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Mentoring jako narzędzie niwelowania ryzyka wystąpienia anomii
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MENTORING JAKO NARZĘDZIE 
NIWELOWANIA RYZYKA 

WYSTĄPIENIA ANOMII

Wprowadzenie

Zjawisko anomii pracowniczej jest wpisane w naturę prawie każdego biznesu, ale 
każde etyczne działanie ją ogranicza. Anomia jest zjawiskiem rozdźwięku między 
uznanymi w społeczeństwie celami działań a sposobami ich osiągania. Występuje 
w organizacjach, w których wartości istnieją, są nawet zapisane, ale nie są przestrze-
gane [10, s. 20]. Odpowiedzią na zidentyfikowany problem może być mentoring, 
tj. metoda wsparcia i rozwoju pracowników, podkreślająca znaczenie wartości i etyki 
pracy w organizacji. Dzięki mentoringowi promowane są kluczowe normy i warto-
ści w organizacji, budowana jest kultura wsparcia, zaufania i dzielenia się wiedzą. 
Kluczową rolę w tym procesie odgrywa mentor, który pomaga podopiecznemu roz-
wiązać dylematy, wspiera, doradza, słucha i swoim przykładem promuje postawy 
etyczne [2, s. 132–142].

Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki anomii pracowniczej w odnie-
sieniu do występowania mentoringu w organizacji. W artykule zostaną zaprezento-
wane wyniki badania własnego autorek przeprowadzonego w 2017 roku na grupie 
1027 respondentów. Badanie miało na celu identyfikację zależności procesów mento-
ringowych i zachowań anomijnych, a w szczególności uzasadnień takich zachowań.

Połączenie dwóch kwestii anomii pracowniczej i mentoringu w procesie badaw-
czym było zabiegiem trudnym, jak również ryzykownym. Jeśli badanie dowiodłoby, 
że istnieje dodatnia korelacja między zachowaniami anomijnymi a zmiennymi doty-
czącymi mentoringu w organizacji, to należałoby postawić pytanie o faktyczną rolę, 
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jaką pełni mentoring w badanej organizacji. Na podstawie uzyskanych wyników 
badania nie zauważono takiej zależności. Można natomiast stwierdzić, że zależność 
występuje między wspieraniem udziału pracowników w procesach mentoringowych 
przez ich przełożonego, postrzeganiem przełożonego w roli mentora oraz występo-
waniem pracowników w roli mentora a stosowanymi przez tychże pracowników 
uzasadnieniami własnych zachowań anomijnych. Analizie tych zależności został 
poświęcony niniejszy artykuł.

1. Anomia pracownicza

Zjawisko anomii zostało po raz pierwszy zaobserwowane około 150 lat temu. 
Można je opisać z perspektywy indywidualnej (konkretnego pracownika i mecha-
nizmów, jakie się uruchamiają w sytuacji anomii) oraz społecznej (dominujących 
w poszczególnych grupach wartości i cenionych wzorców zachowania, w których 
funkcjonuje dany pracownik) [8, s. 283–300].

Do nauki pojęcie anomia zostało wprowadzone przez Emila Durkheima na prze-
łomie XIX i XX wieku. W ujęciu E. Durkheima anomia jest stanem wynikającym 
z braku regulacji i niedopasowania zasad do kształtującego się porządku. Anomia 
to zanik powszechnych norm społecznych i rodzenie się innych, nie zawsze akcep-
towanych i często narzuconych siłą, bezprawiem, niejasną sytuacją czy niepewno-
ścią [21, s. 19].

Z kolei R. Merton zapoczątkował w 1938 r. teorię anomii, w której wyróżnił dwa 
elementy podejmowanych działań: cel, do którego dąży społeczeństwo, oraz sposób 
jego osiągnięcia [14, s. 197–204; 15]. „Pójście na skróty” w osiąganiu celów wypacza 
zachowania, a normy stają się niejasne albo w ogóle nie występują. Relacja między 
wartościami a uznanymi sposobami zachowania może przybierać formy, takie jak: 
konformizm, ucieczka, bunt, innowacja czy rytualizm, z których bunt i ucieczka pro-
wadzą do całkowitego odrzucenia wartości i społecznych zachowań [23, s. 171–178].

