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Postawy w obec użytkowania technologii cyfrowej 
w  miejscu pracy -  eksploracja obszaru badawczego

Behavior towards Technology among Corporations’ Employees -  
Exploration of the Problem

Abstract: The paper presents employees' behavior towards digital technology using at 
work and beside. Corporations require multitasking skills and continuous learning to use 
new, complex applications. Surrounding screens contradict to new lifestyle values which 
are return to nature, slow-life trend, mindfullness.The paperfeatures a research section and 
reveals deepening negative attitudes toward technology among employees. It also reflects 
their motivation to work which often contradicts the tasks carried out in corporations.
Key words: digital technology, work environment, corporation, life style, human in organi
zation, digital revolution, work, management by values.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest prezentacja wybranych postaw pracowników korporacji wobec ota
czającej ich w pracy i w życiu codziennym technologii cyfrowej. Na potrzeby artykułu 
zostało przeprowadzone badanie w postaci wywiadów pogłębionych z kilkoma pracow
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nikami korporacji. Wywiady skupiały się na motywacji do pracy, postawach wobec na
rzędzi IT w miejscu pracy, a także kwestiach work-life balance i wartościach. Wynik analizy 
wywiadów stanowi refleksja, że otaczające pracownika ekrany pozostają w sprzeczności 
z nowymi wartościami stylu życia, takimi jak powrót do natury, slowlife, mindfullness'. Ar
tykuł przedstawia wycinek badawczy i ujawnia nasilające się negatywne postawy wobec 
technologii wśród pracowników, traktuje także o Ich motywacji do pracy, która często 
jest sprzeczna z zadaniami realizowanymi w korporacji.

Współczesne środowisko pracy w korporacji

Współczesne środowisko pracy gwarantuje dynamikę uwarunkowań i generuje dużą 
liczbę zmian. To, co jednego dnia jest pewne i ukonstytuowane, drugiego dnia staje się 
nieaktualne, firmy znajdują się w stanie wrzenia, a przetrwanie zależy często od umiejęt
ności przystosowania się do zmian. To, czym firmy były wczoraj, nie może być tym samym 
dziś ani jutro i tylko tak zwane„firmy z błyskiem" mają szanse na przetrwanie I możliwość 
rozwoju [Ciarkę 1997, ss. 1-23]. Warunki pracy również podlegają ciągłym przemianom. 
Przyczynia się do tego w dużej mierze postęp technologiczny i cywilizacyjny.

Jednym z elementów, które odmieniły funkcjonowanie pracowników I organizacji, 
jest powszechność technologii cyfrowych w miejscu pracy. O Ile nowość stanowi sama 
technologia, to dynamika procesu jest analogiczna, jak we wcześniejszych zmianach 
o rewolucyjnym charakterze, jak choćby wynalezienie pisma w Mezopotamii, książ
ki w Chinach, a później maszyny drukarskiej [Drucker 2000, s. 104]. Według podobnej 
dynamiki, opisywanej jako tzw. krzywa S czy archetyp rozwoju w granicach wzrostu 
[Senge, Kleiner, Roberts, Ross, Smith 2008, ss. 159-165] odbywały się przecież kolejne 
rewolucje przemysłowe [Rosiński 2013, ss. 20-21], Ta sama wykładnicza krzywa opisuje 
także rozwój wewnątrz samej branży IT od lat 50-tych XX wieku i pierwszych układów 
scalonych, do czasów współczesnych i rozwiązań mobilnych [Rosiński 2013, ss. 24-25]. 
Geometryczny postęp cyfrowy wpłynął na pracę urzędów, firm i Innych instytucji. Szcze
gólnie ułatwił on, a właściwie umożliwił funkcjonowanie dużych, międzynarodowych 
przedsiębiorstw, które w dobie globalizacji zaczęły operować w zupełnie nowy, niezna
ny dotąd sposób. Przedsiębiorstwa te uczestniczą w globalnych procesach konkurencji, 
realizują imperatyw wzrostu, jednocześnie mają ofertę dla Innych korporacji, mogąc 
uczestniczyć w łańcuchu wartości [Czarnecki 2011, s. 35].

