – wewntrzn , w znaczeniu rozbudowywania motywacji.
Nie bez znaczenia pozostaje – jak wspomniano – fakt, e konsekwencj
współpracy wirtualnej jest nie tylko podkrelony brak bezporednich kontaktów
uczestników (dzieli ich dystans przestrzenny i czasowy), ale te dystans kultu14
15

M. Warner, M. Witzel, op. cit., s. 73–75.
Odmienne rodzaje zada wymaga mog zasadniczo odmiennych warunków ich realizacji.
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Tabela 1. Zalety, wady, szanse i zagro enia współpracy wirtualnej
Zalety

Wady

– moliwo porozumiewania si i współpracy
pomimo dystansu przestrzennego i czasowego
– moliwo porozumiewania si i współpracy
asynchronicznej
– moliwo angaowania najlepszych specjalistów
– zdywersyfikowane perspektywy postrzegania dziki heterogenicznoci kulturowej

– potrzeba inwestowania w coraz bardziej
nowoczesne technologie
– trudno zapewnienia wysokiej skutecznoci
komunikowania si w zespołach wirtualnych
– potrzeba angaowania osób o konkretnych
cechach, postawach i zachowaniach
– potrzeba poszerzania stopnia konwergencji
celów indywidualnych i zespołowych

Szanse

Zagroenia

– zwikszenie elastycznoci działania z uwagi
na moliwo przekraczania barier organizacyjnych i pastwowych
– moliwo poszerzania obszaru, zakresu
i jakoci współpracy
– skrócenie czasochłonnoci operacji i obnienie kosztów realizacji transakcji (w porównaniu z tradycyjnymi sposobami pracy)
– dbało o aspekt sytuacyjny, formalny i psychologiczny procesu komunikowania si
– wzrost kreatywnoci pracowników, co sprzyja innowacyjnoci
– angaowanie osób deklaruj cych ch
uczestnictwa
– dbało o tworzenie atmosfery zaufania

ródło: opracowanie własne.

– ryzyko przejcia lub utraty poufnych i cennych danych
– brak umiejtnoci obsługiwania technologii
informatycznych
– brak kompetencji komunikacyjnych istotnych z punktu widzenia współpracy
– moliwo koncentracji na rónicach, co
sprzyja pojawianiu si konfliktów, utrudniaj cych i ograniczaj cych współprac

rowy. Zasadniczo nie sposób nie doceni tego, e heterogeniczno kulturowa
ułatwia zrozumienie rónych rynków, a odmienno wzorców i perspektyw postrzegania stymuluje kreatywno pracowników oraz implikuje wzrost poziomu
innowacyjnoci zespołowej. W zwi zku z powyszym w literaturze przedmiotu
z jednej strony akcentuje si, e zdywersyfikowanie perspektyw postrzegania
decyzji,
rozwaanego zagadnienia sprzyja poprawie jakoci podejmowanych

z drugiej za podkrela si, e rónorodno pogl dów i przekona , odmienne
perspektywy postrzegania i systemy wartoci utrudniaj osi ganie prostych
kompromisów i porozumie pomidzy członkami zespołu, głównie z tego powodu, e sprzyjaj one koncentracji na rónicach zamiast na zachowaniach racjonalnych, a tym samym stwarzaniu sytuacji konfliktowych. W efekcie nie s
mo liwe do przewidzenia (z punktu widzenia podmiotów uczestnicz cych
w takiej interakcji) zachowania partnera komunikacyjnego, jak równie w procesie komunikowania si powstaj liczne błdy w zakresie percepcji, interpreta-
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cji i oceny zachowa komunikacyjnych partnerów oraz przekazywanych przez
nich wiadomoci16. Warto przy tym podkreli, e ma to miejsce niezalenie od
woli i energii komunikacyjnej osób uczestnicz cych w interakcji. Jak stwierdza
R.L. Wiessman,
im wikszy jest dystans kulturowy, tym zwykle mniejszy jest

stopie wzajemnego zrozumienia pomidzy interlokutorami i tym trudniej poro17
zumie si partnerom
. Im wicej w odczuciu
współpracuj
cych ze sob osób



dów komunikanieporozumie , pomyłek, przeocze , uchybie
,
zaniedba
i
bł

cyjnych, tym z reguływicej rozczarowa , gorszy klimat współpracy, a w konsespadku zaufania mo e
kwencji ni szy stopie wzajemnego zaufania18. Efektem

by ograniczona otwarto  na innych, mniejszy stopie zaanga owania i (lub)
uzalenianie aktywnoci od postaw innych, sceptycyzm wobec przekazywanych
informacji, co ma wpływ na sprawno i skuteczno kooperacji w obrbie danej
zbiorowoci19. Tym samym, przed podj ciem współpracy warto zorganizowa
spotkanie wszystkich
uczestników, którego głównym celem byłoby okrelenie