M. Kosewski, specjalizujący się w anomii pracowniczej, zadawał często pytanie: 
dlaczego uczciwi ludzie kradną? Możliwe jest spojrzenie na ten problem od strony 
mechanizmów psychologicznych, gdyż psychologia jest nauką, która skupia się 
na ludzkich zachowaniach i ich przyczynach. Wyjaśnieniem może być teoria ano-
mii społecznej, pracowniczej jako elementu godnościowej regulacji zachowania [10, 
s. 18–25]. Cechą anomii jest psychologiczny mechanizm, który pozwala na np. kra-
dzież bez odczuwania winy lub wyrzutów sumienia. Mechanizm ten polega na tworze-
niu racjonalizacji swoich czynów opartej na reinterpretacji dążeń lub skutków. Stojąc 
przed wyborem „godność–korzyść”, tworzę uzasadnienia, przekształcam wewnętrzny 
dylemat związany z utratą poczucia własnej wartości [10, s. 53]. Pracownik w sta-
nie anomii może uznać, że skoro czasy są trudne, to „nie wiem, według jakich zasad 
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należy żyć” [12, s. 88–97]. A. Blikle uważa, że anomię firmy można porównać do 
stanu sepsy (rozległego zakażenia) organizmu biologicznego, a proces leczenia jest 
długotrwały i kosztowny [4].

Osoby w stanie anomii nie nazywają siebie złodziejami, a jedynie osobami korzy-
stającymi z pewnych nadarzających się okazji. Zatem kradnę bez wyrzutów sumienia, 
bez odczuwania winy. Wybór ma skutki dla obrazu własnej osoby, poczucia wła-
snej wartości [10, s. 20]. Reinterpretacja dążeń sprawia, że wymiar konfliktu „god-
ność–korzyść” przeistacza się w bezpieczny wymiar pozwalający zachować poczucie 
słusznego zachowania i przekształcenie wewnętrznego dylematu związanego z ewen-
tualną utratą poczucia własnej wartości [10, s. 53]. Redukuje napięcie wewnętrzne, 
zwane dysonansem godnościowym i moralnym, powstałe właśnie z wyboru korzy-
ści zamiast wartości.

2. Znaczenie mentoringu w organizacji

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji mentoringu, różnorodności 
form i celów jego zastosowania. Jedno z najczęstszych określeń mentoringu to pomoc 
drugiej osobie udzielana w ramach relacji mistrz – uczeń. E. Parsloe nazywa men-
toring „wsparciem ludzi w zarządzaniu ich własną nauką w celu maksymalnego 
wykorzystania ich potencjału, rozwoju ich umiejętności, polepszenia uzyskiwanych 
przez nich wyników” [17]. Podobnie pojęcie mentoringu traktują D. Clutterbuck 
i D. Megginson, uznając mentoring za rodzaj „pomocy udzielanej jednej osobie 
przez drugą w dokonaniu znaczącego przełomu w wiedzy, pracy i sposobie myśle-
nia” [13, s. 17]. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie [9, s. 111]. Jest 
to relacja bezinteresowna, której zadaniem jest budowanie umiejętności podopiecz-
nych aż do momentu, w którym będą oni zdolni całkowicie polegać na samych sobie 
[5, s. 10–19]. Często przedmiotem mentoringu jest adaptacja nowo zatrudnionego 
pracownika w środowisku pracy [16, s. 219].

