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Czy postawy etyczne są dobrymi predyktorami 
nieetycznych zachowań pracowników?

W artykule przedstawiono związki między etycznymi postawami a zacho-
waniami pracowników. Ukazano, że przewidywanie zachowań na podstawie 
postaw nie jest rzeczą oczywistą i niesie ze sobą wiele problemów natury 
metodologicznej. O zachowaniach możemy wnioskować w sposób uza-
sadniony jedynie wówczas, gdy pod uwagę brane będą sytuacyjne i pod-
miotowe czynniki będące moderatorami i mediatorami zgodności, a tak-
że wcześniejsze doświadczenia i zachowania poszczególnych osób.

Słowa kluczowe: postawy etyczne (ethical attitudes), etyczne orientacje (ethical orientation), 
zachowania pracowników (employee behaviour), czynniki determinujące spójność postaw 
i zachowań (factors determining the consistency of attitudes and behaviour)

Wstęp

Postawy są przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków zarządzania od prze-
szło 30 lat [Locke, 1976]. Wynika to z funkcjonującego przekonania o ich silnym związ-
ku z zachowaniem, a co za tym idzie, jakości i efektywności wykonywania zadań zawo-
dowych [Ostroff, 1992; Robbins, Judge, 2009]. Od kilku lat badacze zainteresowali się 
także problematyką „postaw etycznych” [Borkowski, Urgas, 1992], w których poszu-
kiwali predyktorów dla etycznych bądź nieetycznych zachowań. Jednak coraz większa 
liczba analiz i badań empirycznych ukazywała, że związek postaw i zachowań wcale nie 
jest taki silny, jak do tej pory sądzono [Kraus, 1995]. Nie można zatem w sposób jedno-
znaczny i absolutny wnioskować o zachowaniach na podstawie postaw, a w szczególności 
zachowań etycznych. Wprowadza to do badań zachowań organizacyjnych i zarządzania 
zasobami ludzkimi pewne trudności, ukazujące, że kształtowanie postaw (a oto przecież 
m.in. chodzi w zarządzaniu ludźmi) nie jest równoznaczne z kształtowaniem zachowań 
i że ludzie posiadający etyczne postawy wcale etycznie postępować nie muszą.

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia związków etycznych po-
staw z zachowaniami, a także przeglądu najważniejszych determinant, które umożliwiają 
przewidywanie nieetycznego postępowania pracowników. Wyjaśnienie, a następnie em-
piryczna weryfikacja tych związków mogą być zarówno krokiem ku dalszym badaniom 
nad problematyką etycznych postaw i zachowań, jak i w szczególności – metodom roz-
woju i kształtowania tej grupy postaw, co, w dobie dominacji kapitału ludzkiego, jako 
głównej determinanty wartości przedsiębiorstw, jest zadaniem newralgicznym. Uznaje 
się bowiem, że to właśnie postawy i zachowania etyczne (jako składnik kapitału ludz-
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kiego) mogą stać się jednym z czynników generujących wartość ekonomiczną [Lindfelt, 
Tornroos, 2006].

Postawy etyczne i ich związek z postępowaniem pracowników

Już w latach 30. Allport uznał postawę za najbardziej charakterystyczne i niezbędne po-
jęcie w naukach społecznych [Bohner, Wänke, 2004, s. 25]. Jej szczególnego znaczenia 
upatrywał w tym, że pozwala ona „przewidywać” ludzkie zachowanie. Współcześnie, jak 
wskazuje wielu autorów [Aronson, Wilson, Akert, 1997; Chlewiński, 1987; Mądrzycki, 
1987; Wojciszke, 2003], brak jest jednak zgody co do jednolitej definicji postaw. Najczę-
ściej podaje się trzy zakresy tego terminu:

postawa jako „sumaryczna ocena/wartościowanie danego obiektu” �  [Wojciszke, 
2003, s. 181 -182; Bohner, Wänke, 2004, s. 17];

postawa jako „zakodowane w pamięci uczucia dotyczące określonych osób, obiek- �
tów wydarzeń lub idei” [Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 98];

postawa jako organizacja „procesów psychicznych” (akcentuje to strukturalny cha- �
rakter postawy uwzględniający przekonania, ocenę, i zachowania) [Mądrzycki, 1987; 
Chlewiński, 1987; Zimbardo, Leippe 2004].

