
317HANDEL WEWNĘTRZNY 2017;4(369):317-326 (tom II)

Magdalena Zalewska-Turzyńska
Uniwersytet Łódzki

Komunikowanie się jako element wpływający na jakość życia 
w organizacji

Streszczenie

Celem opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów odpowiadających za 
jakość życia w organizacji, na które można wpłynąć za pomocą komunikacji. Artykuł 
powstał jako wynik teoretycznej analizy koncepcji Vicente Royuela, Jordi Lopez-
-Tamayo i Jordi Surinacha. Określono trzy (z dziesięciu) wymiary jakości życia 
w organizacji, na których poprawa jest możliwa przy pomocy komunikowania się. 
Wdrożenie wyników badań może wpłynąć na poprawę jakości życia interesariuszy 
organizacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
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Wstęp

O istocie i istotności procesu komunikowania się ludzi napisano już wiele opracowań 
naukowych. Wiele z nich dotyczy komunikowania się w organizacji. Podkreśla się zna-
czenie komunikowania w realizacji funkcji zarządzania, w zarządzaniu personelem (Gros 
1993; Sikorski 2002). Na podkreślenie i przypomnienie – ze względu na temat opracowania 
– zasługuje element sprzężenia zwrotnego w komunikowaniu się w organizacji, bowiem 
dwustronny proces wskazuje na potrzebę słuchania. We współczesnej organizacji nie spraw-
dza się komunikacja w postaci rozkazodawczej, konieczna jest wzajemność, współpraca 
i porozumienie realizowane w przebiegu procesu komunikacji.

Wydawać by się mogło, że warunki pracy można ustalić z przełożonym, ale nie zawsze 
jest to możliwe. Powodem mogą być przepisy prawne, konieczność branżowa, zwyczaje za-
wodowe, i niestety, zakorzenione przyzwyczajenia, niekoniecznie prawidłowe oraz niewie-
dza i brak doświadczenia zarówno po stronie pracownika, jak i kierownika czy właściciela 
organizacji.

Celem opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów odpowiadających za jakość 
życia w organizacji, na które można wpłynąć za pomocą komunikacji. W konsekwencji, 
podniesienie jakości komunikacji wspomoże podniesienie jakości życia uczestników orga-
nizacji oraz będzie wsparciem dla sprawnego zarządzania organizacją.

Opracowanie jest analitycznym opracowaniem teoretycznym. Jego implikacje prak-
tyczne i społeczne są ważne z punktu widzenia kierowników i właścicieli organizacji. Ich 
wdrożenie wpłynie na poprawę jakości życia interesariuszy organizacji, oczywiście każdego 
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w różnym stopniu, w zależności od regionu, branży, stopnia implementacji i osoby wdraża-
jącej.

Praca może także stanowić teoretyczny przyczynek do dalszych, pogłębionych badań 
empirycznych. Badania takie mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób konkret-
ne podgrupy (typy) organizacji reagują na wprowadzone ulepszenia, w jakim stopniu lub 
procencie określone parametry poprawiają konkretne elementy jakości życia oraz pomogą 
w ustaleniu skali.

Jakość życia jako kategoria ogólna

Kategorię „jakość życia” odnaleźć można w słownikach dziedzinowych wielu nauk  
(np. w socjologii, psychologii, filozofii, biologii, politologii, medycyny, psychiatrii itd.), 
co już daje przyczynek do wielowariantowych podstawowych definicji zjawiska. Jednak 
termin ten jest niejednoznaczny nawet w obszarze pojedynczej dyscypliny. Taki stan rzeczy 
nie powinien dziwić, jest naturalną konsekwencją rozdzielnego, dziedzinowego traktowania 
przedmiotu badań, a także specyficznych dla nich prób opisu i analizy na poszczególnych 
gruntach naukowych. Z pewnością w niedalekiej przyszłości, w kolejnych opracowaniach, 
konieczna będzie integracja pojęć, uzgodnienie wspólnego stanowiska oraz sposobów ana-
lizy w celu wypracowania jednolitego podejścia systemowego, nie jest to jednak celem tego 
opracowania. Co więcej, właśnie dzięki swojej wieloznaczności oraz obciążeniu emocjonal-
nemu koncepcja ta zawdzięcza swoje niezwykłe powodzenie.