W świetle przytaczanych definicji mentor najczęściej jest charakteryzowany jako 
doświadczona, wysoko wykwalifikowana osoba, będąca nauczycielem dla swoich 
podopiecznych, chcąca podzielić się swoją wiedzą z kimś o doświadczeniu skrom-
niejszym, w relacji charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem [18, s. 78]. Mentor 
to osoba, która dzięki swoim kompetencjom, doświadczeniu w danej dziedzinie, 
wysokiej kulturze osobistej i etycznej postawie jest dla innych wzorem do naślado-
wania. Mając znaczący dorobek zawodowy, cieszy się powszechnym szacunkiem 
i uznaniem w organizacji, jest autorytetem, szczególnie dla swoich młodszych kole-
gów w pracy [3, s. 137–138]. Głównym celem mentora jest wspieranie osobistego 
i zawodowego rozwoju podopiecznego, wsparcie go w dążeniu do stania się osobą, 
jaką pragnie być [6, s. 21–24].
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A. Pocztowski podkreśla, że mentoring kształtuje jednocześnie pożądane w orga-
nizacji zachowania, a jego istotę stanowią relacje między przełożonym a podwład-
nym. Bowiem to przełożony często jest osobą, z którą identyfikują się podwładni, dla 
których stanowi on wzór godny naśladowania [19, s. 229–230]. Warto zauważyć, że 
jedna z ról menedżera dotyczy właśnie rozwijania osobistego i zawodowego swoich 
podwładnych, a doskonale sprawdzającym się narzędziem na tym polu jest tzw. men-
toring przywódczy. Rozwój pracownika, z którym zazwyczaj związany jest mentoring, 
opiera się na wsparciu wynikającym z płaszczyzny relacji menedżer – podwładny 
oraz mentor – mentorowany. Menedżer, jako osoba znająca strategię firmy, jej cele 
i działania, może wspierać swoich pracowników w rozwoju zgodnym z potrzebami 
organizacji. Z jednej strony jako przełożony może zachęcać podopiecznych do udział 
w programach rozwojowych, jak np. mentoring, bądź występując w roli, mentor może 
wspierać ich rozwój według potrzeb.

3. Metodyka badania

W pierwszym kwartale 2017 r. zostało przeprowadzone badanie ilościowe metodą 
sondażową w oparciu o kwestionariusz ankiety w grupie 1027 osób. Dobór osób do 
badania był celowy. Kryterium doboru było zatrudnienie w przedsiębiorstwie funk-
cjonującym w Polsce bez względu na wielkość firmy. Z badania zostały wyłączone 
osoby samozatrudnione.

Przedmiotem badania była próba identyfikacji zależności między wspieraniem 
udziału pracowników w procesach mentoringowych przez przełożonego, postrze-
ganiem przełożonego w roli mentora przez jego podwładnych oraz występowaniem 
pracowników w procesach mentoringu w roli mentora a zachowaniami anomijnymi 
i uzasadnieniami tych zachowań.

4. Wyniki badania

4.1.  Rodzaj zidentyfikowanych zachowań anomijnych 
i ich uzasadnienia

Wyniki badań otrzymane za pomocą pytań dotyczących zachowań anomijnych 
poddano hierarchicznej analizie skupień. Zastosowano metodę środka ciężkości. 
Algorytm analizy skupień połączył ze sobą te zachowania oraz te uzasadnienia 
zachowań, które współwystępowały ze sobą. Jako miarę podobieństwa wykorzysty-
waną przez analizę skupień zastosowano miarę Jaccarda. Jest to miara, która wyklu-
cza tzw. negatywne dopasowanie, tzn. tworząc skupienia, algorytm hierarchicznej 
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analizy skupień łączył ze sobą tylko te zachowania, które były jednocześnie zazna-
czane przez osoby badane w ankiecie, a pomijał te zachowania, które jednocześnie 
nie były zaznaczane.

Ostatecznie po wykonaniu analizy współwystępowania wszystkich zachowań ano-
mijnych wyodrębniono dwa skupienia takich zachowań. Do skupienia nr 1 włączono:

 � kserowanie lub drukowanie prywatnych rzeczy,
 � korzystanie z internetu do celu prywatnego,
 � wcześniejsze wychodzenie z pracy,
 � przyjmowanie prezentów od klientów,
 � wynoszenie materiałów biurowych,
 � wykonywania zadań niezgodnie z kompetencjami.

Natomiast skupienie nr 2 tworzą:
 � robienie zakupów prywatnych na faktury firmowe,
 � zabieranie rzeczy przeznaczonych dla klientów,
 � wynoszenie informacji, np. baz danych.