Mimo rozbieżności definicyjnych i akcentowania odmiennych aspektów, związanych 
z określaniem zakresu znaczeniowego postawy, większość autorów jest zgodna co do 
tego, że określenie czyjejś postawy wobec obiektu oznacza ulokowanie wartościowania 
na dwubiegunowym kontinuum rozciągającego się od stosunku skrajnie negatywnego 
(całkowite odrzucenie) do skrajnie pozytywnego (całkowita akceptacja). Jednocześnie 
krańcowo pozytywne lub negatywne wartościowania są silniejsze aniżeli postawy umiar-
kowane. Siła postaw, stanowiąca ich ważną właściwość (poza kierunkiem), odzwierciedla 
intensywność uczuć i przekonań jednostki względem określonego przedmiotu [Wojcisz-
ke, 2003, s. 181].

Stosowanie kategorii postawy w opisie procesów wartościowania człowieka pozwala 
na analizę szerokiego spektrum obiektów, którymi mogą być: osoba, grupy, zachowania, 
idee, procedury itd. Posługiwanie się zatem w literaturze przedmiotu określeniem „po-
stawa etyczna”1 wskazuje na „treściową” zawartość owego odniesienia, podobnie jak 
w przypadku np. postaw politycznych czy religijnych.

1 W potocznym rozumieniu, postawa etyczna utożsamiana jest z takim rodzajem zachowania, 
które jest zgodne z powszechnie obowiązującymi normami moralnymi; analogicznie używa się 
terminu postawa nieetyczna, podkreślając nieprzestrzeganie owych norm. W rozumieniu nauko-
wym postawa etyczna jest pewnym ustosunkowaniem, oceną pozytywną lub negatywną moralnie, 
którą formułuje się wobec ludzi, zjawisk obiektów czy wydarzeń. W tym sensie określenie „posta-
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Pojęcie to używane jest w wielu kontekstach i opisuje się nim takie aspekty, jak: mo-
ralne postępowanie, standardy etyczne, etyczne przekonania, intuicje etyczne, stopień 
rozwoju moralnego, pozytywnego bądź negatywnego wartościowania moralnego danych 
obiektów czy zachowań, jednostek i całych grup społecznych. Wszystkie te określenia 
ukazują, że postawy mogą być względnie stałe (np. dotyczące rozwoju moralnego), bądź 
być przejawem chwilowego nastawienia (np. wartościowanie moralne). Zatem z punktu 
widzenia analizy zachowań etycznych, będących przejawem określonej postawy, istotne 
jest omówienie trwałości postawy.

Problem stałości postaw nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty empirycznie. Istnieje 
grupa badaczy, którzy stoją na stanowisku, że postawa jest trwała, nie stanowi chwilo-
wego nastawienia, zaś informacje wykorzystywane do oceny moralnej obiektu postawy 
przechowywane są w pamięci, tzw. model szuflady z aktami (file-drawer model) [Petty, 
Wegner, Fabrigar, 1997]. To, co przyczynia się do stałości postawy, to, zdaniem badaczy, 
dostępność informacji z nią związanych, a także częste ich przejawianie się. Nacisk po-
łożony jest tu na czynniki indywidualne/osobowościowe konstytuujące ludzkie warto-
ściowanie i zachowanie moralne. W postawie wyrażają się pewne preferencje jednostki 
wynikające z cech osobowości [Chlewiński, 1987], czy wyznawanych wartości. Te zaś 
mają związek z uprzednimi doświadczeniami społecznymi i zawodowymi, procesem so-
cjalizacji i indywidualnymi potrzebami. Szczególnie wartości i potrzeby wydają się być 
tymi czynnikami, które w dużym stopniu dynamizują postępowanie człowieka, sterując 
zachowaniami od wewnątrz w przeciwieństwie do czynników zewnętrznych, ukierunko-
wujących reakcje jednostki zależnie od sytuacji bodźcowej. W ujęciu tym zakłada się, 
że wartościowanie i postępowanie moralne są konsekwencją dwóch elementów: etycz-
nych wartości, które występują w danej kulturze – używając języka Shwedera można je 
nazwać „kodami etycznymi” [Shweder, Much, Mahapatra, Park, 1997] – oraz indywi-
dualnych predyspozycji wynikających z rozwoju moralnego człowieka [Allphin, 2005]. 
Relacja wartości z postawami wydaje się dość dobrze udokumentowana, choć i tu po-
jawiają się opinie odmienne [Hauser, 2006]. Natomiast związek rozwoju moralnego 
z postawami stał się obiektem zainteresowania badaczy, którzy na podstawie koncepcji 
Piageta, Kohlberga, Hogana czy Eriksona formułują hipotezy dotyczące jego wpływu na 
proces podejmowania decyzji biznesowych, zachowania pracowników organizacji w sy-
tuacjach dylematów etycznych, czy skuteczności w zakresie przestrzegania kodeksów 
i norm organizacyjnych [Elm, Nicholas, 1993; Goolsby, Hunt, 1992; Marnburg, 2001; 
Mudrack, 2003; Ashkanasy, Windsor, Trevino, 2006]. Takie rozumienie postawy niewąt-