Zmiana technologiczna oddziałuje nie tylko na gospodarkę czy na poszczególne 
strategie organizacji, dotyka także środowiska pracy i samych pracowników, nakłada
1 Termin z języka angielskiego, w języku polskim tłumaczony dosłownie jako „uważność", jest to szczególny 
rodzaj uwagi świadomej, skierowanej na obecną chwilę.
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jąc się na istniejące zróżnicowanie generacyjne, istniejące w miejscu pracy. Pokolenie 
współczesnych 40-latków i 50-latków (zwane pokoleniem X) to pokolenie ludzi, dla któ
rych wartością była praca, gromadzenie kapitału i zarabianie na lepszy byt, jednocześnie 
to pokolenie wychowane przez telewizję i centra handlowe oraz w kulcie bogacenia się
1 konsumpcjonizmu [Brzozowska 2005, s. 12; Ritzer 2001, s. 64], Pokolenie ludzi, którzy 
obserwowali postęp technologii cyfrowej praktycznie od jej powstania i uczestniczyli 
w przemianach, jakie technologia zesłała dla pracy. Współczesne pokolenie, wchodzące 
obecnie na rynek pracy, tzw. pokolenie Millenium, to pokolenie o odmiennym systemie 
wartości. „Urodzeni ze smartfonem w ręku", dorastający w dobie postępu technologii 
cyfrowych, to ludzie, dla których liczy się równowaga między życiem prywatnym a za
wodowym, realizowanie swoich marzeń i pasji oraz dla których dobra materialne czę
sto nie stanowią tak dużego znaczenia. Dla nich o jakości życia coraz bardziej decyduje 
„bycie" niż „posiadanie" [Fazlagić 2008, s. 13]. Dlatego coraz częściej, szczególnie wśród 
młodych ludzi (urodzonych po 1990 r.j, do głosu dochodzą całkiem nowe wartości, któ
rych jeszcze parę lat temu nie było w świadomości ludzi, a przynajmniej nie były one 
promowane i być może uświadamiane (choć pewnie same w sobie istniały). Są to war
tości nawiązujące do zwolnienia tempa życia, tzw. slowlife, do których nawołują znani 
blogerzy2 i osoby mające wpływ społeczny3. Jest to również szeroki trend związany z ru
chami ekologicznymi i protestującymi wobec uprzemysłowienia4 czy przyspieszonego 
postępu technologicznego, przekonujące, że świat nie nadąża za obecnym postępem. 
Od kilku lat pojawia się coraz częściej pojęcie mindfullness, czyli skupienie i świadoma 
koncentracja, które ma być zaprzeczeniem wielozadaniowości (multitasking). Te nowe 
wartości stylu życia zyskują popularność i stanowią odpowiedź na pęd świata.

Z tak zarysowanej sytuacji tła powstało pierwotne pytanie, swoista ciekawość ba
dawcza: Jak pracownik reaguje na tak duże obciążenie zmianą i na liczbę nowych technolo
gii cyfrowych, które, zanim zdążą się zakotwiczyć, są zastępowane przez nowe? Jak odnajdu
je się w tak zwanym „stresie informacyjnym", pracując dla przedsiębiorstw, których domeną 
jest ciągła zmiana oraz nacisk na operowanie w wielu systemach [Ledzińska 2011, ss. 65- 
68]? Eksploracji tej ciekawości poznawczej dotyczy dalsza część tekstu.