Hierarchiczną analizę skupień w oparciu o tę samą metodę przeprowadzono rów-
nież w odniesieniu do podawanych uzasadnień podejmowanych zachowań. Osta-
tecznie wyodrębniono trzy skupienia racjonalizacji zachowań anomijnych.

Do skupienia nr 1 włączono uzasadnienia:
 � za mało mi płacą, więc muszę sobie to wyrównać,
 � za moją lepszą pracę i tak mi więcej nie zapłacą,
 � nie doceniają mnie należycie,
 � na biednego nie trafiło, stać ich,
 � inni robią gorsze rzeczy,
 � nikogo nie zbawi moja uczciwość,
 � mam durnego szefa.

Do skupienia nr 2 włączono:
 � nikt nie zbiednieje,
 � to nic nie kosztuje,
 � nikt na tym nie traci.

Do skupienia nr 3 włączono:
 � tylko głupi by nie skorzystał,
 � nie chcę się wychylać z grupy,
 � moja rodzina musi jakoś żyć,
 � robię to dla dobra klienta.

Można uznać, że racjonalizacje uzasadnień zachowań anomijnych pracowników 
z pierwszej i drugiej zidentyfikowanej grupy (skupienia) odnoszą się do negatyw-
nego postrzegania organizacji i przełożonego, natomiast w trzeciej grupie (skupie-
nia) stwierdzenia związane są z troską o najbliższych czy dobrem innych, a także 
z obawami przed oceną otoczenia.
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4.2. Uzasadnienia zachowań anomijnych a mentoring w firmie

W drugim etapie analizy zbadano zależności występujące między uzyskanymi 
w pierwszym etapie wyodrębnionymi skupieniami zachowań oraz wyodrębnionymi 
skupieniami uzasadnień tych zachowań a postrzeganiem przez pracowników przeło-
żonego jako mentora, wspieraniem udziału pracowników w procesach mentoringo-
wych przez przełożonego oraz występowaniem pracownika w roli mentora. Istotność 
statystyczną zweryfikowano za pomocą testu niezależności χ2 Pearsona.

W tabeli 1 przedstawiono rozkład częstości dla wspierania procesów mentorin-
gowych przez przełożonego wg osób, które dokonały zachowań anomijnych z wyod-
rębnionych skupień i które wskazały uzasadnienia z wyodrębnionych skupień.

Tabela 1.  Wspieranie procesów mentoringowych przez przełożonego wg osób, które 
dokonały zachowań anomijnych z wyodrębnionych skupień i które wskazały 
uzasadnienia z wyodrębnionych skupień

Przełożony wspiera udział 
w procesach mentoringowych 

w firmie

Zachowania
skupienia

Uzasadnienia
skupienia

nr 1 nr 2 nr 1 nr 2 nr 3

n % N % n % n % n %

Zdecydowanie nie 10 7,8 76 8,4 39 11,8 37 7,3 27 7,9

Raczej nie 45 34,9 310 34,4 136 41,1 191 37,8 101 29,6

Raczej tak 59 45,7 387 43,0 127 38,4 215 42,6 151 44,3

Zdecydowanie tak 15 11,6 127 14,1 29 8,8 62 12,3 62 18,2

n – liczba osób badanych,
% – procent osób badanych włączonych do skupienia.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania własnego.

W oparciu o test niezależności χ2 Pearsona stwierdzono istotne statystycznie zależ-
ności między wspieraniem udziału pracowników w procesach mentoringowych przez 
przełożonego a wskazywaniem przez tych pracowników uzasadnień ze skupienia nr 1, 
χ2 (3) = 25,57, p<0,001, wskazywaniem uzasadnień ze skupienia nr 2, χ2 (3) = 8,08, 
p < 0,05, i wskazywaniem uzasadnień ze skupienia nr 3, χ2 (3) = 10,09, p < 0,05.