wa nieetyczna” jest nielogiczne, „nieetyczne” (moralnie naganne) może być zachowanie, ale nie 
postawa. 
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pliwie wyjaśnia, dlaczego niektórzy pracownicy zachowują się bardziej etycznie niż inni. 
Przyjmuje się bowiem, że rozwój moralny jest długotrwałym procesem następujących po 
sobie zmian kierunkowych, polegających na osiąganiu przez człowieka coraz wyższego 
poziomu dojrzałości. Rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa w toku rozwoju 
ontogenetycznego człowieka [Kohlberg, 1984]. Podejście to jednak nie tłumaczy wpły-
wu czynników kontekstualnych, np. systemów zarządzania, kultury, polityki przedsię-
biorstwa czy programów etycznych, na wartościowanie i zachowania człowieka.

Istnieje jednak grupa badaczy, którzy wskazują, że postawa etyczna nie jest kon-
strukcją trwałą, ale zmienia się w czasie pod wpływem czynników sytuacyjnych [Conroy, 
Emerson, 2006; Emerson, Conroy, 2004; Haidt, 2001; Zinkhan, Bisesi, Saxton, 1989]. 
Jest to tzw. koncepcja postaw jako tymczasowych konstrukcji (attitudes-as-constructions 
prespective). Według tej koncepcji ludzie nie wyszukują w pamięci wprowadzonej do niej 
uprzednio postawy, lecz generują wartościującą ocenę na podstawie informacji, które do 
nich docierają z otoczenia społecznego i zawodowego lub które w danej chwili przycho-
dzą im na myśl. Conroy i Emerson [2006] wykazali w swoich analizach empirycznych, że 
postawy etyczne badanych ludzi zmieniały się w czasie pod wpływem informacji medial-
nych na temat wydarzeń w Enronie i ImClone. Co ciekawe, uczestnicy badania inaczej 
wartościowali dylemat etyczny, który przyszło im rozwiązywać przed nagłośnieniem pro-
blemów tych korporacji, odmiennie we wczesnym okresie i inaczej po ujawnieniu wszyst-
kich informacji na ten temat. Inne analizy cytowanych badaczy wskazują, że postawy 
etyczne mogą przyjmować postać cykli lub trendów, zależnych od bieżących wydarzeń 
i gotowości danego społeczeństwa do akceptacji/nieakceptacji nieetycznych zachowań 
[Conroy, Emerson, 2008]. Przyjęcie tej perspektywy, obecne choćby wśród badaczy zaj-
mujących się tzw. sprawiedliwością organizacyjną, ukazuje, że nieetyczne postępowanie 
jest wynikiem subiektywnego przekonania (postaw) pracowników o tym, że w ich orga-
nizacji brak jest sprawiedliwości (dystrybutywnej, proceduralnej czy interpersonalnej) 
[Trevino, Weaver, 2001]. Podejście to nie potrafi jednak wytłumaczyć stałości moralnych 
wartościowań i silnej tendencji do nieetycznych zachowań.

