
Are employers omniscient? Employer learning about cognitive and noncognitive skills / 

Melinda Petre / Ind. Relat. - nr 3, s. 323-360, tab. bibliogr. 

 

Czy pracodawcy są wszechwiedzący? Uczenie się pracodawców o umiejętnościach 

poznawczych i pozapoznawczych. 

 

Czy pracodawcy rozpoznają umiejętności poznawcze na początku kariery zawodowej 

czy też uczą się ich? Czy uczenie się przechodzi doskonale pomiędzy pracodawcami, 

czy też w jakimś stopniu zeruje się wraz ze zmianą miejsca pracy w życiu zawodowym 

pracownika? Autorka artykułu bada punkt wspólny dla uczenia się pracodawcy i literatury 

poświęconej umiejętnościom pozapoznawczym, wykorzystując w analizie dane pochodzące 

z Narodowego Badania Zmian w Czasie Dotyczącego Młodzieży (ang. National Longitudinal 

Survey of Youth) przeprowadzonego w 1979 roku. Dane te przydały się do włączenia 

pomiarów umiejętności pozakognitywnych do modelu symetrycznego uczenia się 

pracodawców opisanego przez J. Antonjia i C. Piereta w 2001 roku, oraz zagnieżdżonego 

modelu asymetrycznego uczenia się pracowników rozwiniętego przez U. Schonberga 

w 2007 roku. Badacze ci twierdzą, że pracodawcy statystycznie dyskryminują młodych 

pracowników na podstawie obserwowanych cech charakterystycznych i uczą się 

o umiejętnościach pracownika w trakcie kariery zawodowej. Autorka badania 

przeprowadziła test symetrycznego uczenia się pracowników, zakładając, że wszystkie 

przedsiębiorstwa uczą się o pracownikach w tym samym tempie bez względu na to 

czy zostanie on przyjęty do pracy. Sprawdza także, czy proces uczenia się jest asymetryczny 

i znajduje ograniczone dowody na potwierdzenie tego założenia. Ważne jest, aby rozróżnić 

pomiędzy uczeniem symetrycznym i asymetrycznym, gdyż rozumienie sposobu ujawniania 

informacji niesie ze sobą konsekwencje dla rozumienia dyskryminacji, dynamiki zarobków 

i mechanizmów zatrudnienia pracowników. Z symetrii wyciągnęła wnioski, iż pracodawcy 

na początku nagradzają poczucie własnej wartości, kontrolę wewnętrzną i wykształcenie, 

z czasem uczą się o umiejętnościach poznawczych i motywacji, mniej nagradzając 

wykształcenie. Autorka sprawdziła również asymetryczne uczenie się dla umiejętności 

poznawczych i pozapoznawczych, i znalazła ograniczony dowód na to, że nauka u jednego 

pracodawcy nie przenosi się na nowego pracodawcę. 


