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1. Uwagi wstêpne
Rozpatruj¹c sposoby podejœcia do reorganizacji, maj¹cych na celu humanizowanie organizacji pracy w sferze zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, wydaje siê konieczne zwrócenie uwagi na:
– stadia postêpowania i rodzaj zastosowanego podejœcia metodologicznego,
– kryteria stosowane w ocenie stanu faktycznego,
– zasady wykorzystywane w procesie projektowania zmian,
– metody ogólne oraz wyró¿niaj¹ce siê szczegó³owe techniki badawcze wykorzystywane w poszczególnych stadiach postêpowania,
– przedmiot zainteresowania, tj. rodzaj rozpoznawanych i racjonalizowanych
potencjalnych czynników dehumanizacyjnych (podejœcie w procesie humanizowania) oraz proponowane do zastosowania metody humanizacji.
Wydaje siê, ¿e wyró¿nione elementy sk³adowe ka¿dej metodyki postêpowania
organizatorskiego ujête ³¹cznie przes¹dzaj¹ o efektywnoœci praktycznego jej zastosowania.

2. Etapy postêpowania i rodzaj zastosowanego podejœcia
metodologicznego
Jedn¹ z podstawowych ró¿nic, jak¹ mo¿na zaobserwowaæ w literaturowych opisach metodyk, maj¹cych na celu humanizowanie pracy, jest sposób ujêcia czynnoœci, jakie zaleca siê przeprowadziæ w etapach postêpowania. Proceduralne ró¿nice
przedstawiono w tabeli 1, na przyk³adzie francuskiej, amerykañskiej i trzech polskich metodyk humanizacji organizacji pracy. Jak widaæ na tych przyk³adach, przyjête ogólne koncepcje postêpowania badawczego stanowi¹ pochodn¹ ogólnego
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schematu postêpowania w rozwi¹zywaniu problemów organizacji i zarz¹dzania.
Bez wzglêdu na wyró¿nion¹ liczbê etapów postêpowania wskazaæ mo¿na fazê diagnozy, poszukiwañ, decyzji oraz oceny [por.: Miko³ajczyk 1994, s. 53–55].
Tabela 1. Etapy postêpowania wybranych metodyk humanizacji pracy
Schemat
postępowania
reorganizacyjnego
ISEOR.
Lata 70/80 –
Francja

1. Analiza i diagnoza stanu
istniejącego
2. Opracowanie
projektu zmian
3. Wdrożenie nowej organizacji

Metodyka
„projektowania
pracy” (PP).
Lata 70. – USA

1. Identyfikacja
aktualnych zakresów działania aktualnie
obejmujących
rodzinę prac

Metodyka
wprowadzania
nowych form
organizacji pracy
(WNFOP).
Koniec lat 80. –
Polska

Metodyka
kształtowania
innowacyjno-partycypacyjnego
klimatu
organizacyjnego
(KIPKO).
Lata 90. – Polska.

1. Rozpozanie po- 1. Rozpoznanie
trzeb, ustalenie 2. Zbieranie
celu i przedinformacji
miotu reorga3.
Diagnoza
nizacji
4. Projektowanie
2. Analiza i dia-

gnoza społecz- 5. Wdrożenie
2. Identyfikacja
no-organizastosunków mię4. Ewaluacja
cyjna stanu
dzy zakresami
efektów socjoistniejącego
działania i spoekonomicznych
strzeganymi
3. Opracowanie
zmian organizaobciążeniami
wyników badań
cyjnych
cech zadania
5. Sformułowanie 3. Sprecyzowanie 4. Wdrożenie projektu nowej orstrategii działasposobów przeganizacji
nia na przyprojektowania
5. Oszacowanie
szłość
pracy
efektów spo4. Ocena propołeczno-ekononowanych inmicznych
terwencji poprzez eksperymenty w wybranych częściach
organizacji
5. W przypadku
pozytywnej oceny rozszerzenie
przeprojektowania pracy na
całą rodzinę
prac

Metodyka
projektowania
zhumanizowanej
organizacji pracy
biurowej
(PZOPB).
Lata 90. – Polska
1. Wstępna identyfikacja i analiza pochodzenia
przyczyn sytuacji nieprawidłowej
2. Szczegółowa
analiza pracy
3. Wybór zadań,
w których dokonana zostanie interwencja
4. Projektowanie
zadań i wybór
rozwiązania
optymalnego
5. Przeszkolenie
wykonawców
i wprowadzenie projektu
w życie
6. Kontrola
efektów reorganizacji pracy
i dokonanie
ewentualnych
korekt

Źród³o: opracowanie na podstawie [Miko³ajczyk 1984, s. 60, 1994, s. 195–214; Potocki 1996, s. 22;
Aldog, Stearns 1987, s. 338; Miku³a 1996, s. 22].
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Dominuj¹cym podejœciem metodologicznym stosowanym w organizowaniu
zhumanizowanych systemów pracy, jest podejœcie diagnostyczne. Na podanych przyk³adach metodyk (tab. 1) widaæ, ¿e postêpowanie badawcze pokrywa siê prawie
dok³adnie z klasycznym cyklem organizacyjnym. Dostrzegalny jest tu jednak wp³yw
podejœcia sytuacyjnego, w którym eliminuje siê uniwersalistyczne pogl¹dy na sposób zorganizowania systemów pracy. Wydaje siê, ¿e spoœród wyró¿nionych metodyk bezpoœrednio najszerzej uwzglêdniane jest podejœcie sytuacyjne w metodyce
projektowania pracy (PP) i projektowania zhumanizowanej organizacji pracy biurowej (PZOPB). Zw³aszcza ta druga (stanowi¹ca odmianê projektowania pracy –
job design) stara siê wyeliminowaæ tendencjê uniwersalizacji wzorca samorealizacji pracowników, przyjmuj¹c, ¿e ka¿dy jest zró¿nicowany pod wzglêdem umiejêtnoœci, potrzeb i cech psychofizjologicznych. Innym przyk³adem zastosowania podejœcia sytuacyjnego w humanizowaniu systemów pracy jest metoda MAPS (Multivariate Analysis, Participation, and Structure) [Kilmann 1976]. W metodzie tej d¹¿y
siê do „pokrycia” struktury nieformalnej z formaln¹. Dokonywane jest to przez
dobór zadañ do pracowników, jak równie¿ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ w procesie
pracy ludzi na podstawie ich preferencji.