Definicja – wykorzystana w niniejszym tekście – uzależniona jest zatem dyscyplinowo 
od perspektywy badawczej autora. Jakakolwiek będzie, konieczna będzie równowaga mię-
dzy jej precyzją a szeroką perspektywą. Ponadto, nie ma w tym opracowaniu miejsca na 
dyskusję na temat rozróżnienia terminów: jakości życia (quality of life) od dobrostanu (well-
-being) czy satysfakcji, niemniej taka dyskusja jest wskazana ze względu na synonimiczne 
korzystanie z terminów, które nie są równoznaczne. Różni badacze, biorąc udział w dyskusji 
i pisząc na temat jakości życia, nierzadko jednocześnie biorą pod uwagę różne definicje. 

Wszelkie zaniedbania dotyczące definicji prowadzą do nieścisłości, nieporozumień 
i chaosu terminologicznego.

Zainteresowanie przedstawicieli rozmaitych dyscyplin nauki problematyką jakości życia 
wynika z kilku powodów. Zmiana na płaszczyźnie ilościowej (związana wyłącznie z do-
brostanem materialnym albo minimalnym poziomem socjalnym) nie jest wartością samą 
w sobie, dalszy rozwój możliwy jest głównie na płaszczyźnie jakościowej – zamożność nie 
wystarcza do określenia jakości życia jako poziomu wysokiego (Czapiński 2002 s. 9-34). 
Ważne są nie tylko czynniki obiektywne, ale i subiektywne – proporcja, a nawet zawartość 
kategorii czynników subiektywnych jest w zasadzie jeszcze naukowo niedoprecyzowana 
(Kasprzak, Derbis 1999 s. 45-59). Proces edukacji jednostek wpływa na świat wartości czło-
wieka oraz na jego oceny.
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Na inspirację badaniami Cambella z 1972 roku powołują się przedstawiciele różnych 
dyscyplin, od medycyny przez psychologię do biznesu. Bez wątpienia przeprowadzone ba-
dania miały wpływ na kształt i poszerzenie perspektywy oceny jakości życia o psycholo-
giczne aspekty funkcjonowania, bowiem „w pomiarze zadowolenia z życia wskaźniki opi-
sujące warunki życia nie mogą zastępować wskaźników odnoszących się do doświadczeń” 
(Cambell 1976).

Początków zainteresowania problematyką jakości życia można – z obowiązku badacza – 
doszukiwać się u filozofów starożytnych − hipokratejski stan wewnętrznej równowagi, ary-
stotelesowskie dążenie do eudajmonii, do możliwie najwyższego osiągalnego dobra, gwa-
rancji szczęścia. W średniowieczu dla chrześcijan było to życie pełne poświęcenia, często 
przepełnione cierpieniem i ascezą, po którym nastąpi nagroda, życie wieczne. W Chinach 
poszukiwano równowagi między pierwiastkami Yin i Yang, a w filozofii buddyjskiej, mi-
tycznej „nirwany”.

Schemat 1
Kategorie jakości życia

 Źródło: Bieńkuńska (2015).
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W medycynie konstrukt teoretyczny pojawił się z powodu ogromnego postępu w tech-
nologii umożliwiającej ratowanie życia i zdrowotne działania naprawcze, niestety, także za 
cenę wieloletniego niezadowolenia pacjenta, spadku jego jakości życia, a nawet wegetacji, 
(Kowalik, Ratajska, Szmaus 2002, s. 17-29; Dziurowicz-Kozłowska 2002, s. 77-99). Z dru-
giej strony, badacze starali się określić, dlaczego subiektywne poczucie jakości życia osób 
z chronicznymi, częstokroć nieuleczalnymi chorobami powodującymi znaczne ograniczenia 
w funkcjonowaniu w życiu codziennym bywa wyższe, aniżeli u osób w pełni zdrowych. 
Zauważono także, że satysfakcjonujące cele leczenia nie muszą oznaczać wysokiej jakości 
życia. Większość opracowań dotyczących jakości życia powstaje na płaszczyźnie nauk me-
dycznych i odnosi się do oceny jakości życia w przebiegu chorób nowotworowych, układu 
krążenia i zaburzeniach psychicznych oraz wkładu opieki zdrowotnej w jej poprawę.

Zainteresowanie medycyny jakością życia zależne od stanu zdrowia podjęła także psy-
chiatria, a później psychologia. Powstały wówczas koncepcje oparte na analizie egzysten-
cjalnej Ludwika Binswangera, logoteorii Ludwika Frankla oraz psychologii humanistycznej 
Abrahama Maslowa (Kratochvil 1974).