Metodyka badań

Zamysłem badania jest poznanie perspektywy i postawy pracowników korporacji wobec 
używanych w pracy technologii cyfrowych oraz zidentyfikowanie wartości stylu życia 
pracowników.
2 Na przykład jeden z najpopularniejszych blogów w Polsce: joannaglogaza.com -blog o slowfashion i slowlife.
3 Istnieje nawet magazyn Slow Life Polska, który promuje treści świadomego życia, żywienia czy dizajnu.
4 Na przykład światowy ruch ekologiczny Greenpeace.
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Postawione zostały następujące pytania badawcze:
• Jaką postawę wobec technologii wżyciu codziennym i pracy prezentują badani -  pra
cownicy korporacji?
■ Jak pracownik reaguje na obciążenie zmianami technologicznymi7
■ Co motywuje do pracy pracowników korporacji?
■ Jak w kontekście nowych wartości stylu życia kształtuje się współczesna praca?

Grupa zdefiniowana jako pracownicy korporacji została wybrana celowo, gdyż kor
poracja to miejsce, w którym, ze względu na jego fundusze, ogromną strukturę i złożo
ność, zmiany technologiczne następują najszybciej i są pożądane, świadcząc o konku
rencyjności firmy. Pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu, to osoby, które pracują 
kilka lat (co najmniej 3 lata) i mają nie więcej niż 33 lata (urodzeni w 1985 r. i wzwyż). 
Badanie dotyczyło czterech osób, zostało przeprowadzone w Krakowie (pracownicy kra
kowskich korporacji) w grudniu 2017 roku.

Analiza opiera się na wywiadach pogłębionych, stanowiących niepowtarzalną inte
rakcję pomiędzy badanym a badającym. Wywiady są bazą wyjściową do dalszych po
szukiwań badawczych oraz mają na celu pomóc w stworzeniu standaryzowanego na
rzędzia badawczego do analizy metodą ilościową w celu przebadania reprezentatywnej 
grupy osób [Babbie 2001, ss. 327-330]. W wywiadach wzięły udział osoby -  pracownicy 
korporacji, będący przedstawicielami dwóch grup [Rosiński 2013, s. 78]: pracownicy high 
-tech, czyli tacy, których autor definiuje jako wytwarzających technologie cyfrowe oraz 
pracownicy low-tech, czyli tacy, którzy są odbiorcami technologii i korzystają z niej na co 
dzień podczas pracy. Wywiady opierały się na pytaniach otwartych, przyporządkowa
nych do kategorii tematycznych:

• parametry ilościowe,
• wartości stylu życia i pracy -  według P. Druckera [2000, s. 189] wartości są i powinny 
być testem słuszności wykonywanej przez pracownika pracy,
• work-life ba lance,
• motywacja do pracy,
• technologia cyfrowa w pracy,
• technologia cyfrowa w życiu codziennym,
• wypalenie zawodowe -  syndromy (uczucie niechęci do pracy, obawa przed następ
nym dniem, marazm, apatia, znudzenie lub wściekłość -  syndromy, które -  jeśli są re
akcją przewlekłą -  mogą skutkować wypaleniem zawodowym [Ratajczak 2007, s. 145]5.

Powyższe zagadnienia związane są ze sposobem pracy oraz podejściem do techno
logii. W pytaniach celowo zostały uwzględnione wartości oraz styl życia, które mają na

5 Dalsze badania postaw dotyczących technologii cyfrowej w pracy autorzy zamierzają skorelować z czynni
kiem wypalenia zawodowego.
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celu skłonić do pogłębionej refleksji dotyczącej sposobu oddziaływania na siebie sfery 
pracowniczej ze sferą prywatną.

Kategorie tematyczne pytań zostały podzielone na dwa obszary:
■ obszar dotyczący technologii cyfrowej w pracy (tabela 1),
■ pozostałe związane z pracą i wartościami (tabela 2).

Badanie postawy pracowników korporacji wobec pracy 

i technologii

Tabela 1 przedstawia postawy badanych wobec technologii w pracy i życiu codziennym. 
Lewa strona tabeli zawiera podsumowanie typologii postaw, po prawej stronie znajdują 
się przykłady wypowiedzi respondentów.