Społeczne aspekty funkcjonowania instytucji

Warunki
techniczno-technologiczne

Organizacja
przebiegu
pracy

Sprawnościowy aspekt
funkcjonowania organizacji

Rys. 1. Sprawnoœciowy aspekt funkcjonowania instytucji jako wypadkowa uwarunkowañ
spo³ecznych, techniczno-technologicznych i organizacji przebiegu pracy
Źród³o: opracowanie w³asne.

Ze wskazanych metodyk reprezentatywn¹ dla podejœcia prognostycznego, w którym na wstêpie procesu racjonalizacji wysuwa siê koncepcjê nowego systemu jest
metodyka kszta³towania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego
(KIPKO). Punktem wyjœcia w tej metodyce jest okreœlenie systemu idealnego zarz¹dzania innowacyjno-partycypacyjnego, tj. takiego, w którym pracownicy przed-
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siêbiorstwa uczestnicz¹ w trzech formach partycypacji: poœredniej, kapita³owej
i dynamicznej [Potocki 1996, s. 33].
Cech¹ charakterystyczn¹ wspó³czesnego podejœcia do organizowania systemów
pracy jest ³¹czne ujêcie aspektów sprawnoœciowych (ekonomicznych), techniczno-technologicznych i spo³ecznych. Tego typu interdyscyplinarnym podejœciem, bêd¹cym
domen¹ nurtu systemowego [Miko³ajczyk 1986, s. 104], cechuj¹ siê metodyki maj¹ce
na celu humanizowanie pracy. Aspekty spo³eczne funkcjonowania organizacji rozpatrywane s¹ ³¹cznie jako uwarunkowania przyjêtej organizacji pracy i wystêpuj¹cych
warunków techniczno-technologicznych (w tym materialnego œrodowiska pracy). Ich
wypadkow¹ jest sprawnoœciowy aspekt funkcjonowania instytucji (rys. 1).
Poszukuj¹c charakterystycznych podejœæ organizatorskich stosowanych w procesach humanizowania organizacji pracy z wykorzystaniem typologii podejœæ
Z. Martyniaka [1996, s. 51–53], stwierdziæ trzeba, ¿e dominuj¹cym jest podejœcie
opisowo-ulepszaj¹ce. Obserwuje siê równie¿ wykorzystanie podejœcia funkcjonalno-wzorcuj¹cego, np. w metodzie ASTEX. Natomiast nie mo¿na zapominaæ, ¿e
najbardziej reprezentacyjna dla podejœcia funkcjonalno-wzorcuj¹cego metoda analizy wartoœci procesów informacyjnych, odpowiednio zastosowana, mo¿e byæ w rêkach organizatora narzêdziem humanizacji. Natomiast podejœcie diagnostyczno-funkcjonalne uwidacznia siê w metodyce KIPKO.

