
 

Krystyna Adamska
Milczenie w organizacji. Rola uważności społecznej 
i czynników kontekstowych

W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad milczeniem w organizacji, 
rozumianym jako świadome powstrzymywanie się od zabierania głosu w sytuacji 
dostrzeżonych nieprawidłowości w organizacji. Znaczenie badań nad milczeniem 
ujawnia się zarówno w sferze produktywności, jak i etyki. Koszty milczenia,  
a w tym mniejsza innowacyjność, spadek efektywności zespołów oraz kreatywności 
jednostek, skłaniają do rozpoznania czynników modyfikujących rozmiary milczenia. 
Mają one charakter zarówno indywidualny, jak i kontekstowy. Uważność społecz-
na, czyli skłonność jednostki do takiego działania, które wyraża zrozumienie dla 
potrzeby autonomii innych ludzi oraz nastawienie na dobro innych ludzi, stanowi 
czynnik indywidualny. W ramach czynników kontekstowych wyróżniono ocenę 
zaangażowania kierownika w pracę, dokonywaną przez podwładnego, zajmowaną 
pozycję w hierarchii władzy oraz rodzaj zatrudnienia. Wyniki badań przeprowa-
dzonych na pracownikach różnych firm wskazują na redukcję milczenia u osób 
uważnych społecznie oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze. Milczenie 
rośnie wraz ze spadkiem zaangażowania przełożonego w pracę. Jeżeli milczenie jest 
motywowane nastawieniem na ochronę własnej grupy, to jego wielkość rośnie  
w przypadku umowy na czas ograniczony.

Słowa kluczowe: milczenie w organizacji (silence in organization), zabieranie głosu (voice), uważność 
społeczna (social mindfulness), samocenzura (self-censorship) autonomia (autonomy)

Wstęp

Zagadnienia wchodzące w zakres rozważań związanych ze zjawiskiem milczenia  
w obliczu dostrzeganych nieprawidłowości w organizacji były podejmowane w lite-
raturze dotyczącej zabierania głosu (Hirschman, 1970; Rusbult i wsp., 1988), spirali 
milczenia (spirals of  silence) (Bowen, Blackmon, 2003), a także komunikacji oddolnej 
(Argyris, 1990), ujawniania nieprawidłowości ze względu na dobro publiczne (whistle-
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116 Komunikaty z badań

blowing) (Park, 2009), czy w ramach sprawiedliwości proceduralnej, której definicyj-
nym składnikiem jest możliwość przedstawiania własnych sądów, dzięki czemu uzy-
skuje się wpływ na decyzje organizacyjne (Tangirala, Ramanujam, 2008). Milczenie 
w przypadku naruszania norm społecznych rozpatrywane jest w ramach zjawiska au-
tocenzury (self-censorship) (Bar-Tal, 2013; Hayes i wsp., 2006) oraz cenzury kulturowej 
(Sheriff, 2008). Może być wyrazem niechęci do przekazywania negatywnych infor-
macji (Lee, 1993), czy szerzej rozumianym przejawem zachowań grzecznościowych  
i stylów porozumiewania się (Brown, Levinson, 1987; Sonnenshein, 2006). Milczenie  
w organizacji to świadoma decyzja o niezabieraniu głosu pomimo posiadania waż-
nych informacji na temat możliwości wprowadzania ulepszeń, wiedzy pomocnej  
w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych lub związanych z wykonywaną pra-
cą, przejawami niesprawiedliwego traktowania, wykroczeniami oraz nieprawidłowo-
ściami w działaniach strategicznych. Adresatem tych informacji są osoby władne 
do podjęcia działań naprawczych (Morrison, Milliken, 2000; Milliken i wsp., 2003). 
Milczenie przyczynia się zatem do tego, że nie tylko nie pojawia się możliwość działa-
nia w nowy (np. innowacyjny) sposób, ale kontynuowane są dotychczasowe praktyki 
w niezmienionej formie (Morrison, 2011; Knoll, van Dick, 2013). Milczenie może 
powodować także wzrost liczby ofiar naruszania norm, np. tortury i molestowanie 
seksualne w wojsku (Klammer i wsp., 2001), fizyczne i psychologiczne nadużycia  
w instytucjach edukacyjnych (Bogart, Stein, 1987), przemoc i korupcja w policji  
(Rothwell, Baldwin, 2007), nietrafne decyzje lekarzy (Gibson, Singh, 2003).