Teoretycy zarządzania zajmujący się badaniem etycznego funkcjonowania pracow-
ników w organizacji wskazują, że postawy etyczne pracowników można odnieść także 
do tzw. orientacji etycznych. Orientacje te są formą ewaluacji rzeczywistości biznesowej 
i wyjaśniają, dlaczego dana osoba uważa, że jedno zachowanie jest „lepsze” z moralnego 
punktu widzenia, a inne „gorsze”. Ponadto wpływają na podejmowanie jednostkowych 
decyzji [Stead, Worrell, Stead, 1990], jak również zwiększają wrażliwość na problemy 
moralne w środowisku zawodowym i zaangażowanie [Shaub, Finn, Munter, 1993].

Przegląd taksonomii orientacji etycznych przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Etyczne orientacje 

Ferrell, Freadrich, 
Ferrell Miesing, Preble Forsyth Cavanagh, Moberg, 

Valasquez

Konsekwencjonalizm Makiawelizm
Subiektywizm Utylitaryzm

Egoizm Społeczny darwinizm

Utylitaryzm Relatywizm
Eksepcjonizm Indywidualne prawo

Relatywizm
Obiektywizm 

Deontologia
Sytuacjonizm

SprawiedliwośćCnota
Uniwersalizm

Sprawiedliwość Absolutyzm

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ferrell, Fraedrich, Ferrell, 2002, s. 54-68; Miesing, 
Preble, 1985, s. 465-476; Forsyth, 1980, s. 175-184; Cavanagh, Moberg, Valasquez, 1988, 
s. 363-374

„Etyczne orientacje” są przejawem nie tylko kryteriów wartościowania poszczegól-
nych jednostek, ale mogą być również zastosowane do charakterystyki „filozofii” całego 
przedsiębiorstwa. Można je wówczas opisać jako specyficzne przekonania, rozpowszech-
nione wśród pracowników, określające godne pożądania przedmioty, sytuacje i zachowa-
nia. Są one wówczas atrybutem przedsiębiorstwa (elementem kultury), odzwierciedla-
jącym jego cele i stanowiącym część grupowej ideologii. Dotyczą podstaw ocen, które 
stosują członkowie organizacji w celu ewaluacji sytuacji, działań, przedmiotów i ludzi. 
Stachowicz zauważa, że takie orientacje odzwierciedlają system organizacyjnych warto-
ści, stanowiąc kryteria oceny sytuacji oraz postaw indywidualnych i wzorców zachowań 
organizacyjnych i strategicznych [Stachowicz, 2001, s. 30].

„Etyczne orientacje”, wyznaczając kryteria wartościowania, wpływają na wykorzy-
stywane przez pracowników sposoby rozwiązywania konfliktów, optymalizowanie funk-
cjonowania organizacyjnego, jak też na działania podejmowane np. na rzecz ochrony 
środowiska [Ferrell, Fraedrich, Ferrell, 2002, s. 55]. Ferrell, Fraedrich, Ferrell [2002] 
stwierdzają, że orientacje te stają się „przewodnikami” w formułowaniu strategii i roz-
wiązywaniu specyficznych etycznych problemów organizacji. Konstatują oni, iż istnieją 
przesłanki wskazujące, że zysk ekonomiczny nie wynika tylko z alokacji dóbr i zasobów, 
ale także z postaw samych pracowników. Przede wszystkim z tego, czy oparte są one 
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na tych samych wartościach moralnych pozwalających w podobny sposób postrzegać, 
odczuwać, oceniać i działać dla dobra przedsiębiorstwa.

„Etyczne orientacje” to nie tylko zbiór określonych wartości ułożonych hierarchicz-
nie, ale również pewne założenia o charakterze ontologicznym. Są rezultatem często 
podświadomego wyboru odpowiedzi na fundamentalne kwestie dotyczące otaczającej 
rzeczywistości, człowieka i całego świata biznesu. Dana osoba, przyjmując postawę opar-
tą np. na założeniach utylitaryzmu, niekoniecznie musi mieć tego świadomość. Ossow-
ska [2002, s. 43] wskazuje, że prezentowanie danej postawy może być niezależne od wy-
znawanych poglądów, bowiem osoba nie musi znać założeń teoretycznych utylitaryzmu, 
aby zgodnie z nimi postępować.