3. Kryteria stosowane w ocenie stanu faktycznego i zasady
wykorzystywane w procesie projektowania zmian
W fazie okreœlania poziomu dysfunkcji panuj¹cej w organizacji, podstawowymi
wskaŸnikami staj¹ siê: absencja w pracy, wypadkowoœæ przy pracy, fluktuacja, jakoœæ
uzyskiwanych efektów pracy, wydajnoœæ. Kryteria te zosta³y przyjête jako miara dewiacji organizacyjnych w metodyce Instytutu Socjoekonomii Przedsiêbiorstw i Organizacji w Lyon (skrót z jêzyka francuskiego – ISEOR), a nastêpnie przejête przez
wspominane metodyki: wprowadzania nowych form organizacji pracy (WNFOP),
PZOPB, KIPKO (tab. 1).
Podczas analizy i diagnozy stanu istniej¹cego, podstawowym przedmiotem zainteresowania metodyk humanizacji organizacji pracy w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
staje siê treœæ wykonywanej przez pracowników pracy. Jej ocena dokonywana jest
zawsze w konfrontacji z opini¹ pracownika. Podstawowymi dwoma kryteriami wykorzystywanymi podczas oceny treœci pracy s¹: 1) zakres pracy, okreœlany równie¿
jako sfera swobody dzia³ania, tj. stopieñ urozmaicenia czynnoœci wykonywanych
przez pracownika, 2) g³êbia pracy, okreœlana tak¿e jako sfera swobody decyzji
i kontroli, tj. stopieñ samodzielnoœci w planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu przez pracownika w³asnej pracy.
Jedno z najbardziej interesuj¹cych rozwiniêæ powy¿szych kryteriów oceny treœci pracy zawarte zosta³o w metodyce PP. J.R. Hackman i G. Oldham odegrali
g³ówn¹ rolê w rozwoju badañ nad charakterystyk¹ zadañ i utworzeniu modelu cha-
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rakterystyki pracy, który sta³ siê podstaw¹ omawianej metody (rys. 2). Wyró¿nionymi przez tych naukowców wymiarami, za pomoc¹ których okreœliæ mo¿na zawartoœæ motywacyjn¹ przydzielonego pracownikowi do realizacji zadania by³y:
– zró¿nicowanie umiejêtnoœci (skill variety) – stopieñ, w jakim do wykonania przydzielonego zakresu dzia³ania anga¿owane s¹ umiejêtnoœci i mo¿liwoœci pracownika,
– to¿samoœæ (samoistnoœæ) zadania (task idientity) – stopieñ ukoñczenia pracy
„w ca³oœci” i zidentyfikowania jej czêœci – wykonania pracy od pocz¹tku do koñca
z widocznym rezultatem,
– znaczenie zadania (task significance) – stopieñ, w jakim praca ma konkretny
(wa¿ny) i mo¿liwie dostrzegalny wp³yw na ¿ycie innych, bezpoœrednio na organizacjê lub ca³y œwiat,
– autonomia (samodzielnoœæ) (autonomy) – stopieñ, w jakim praca daje wykonawcy swobodê, niezale¿noœæ i dowolnoœæ w jej planowaniu oraz wp³ywu na jej wykonanie,
– sprzê¿enie zwrotne (feetback) – stopieñ, w jakim pracownik otrzymuje informacje o efektywnoœci swojego wysi³ku [Hackman, Oldham 1975, s. 547].
Metodyka PZOPB idzie w analizie i ocenie treœci pracy nieco dalej, poniewa¿
wprowadza tzw. interpersonalny wymiar treœci pracy, stanowi¹cy podstawê zaspokojenia potrzeby przynale¿noœci. Dokonuje siê to przez wykorzystanie podczas
oceny istniej¹cego rozwi¹zania wymiaru „kontakty z innymi” (stopieñ wspó³pracy
z innymi ludŸmi) i „okazje nawi¹zywania kontaktów przyjacielskich” (stopieñ, w jakim praca pozwala pracownikowi prowadziæ rozmowy z innymi ludŸmi i tworzyæ
stosunki przyjacielskie) [por.: Miku³a 1996].
Stworzone na prze³omie lat 60. i 70. wymiary charakterystyki zadañ PP uwidaczniaj¹ siê w metodyce WNFOP. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e prowadzona ocena w ramach tej metodyki jest bardziej szczegó³owa i uwzglêdnia szereg ró¿norodnych aspektów pracy. Ocena ta dokonywana jest pod k¹tem:
– dok³adnego opisu pracy uwzglêdniaj¹cego wspó³pracê z innymi, kompletnoœæ wyrobu, ró¿norodnoœæ zadañ, przydatnoœæ dla innych, ocenê w³asn¹ i ocenê
wyników pracy przez kierownictwo,
– charakterystyki pracy – zakresu powtarzalnoœci ruchów, stopnia skomplikowania operacji, zakresu specjalizacji, wykorzystania w³asnej inicjatywy, niezale¿noœci w sposobie wykonania,
– osobistej oceny w³asnej pracy z punktu widzenia satysfakcji z jej wykonania,
stopnia u¿ytecznoœci, odpowiedzialnoœci za jakoœæ, rangi zawodu,
– zadowolenia z okreœlonych aspektów pracy, takich jak: zakres bezpieczeñstwa, warunki pracy, wysokoœæ p³ac, rozwój osobisty, kontakty miêdzyludzkie, samorealizacja, niezale¿noœæ w myœleniu i dzia³aniu,
– oceny pracy – takiej samej lub zbli¿onej pracy, ale dokonywanej przez innych
pracowników wed³ug powy¿szych cech charakterystycznych,
– wyobra¿eñ pracownika o cechach pracy [Miko³ajczyk 1994, s. 199].
W metodyce WNFOP ocena uzyskanych informacji dokonywana jest przez
sprowadzenie ich do trzech modu³ów: spo³ecznego, organizacyjnego i finansowego. W module spo³ecznym uwzglêdniane s¹ wyniki badania sytuacji i postaw pra-
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cowników. W module organizacyjnym badane s¹ Ÿród³a i konsekwencje ustalonych dysfunkcji. Modu³ finansowy obejmuje ustalenie finansowych konsekwencji
stwierdzonych dysfunkcji [Miko³ajczyk 1991, s. 33–34]. Te same modu³y wykorzystywane s¹ w metodyce ISEOR, KIPKO oraz PZOPB.
Innymi podstawowymi kryteriami wykorzystywanymi podczas opisu i oceny stanu faktycznego bêd¹ kryteria przyjête w metodykach, których podstawowym przedmiotem zainteresowania jest spo³eczne œrodowisko pracy (w tym system kierowania ludŸmi). Tak te¿ jest w metodyce KIPKO, gdzie najwa¿niejszy aspekt diagnozy
zostaje po³o¿ony na partycypacjê bezpoœredni¹. St¹d ocenia siê: innowacyjnoœæ,
zespo³owoœæ, komunikacjê, system ocen pracowniczych, kwalifikacje i proces rozwoju pracowników [Potocki 1996, s. 35].