Tabela 1 
Główny rodzaj aktywności, w tym aktywność ekonomiczna dla Polski w 2015 roku 

Wskaźnik Wartość Opis wskaźnika

Wskaźnik zatrudnienia 51,2%
2014 

Procentowy udział osób pracujących (ogółem lub danej grupy) 
w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat lub więcej.

Stopa bezrobocia 9,0%
2014

Procentowy udział osób bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) 
w liczbie ludności aktywnej zawodowo.

Stopa bezrobocia 
długotrwałego

3,3%
2014

Procentowy udział osób bezrobotnych poszukujących pracy przez 
okres 13 miesięcy i więcej w liczbie ludności aktywnej zawodowo.

Osoby młode 
niepracujące, nieuczące 
się i niedokształcające się

16,1%
2014

Odsetek osób w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione (są 
bezrobotne lub bierne zawodowo) oraz nie uczestniczą w dalszym 
kształceniu lub szkoleniu (nie uczestniczyły w żadnej formie eduka-
cji w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie). Eurostat określa ten 
wskaźnik jest jako NEET (not in employment and not in any educa-
tion and training).

Pracujący w wydłużonym 
czasie pracy

13,9%
2014

Odsetek osób pracujących zazwyczaj w wydłużonym czasie pracy 
w ciągu tygodnia (50 godzin i więcej).

Pracujący na podstawie 
umowy na czas określony

22,3%
2014

Odsetek pracowników najemnych pracujących na podstawie umowy 
na czas określony w stosunku do pracujących ogółem.

Mediana wynagrodzeń 3292 zł
10.2014

Oznacza, że połowa zatrudnionych zarabia poniżej tej kwoty (brut-
to), a połowa – powyżej. 

Mediana świadczeń 
emerytalnych

1808 zł
03.2015

Oznacza, że połowa emerytów otrzymuje świadczenia niższe od tej 
kwoty (brutto wypłacanych przez ZUS), a połowa – wyższe.

Zadowolenie z sytuacji 
zawodowej

59,7%
2015

Odsetek osób pracujących w wieku 16 lat lub więcej deklarujących, 
że są zadowolone lub bardzo zadowolone ze swojej obecnej sytuacji 
zawodowej (charakteru pracy, czasu pracy, wynagrodzenia).

Źródło: Bieńkuńska (2015).
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W ekonomii jakość życia była rozumiana jako „poziom życia”, „standard życia” czy 
„stopa życiowa”. Zainteresowania tą kategorią miały postać utopijnych wizji społeczeństwa 
idealnego (nurt normatywny ekonomii) i dociekań nad źródłami bogactwa indywidualnego 
czy społecznego (nurt pozytywny ekonomii) (Czaja 2002). Do połowy XX wieku jakość 
życia nie była przedmiotem rozważań ekonomicznych.

Dla przykładu, dane w kategorii „główny rodzaj aktywności, w tym aktywność ekono-
miczna” podano w tabeli 1:

Jakość życia i jakość pracy

Ogólna definicja jakości życia (Quality of Life – QOL) podaje, że „jakość życia, w da-
nym momencie, to stan, który odpowiada poziomowi osiągniętemu przez osobę w dążeniu 
do jej hierarchicznie ustalonych celów” (Dupuis i in., 2000, s. 107). Powstało wiele definicji 
jakości życia w pracy (Quality of Work Life − QWL) traktujących QWL jako zmienność 
(1969-1972), podejście (1969-1975), metodę (1972-1975), ruch (1975-1980), wszystko 
(1979-1982) i nic (Zare i in. 2014, s. 45).

Następnie wypracowano systemową definicję jakości życia w pracy na jej podstawie. 
Marcel i Dupuis (2006) zaproponowali kwestionariusz obejmujący 33 obszary (domains) 
do konstrukcji ogólnej definicji QWL. Obszary te tworzą cztery główne wymiary Turcotta 
(1988) oraz 14 obszarów Kohla i Shooler (1982). Literatura naukowa rozwija również kon-
cepcję skuteczności w pełnionych rolach pracy (effectiveness in work roles). Seashore (1975) 
stwierdza, że istnieją trzy odrębne aspekty pracy dotyczące pracodawcy, pracownika i spo-
łeczności. Oczywiście cele mogą się różnić, co składa się na ich wewnętrzną niezgodność.

Propozycja Royuela, Lopez-Tamayo, Surinach (2008) obejmuje zarówno obiektywne 
pomiary i subiektywne postrzeganie osób. Zastosowali dwie główne osie pomiaru: mikro 
(charakterystyka pracy) i makro (kontekst pracy i rynku pracy). Na podstawie 10 wymiarów 
i 30 pojęć utworzyli listę 75 miar. Pochodzą one z obiektywnych pomiarów i subiektywnych 
spostrzeżeń zebranych w badaniach jakościowych nad jakością życia zawodowego, listę 
szczegółowo przedstawiono w tabeli 2.

