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1

PROBLEMY W ORGANIZACJI – TECHNIKI DEFINIOWANIA PROBLEMU

Streszczenie

i-

zywania problemu 
oraz zaprezentowano techniki – zdaniem autora – najbardziej przydatne w procesie 
definiowania problemu.

wybrane techniki.

Wprowadzenie

,

dto systemem otwartym, b

, e-

(por. Hatch 2002, s. 113).
r-
e-
u-

1
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– ma proble-
my. y-

o-

Opracowanie ma na celu k zy-
wania problemów w organizacji oraz a a-

1.

y-
zyjnie. Wszystko, co z „jakiegok wszystkie roz-

– s mi” (Nosal 2003, s. 98). j-
czyk wykazuj a precyzyjnie m :
organizacjami) to „ za

(1998, s. 31) i e wzory, 

,
(Penc 2007, s. 338):

– a-

w-
ny, tzn. jednak wyelimi-

e-
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cy jej powstawaniu 

– o-
wadzenia zmian o charakterze adaptacyjnym (modyfikacyjnym) w dotych-

o-
czeniu. Chodzi tutaj d-

wanie matema-
tycznych technik optymalizacji, kwalifikowanie pracy itp. Podejmowane 

efek-

– j-

wprowadzani e-
n-

i stymulowania rozwoju wszelkich innowacji (innowacji zintegrowanej). 

a-

e-
h-

(An-
toszkiewicz 1999, s. 21):

– Problemy dob y-
e-

dobrze poznane i dla ich rozwiazywania opracowano modele matematycz-

–
, jak i jak d-

– Problemy nieustruktural

i-
ych de-
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a-

j-

I tak Lester Bittel (2004, s. 215) y-
z trzech etapów:

1. Analiza racjonalna. P
z-

oraz mat

sposobów, za których 
indziej, n.

2. . To twórcze
– – w-

n – y-
ginalne w proponowanym zastosowaniu. Prawi
mo zterech etapów: 1) 
przy

problemem i jego przyczynami oraz poprzez akcepta-

–

y-

3. –
a-
o-

jest technika burzy mózgów (brainstorming). Wspomaga ona procesy 
ny 

ocenie.
K

w kilku fazach 1999, s. 54–55). Oto one:
– Faza diagnozy – l-

ny, ustalenie jego cech podstawowych oraz zdefiniowanie problemu 
o-

zy-
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, i akceptacji wa-
a-

czasowych ich przeprowadzenia. Faza ta obejmuje

r-
o-

– zakresu i charakteru zmian, jakie po-

– – w której zebrane, zestawione i przeanalizowane in-

.
o-

d-
o-

nalnego 
– Faza decyzji – dw

– Faza oceny – zamyka cykl post o-
e-

je taka potrzeba. lo o-
-ekonomicznych efektów wprowadzonych zmian, przy nowej udo-

skonalonej or
podzielony na siedem eta-

pów (Hannoway i Hunt 2004, s. 153):
1.

2. o-
o-

gdzie, kiedy i jak?
3. e-
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a-
nia.

4.
e-

5.

6. e-

7. o-

2. Techniki 

e-
zyjnego zdefinio-

iowanie 
e bez etapu

dalsze etapy i cele 
strategicznego) w procesie 

o-
wania, motywowania, podejmowania decyzji –

i planowania.
gia problemu, tj. zdefiniowania 

jego istoty i struktury, j-

y defi-
niowaniu problemu. to:

1.
2. u-

: analiza granic, zorientowanie na 
(Procter 2008, s. 71).

Analiza granic
stworzenia nowego punktu widzenia na problem. Technika ta ma czterostopniowy 
charakter :
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1. W
2.
3. z-

nie;
4.

problemu.
I , analiza granic to kolejne „przechodzenie od … do”, które 

definicji.
Zorientowanie na cel – y-

–
i. 

– a-

–
problemu.

Logika tej techniki jest przedstawiona na rysunku 1.

Rys. 1. Technika zorientowana na cel

o

– a-
lemu. Dane te po-
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na problem z nowego al pro-
(Nosal 2003, 

s. 91):
–
–

problemu?
– Co t
–
– ,
–

– y najlepiej 

e-
k-

e-
nia? Jak go ocenia z punktu widzenia organizacji?

Ad 2) Techniki analityczne to przede wszystkim m
(Penc . Matryce 

– e-

1. Spor
problemu;

2.
3. e-

4. Wyselekcjonowanie do 

(Antoszkiewicz 2008, s. 246) o-

Analiza aspektów wskazuje na 
ego, przestrzennego, czasowego ego i ilo-

ego zcze-
g

najlepiej przyczynowo-
-
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dynamicznym. Chodzi

1. roblemu;
2.

wynik;
3.
4. –

cia zamierzonych wyni-
ków.

i ekonomiczno-
- –wyniki, czyli 

, e-
mem i jego ro

– podobnie jak metodyka zaprezentowana w opraco-
waniu – dla potrzeby definiowania p j-

Podsumowanie
Zagadnienie problemów w organizacjach, a szczególnie techniki definiowania 

a-

zasadnicze znaczenie

rzede wszystkim przedsta-
z-

n
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PROBLEMS IN THE ORGANIZATION 
– TECHNIQUES OF DEFINING THE PROBLEM

The keynote of the study is to identify the importance and role of determining, 
defining the problem in the whole process of problem-solving methodology. Hence, it 
analyzed in developing different approaches to problem solving methodology and tech-
niques presented – according to the author – the most useful in the process of defining 
the problem.
Keywords: organization, problem solving, problem definition, selection techniques.
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