4. Zasady wykorzystywane w procesie projektowania zmian
Zestaw zasad (sposobów) wykorzystywanych w procesie tworzenia zhumanizowanych systemów pracy wed³ug wybranych Autorów przedstawiono w tabeli 2.
Jak widaæ z przytoczonych zestawów zasad (tab. 2), podczas projektowania
zhumanizowanej organizacji pracy dominuj¹ce zastosowanie znajduj¹ zasady ujête zbiorczo przez F. Herzberga. Sta³y siê one podstaw¹ do tworzenia kolejnych
ujêæ zbiorów zasad. Herzberg, jak równie¿ Hackman i Oldham oraz naukowcy
Work Research Institute w Oslo, nie zwrócili jednak uwagi na koniecznoœæ kszta³towania odpowiednich warunków w spo³ecznym œrodowisku pracy, zatrzymuj¹c
swoje rozwa¿ania na poziomie pojedynczego stanowiska pracy. Pozostali Autorzy
id¹ w swoich rozwa¿aniach dalej, ale dopiero bli¿sze ostatniemu dwudziestoleciu
ujêcia zasad tworzenia zhumanizowanej organizacji pracy szeroko uwzglêdniaj¹
znaczenie w³aœciwego ukszta³towania spo³ecznego œrodowiska pracy.
Okazuje siê bowiem, ¿e nie same czynniki zadaniowe – jakie zosta³y ujête przez
F. Herzberga czy J.R. Hackmana i G. Oldhama – kszta³tuj¹ poziom motywacji do
pracy oraz satysfakcjê z niej. Zwracali na to uwagê ju¿ przedstawiciele szko³y stosunków miêdzyludzkich. Natomiast G. Salancik i J. Pfeffer [1978] w opracowanym
modelu przetwarzania informacji spo³ecznej w procesie projektowania zadañ dowodz¹, ¿e na dostrzegan¹ przez pracownika wartoœæ wymiarów swojej pracy maj¹
wp³yw czynniki spo³eczne. Przyk³adowo, stopieñ zaanga¿owania prze³o¿onego,
wdaj¹cego siê w luŸne rozmowy i s³u¿¹cego radami dotycz¹cymi sposobu wykonania pracy, wp³ywa na poczucie samodzielnoœci pracownika [Stoner, Wankel 1992,
s. 203]. Uwzglêdnia to m.in. A.J. DuBrin [1986, s. 213–216], który rozwija i dzieli
strategie wzbogacania pracy na nastêpuj¹ce rodzaje:
– wzbogacanie pojedynczych prac – ten sposób wzbogacania mo¿na uznaæ za
klasyczny,
– wzbogacanie pracy przez tworzenie ma³ych grup pracowniczych, posiadaj¹cych
samodzielnoœæ i ca³oœæ odpowiedzialnoœci za realizacjê przydzielonego zadania,
– wzbogacanie pracy przez zastosowanie programu pracy w domu.
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Tabela 2. Zasady wykorzystywane podczas projektowania zhumanizowanych systemów
organizacji pracy
Zasady
wzbogacania
zadań według
F. Herzberga

Zasady
wzbogacania
zadań według
B. Boeriego

Zasady
projektowania
pracy według
J.R. Hackmana
i G. Oldhama

1. Kombinacja
1. Wykonywanie
1. Zmniejszenie
zadań
„całego prokontroli przy
duktu”
zachowaniu od2. Tworzenie
powiedzialności 2. Włączenie do
naturalnych
jednostek pracy
zadania czynno2. Zwiększenie
ści przygotoodpowiedzial3. Tworzenie relawawczych
ności za pracę
cji „klient-doi kontrolnych
stawca”
3. Uhonorowanie
3. Informowanie
dodatkowym
4. Zwiększenie
o wynikach
uznaniem, swosamodzielności
boda w pracy
pracowników
4. Wprowadzenie
4. Dostarczenie
wykonawcom
pełnych, kompletnych zadań
do wykonania
5. Dostarczanie
pracownikom
bezpośrednich
raportów z pominięciem kierownika
6. Wprowadzenie
nowych, trudnych i poprzednio nie wykonywanych zadań
7. Przypisanie wykonawcom specyficznych
i specjalnych
zadań, które
umożliwiają im
stanie się ekspertami

między kolejnymi stanowiskami stosunków typu
„klient-dostawca”
5. Wprowadzenie
nowego stylu
kierowania

(obciążenie
pionowe)
5. Otwarcie kanałów sprzężenia
zwrotnego

Zasady
projektowania
pracy według
Work Research
Institute w Oslo

1. Optymalne
zróżnicowanie
zadań

Zasady
organizowania
pracy według
D. Knightsa,
H. Willmota
i D. Collinsona
1. Zasada
zamknięcia

2. Włączenie
funkcji kontrolnych i nadzorczych
3. Optymalna długość cyklu pra- 3. Różnorodność
prac powoduje
cy
wzrost poziomu
4. Zakres swobozadań
dy układu wzo2. Pełnoznaczny
model zadania

rów ilości i jakości
5. Włączenie
czynności przygotowawczych
i kontrolnych

4. Autoregulacja
tempa pracy
i pewna możliwość wyboru
w zakresie
metod pracy
i kolejności
(sekwencji) jej
wykonania

6. Zadania objęte
pracą powinny
włączać stopień
5. Tego rodzaju
dozoru, umiestruktura pracy,
jętności, wiedzy
która pozwala
zasługującej
na pewną możpoważania
liwość kontakw środowisku
tów (interakcji)
7. Praca powinna
społecznych,
wytwarzać doa także na
strzegalny
kooperację
wkład użyteczmiędzy robotności produktu
nikami
dla odbiorcy

Źród³o: opracowanie na podstawie [Ko¿usznik 1992, s. 40; Boeri 1983, s. 34; Hackman, Oldham 1975;
Turton 1991, s. 235; Miko³ajczyk 1994, s. 183].