Analiza elementów jakości życia możliwa do zrealizowania w procesie 
komunikacji

Zawartość merytoryczna wskaźników najczęściej odnosi się do ilości procentowych, co 
powoduje wrażenie niemożliwości poprawy ich wartości za pomocą procesu komunikowa-
nia się. Z drugiej jednak strony, określone niedostatki w pracy trzeba i można eliminować, 
w tym celu należy je określić oraz wspólnie ustalić przebieg działań naprawczych – taki 
proces inicjowany jest właśnie przez porozumienie, przez komunikację.

Szczegółowa analiza wskaźników pozwala ustalić wskaźniki, na które proces komunika-
cji ma znaczny wpływ. Z tego względu poniżej wyodrębniono wskaźniki, których poprawa 
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Tabela 2
Wymiary jakości życia w pracy według Royuela, Lopez-Tamayo, Surinach

Wymiar Opis wymiaru

1) Wewnętrzna jakość 
pracy

Zadowolenie z pracy wśród pracowników, ze względu na charakterystykę pra-
cy, rodzaj umowy, przepracowane godziny, i poziom kwalifikacji w stosunku 
do wymagań pracy.

2) Umiejętności, 
kształcenie 
ustawiczne i rozwój 
kariery

Odsetek pracowników: ze średnim i wysokim poziomem wykształcenia; po-
dejmujących szkolenia lub inne formy uczenia się przez całe życie; z podsta-
wowym lub wyższym poziomem kompetencji cyfrowych.

3) Równość płci Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, odpowiednio dostosowane 
do takich czynników jak sektor, zawód i wiek; segregacja płci – stopień, do 
którego kobiety i mężczyźni są nad-reprezentowani w różnych zawodach 
i sektorach; odsetek kobiet i mężczyzn o różnych poziomach odpowiedzialno-
ści w zawodach i sektorach, z uwzględnieniem wieku i wykształcenia.

4) Zdrowie 
i bezpieczeństwo 
w pracy

Złożone wskaźniki wypadków przy pracy śmiertelne i poważne, w tym koszty; 
łączna i średnia liczba dni utraconych z powodu wypadków przy pracy według 
płci; chorób zawodowych, według płci; stawki choroby zawodowej, w tym 
nowych zagrożeń np. powtarzające się forsowanie; poziom stresu i inne prze-
szkody dotyczące stosunku pracy.

5) Elastyczność 
i bezpieczeństwo

Efektywny zasięg systemów zabezpieczenia społecznego w kategoriach zasię-
gu kwalifikacji i poziomu wsparcia osób pracujących lub poszukujących pra-
cy; odsetek pracowników z elastyczną organizacją pracy – według pracodaw-
ców i pracowników; straty – proporcja pracowników tracących pracę przez 
zwolnienia; odsetek osób znajdujących alternatywne zatrudnienie w danym 
okresie; odsetek pracowników zmieniających położenie geograficzne w pracy.

6) Włączenie i dostęp 
do rynku pracy

Efektywne przejście młodych ludzi do aktywnego życia; zatrudnienie i długo-
terminowe stopy bezrobocia według wieku, poziomu wykształcenia, regionu; 
wąskie gardła na rynku pracy i mobilności między sektorami i zawodami.

7) Organizacja pracy 
i równowaga między 
życiem zawodowym

Odsetek pracowników z elastyczną organizacją pracy; możliwości urlopu ma-
cierzyńskiego i ojcowskiego, a także poziom podejmowanych obowiązków; 
skala opieki nad dziećmi – przedszkola i szkoły podstawowe.

8) Dialog społeczny 
i zaangażowanie 
pracownika

Zasięg układów zbiorowych; odsetek pracowników z udziałami w firmie 
w której są zatrudnieni; dni robocze utracone w sporach przemysłowych.

9) Różnorodność 
i niedyskryminacja

Wskaźniki zatrudnienia i różnice płac starszych pracowników w porównaniu 
ze średnią; wskaźniki zatrudnienia i różnice płac osób niepełnosprawnych 
i osób z mniejszości etnicznych, w porównaniu ze średnią; informacje o istnie-
niu na rynku pracy procedur składania skarg i udanych rozstrzygnięć.