Tabela 1. Postawy wobec technologii w pracy i życiu codziennym

Technologia w pracy i życiu codziennym

Kategoria Typologia postaw -  
synteza

Przykłady wypowiedzi, pisownia oryginalna

Parame
try ilo
ściowe

Każdy z respondentów 
spędza przy komputerze 
w pracy co najmniej 7 
godzin. Nawet podczas 
spotkań używane są 
komputery do spo
rządzania notatek. 
Respondenci używają 
na co dzień od kilku do 
kilkudziesięciu narzędzi 
informatycznych, tu licz
ba jest zależna od kate
gorii high-tech i low-tech. 
Pracownicy high-tech 
używają większej liczby 
aplikacji i programów. 
Używane programy 
służą do celów zawo
dowych.

-  W pracy używam 3 aplikacji biurowych, 5 kart w przeglą
darce, 5 aplikacji profesjonalnych do obsługi projektów, 8 
aplikacji produktowych u jednego i 5 u drugiego dostawcy.
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Tech
nologia 
cyfrowa 
w pracy

Respondenci wskazują 
ułatwienia wynikające 
z używanej w pracy 
technologii cyfrowej 
oraz są świadomi, że 
dzięki niej biznes dobrze 
funkcjonuje. Podkreślają 
też przeciążenie tech
nologią oraz frustrację 
wynikającą z ciągłych 
zmian systemów i nie- 
działających funkcjonal
ności. Wszyscy badani 
czują się przymuszeni 
do pracy przy kompute
rze, za pomocą narzędzi 
przestarzałych lub 
ograniczających. Nieza
leżnie, czy są producen
tami technologii, czyjej 
odbiorcami, ujawniają 
postawę raczej negatyw
ną, w szerszym kontek
ście pozostają jednak 
świadomi jej korzyści 
i plusów.

-Jeszcze jakiś czas temu, system który wdrażaliśmy wzbu
dzał we mnie dużo negatywnych odczuć. Przy wgrywaniu 
nowych funkcjonalności poprzednie funkcje się psuły 
i odkrycie tego, że coś co funkcjonowało wcześniej teraz nie 
działa, było bardzo frustrujące.

-  Nie wyobrażam sobie mieć pracy kiedy przez 8 godzin nie 
mam kontaktu z nikim i tylko pracuję przy komputerze.

-  Kontakt z technologią cyfrową wpływa na mnie źle. Są 
systemy, do których używania jestem zmuszany, wynikają 
z pewnych technologicznych narzutów, wymagań. Każda 
praca przy komputerze męczy. Jedyne sytuacje, kiedy tak 
naprawdę nabierasz energii pracując, są wtedy, kiedy 
doświadczasz flow6. Ale flow występuje rzadko.

-  Technologia ogranicza moją interakcję, powoduje, że 
izoluję się od rzeczywistości, koncentruję się na systemie 
i w momencie kiedy człowiek oczekuje ode mnie reakcji, 
muszę mieć chwilę, aby wrócić do świata rzeczywistego. 
Praca w systemie polega na tym, że jest czas na podjęcie 
decyzji, natomiast w rzeczywistości musisz odpowiedzieć 
od razu na pytanie, które zada człowiek. System ogranicza, 
bo nie wymaga natychmiastowej reakcji, tylko daje czas 
na zastanowienie, a to jest złudne, bo w prawdziwym 
życiu, szczególnie na pozycji zarządzającej trzeba umieć 
reagować.

Tech
nologia 
cyfrowa 
w życiu 
codzien
nym

Respondenci spędza
ją wolny czas, raczej 
starając się nie używać 
technologii. Dostrzegają 
wiele obaw związanych 
z przeniesieniem pro
cesów społecznych do 
sieci. Drugim bodźcem, 
który skłania ich do 
refleksji, jest szum infor
macyjny, który prowadzi 
do stresu i przeciążenia. 
Badani odnoszą się do 
sztucznej inteligencji, 
w  której upatrują za
równo dużej szansy, jak 
i zagrożenia.