W stosunku do zasad podanych w tabeli 2, strategie 2 i 3 stanowi¹ niew¹tpliwy
rozwój w tworzeniu zhumanizowanych systemów pracy. Wzbogacanie przez two-
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rzenie ma³ych grup pracowniczych integruje kszta³towanie pracy w wymiarze jej
zakresu i g³êbi wraz z interpersonalnym wymiarem pracy. Natomiast wzbogacanie
pracy przez zastosowanie programu pracy w domu w³¹cza w proces wzbogacania
zakres organizacji czasu pracy. W zasadach wyró¿nionych w tabeli 2, czas ujmowany jest jedynie w formie elementu okreœlaj¹cego tempo pracy przez kszta³towanie
norm pracy (zarówno iloœciowych, jak i czasu pracy na wykonanie okreœlonych
czynnoœci). Program pracy w domu w³¹cza elastyczne formy organizacji czasu pracy, które to podczas kszta³towania organizacji pracy pozostaj¹ najczêœciej „na uboczu”, bêd¹c stosowane bez bezpoœredniego powi¹zania z projektowaniem pracy,
a nawet jako forma uzupe³niaj¹ca zhumanizowany przebieg pracy, ale po jego zaprojektowaniu.
Bardzo wa¿n¹ zasadê, o której nie mo¿na zapomnieæ, stanowi zasada uczestnictwa pracowników w procesie kszta³towania nowych rozwi¹zañ organizacyjnych.
Przejêta z nurtu Organizational Development, w mniejszym lub wiêkszym zakresie
wykorzystywana jest podczas projektowania i wdra¿ania zmian maj¹cych na celu
humanizacjê pracy. Przyk³adowo, w metodyce ISEOR twórcami projektu s¹ pracownicy przedsiêbiorstwa, a konsultanci zewnêtrzni pe³ni¹ funkcjê doradcz¹, czuwaj¹c nad spójnoœci¹ wewnêtrznych rozwi¹zañ, bior¹ pod uwagê ró¿norodnoœæ
problemów i przejawów dysfunkcji oraz pe³ni¹ rolê ekspertów organizacyjnych
[Miko³ajczyk 1984, s. 65–66]. Natomiast jeœli metodyka przewiduje opracowanie
projektu nowej organizacji pracy przez zespó³ specjalistów zewnêtrznych, to dla
zachowania œcis³ego kontaktu z pracownikami, który ma na celu minimalizowanie
w przesz³oœci napiêæ i frustracji wynikaj¹cych z reorganizacji pracy, w toku postêpowania prowadzi siê szerok¹ kampaniê informacyjn¹ o przebiegu i propozycjach
zmian. Jednoczeœnie dopuszcza siê pracowników (czêsto drog¹ zespo³owej dyskusji) do dokonywania zasadniczych rozstrzygniêæ podczas wyboru wariantu rozwi¹zania. Takie postêpowanie pojawia siê przyk³adowo w metodyce zadañ dodatkowych, gdzie pracownik dokonuje wyboru zadania dodatkowego, które bêdzie wykonywa³ równolegle z zadaniem podstawowym [por.: Miku³a 1993, s. 17]. Inny przyk³ad to metoda job sharing. W niej jednym z fundamentów humanizacji pracy jest
postulat swobodnego wyboru zadañ i czasu ich realizacji [por.: Potocki 1992, s. 24].