Wyniki obrazują, że osoby, które wskazywały uzasadnienia ze skupienia nr 1, 
i osoby, które wskazywały uzasadnienia ze skupienia nr 2, częściej nie odczuwały 
wsparcia ze strony przełożonego niż osoby, które nie wskazały uzasadnienia ze 
skupienia nr 1, i osoby, które nie wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 2. Osoby, 
które wskazywały uzasadnienia ze skupienia nr 3, częściej odczuwały wsparcie ze 
strony przełożonego niż osoby, które nie wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 3 
(wykres 1).
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Wykres 1.  Procentowy rozkład częstości – wspieranie udziału w procesach 
mentoringowych przez przełożonego w grupie osób, które wskazały 
uzasadnienia ze skupienia nr 1, w grupie osób, które wskazały uzasadnienia 
ze skupienia nr 2, i w grupie osób, które wskazały uzasadnienia 
ze skupienia nr 3
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania własnego.

W dalszej kolejności sprawdzono, czy występuje zależność między postrzeganiem 
przez pracowników ich przełożonego w roli mentora a występowaniem zachowań 
anomijnych wśród tych pracowników.

W tabeli 2 przedstawiono rozkład częstości dla postrzegania przełożonego w roli 
mentora wśród osób, które dokonały zachowań anomijnych z wyodrębnionych sku-
pień i które wskazały uzasadnienia z wyodrębnionych skupień.

W oparciu o test niezależności χ2 Pearsona stwierdzono istotną statystycznie zależ-
ność między spostrzeganiem przełożonego w roli mentora a wskazywaniem uzasad-
nień ze skupienia nr 1, χ2 (3) = 13,24, p < 0,001. Osoby, które wskazywały uzasadnienia 
ze skupienia nr 1, rzadziej spostrzegały przełożonego w roli mentora niż osoby, które 
nie wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 1 (por. wykres. 2).
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Tabela 2.  Postrzegania przełożonego w roli mentora wśród osób, które dokonały 
zachowań anomijnych z wyodrębnionych skupień i które wskazały 
uzasadnienia z wyodrębnionych skupień

Przełożony w roli 
mentora

Zachowania
skupienia

Uzasadnienia
skupienia

nr 1 nr 2 nr 1 nr 2 nr 3

n % N % n % n % n %

Zdecydowanie nie 15 11,7 135 15,1 65 19,6 70 13,9 47 13,9

Raczej nie 52 40,6 320 35,7 125 37,8 196 39,0 113 33,3

Raczej tak 49 38,3 333 37,2 113 34,1 179 35,7 129 38,1

Zdecydowanie tak 12 9,4 108 12,1 28 8,5 57 11,4 50 14,7

n – liczba osób badanych,
% – procent osób badanych włączonych do skupienia.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania własnego.

Wykres 2.  Procentowy rozkład częstości – postrzeganie przełożonego w roli mentora 
w grupie osób, które wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 1
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania własnego.

Następnie sprawdzono, czy występuje zależność między postrzeganiem siebie 
(osób badanych) w roli mentora a występowaniem zachowań anomijnych i ich uza-
sadnień. W tabeli 3 przedstawiono rozkład częstości dla funkcjonowania w roli men-
tora w grupie osób, które dokonały zachowań anomijnych z wyodrębnionych skupień 
i które wskazały uzasadnienia z wyodrębnionych skupień.
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Tabela 3.  Funkcjonowanie w roli mentora w grupie wg osób, które dokonały 
zachowań anomijnych z wyodrębnionych skupień i które wskazały 
uzasadnienia z wyodrębnionych skupień

Funkcjonowanie w roli 
mentora

Zachowania
skupienia

Uzasadnienia
skupienia

nr 1 nr 2 nr 1 nr 2 nr 3

n % n % n % n % n %

Zdecydowanie nie 13 10,3 92 10,3 48 14,7 47 9,4 28 8,2

Raczej nie 44 34,9 355 39,9 145 44,3 214 43,0 126 37,1

Raczej tak 54 42,9 351 39,4 109 33,3 193 38,8 142 41,8

Zdecydowanie tak 15 11,9 92 10,3 25 7,6 44 8,8 44 12,9

n – liczba osób badanych,
% – procent osób badanych włączonych do skupienia.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania własnego.