-  Uważam, że jesteśmy na szczycie bańki technologicznej 
iże w najbliższej dekadzie nastąpi odwrót, tak jak nastą
pił odwrót od plastików na rzecz tradycyjnych tworzyw.
W ewolucji rozwinięcia danego kraju miał miejsce zachwyt 
motoryzacją po to, żeby dziś wrócić do transportu publicz
nego i rowerów. Tak samo jesteśmy teraz nakierowani na 
technologię, a będziemy chcieli kiedyś wrócić tam skąd 
pochodzimy, czyli do natury. Myślę, że ten odwrót widać 
już u ludzi szczególnie eksponowanych na technologię, 
a kształtu docelowej relacji z technologią należy szukać 
w sposobie spędzania wolnego czasu przez ludzi nią zawo
dowo przesyconych.

-  Komputer to usprawnienie, można przechowywać dane, 
wrócić do nich. Nie jestem jednak zwolennikiem całkowi
tego przenoszenia procesów międzyludzkich do rzeczywi
stości cyfrowej.

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci używają narzędzi IT w celach zawodowych niemal przez cały dzień pra
cy, niezależnie od stanowiska, jakie mają w korporacji. Zarówno pracownicy hlgh-tech 
(producenci technologii cyfrowej), jak i pracownicy low-tech (jej odbiorcy) spędzają kilka 
godzin w pracy przy komputerze. Komputer jest używany także podczas spotkań, choć
by do sporządzania notatek czy prezentowania danych. Badani wskazują na korzyści 
płynące z cyfryzacji ich pracy: szybsza analiza danych, możliwość raportowania różnych 
wskaźników, zapisanie wszystkich procesów w chmurze, gromadzenie ich w jednym
6 Flow- doznanie uniesienia, stan między satysfakcją a euforią.
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miejscu. Są świadomi, że komputer znacznie ułatwia ich pracę. Jednocześnie pojawia 
się poczucie przesytu technologiami, wyrażające się w negatywnych opiniach na temat 
oprogramowania czy jakości urządzeń -  można tu dopatrywać się analogii do stadium 
drażliwości w procesie wypalenia zawodowego. Respondenci mówią o konieczności 
używania przestarzałych systemów, niedoskonałych aplikacji oraz o ciągłych popraw
kach, które powodują destabilizację ich pracy oraz są przyczyną uszkodzeń dotychczas 
działających funkcjonalności -  wszystko to powoduje u nich frustrację, a nawet wściekłość.

Konsekwencją przesytu technologicznego jest deklarowane przez respondentów 
odchodzenie od użytkowania technologii w czasie wolnym i zwrócenie się w stronę bez
pośrednich kontaktów z innymi ludźmi. Podkreślają oni, że w wolnym czasie odcinają się 
od bodźców cyfrowych oraz starają się zająć czynnościami „analogowymi", niewymaga- 
jącymi kontaktu ze światem technologii cyfrowej.

Tabela 2 prezentuje wartości i sposoby spędzania wolnego czasu przez respon
dentów.

Tabela 2. Komponenty postawy dotyczące pracy, motywacji i stylu życia
Praca, motywacja, styl życia

Kategoria Typologia postaw -  synteza Przykłady wypowiedzi, pisownia ory
ginalna

Wartości 
stylu życia 
i pracy

Każdy z respondentów wymienia ak
tywny styl życia jako ważny element 
wartości, wszędzie pojawia się rów
nież aspekt kontaktów towarzyskich 
i rodzinnych. Respondenci podkre
ślają chęć rozwoju intelektualnego 
i osobistego. Jeden z respondentów 
wspomina o kwestiach ekologicznych 
(ograniczenie konsumpcji), a wśród 
innych można zaobserwować nacisk na 
aspekt duchowości.

-  Uprawiam sporty na wolnym powietrzu 
i staram się uprawiać sport maksymal
nie analogowy (bez użycia urządzeń 
elektronicznych).