5. Metody ogólne oraz wyró¿niaj¹ce siê szczegó³owe
techniki badawcze wykorzystywane w poszczególnych
stadiach postêpowania w humanizowaniu organizacji pracy
Najczêœciej wykorzystywanymi metodami zbierania informacji w etapach analizy i diagnozy stanu istniej¹cego s¹ wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji oraz
ankieta i kwestionariusz. Metody te s¹ podstawowymi narzêdziami zbierania informacji dla przeprowadzenia:
– analizy treœci pracy,
– analizy opinii pracowników odnoœnie organizacji przebiegu pracy i systemu
kierowania oraz motywacji, zaspokojenia potrzeb,
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– analizy warunków pracy,
– diagnozy socjoekonomicznej stwierdzonych dysfunkcji w organizacji,
– oceny dostosowania kwalifikacji pracowników do wykonywanej przez nich pracy.
Spoœród szeregu metod badawczych wykorzystywanych podczas analizy
i oceny stanu faktycznego na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspominana ju¿ diagnoza socjoekonomiczna dysfunkcji (metoda kosztów ukrytych). Umo¿liwia ona iloœciowe i jakoœciowe ujêcie wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci, przedstawienie ich
skutków w postaci tzw. kosztów ukrytych oraz ustalenie uzyskanych efektów wdro¿onych zmian. Inny iloœciowy sposób przedstawienia dysfunkcji postaci niskiej
motywacji i satysfakcji z pracy zastosowany zosta³ w metodyce PP. Na podstawie
specjalnie przygotowanej ankiety ustalana jest wartoœæ liczbowa przyjêtych wymiarów zadania w skali punktowej od 1 do 7, a nastêpnie wed³ug wzoru obliczana jest
wartoœæ motywacyjnego potencja³u zadania (Motivating Potential Score). Podobne
podejœcie wykorzystuje metodyka PZOPB, lecz liczba wymiarów zadania zosta³a
rozwiniêta, a tak¿e inny jest sposób obliczenia wartoœci motywacyjnej zadania.
O ile w metodyce PP ustalano jedynie rzeczywist¹ wartoœæ wymiaru zadania, przyjmuj¹c za po¿¹dan¹ wartoœæ 7 punktów, to w PZOPB rzeczywista oraz wymagana
wielkoœæ poszczególnych wymiarów ka¿dego zadania oceniana jest przez zespó³
badawczy na podstawie zgromadzonych danych oraz informacji uzyskanych przez
zastosowanie zmodyfikowanej ankiety w stosunku do wykorzystywanej w PP.
Pracownik okreœla w niej zarówno stan faktyczny, jak i proponowany wartoœci poszczególnych wymiarów, wskazuj¹c stopieñ dopasowania pracy do swoich mo¿liwoœci i potrzeb. Iloœciowe sposoby charakterystyki dysfunkcji stosowane s¹ równie¿ w innych metodach. Przyk³adowo D.A. Nadler i E.E. Lawler [1977] w metodzie badania efektywnoœci systemu motywacji proponuj¹ wykorzystywaæ wskaŸnik
wielkoœci motywacji pracy (Work Motivation Score) [zob. Miku³a 1997] oraz
w metodyce humanizowania organizacji pracy w sferze zarz¹dzania przedsiêbiorstwem [zob.: Miku³a, Potocki 1997, s. 151 i n.].
Metodyka KIPKO w stosunku do wczeœniej omówionych idzie w postêpowaniu badawczym œladem nowoczesnych sposobów poszukiwania nowych form organizacji pracy (np. analizy wartoœci, reengineeringu). Przewiduje ona zbieranie informacji zewnêtrznych o najnowszych rozwi¹zaniach organizacyjnych i mo¿liwoœciach ich zastosowania. Do Ÿróde³ takich informacji zalicza siê publikacje naukowe na temat wdro¿eñ metod wspomagaj¹cych innowacyjnoœæ i partycypacjê oraz
prowadzonych w tym wzglêdzie eksperymentów oraz najnowsze rozwi¹zania w tym
zakresie wdro¿one u (najlepszych) konkurentów – informacje zbierane s¹ przy zastosowaniu metody benchmarkingu [Potocki 1996, s. 34–35].
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6. Rodzaj rozpoznawanych i racjonalizowanych
potencjalnych czynników dehumanizacyjnych
(podejœcie w procesie humanizowania) oraz proponowane
do zastosowania metody humanizacji
Podstawowymi sposobami wykorzystywanymi podczas kszta³towania zhumanizowanej organizacji pracy s¹ rotacja, rozszerzanie, wzbogacanie pracy, zespo³owe formy
organizacji pracy i elastyczne modele czasu pracy. Metody te znajduj¹ zastosowanie
w zale¿noœci od ustalonych potrzeb organizacyjnych i oczywiœcie nie s¹ jedynymi, jakie wykorzystuje siê podczas tworzenia zhumanizowanych systemów pracy. Zale¿ne
jest to od zakresów humanizacji, na których koncentruje siê postêpowanie badawcze.

Organizacja
przebiegu pracy

Rozszerzanie pracy
Wzbogacanie pracy
Grupy autonomiczne

Organizacja
zarządzania na
poziomie
kierowników
najniższego szczebla

Grupy semiautonomiczne kierowników
najniższego szczebla zarządzania

Warunki środowiska
naturalnego pracy

Metody ergonomiczne

Obszar informacji
i komunikacji
(kontaktów)
pionowej i poziomej

Kontakty nieplanowane lub nieformalne
Planowa wymiana informacji drogą
spotkań regularnych
Zebrania

Kształcenie
i dokształcanie
personelu

Dokształcanie lub kształcenie kompleksowe w zakresie nowych form organizacji
pracy i potrzeb ustalonych w diagnozie
w ramach „siatki kompetencji”

Rys. 2. Metody kszta³towania zakresów humanizowanych pracy w metodyce ISEOR
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: [Miko³ajczyk 1984, s. 66–70].

W metodyce ISEOR po³o¿ono nacisk na piêæ podstawowych sfer dzia³ania.
S¹ nimi:
– organizacja przebiegu pracy,
– organizacja zarz¹dzania na poziomie kierowników najni¿szego szczebla,
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– warunki œrodowiska naturalnego,
– obszar informacji i komunikacji (kontaktów) pionowej i poziomej,
– kszta³cenia i dokszta³cania personelu [Miko³ajczyk 1984, s. 66].
Wykorzystywane metody w etapie projektowania zmian w powi¹zaniu z poszczególnymi sferami dzia³ania przedstawiono na rys. 2.

METODYKA PP
Kombinacja zadań

Zróżnicowanie
umiejętności

Tworzenie
naturalnych
jednostek pracy

Tożsamość zadania

Tworzenie
relacji
dostawca–klient

Znaczenie zadania

Obciążenie pionowe

Autonomia

Otwarcie
kanałów sprzężenia
zwrotnego

Sprzężenie zwrotne

Zmiana
sposobów
komunikowania

Kontakty z innymi

Reorganizacja
przestrzeni
pracy

Okazje nawiązywania kontaktów
przyjacielskich

METODYKA PZOPB

Rys. 3. Zestaw podstawowych interwencji przekszta³caj¹cych wymiary zadañ w metodyce
PP i PZOPB
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Hackman, Oldham 1975, s. 551, Miku³a 1996, s. 26].

Bardzo zbli¿one do zakresów humanizowanej pracy metodyki ISEOR s¹ zakresy przyjête w metodyce WNFOP. Wykorzystano w niej wyniki miêdzynarodowych badañ wskazuj¹ce na nastêpuj¹ce tendencje zawartoœci projektu:
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–
–
–
–
–
–
1994,

struktura organizacyjna jednostki (wydzia³u, oddzia³u, dzia³u),
system motywacyjny, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu wynagrodzeñ,
system informacji, komunikacji i koordynacji,
zarz¹dzanie na poziomie kierowników szczebla najni¿szego,
warunki naturalne œrodowiska pracy,
za³o¿enia projektu wdro¿eniowego (wraz z planem szkoleñ) [Miko³ajczyk
s. 204–205].