norm i oczekiwa w odniesieniu do praktyki komunikowania si. Poniewa
w wielu przypadkach newralgiczna okazuje si szybko udzielenia informacji
zwrotnej, mona wprowadzi zasad bezzwłocznego przesłania komunikatu
zwrotnego na kady otrzymany przekaz, nawet jeeli miałaby to by wiadomo
typu „teraz nie jestem w stanie odpowiedzie, ale w ci gu dwóch dni przel ci
odpowied ”. Wynika to z faktu, e zazwyczaj opó nienia czy brak szybkiej odpowiedzi przypisuje si lenistwu lub braku zainteresowania partnerów, pomimo
e przyczyny takiego stanu rzeczy mog tkwi w wielu innych czynnikach, czsto natury zewntrznej. Co wicej, zdaniem R. Emelo i L.M. Francis w trosce
o wysok sprawno komunikowania si wymagane jest, by codzienn praktyk
kooperantów stało si20:
– strukturalizowanie – tj. zobowi zanie do przesyłania sobie wzajemnie
przez członków zespołu wirtualnego informacji dotycz cych postpów we własnej pracy, jak równie o potrzebach, jakie wystpuj w trakcie realizowania zadania, poczynionych obserwacjach oraz sformułowanych wnioskach i w tpliwociach. Autorzy funkcj  tego typu przekazów upatruj w wypracowywaniu
16
Por. J. Freimuth, R. Krieg, M. Schäder, Kulturelle Konflikte in deutsch-chinesischen Joint-Ventures: Dargestellt am Beispiel der Einführung von Konzepten der Personalführung, „Zeitschrieft
für Personalforschung” 2005, nr 2, s. 163.
17
R.L. Wiessman, Intercultural Communication Theory, Sage Publications, Thousand Oaks–
London–New Delhi 1995, s. 118–220.
18
J. Freimuth, R. Krieg, M. Schäder, op. cit., s. 160.
19
Por. J. ukowska, Budowa zaufania w organizacji wirtualnej [w:] Doskonalenie systemów
zarzdzania w społeczestwie informacyjnym, t. 2, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 521 i 527.
20
R. Emelo, L.M. Francis, Virtual Team Interaction, „Training and Development” 2002,
nr 56(10), s. 18–19.
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wspólnych ram odniesienia dla wszystkich członków zespołu, poniewa dziki
nim przy podj ciu wymiany komunikacyjnej moliwe staje si odtworzenie ze
strony odbiorcy właciwego kontekstu dokonuj cego si przekazu. Strukturalizowanie rozwi zuje równie cz problemów wynikaj cych z oddalenia przestrzennego współpracuj cych ze sob osób i zwi zanych z tym oddaleniem
ogranicze co do stałego i bezporedniego wchodzenia w interakcje;
– uzasadnianie
– tj. wprowadzenie zwyczaju wyjaniania swoich opinii, od
czu i przemyle , tak by pozwoli na pełne zrozumienie prezentowanego przez
kadego z uczestników współpracy punktu widzenia;
– ilustrowanie – czyli wykształcenie nawyku uplastyczniania wypowiedzi
poprzez ilustrowanie przekazywanych treci przykładami (operowanie porównaniami). Takie zobrazowanie przekazu ma na celu minimalizowanie błdnego
zrozumienia intencji nadawcy;
– potwierdzanie – tj. wyrobienie nawyku u członków zespołu upewniania
si, czy otrzymany przekaz został właciwie zrozumiany i czy przekazane zostały wszystkie istotne informacje.
Naley zauwa y, e współprac bd ułatwia nie tylko wyej wspomniane
praktyki w zakresie komunikowania si (aspekt sytuacyjny procesu komunikowania si). Sprzyja jej bdzie przede wszystkim budowanie atmosfery zaufania
(aspekt psychologiczny). Zaufanie, jak pisze Ch. Handy21:
– nie jest lepe, czyli trudno zaufa ludziom, których si nie zna, którzy nie
kieruj si tymi samymi ideami;
– ma swoje granice; z jednej strony dotyczy zaufania kompetencjom, z drugiej – wykorzystania ich do okrelenia w jasny sposób celu, bez wyznaczania

metod jego
realizacji,
udzielania
zezwole
na
wykonanie,
kontrolowanie
zada

po zako czeniu i ocenianie ich rezultatów;
– wymaga wizi, by poprzez osi ganie celów czciowych realizowa cele
główne; istotne jest zatem „zaraanie” misj i wizj , a nie tylko przekazywanie
informacji o nich;
– wymaga kontaktu osobistego, który przyczynia si do wyzwalania zaangaowania innych uczestników;
– nie jest obligatoryjne, tzn. e trzeba na niego zasłuy, czyli udowodni,
e jest si go wartym;
– wymaga ci głego uczenia si, rozumianego jako zdolno do poszukiwania, otwarto na zmiany;
– jest bezlitosne, czyli wymaga wydobywania z siebie tego, co najlepsze,
oraz nieustannego rozwoju osobistego i twórczoci.