W oparciu o test niezależności χ2 Pearsona stwierdzono istotne statystycznie 
zależności między funkcjonowaniem w roli mentora a wskazywaniem uzasadnień 
ze skupienia nr 1, χ2 (3) = 16,24, p < 0,01, i wskazywaniem uzasadnień ze skupienia 
nr 3, χ2 (3) = 8,41, p < 0,05. Nie otrzymano istotnej statystycznie zależności między 
funkcjonowaniem w roli mentora a wskazywaniem uzasadnień ze skupienia nr 2, 
χ2 (3) = 7,38, p > 0,05.

Osoby, które wskazywały uzasadnienia ze skupienia nr 1, częściej nie funkcjono-
wały w roli mentora niż osoby, które nie wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 1. 
Osoby, które wskazywały uzasadnienia ze skupienia nr 3, częściej występowały w roli 
mentora w organizacji niż osoby, które nie wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 3 
(wykres 3).

Na podstawie analizy statystycznej nie otrzymano istotnych statystycznie zależno-
ści między wspieraniem udziału w procesach mentoringowych przez przełożonego 
a dokonywaniem zachowań anomijnych ze skupienia nr 1, (χ2 (3) = 0,86, p > 0,05) 
i ze skupienia nr 2 (χ2 (3) = 1,20, p > 0,05) oraz między postrzeganiem przełożonego 
jako mentora a dokonywaniem zachowań anomijnych ze skupienia nr 1 (χ2 (3) = 3,90, 
p > 0,05) i ze skupienia nr 2 (χ2 (3) = 3,90, p > 0,05). Nie otrzymano także istotnych 
statystycznie zależności między funkcjonowaniem w roli mentora a dokonywaniem 
zachowań anomijnych ze skupienia nr 1 (χ2(3) = 1,85, p > 0,05) oraz ze skupienia nr 2 
(χ2 (3) = 4,78, p > 0,05).
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Wykres 3.  Procentowy rozkład częstości – funkcjonowanie w roli mentora w grupie 
osób, które wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 1, i w grupie osób, 
które wskazały uzasadnienia ze skupienia nr 3
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania własnego.

5. Dyskusja wyników

Analizując wyniki badania, można uznać, że są zadowalające. Wyniki wskazały, 
że nie występuje współzależność między wspieraniem udziału w procesach mento-
ringowych przez przełożonego, postrzeganiem przełożonego w roli mentora oraz 
funkcjonowaniem w roli mentora a dokonywaniem anomijnych zachowań. Istnienie 
wprost istotnych zależności między zmiennymi dotyczącymi mentoringu a wystę-
powaniem zachowań anomijnych przeczyłoby roli, jaką spełnia mentoring w orga-
nizacji. Jednak nie można zakładać, że brak tej zależności nie wyklucza całkowicie 
możliwości ich występowania, na co wskazują wyniki dotyczące tworzenia uzasadnień. 
Zatem zachowania anomijne mogą występować, niezależnie od tego, czy przełożony 
wspiera udział w procesach mentoringowych, czy przełożony jest postrzegany jako 
mentor oraz gdy ktoś jest mentorem. Anomia pracownicza nie jest bowiem jedno-
znacznym procesem [22, s. 235–265]. Gdy człowiek znajduje się w sytuacji pokusy, 
staje przed wyborem – korzyść czy godność/wartość. Wybierając korzyść, człowiek 
staje w obliczu dysonansu godnościowego, zwanego także dysonansem moralnym, 
który charakteryzuje się nieprzyjemnym napięciem wewnętrznym. Aby zredukować 
to napięcie, człowiek musi swoje zachowanie uzasadnić, zracjonalizować [10; 22, 
s. 235–265]. Choć wyniki badania nie wskazują wprost zależności między zmiennymi 
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dotyczącymi mentoringu a zachowaniami anomijnymi, to biorąc pod uwagę proces 
anomii, należy zauważyć, iż badani odnosili się do schematu tworzenia racjonalizacji. 
Zatem nie można wykluczyć ich zachowania anomijnego w obliczu sytuacji pokusy 
czy też w obliczu stanu pokusy.