-  Moja praca jest dla mnie ważna, roz
wój intelektualny i zawodowy, a także 
fizyczny, zbalansowane życie towarzy
skie, życie z minimalnym impactem 
konsumpcyjnym.

-  Uprawiam jogę, chodzę na basen, lubię 
wyjeżdżać na weekendy do miasta 
rodzinnego albo w góry, bardzo ważny 
jest dla mnie kontakt z  naturą. Ostatnio 
w domu medytuję, pomaga mi też pro
wadzenie dziennika wdzięczności.

Work-life
balance

Dla większości badanych istotny jest 
odpoczynek i odcięcie się od pracy 
w czasie wolnym, każdy z nich deklaru
je potrzebę spędzenia czasu w sposób 
inny niż w pracy.

-  Odpoczynek weekendowy i śródtygo- 
dniowyjest dla mnie bardzo ważny. Po 
pięciu dniach pracy muszę się odciąć, 
zrobić całkowity post, to są sposoby 
na utrzymanie się w stanie równowagi 
i naładowanie baterii przed następnym 
poniedziałkiem.
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Motywacja 
do pracy

Wszyscy respondenci podkreślają, że 
ważna jest dla nich realizacja ciekawych 
projektów oraz zadania rozwojowe.
Dla 3 na 4 badanych ważny jest realny 
kontakt z ludźmi i dobra atmosfera 
pracy. W każdym z wywiadów pojawia 
się przekonanie o niewielkim sensie 
swojej pracy oraz znużenie dużą liczbą 
czynności administracyjnych i nużą
cych, związanych z pracą przy kompu
terze, które są powodem demotywacji 
i zmęczenia.

-  Ważna jest dla mnie możliwość spełnie
nia zawodowego - stawianie sobie po
przeczki, którą staram się przeskoczyć. 
Biorąc pod uwagę, że w pracy spędza 
się dużą część życia -  kontakt z ludźmi. 
Szczególnie że teraz jest tendencja do 
odizolowania się od siebie.

-  W pracy najbardziej nie lubię bezpro
duktywnych spotkań, czytania nudnych 
procedur i ignorancji ludzi.

-  Pracując w „korpo" mam poczucie, że 
moja praca niema żadnego znacze
nia, jestem jak nic nie znaczący trybik. 
Chciałbym czuć sens tego co robię.

Wypalenie 
zawodowe -  
syndromy

Wśród respondentów widoczne są 
syndromy wypalenia zawodowego lub 
zmęczenia pracą. Okazuje się, że praca 
często nie budzi wśród nich pozytyw
nych emocji. Wszyscy badani odczu
wają marazm i apatię oraz znużenie 
wykonywanymi czynnościami.

-Zdarza mi się odczuwać złość i wście
kłość jeśli nie mam jasnych komunika
tów, natomiast marazm, kiedy projekty 
są wstrzymane. Zastraszanie procedura
mi -  demotywacja. Marazm też w sytu
acjach, kiedy mało się dzieje.

-Jestem zdemotywowany, kiedy wykonu
je  pracę, która nie zostanie przez nikogo 
w żaden sposób wykorzystana (np. 
raport), kiedy niezależnie od tego czy 
robię coś więcej czy nie, jestem tak samo 
oceniany.

-  Tak, cały czas, przez siedzenie przy kom
puterze i klikanie, nie mogę odezwać 
się na głos w pokoju, bo przeszkodzę 
innym.

Źródło: opracowanie własne.