21
Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm: poszukiwanie sensu w nowoczesnym  wiecie,
Wrocław 1999, s. 152–156.
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Mona zauway, e pierwsze cztery wymienione zasady mog by wynikiem spotkania uczestników współpracy wirtualnej. Osi ganiu kolejnych sprzyjaj natomiast praktyki komunikowania si ustalone na takim spotkaniu. Nie bez
znaczenia jest take poszerzanie stopnia konwergencji celów indywidualnych
i zespołowych22. Podkreli bowiem naley, e wzajemne zaufanie pozwala załoy, i działania uczestników współpracy wirtualnej dokonywane s na rzecz
realizowanych projektów, jak równie dobra wszystkich osób zaangaowanych
w ich realizacj, co ogranicza poziom niepewnoci w ramach współpracy.
W efekcie współuczestnicy maj poczucie, e mog liczy na siebie – a zatem na
pomoc, rad i wsparcie. Co wicej, równie na to, e działania pozostałych osób
s w moliwym do uzyskania
stopniu rzetelne i adekwatne z punktu widzenia

realizowanych działa .
Poniewa proces komunikowania si ma złoon i kompleksow struktur,
a pełne i właciwe odczytanie przekazywanych znacze nie jest moliwe w oderwaniu od przekazu niewerbalnego (który zawsze towarzyszy symbolicznej
mowie artykułowanej), dodatkowo w trakcie współpracy winno si d y do
nawi zywania relacji komunikacyjnych poprzez zrónicowane media przekazu:
telefony, poczt elektroniczn , tele- i wideokonferencje23. Warto przy tym podkreli, e analizy przeprowadzone przez A. Caballera, F. Gracia i J.M. Peiró
wykazały, i satysfakcja z komunikowania si podczas wirtualnej współpracy
jest z reguły wysza wtedy, gdy w ramach komunikowania si jej uczestnicy
mog korzysta i korzystaj z tych narzdzi24.

4. Podsumowanie
D  c do skutecznej współpracy wirtualnej, winno si zwróci uwag na
stosowan technologi, przede wszystkim jednak naley zadba o efektywno
komunikowania si. W pierwszym przypadku, jak wskazuj S. Wison25 i C. Joinson26, niezbdne jest zapewnienie stosownej infrastruktury komunikacyjnej

22
Por. B.M. Wiesenfeld, S. Raghuram, R. Garud, Communication Patterns as Determinants
of Organizational Identification in a Virtual Organization, „Organization Science” 1999, nr 10(6),
s. 779.
23
M.E. Guffey, Bussines Communication: Process and Product, Mason 2006, s. 43–44.
24
A. Caballer, F. Gracia, J.M. Peiró, Affective Responses to Work Process and Outcomes in
Virtual Teams: Effects of Communication Media and Time Pressure, „Journal of Managerial Psychology” 2005, nr 20(3), s. 247 i 252.
25
S. Wison, Forming Virtual Teams, „Quality Progress” 2003, nr 36(6), s. 36.
26
C. Joinson, Managing Virtual Teams, „HR Magazine” 2002, nr 47(6), s. 71.
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(gwarantuj cej bezpiecze stwo i niezawodno transmisji przekazów)27. W drugim mo na wyróni działania, które w celu efektywnej współpracy winny j
poprzedza oraz by wykonywane w trakcie jej trwania. Podejmuj c współprac
wirtualn , warto rozpocz  od doboru uczestników28 i ich
przygotowania do

realizowania tego rodzaju projektów i wykonywania zada . Powinno si poszukiwa osób, które przede wszystkim charakteryzuj si samodzielnoci , umiejtnoci organizacji czasu pracy, siln motywacj wewntrzn , elastycznoci ,
aktywnoci , otwartoci na innych, tolerancj i empati 29. Natomiast przygotowuj c osoby do współpracy, trzeba uwiadomi im znaczenie porozumiewania
si w tego rodzaju współpracy, a nastpnie przeszkoli ich w tym zakresie oraz –
uwzgldniaj c moliwo wyst pienia w obrbie zespołu zrónicowania kulturowego – w zakresie rónic kulturowych30 (aspekt formalny procesu komunikowania si). Nie spowoduje to zniwelowania problemów zwi zanych z wyst pieniem bariery j zykowej, ale umo liwi ograniczenie konfliktów. Wskazane jest
take wspólne ustalanie zasad współpracy wirtualnej, w tym szczególnie komunikowania si (aspekt sytuacyjny), które sprzyjaj c budowaniu zaufania (aspekt

psychologiczny), przyczyniaj si do efektywnoci podejmowanych działa .
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Communicational Aspects of Virtual Cooperation
The article describes the fundamental elements related to virtual cooperation. It demonstrates
that virtual cooperation is based on security and reliable communication technologies and well
defined communication rules which create favourable conditions for trust building.
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