10) Ogólna wydajność 
pracy

Średnia wydajność godzinowa jednego pracownika; średnia roczna produkcja 
w przeliczeniu na pracownika; średnioroczne standardy życia na głowę miesz-
kańca, z uwzględnieniem wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika obciążenia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Royuela i in. (2008, s. 405-414).
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częściowo, ale w sposób znaczny warunkowana jest poprawną komunikacją – opis i analiza 
została przedstawiona poniżej.

Schemat 2
Wymiary jakości życia w organizacji w kontekście procesu komunikacji

 

 

  
 

 

Nadawca Odbiorca 

Źródło: opracowanie własne.

„Umiejętności, kształcenie ustawiczne i rozwój kariery” (wymiar 2) realizowany jest za 
pomocą procesów komunikacji. Chęć samokształcenia lub dokształcenia pracownik zgłasza 
przełożonemu albo przełożony komunikuje podwładnemu decyzję o chęci lub konieczności 
podjęcia działań edukacyjnych.

O braku „równości płci” (wymiar 3) świadczą twarde wskaźniki, ale także sposób po-
rozumiewania się kobiet i mężczyzn miedzy sobą – profesjonalny język, sformułowania 
branżowe lub używane zwroty grzecznościowe. Takie elementy pozwalają określić komu-
nikacyjne zachowania dyskryminacyjne, których konsekwencją są zachowania zawodowe 
i płacowe. Tradycyjny podział ról – kobieta ma dbać o rodzinę, mężczyzna ma ją zabezpie-
czać finansowo (Nair 2014) − nie jest wystarczającym wyjaśnieniem dla nierówności wystę-
pujących w organizacji, bowiem nie powinien i nie może dotyczyć sytuacji organizacyjnej.

Powyższa konstatacja prowadzi do wskaźnika „organizacja pracy i równowaga między 
życiem zawodowym” (wymiar 7). Istnieje wiele rozmaitych badań nad organizacją pracy 
w kontekście różnic płci. Badania w znacznej mierze dotyczą skłonności do wykorzysty-
wania nowinek technologicznych, różnicy wynikającej z nastawienia na zadania lub na-
stawieniu na współdziałanie albo różnym sposobie działania i stylu kierowania (Cuadrado 
i in. 2012). Jednak potrzeba zachowania równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem jest 
znana od dawna (Chajes 1924) i nie zależy od płci. Wszystkie te elementy można rozpoznać 
i zdiagnozować na podstawie komunikatów wydawanych przez jednostkę – zawartość me-

handel_wew_4-2-2017.indd   323 2017-10-23   14:53:16



324 KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ELEMENT WPŁYWAJĄCY NA JAKOŚĆ ŻYCIA...

rytoryczna wiadomości i dobór słów. Komunikat może informować wprost o problemie lub 
tylko go sygnalizować.

Reasumując, aby poprawić jakość życia w organizacji należy słuchać tego, co mówią in-
teresariusze organizacji. Zarówno sposób komunikacji jak i jej treść wskazują na niedostatki 
firmy i pozwalają na przeprowadzenie pełnej diagnozy i poprawę sytuacji.
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Communication as an Element Affecting the Quality of Life  
in an Organisation

Summary

The aim of the study is to identify those elements which are responsible for the 
quality of life in an organisation and which can be influenced with communication. 
The article is an effect of a theoretical analysis of the concept whose authors are 
Vicente Royuela, Jordi Lopez-Tamayo and Jordi Surinach. There are described the 
three (of ten) dimensions of the quality of life in an organisation where improve-
ment is possible through communication. Implementation of research findings may 
affect improvement of the quality of life of the organisation’s stakeholders. The 
article is of the conceptual nature.

Key words: communication, quality of life, quality of life at job.

JEL codes: D83, I15, I32, J01, J28

Общение как элемент, влияющий на качество жизни  
в организации

Резюме

Цель разработки – выявить те элементы, отвечающие за качество жизни 
в организации, на которые можно повлиять с помощью коммуникации. Ста-
тья – результат теоретического анализа концепции авторов: Vicente Royuela, 
Jordi Lopez-Tamayo и Jordi Surinach. Определены три (из десяти) измерения 
качества жизни в организации, на которых улучшение возможно с помощью 
общения. Внедрение результатов исследований может оказать воздействие на 
повышение качества жизни стейкхолдеров организации. Статья имеет кон-
цептуальный характер.

Ключевые слова: коммуникация, качество жизни, качество жизни по месту 
работы.

Коды JEL: D83, I15, I32, J01, J28
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