Przewidywanie zachowań pracowników na podstawie wiedzy o ich 
etycznych postawach

Z punktu widzenia podejmowania przez jednostkę działań istotne jest rozpatrywanie 
związku pomiędzy postawą etyczną a etycznym zachowaniem. Dzięki znajomości posta-
wy można wyjaśniać i przewidywać zachowanie człowieka wobec danego obiektu. Jed-
nak, jak się okazuje, nie zawsze występuje w tym zakresie zgodność. Wczesne badania 
nad związkiem postaw i zachowań przyniosły niejednoznaczne rezultaty, np. LaPierre 
[1934] na podstawie swoich analiz wyciągnął wniosek, że istnieje ogromna rozbieżność 
między deklarowaną postawą a zewnętrznym zachowaniem. Metaanalizy późniejszych 
badań z lat 1927–1990 wykazały, że średnia korelacja postaw z zachowaniami wyno-
si 0,39, przy czym występowały tu duże różnice między poszczególnymi dziedzinami. 
W niektórych z nich, np. altruizmie lub planowaniu rodziny, korelacja była niska (0,2), 
podczas gdy w działalności społeczno-politycznej dość wysoka (0,7) [Bohner, Wänke, 
2004, s. 230]. Badacze skoncentrowali się zatem na określeniu warunków, w jakich po-
stawy umożliwiają bardziej lub mniej dokładne przewidywania zachowania, a także pro-
cesach poznawczych, które zachodzą w relacji postawa – zachowanie [Bohner, Wänke, 
2004]. Zatem kwestia określania omawianego wpływu jest złożona i wymaga uwzględ-
nienia wielu czynników o charakterze podmiotowym i sytuacyjnym.

Traktowanie postaw jako czynnika motywującego, nie zaś jedynie ukierunkowujące-
go ludzkie działanie, będzie umacniało pogląd o silnym związku wartościowań z zacho-
waniami. Marody [1976, s. 31] twierdzi, iż działanie postawy wyraża się w motywowa-
niu, a czasem tylko modyfikowaniu działania. To, czy dana postawa stanowi motyw czy 
modyfikator zachowania, uzależnione jest od czynników sytuacyjnych, wśród których 
można wymienić: zmienne organizacyjne (kultura organizacji, cele, przywództwo, poli-
tyka firmy, system zarządzania i nadzoru) i zmienne kontekstu pracy (wpływ innych lu-
dzi pracujących w organizacji, posłuszeństwo wobec przełożonych, stanowisko) [Hunt, 
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Vitell, 1986]. Dlatego wśród strategii metodologicznych, które wykorzystano w badaniu 
tych związków, znalazły się: dopasowanie postaw i zachowań, moderatory zgodności 
(czynniki warunkujące zgodność) oraz mediatory zgodności (procesy psychiczne po-
średniczące we wpływie postaw na zachowanie) [Wojciszke, 2003, s. 202].

W pierwszym wypadku dla stwierdzenia zgodności postaw z zachowaniem zasadne 
jest opieranie się nie na pojedynczych aktach badanych zachowań, lecz na ich sumie. 
Jednorazowy pomiar zachowania nie jest rzetelny, gdyż działanie to może wynikać z in-
nych przesłanek aniżeli efekt postawy i w tym sensie nie jest ono reprezentatywne dla 
zbioru zachowań związanych z określonymi poglądami. Ważna jest także szczegółowość 
wartościowań wobec określonego działania, skierowanego na dany obiekt (postawa kon-
kretniejsza jest silniejszym czynnikiem predykcyjnym).

Badanie czynników (zmiennych), które modyfikują związek postaw z zachowaniem 
stanowi kolejny sposób analizy tego problemu. Moderatory zgodności mogą mieć cha-
rakter zarówno podmiotowy (związany z cechami zachowania czy postawy), jak i sytu-
acyjny. Wśród sytuacji, które zwiększają prawdopodobieństwo zgodności postaw z zacho-
waniami, są: m.in. sytuacje indywiduujące (skłaniające do myślenia o sobie i o własnych 
poglądach, co stwarza warunki na zgodność działania z preferencjami, np. bodźcem do 
takiej autorefleksji może być zauważenie nieetycznego zachowania innego pracownika), 
czy też skryptowe (które w sposób automatyczny inicjują gotowy ciąg dobrze utrwalo-
nych działań, np. podejmując relacje z klientem, pracownik najczęściej nie zastanawia 
się, jaką ma postawę wobec świata biznesu, lecz realizuje skrypt – czynność wielokrotnie 
już wcześniej powtarzaną) [Ajzen, 2005].