Wśród respondentów powtarza się potrzeba aktywnego spędzania czasu oraz rów
nowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Podkreślają oni chęć rozwoju zawodowe
go oraz realizacji ciekawych projektów. W niektórych wypowiedziach dostrzec można 
syndromy wypalenia zawodowego, które w przypadku grupy osób badanych mogą być 
konsekwencją nadużywania technologii cyfrowych w miejscu pracy. Jako przyczyny 
negatywnych emocji -  marazmu, apatii, znużenia, wściekłości -  wskazują na pracę ru
tynową, pozbawioną wyzwań, często wiążącą się z obsługą i administracją systemów 
komputerowych (w ocenie respondentów nierzadko wybrakowanych i niedoskonałych). 
Respondenci wydają się świadomi związku pomiędzy specyfiką swojej pracy a pojawia
jącymi się syndromami wypalenia. Stosują także zróżnicowane techniki przeciwdziała
nia wypaleniu zawodowemu, skoncentrowane na odcięciu się od świata cyfrowego, co 
jest związane z potrzebą równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Niepo
kojącą tendencją jest odczuwanie braku sensu swojej pracy, co przejawia się u każdego 
z badanych -  respondenci mają wrażenie, że ich praca nie jest nikomu potrzebna (np. 
sporządzanie raportów i dokumentacji, której nikt nie czyta). Są świadomi, że praca.
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którą wykonują wynika z wymogów korporacyjnych czy standaryzacji procedur, co jest 
według nich związane z zanikaniem sensu pracy. K. Weick [1995, s. 73] podkreśla potrze
bę tworzenia sensu w organizacjach, czyli procesu, który jest związany z wiarygodno
ścią, pragmatyzmem, spójnością i rozsądnym podejściem do podejmowanych działań. 
W przypadku, kiedy brakuje poczucia sensu, praca może się sprowadzać do szeregu po
wtarzanych czynności, które dla pracownika nie mają wartości, a w dalszej kolejności 
mogą być przyczyną wypalenia zawodowego. Dalsza eksploracja tematu może doty
czyć wartości i istotności poczucia sensu w organizacjach wśród pracowników korpora
cji (czy pracownicy korporacji chcą i zależy im na tym, aby ich praca miała sens).

Badani odzwierciedlają obraz pokolenia Millenium, przytoczonego w pierwszej czę
ści artykułu, dla którego ważny jest work-life balance. Na pierwszym miejscu pokolenie 
to stawia nie dobrobyt czy stabilność, ale ciekawą pracę, możliwość samorealizacji oraz 
spełniania się w sferze hobby i pasji. Każda z badanych osób ma swoje hobby, bardzo 
często skrajnie odmienne niż charakter wykonywanej pracy. W kontekście zawodowym 
wartością jest dla nich wykonywanie ciekawych i rozwijających zadań (najlepiej takich, 
które pozwalają znaleźć się w stanie flow), realizowanie nowych projektów i dobra at
mosfera wśród współpracowników. Kiedy czynniki te nie są realizowane, zaczyna się 
pojawiać frustracja i marazm.

Grupa badanych jest szczególna, łączy ich praca w podobnych organizacjach -  kor
poracjach, co skutkuje stosunkowo podobną postawą. Różnice między nimi są widoczne 
na poziomie kategoryzacji hlgh-tech i low-tech, ponieważ grupy te mają inne potrzeby 
wobec pracy. Powyższe różnice mogą stanowić przedmiot dalszej analizy i badań, ze 
względu na niemożność wskazania istotności statystycznej przy tak małej grupie ba
dawczej. Badani przejawiają pewne przeciążenie technologią, a także obawy wynikają
ce z jej użytkowania przez większość czasu pracy. Podobne obawy, dotyczące alienacji 
człowieka z powodu technologii, prezentowali już niejednokrotnie twórcy i pisarze, jak 
choćby M. Arnold, który ostrzegał, że „wiara w maszynerię" jest największym zagroże
niem dla rodzaju ludzkiego, czy H. Balzac albo E. Zola, opisujący w swoich dziełach pust
kę „człowieka ekonomicznego" [Postman 1995, s. 59]. Gdy zinterpretujemy wypowiedzi 
badanych, widoczna jest frustracja, będąca efektem ciągłej ekspozycji na narzędzia cy
frowe. Ich życie zawodowe cechuje przesyt technologiczny, który w dłuższej perspek
tywie czasowej może prowadzić do wypalenia zawodowego i to zagadnienie również 
powinno być ujęte w dalszych badaniach niniejszego tematu.