Wyniki prezentowanego badania należy interpretować w odniesieniu do formy 
tworzenia racjonalizacji [10, s. 50–54]. Można zatem uzasadnienia podzielić na takie, 
które są formułowane w odniesieniu do negatywnego postrzegania organizacji i prze-
łożonego, oraz na takie, które tłumaczą własne zachowania obawą przed oceną oto-
czenia, troską o najbliższych i dobrem innych.

Otrzymane wyniki, pokazują, że osoby, które nie odczuwały wsparcia udziału 
w procesach mentoringowych ze strony przełożonego, swojego przełożonego nie 
postrzegały jako mentora oraz nie funkcjonowały w roli mentora, swoje zachowania 
anomijne tłumaczyły w odniesieniu do organizacji i przełożonego w subiektywnym 
odczuciu wyrządzonej krzywdy. Uzasadnienia mają zawsze subiektywny poziom 
wiarygodności, a w tym przypadku organizacja i przełożony dają możliwość two-
rzenia prostego schematu, jako pewien rodzaj „odwdzięczenia się za moje krzywdy”.

Natomiast przeciwnie, gdy osoby badane, odczuwały wsparcie udziału w proce-
sach mentoringowych ze strony przełożonego, swojego przełożonego postrzegały 
jako mentora oraz funkcjonowały w roli mentora, swoje zachowania anomijne tłu-
maczyły z perspektywy osobistej, jako obawy przed oceną otoczenia, troski o naj-
bliższych i dobrem innych. W tej sytuacji nie występowało obarczanie organizacji 
czy przełożonego winą za krzywdy.

Mentoring kształtuje pożądane zachowania, a jego istotę stanowią relacje między 
przełożonym a podwładnym, polegające na tym, że przełożony jest osobą, z którą 
identyfikują się podwładni, dla których stanowi on wzór [19, s. 229–230]. Osoby 
mentorowane od przełożonych otrzymują różne rodzaje wsparcia, m.in. wsparcie 
psychospołeczne, polegające na możliwości dzielenia się problemami osobistymi, 
zwierzania się, otrzymania akceptacji i przyjaźni, a ze strony mentora wzmacnianie 
pozytywnych zachowań, a także wspieranie przez bycie wzorem do naśladowania. 
Oznacza to, że mentor ze swoim systemem wartości, postawą i zachowaniem jest 
przewodnikiem dla mentorowanego [20, s. 71–91]. Dlatego też programy mento-
ringowe są dla podopiecznych szansą na łatwiejsze odnalezienie się w środowisku 
organizacyjnym, w grupie, wzmocnienie zaangażowania i zamiaru pozostania w orga-
nizacji, satysfakcję z pracy [1 s. 31–54] oraz rozwój własny [11, s. 95–122]. Nic więc 
dziwnego, że osoby badane, które odczuwały wsparcie udziału w procesach mento-
ringowych ze strony przełożonego, postrzegały go jako mentora bądź same uczest-
niczyły w mentoringu w roli mentora, swoje ewentualne zachowania anomijne nie 
tłumaczyły z perspektywy złej organizacji czy złego szefa.