Czynniki podmiotowe, które wpływają na zgodność postaw i zachowań, to przede 
wszystkim: siła postaw (spójność etycznych orientacji) oraz wcześniejsze decyzje i postę-
powanie etyczne [Stead, Worrell, Stead, 1990, s. 237].

Siła postawy. Silniejsze postawy są lepszymi predyktorami zachowania niż postawy 
słabe. Kraus, wymieniając wskaźniki siły postaw, wskazał na: wewnętrzną spójność, do-
stępność i wysiłek poznawczy związany z kształtowaniem postawy [Kraus, 1995].

Niespójność na poziomie postawy jako całości może wyrażać się występowaniem  �
przeciwstawnych ocen moralnych wobec tego samego obiektu. Z sytuacją taką mamy do 
czynienia w wypadku zaistnienia tzw. postawy prywatnej i publicznej, co z kolei ma zwią-
zek z wartościami odczuwanymi i uznawanymi [Ossowski, 1996, s. 73]. Innym sposo-
bem na wyjaśnienie odmiennych ocen tego samego obiektu może być istnienie postawy 
utajonej i jawnej [Wilson, Lindsey, Schooler, 2000]. Pierwsza byłaby odbiciem rzeczywi-
stych tendencji w zakresie wartościowania obiektu, druga wyrazem ocen dokonywanych 
w powiązaniu zarówno z prywatnymi, jak i organizacyjnymi standardami. Natomiast jeśli 
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chodzi o niespójność wewnętrzną poszczególnych komponentów2, to w przypadku kom-
ponentu wartościująco-poznawczego zwraca się uwagę na tzw. spójność logiczną i psy-
chologiczną [Marody, 1976]. Niespójna postawa może zawierać sądy, które są względem 
siebie w opozycji. Spójność psychologiczna dotyczy związków komponentu wartościu-
jąco-poznawczego z innymi elementami postawy. Brak spójności w tym zakresie wyraża 
sytuacja, w której przekonania są logicznie spójne, lecz sprzeczne pod względem afek-
tywnym, co rodzi w rezultacie tendencje ambiwalentne względem obiektu postawy, np. 
„mój kierownik jest dobrym menedżerem” oraz „mój kierownik bierze łapówki”.

Dostępność definiuje się jako szybkość wyrażania postawy [Fazio, 1990]. Świadczy  �
ona o sile skojarzenia między reprezentacją obiektu postawy a jego oceną przechowy-
waną w pamięci. Ocena ta może kierować zachowaniem tylko wówczas, gdy jest zakty-
wizowana, a silniejsza więź asocjacyjna z obiektem postawy zwiększa prawdopodobień-
stwo jej występowania. Ponadto większa dostępność postawy istotnie wiąże się z większą 
zgodnością z zachowaniem. Głównym elementem przyczyniającym się do dostępności 
jest bezpośrednie behawioralne doświadczenie.

Wysiłek poznawczy związany z kształtowaniem postawy wiąże się z zaangażowa- �
niem i motywacją, jaką pracownik wykazuje w uczeniu się norm czy kodeksów etycznych 
obowiązujących w jego miejscu pracy. Im mniejsza motywacja, tym słabsze standardy 
ewaluatywne leżące u podstaw wartościowania, a tym samym mniejsza zgodność między 
postawą a zachowaniem. Wysiłek poznawczy wpływa również na subiektywne znaczenie 
danego działania. Nasze zachowanie w sytuacji np. brania łapówek jest tym bardziej 
zgodne z naszym wartościowaniem tego czynu, im bardziej oparte jest na ważniejszej 
subiektywnej wartości lub, jak twierdzą Lord i inni, im bardziej osoba dająca łapówkę 
czyni to w sposób typowy [Lord, Lepper, Mackie, 1984].