W zakresie
formy
partycypacji
pośredniej
i kapitałowej

– metody
partycypacji
pośredniej,
– metody
partycypacji
kapitałowej

W zakresie partycypacji bezpośredniej (funkcjonalnej)
kwalifikacje
i rozwój
zawodowy

innowacyjność

– metody do- – zespoły
kształcania
twórczego
i doskonarozwiązylenia zawowania prodowego,
blemów,
– metoda
– metody
marketingu
heurystyczwewnętrzne
nego

zespołowość

– zespoły zadaniowe,
– koła jakości,
– metoda
grup autonomicznych,
– metoda
MAPS,
– metoda
ASTEX

komunikacja

system ocen

– metoda ob- – metody
ocen efekrad,
tów inno– metoda
wacji,
kształtowa– metody
nia image
ocen przedsięwzięć,
– metody
ocen pracowników,
– metody
ocen kadr
kierowniczych,
– metoda radaru personalnego

Rys. 4. Uproszczony model zakresów zastosowania metodyki KIPKO w powi¹zaniu
z wykorzystywanymi metodami i technikami
Źród³o: opracowanie na podstawie [Potocki 1996, s. 35].

Zbie¿noœci miêdzy metodyk¹ ISEOR i WNFOP wynikaj¹ z faktu, ¿e ISEOR
(jak mo¿na s¹dziæ) sta³a siê podstaw¹ do opracowania WNFOP. Jednak¿e widaæ,
¿e metodyka WNFOP rozszerza swój zakres zainteresowañ, staj¹c siê przez to narzêdziem doskonalszym. Podobne zbie¿noœci wystêpuj¹ pomiêdzy metodyk¹ PP
i PZOPB.

Podejœcia metodyczne do humanizowania pracy

67

Przedmiotem zainteresowania metodyki PP staje siê p³aszczyzna przebiegu
pracy w zakresie treœci pracy. Poœrednio istnieje mo¿liwoœæ oddzia³ywania na stosunki wzajemne miêdzy ludŸmi przez tworzenie tzw. sprzê¿enia zwrotnego oraz
wdra¿anie relacji „dostawca–klient”. Drog¹ koncentracji na indywidualnym stanowisku pracy w rzeczywistoœci ca³a metodyka sprowadza siê do wykorzystania rozszerzania lub tak¿e wzbogacania pracy w zale¿noœci od ustaleñ diagnostycznych
wartoœci poszczególnych wymiarów zadania. W metodyce PZOPB zakres zainteresowania zostaje czêœciowo rozszerzony na stosunki wzajemne miêdzy ludŸmi. Podstawowe sposoby humanizowania treœci pracy wykorzystywane w metodyce PP
i PZOPB w powi¹zaniu z przyjêtymi wymiarami zadania przedstawiono na rys. 3.
Natomiast w metodyce KIPKO podstawowym zakresem zainteresowania jest spo³eczne œrodowisko pracy w zakresie partycypacji oraz klimatu organizacyjnego.
Postêpowanie nie zamyka siê jednak na owych zakresach, gdy¿ proponuje siê
wykorzystanie wielu metod i technik wspomagaj¹cych tworzenie innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego (rys. 4). W ten sposób, w zale¿noœci od zastosowanych metod, obszar zainteresowania mo¿e ulec rozszerzeniu na p³aszczyznê
przebiegu pracy w zakresie treœæ pracy, na wszystkie elementy spo³ecznego œrodowiska pracy oraz na p³aszczyznê mo¿liwoœci cz³owieka w zakresie jego umiejêtnoœci
przez dokszta³canie i doskonalenie zawodowe. Ostatni z wymienionych zakresów
jest przedmiotem oddzia³ywania równie¿ pozosta³ych rozpatrywanych metodyk,
stanowi¹c dla nich najbardziej wspóln¹ cechê.