Kolejną ważną kwestią jest przeciwdziałanie anomii pracowniczej. I tu ogromną rolę 
odgrywa mentoring. O sile anomii pracowniczej mówią jej racjonalizacje. Im silniejsze 
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są uzasadnienia, tym anomia jest powszechniejsza. Można przyjąć, że gdyby uzasad-
nienia straciły wiarygodność, zmniejszyłaby się skłonność ludzi do zachowań naru-
szających wartości [10, s. 54–56]. Osobą, która może pracować nad wskazaniem 
tego, co jest dobre, a co złe, może być właśnie mentor. Mentor stoi na czele procesu 
socjalizacji, w toku którego jednostka dostosowuje się do potrzeb i kultury organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa, zachowując swoją indywidualność, i tym samym wypra-
cowuje, z pomocą mentora, własny styl rozwoju [7, s. 519–530]. Zadanie mentora 
polega na pomocy uczniowi w uchwyceniu szerszego znaczenia tego, co się aktual-
nie dzieje, a co na pierwszy rzut oka może wydawać się nieistotne [18, s. 17–18] lub 
niezgodne z wartościami. Mentor będący autorytetem jest wzorem do naśladowania, 
wzbudza szacunek, przekazuje ukryte zasady, role i wartości [3, s. 22–32]. Mentor 
nie ocenia, nie moralizuje, nie komentuje, a w procesie anomii może obiektywnie 
ukazać znaczenie uzasadnień, wskazując na zło, jakie niosą uzasadnienia dotyczące 
wyboru korzyści zamiast godności, wartości, etyki i moralności.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe wyniki badania, z całą pewnością należy podkreślić zna-
czenie mentoringu w przeciwdziałaniu anomii pracowniczej. Z uwagi na brak badań 
łączących jednocześnie aspekty mentoringowe i anomię pracowniczą, autorki podjęły 
się takiego zadania. Badanie ma oczywiście pewne ograniczenia, do których należy 
m.in. bardzo wąski zakres badania. Nie zbadano ponadto bezpośredniej zależności 
procesów mentoringowych zachodzących w organizacji z występowaniem zacho-
wań anomijnych lub ich brakiem. Mimo dostrzegalnych ograniczeń autorki uznają, 
że badanie, nawet potraktowane jako pilotaż, jest istotne dla praktyków, osób zarzą-
dzających, bowiem przyczynia się do zrozumienia zależności mentoringu i anomii 
pracowniczej oraz wskazuje na sposoby wzmocnienia praktyk przeciwdziałających 
dysfunkcjom w organizacji. Autorki zdają sobie sprawę, że artykuł nie wyczerpuje 
podjętego problemu badawczego, a stanowi jedynie przyczynek do dalszych badań.
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MENTORING JAKO NARZĘDZIE NIWELOWANIA RYZYKA 
WYSTĄPIENIA ANOMII

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki anomii pracowniczej w odniesieniu do 
występowania mentoringu w organizacji. W artykule zostaną zaprezentowane wyniki bada-
nia własnego autorek przeprowadzonego w 2017 r. na grupie 1027 respondentów. Badanie 
miało na celu identyfikację zależności procesów mentoringowych i zachowań anomijnych, 
a w szczególności uzasadnień takich zachowań. Na podstawie uzyskanych wyników bada-
nia można stwierdzić, że występuje różnorodność zachowań anomijnych oraz stosowanych 
uzasadnień, będących podstawą racjonalizacji tych zachowań. Stwierdzono występowanie 
istotnych statystycznie zależności między wspieraniem udziału pracowników w procesach 
mentoringowych przez przełożonego, postrzeganiem przełożonego w roli mentora przez jego 
podwładnych oraz występowaniem pracowników w roli mentora a stosowanymi uzasadnie-
niami anomijnych zachowań pracowników w organizacji.

Słowa kluczowe: mentoring w organizacji, mentor, mentorowany, 
anomia pracownicza, zachowania anomijne

MENTORING AS A TOOL FOR ELIMINATING THE RISK OF 
ANOMIE

Abstract

The objective of this article is to analyse employee anomie in relation to the presence of men-
toring in an organisation. The article presents the findings of authors' own study carried out 
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in 2017 on a group of 1027 respondents. The study was intended to identify mentoring pro-
cesses and anomic behaviours as well as and especially justifications for such behaviours. 
The results obtained in the study allow to conclude that there are various anomic behaviours 
and justifications serving to rationalize them. Statistically significant correlations have been 
found among superior's support for employee participation in mentoring processes, employ-
ees seeing the superior as a mentor, employees acting as mentors and justifications for anomic 
behaviours among employees of an organisation.

Key words: mentoring in an organisation, mentor, mentee, employee 
anomie, anomic behaviours
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