Wcześniejsze decyzje i postępowanie etyczne są dobrym prognostykiem przy-
szłych etycznych zachowań. Badania Steada i innych wykazały, że wcześniejsze etyczne 
decyzje pracowników wywierały silny wpływ i ukierunkowywały przyszłe etyczne decy-
zje i zachowania [Stead, Worrell, Spalding, Stead, 1987]. Metaanalizy dokonane przez 
Ouellette i Wood potwierdzają to spostrzeżenie, sugerując, że wcześniejsze zachowania 
rzeczywiście stanowią dobry predyktor późniejszego działania [Ouellette, Wood, 1998].

To, czy występuje zgodność zachowania z postawą, określają także mediatory zgod-
ności. Sposób wpływania ustosunkowania na zachowanie określają dwa odmienne po-
dejścia teoretyczne. Z jednej strony jest to model tendencyjnego postrzegania obiektu 

2 W ramach trzech komponentów postawy można mówić o tzw. spójności wartościująco-po-
znawczej, wartościująco-afektywnej oraz wartościująco-behawioralnej [Bohner, Wänke, 2004, 
s. 72].
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postawy [Fazio, 1990], zakładający spontaniczny, nie zawsze uświadamiany charakter 
procesów pośredniczących między postawą a zachowaniem. Koncepcja ta nawiązuje 
więc do teorii postaw jako „tymczasowych konstrukcji”. Z drugiej strony prezentuje się 
modele wskazujące na uświadamiany, kontrolowany przebieg procesów pośredniczących, 
które powodują, że zachowanie jest bezpośrednią konsekwencją świadomych intencji. 
Drugie podejście bazuje na założeniu, że wartości i normy, a także umiejętności są do-
brym prognostykiem ludzkich zachowań [Chang, 1998; Flannery, May, 2000; Kurland, 
1996; Loch, Conger, 1996; Wated, Sanchez, 2005].

Przyszłe kierunki badań nad związkiem etycznych postaw 
z zachowaniami i związane z nimi problemy

Skoro, jak wykazano, związek etycznych postaw z zachowaniami nie jest ścisły, to poja-
wiają się pytania, na które przyszłe badania powinny odpowiedzieć.

Pierwszym obszarem domagającym się wyjaśnienia jest sama natura postaw etycz-
nych. Czy są one konstrukcjami względnie trwałymi, niezależnymi od wpływu czynników 
sytuacyjnych, czy też jedynie chwilowym nastawieniem podmiotu wobec zewnętrznych 
obiektów/sytuacji? Jeśli przyjąć pierwszą perspektywę i traktować postawy jako względ-
nie stałe procesy wartościowania, to może bardziej zasadne jest używanie pojęcia kom-
petencji moralnej [Turek, 2010]. Wówczas określenie związku między nią (tj. kompe-
tencją) a zachowaniami będzie bardziej przejrzyste i pozbawione tylu trudności, jakie 
są w relacji postawa-zachowanie. Przekłada się to także na procesy szkolenia i rozwoju 
personelu, których celem nie będzie rozwój postaw, ale kompetencji.

Newralgiczne przy badaniu tych związków wydaje się też ustalenie semantycznej 
zawartości pojęcia postawy etycznej i behawioralnych wskaźników etycznych/nieetycz-
nych zachowań. W zależności bowiem od przyjętej orientacji etycznej (np. relatywizm, 
absolutyzm, utylitaryzm itp.) inne zachowania za każdym razem uznane będą za etyczne/
nieetyczne, co utrudnia konkluzywność badań empirycznych. Kolejną trudnością jest 
też zagadnienie operacjonalizacji etycznych zachowań. O ile w miarę łatwo jest wskazać 
(przy przyjęciu jakieś orientacji etycznej), czym jest nieetyczne zachowanie, o tyle usta-
lenie, czym jest zachowanie etyczne, jest już problematyczne.