7. Wnioski
W wyniku przeprowadzonej analizy nasuwa siê szereg wniosków dotycz¹cych
przysz³ych kierunków w kszta³towaniu metodyk humanizacji organizacji pracy.
I. Wnioski dotycz¹ce etapów postêpowania i rodzaju zastosowanego podejœcia
metodologicznego:
1. Ca³oœæ etapów postêpowania mo¿na sprowadziæ do czterech zasadniczych:
– rozpoznanie,
– zbieranie informacji i analiza szczegó³owa,
– projektowanie zhumanizowanej organizacji pracy,
– wdro¿enie nowej organizacji pracy i okreœlenie efektów.
2. Postêpowanie badawcze nie powinno opieraæ siê jedynie na jednym podejœciu metodologicznym. Musi ono ³¹czyæ w sobie elementy podejœcia diagnostycznego i prognostycznego, czyli byæ zbli¿eniem do podejœcia diagnostyczno-funkcjonalnego. W ten sposób winno wykorzystywaæ wszystkie mocne strony wyró¿nionych podejœæ badawczych, minimalizuj¹c jednoczeœnie ich minusy.
II. Wnioski dotycz¹ce kryteriów przyjmowanych w ocenie stanu faktycznego oraz
zasad wykorzystywanych w projektowaniu zhumanizowanej organizacji pracy:
1. Jako podstawowe wskaŸniki dysfunkcji panuj¹cej w organizacji winno siê wykorzystywaæ: poziom absencji i fluktuacji, poziom wypadkowoœci i zachorowalnoœci,
poziom wydajnoœci i jakoœci efektów pracy (iloœæ i rodzaj wystêpuj¹cych b³êdów). Po-
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niewa¿ szereg z tych wskaŸników z powodu ró¿norodnych uwarunkowañ mo¿e nie
obrazowaæ wystêpuj¹cego zjawiska dehumanizacji (np. fluktuacja i absencja w wyniku du¿ego bezrobocia na rynku pracy i stosowanego systemu premiowania mog¹ utrzymywaæ siê na bardzo niskim poziomie) konieczne jest badanie poziomu zadowolenia
pracowników wynikaj¹cego z ukszta³towania sytuacji pracy.
2. Zaprezentowane metodyki koncentruj¹ siê na pewnych wybranych obszarach œrodowiska pracy. W zwi¹zku z tym istnieje mo¿liwoœæ pominiêcia czynników,
które w rzeczywistoœci mog¹ stanowiæ podstawowe Ÿród³o dehumanizacji. Dlatego
te¿ stosowane kryteria oceny stanu faktycznego winny uwzglêdniaæ ca³oœæ elementów œrodowiska pracy, tj. organizacjê przebiegu pracy, spo³eczne i materialne œrodowisko pracy, a tak¿e kontrolowaæ sposób doboru pracowników do istniej¹cych
rodzajów prac oraz konkretnych zakresów czynnoœci, uprawnieñ i odpowiedzialnoœci wed³ug ich mo¿liwoœci.
3. Ocena stanu faktycznego powinna byæ przeprowadzona przy mo¿liwie jak
najszerszym udziale wykonawców pracy. Powinna byæ efektem konfrontacji obecnej sytuacji pracy ze stanem wzorcowym ustalonym przez pracowników.
4. Pracownicy musz¹ mieæ wp³yw na projekt nowej organizacji, tzn. projekt
winien uwzglêdniaæ propozycje pracowników, tak¿e wszystkie nowe rozwi¹zania
musz¹ byæ konsultowane z za³og¹.
5. Stosowany zestaw zasad tworzenia zhumanizowanej organizacji pracy powinien byæ powi¹zany w miarê ca³oœciowo z utworzonym systemem oceny stanu faktycznego. Jednoczeœnie powinien uwzglêdniaæ osi¹gniêcia psychologii, socjologii,
organizacji i zarz¹dzania, fizjologii, ergonomii, architektury i urbanistyki w zakresie kszta³towania optymalnych (zhumanizowanych) warunków pracy.
III. Wnioski dotycz¹ce metod ogólnych oraz szczegó³owych technik badawczych wykorzystywanych w poszczególnych etapach metodyki humanizowania organizacji pracy:
1. Podczas diagnozy organizacyjnej maj¹cej ustaliæ poziom dehumanizacji i jej
przyczyny, wykorzystane musz¹ byæ wszystkie Ÿród³a informacji: przebieg procesów pracy, dokumentacja organizacyjna, kierownictwo oraz wykonawcy pracy. St¹d
nale¿y pos³ugiwaæ siê metod¹ obserwacji, analizy dokumentacji, ankiety i kwestionariusza oraz wywiadu. Wydaje siê, ¿e podstawowym Ÿród³em informacji staje siê
kadra pracownicza. Dla u³atwienia procesu uzyskiwania informacji z tego Ÿród³a
zaleciæ mo¿na szerokie wykorzystanie kwestionariuszy i ankiet, jednak dla obiektywizacji danych konieczne jest przeprowadzenie kampanii wywiadów.
2. Zastosowane techniki zbierania informacji musz¹ umo¿liwiaæ nie tylko uzyskanie danych jakoœciowych na temat panuj¹cej dysfunkcji, ale tak¿e iloœciowych. Staj¹
siê one podstaw¹ do ustalenia efektów wdro¿onych zmian w organizacji pracy.
IV. Wnioski dotycz¹ce rodzaju rozpoznawanych i racjonalizowanych potencjalnych czynników dehumanizacyjnych (podejœcie w procesie humanizowania) oraz
proponowanych do zastosowania metod humanizacji:
1. Postêpowanie badawcze musi koncentrowaæ siê na wszystkich czynnikach
i ich wzajemnych zwi¹zkach, które przyczyniaæ siê mog¹ powstawaniu zjawiska
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dehumanizacji organizacji pracy. Takie podejœcie w procesie humanizacji organizacji mo¿na okreœliæ jako systemowe.
2. W procesie eliminacji zjawiska dehumanizacji organizacji pracy winny znaleŸæ zastosowanie te metody i techniki, które w optymalny sposób eliminuj¹ aktywne czynniki dehumanizacyjne. Dobór metod i technik uzale¿niony musi byæ od
ustaleñ diagnostycznych, tj. od uznanych za wp³ywaj¹ce niekorzystnie na pracowników czynniki œrodowiska pracy.
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A Methodical Approach to the Humanizing of Labour
In the paper the characterization of the outstanding approaches to the humanizing of labour
organization are presented. In analysing the methodologies and methods representative of the
humanization of labour organization special attention was given to:
1) stages of the procedure and type of the applied methodological approach,
2) criteria used in evaluating the facts of the case,
3) principles used in the process of planning changes,
4) general methods and outstanding detailed research techniques used in individual stages of
the procedure,
5) object of interest, i.e. type of recognized and rationalized potential dehumanization factors
and suggested humanizing methods.
The performed analysis provided a base for several conclusions regarding future directions in
the development of modern methods aimed at the humanization of labour organization.