Co daje się zaobserwować, wśród badanych pojawia się pewien dysonans poznaw
czy, po uzmysłowieniu sobie, że często między ich przekonaniami, pragnieniami a sta
nem faktycznym istnieje niespójność. Człowiek w swoim istnieniu dąży do współbrzmie
nia własnych przekonań oraz stanu rzeczywistego, w momencie kiedy pojawia się 
niespójność, możemy ją nazywać dysonansem poznawczym [Festinger 1957, ss. 16-24].
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0  tego typu niespójności można mówić obserwując wartości respondentów. Okazuje 
się, że badani pracownicy korporacji są świadomi w mniejszym lub większym stopniu, że 
praca z mnogością aplikacji, w środowisku tak bardzo zmiennym i nasyconym technolo
gią, a jednocześnie wymagającym powtarzania czynności systemowych, nie jest zgod
na z ich upodobaniami oraz aspiracjami, a także powoduje stres informacyjny. Niezależ
nie, do której grupy należą, wszyscy przejawiają pewne tendencje do interesowania się 
czynnościami ciekawymi i niepowtarzalnymi. Wartości te stoją w konflikcie z zadaniami, 
jakie praca w korporacji narzuca swoim pracownikom. Polem do dalszych badań jest 
kwestia radzenia sobie z dysonansem poznawczym pracowników -  badania mogą doty
czyć sposobów rekompensacji stresu informacyjnego i obciążenia technologią w pracy.

Współczesne zarządzanie humanistyczne eksponuje człowieka, jego godność i tzw. 
well-being, czyli dobrobyt [Kostera 2016, s. 48]. Obecne trendy wskazują na duże zain
teresowanie firm i organizacji przyjaznym miejscem pracy i tworzeniem w ten sposób 
wartości dla pracowników, będących już świadomymi zagrożeń, jakie mogą ich czekać. 
Topowe korporacje i nowoczesne przedsiębiorstwa zapewniają swoim pracownikom 
cały pakiet produktów z obszaru well-being, począwszy od pokojów relaksacyjnych, ma
saży w miejscu pracy, dietetycznych i zdrowych posiłków, poprzez cały wachlarz dzia
łań związanych z dbaniem o pracownika po pracy -  opieka medyczna, dostęp do wy
kwalifikowanych psychologów, umożliwianie spędzania wolnego czasu na łonie natury, 
wolontariaty pracownicze i wspieranie inicjatyw pracowniczych. Niektóre firmy skracają 
nawet czas pracy, motywując takie działania umożliwieniem spędzania czasu z rodziną.

Główne wnioski i obszary rekomendowane do 
dalszych badań

Współczesne środowisko pracy w swojej performatywnej definicji nie jest stałe ani kohe
rentne, a co za tym idzie, jest trudne do zbadania i wskazania atrybutów [Ratajczak 2007, 
s. 60]. Jedyną pewną i stałą cechą jest ciągła zmiana, mająca związek ze zmianą technolo
giczną w świecie. Pracownicy, ulokowani w takich warunkach pracy, podlegają procesom 
już dawno istniejącym, jak choćby wypalenie zawodowe czy brak motywacji, ale procesy 
te mają zupełnie inne podłoże i przyczyny niż kiedykolwiek wcześniej. Korporacja, choć 
wymaga od swoich pracowników wykształcenia, wysokiego poziomu intelektualnego 
oraz znajomości języków obcych, przypomina czasem dawne manufaktury, gdzie pra
cownik wykonywał szereg powtarzalnych czynności, które zsumowane dawały efekt 
w postaci wytworzonego produktu. Pojawia się tu analogia do korporacji jako manufak
tury, w której praca, choć umysłowa, również wydaje się mieć swój sens dopiero w uję
ciu finalnego produktu, gdyż każdy z pracowników realizuje tylko część całego procesu.
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