Kolejnym problemem jest zasadność badania postaw jako predyktorów dla etycz-
nych/nieetycznych zachowań. Jak wynika z opublikowanych w 2003 roku przez Richarda, 
Bonda i Stokes-Zoote [2003] metaanaliz, zawierających przegląd ponad 25 tys. różnych 
badań, to właśnie wpływ sytuacji społecznej determinuje postępowanie pracowników. 
Etyczny charakter działań podmiotu jest zatem w dużej mierze zależny od kontekstu 
kulturowego (organizacji, społeczności), w której pracują czy funkcjonują, w tym przede 
wszystkim struktur, procedur, procesów przywódczych i systemów kontroli [Trevino, 
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Butterfield, McCabe, 1996], a nie indywidualnych postaw. Nawet ludzie o wysokiej 
świadomości etycznej (silnych postawach), zmuszeni do pracy i funkcjonowania w „nie-
etycznym środowisku”, mogą zachowywać się wbrew cenionym wartościom i normom. 
Podobnie jak ludzie mniej „wrażliwi” na aspekty etyczne, mogą stać się pod wpływem 
ogólnie pojętej kultury bardziej skłonni do zachowań etycznych [Douglas, Davidson, 
Schwartz, 2001].

Następną trudnością jest sam proces badania postaw i zachowań etycznych, a do-
kładniej narzędzia badawcze. Czy zasadne jest stosowanie kwestionariuszy badawczych, 
skoro wiadomo (pomijając problem ich rzetelności i trafności), że w przypadku narzędzi 
badawczych opartych na samoopisie (a takie najczęściej stosuje się przypadku bada-
nia postaw i zachowań) istnieje duże prawdopodobieństwo, że wśród badanych pojawi 
się tendencja do przesadnego przypisywania sobie wad lub „pokazywania się w lepszym 
świetle”, tzw. problematyka „aprobaty społecznej” (ang. social desirability)? Można oczy-
wiście dokonać kontroli tej zmiennej i posługiwać się scenariuszowymi narzędziami ba-
dawczymi w diagnozie postaw (co zresztą jest sugerowane w tego typu badaniach), lecz 
dalej pozostaje problem z przeprowadzeniem badań zachowań.

Podsumowanie

Przedstawione analizy pozwalają stwierdzić, że związek pomiędzy postawą etyczną a za-
chowaniem etycznym występuje, ale uwarunkowany jest licznymi trudnościami zarówno 
natury teoretycznej, jak i empirycznej. Aby w sposób wiarygodny można było wniosko-
wać o zachowaniach podmiotu na podstawie postaw, należy w trakcie badań uwzględ-
niać zarówno czynniki o charakterze podmiotowym (cenione wartości, cechy osobowo-
ści, spójność postawy, czy dotychczasowe doświadczenia, itp.), jak i sytuacyjne (wzory 
kulturowe, polityka firmy, przywództwo, systemy motywacji i kontroli pracowników). 
Same postawy badane w izolacji od wspomnianych czynników nie dają wystarczających 
podstaw do predykcji przyszłych zachowań pracowników.

Podjęte w niniejszym opracowaniu zagadnienie wymaga dalszych analiz i badań. 
Warto w przyszłości podjąć starania, aby wyjaśnić zarówno charakter samych etycznych 
postaw, ich związków z zachowaniami pracowników, jak i, a właściwie przede wszystkim, 
to, w jaki sposób problematyka ta wiąże się z funkcjonowaniem personelu (zaangażowa-
niem, satysfakcją, lojalnością, czy wydajnością pracowników) i wartością ekonomiczną 
organizacji biznesowych.
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Are Ethical Attitudes Good Indicators of Unethical Behavior among Employees?

Summary
This article looks at the relationship between the ethical attitudes and behavior of em-
ployees. It shows that the prediction of behavior on the basis of attitudes is not a simple 
matter and has a number of methodological problems. Behavior can reasonably be in-
ferred only if it is considered together with situational and subjective factors that serve 
as moderators and mediators of compliance as well as the previous experiences and 
behavior of individuals.

Dar iusz  Turek – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, absolwent 
magisterskich studiów z zakresu filozofii i psychologii. Obecnie zatrudniony na stanowi-
sku adiunkta w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką kompetencji osobi-
stych, postaw pracowników, kulturą organizacji, a także etyką i społeczną odpowiedzial-
nością przedsiębiorstw. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny 
psychologii zarządzania, zachowań organizacyjnych, metodologii badań i etyki biznesu. 
Uczestniczył m.in. w badaniach naukowych realizowanych przez Światowe Forum Eko-
nomiczne nad problematyką najlepszych praktyk w zatrudnieniu kobiet w przedsiębior-
stwach (Women Leaders and Gender Parity Programme).
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