Pinder i Harlos (2001) definiują milczenie w organizacji jako powstrzymanie się 
od autentycznej ekspresji ocen organizacyjnych zdarzeń wobec osób, które mają 
wpływ na zmianę ich przebiegu. Ogólną klasyfikację tych zdarzeń proponują Knoll 
i van Dick (2013). Jest to naruszanie osobistych standardów ekonomicznych (np. nie-
efektywność), standardów społecznych (np. mobing) oraz standardów moralnych 
(np. dyskryminacja) i prawnych (korupcja). Milczenie w organizacji jest także ro-
zumiane jako ukrywanie różnic w przekonaniach i opiniach (Perlow, Repenning, 
2009). Negatywne, wrogie lub ignorujące reakcje przyczyniają się do przemilczenia 
różnic, następuje samoograniczenie w pełnym wyrażeniu siebie, co z kolei przyczy-
nia się do narastania konfliktu. 

Milczenie ma także swoją pozytywną stronę. Trudno byłoby funkcjonować w or-
ganizacji, gdyby każdy swobodnie wypowiadał swoją opinię i dzielił się spostrzeże-
niami, które potencjalnie mogłyby wprowadzić dysharmonię (Morrison, 2011). Mil-
czenie może więc być efektywną strategią zachowania relacji i wykonywania zadań, 
jednak jako norma przyczynia się do nieujawniania sprzeczności, co w dłuższej per-
spektywie czasowej osłabia relacje, na przykład przez przypisywanie negatywnych 
cech i intencji innym osobom, szczególnie decydentom (Perlow, Repenning, 2009).
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Problematyka milczenia w organizacji jest ważka ze względu na skutki takie-
go zachowania. Milczenie negatywnie wpływa na jednostki, wywołując poczucie 
poniżenia, złości, wywołując stres, naruszając relacje z innymi, obniżając kreatyw-
ność i produktywność (Cortina, Magley, 2003; Perlow, Williams, 2003), wiąże się  
z cynizmem, a nawet depresją (Jack, 1991; Beer, Eisenstat, 2000; Morrison, Milli-
ken, 2000). Wykazano negatywny związek między milczeniem a satysfakcją z pracy 
i zaangażowaniem (Vakola, Bourades, 2005) oraz pozytywny – z odczuwanym na-
pięciem i chęcią opuszczenia organizacji (Knoll, Dick, 2013). Milczenie przyczynia 
się do osłabienia procesów uczenia się indywidualnego i grupowego oraz redukcji 
efektywności podejmowanych decyzji (Hays-Thomas, 2003). Z drugiej strony pra-
cownicy, którzy zabierają głos w pracy grupowej, są oceniani pozytywnie (Whiting 
i wsp., 2009). Pomimo znaczenia problematyki milczenia w polskich organizacjach 
nie przeprowadzano badań, których celem byłoby określenie czynników odpowie-
dzialnych za jego intensywność. Prezentowane w artykule badania koncentrują się 
na uważności społecznej jako czynniku indywidualnym oraz zaangażowaniu przeło-
żonego w pracę, ocenianym przez podwładnego, zajmowanym stanowiskiem (kie-
rowniczym, wykonawczym), a także rodzajem zatrudnienia (stałe, na czas określo-
ny) jako czynnikami kontekstowymi. 

Czynniki wpływające na rozmiary milczenia w organizacji

Uważność społeczna

Uważność społeczna oznacza zapewnienie innym osobom kontroli nad ich własny-
mi wyborami w sytuacji współzależności (Doesum i wsp., 2013). Wymaga oceny 
efektów własnych działań i ich wpływu na zachowanie lub ograniczenie wyboru dru-
giej osoby. Osoba społecznie uważna przyjmuje perspektywę innej osoby (aspekt po-
znawczy) i odczuwa względem niej empatyczną troskę (aspekt emocjonalny). Łącznie 
te dwa aspekty sygnalizują prospołeczne intencje osoby, u której zostaje zachowana 
równowaga pomiędzy potrzebą przynależności a potrzebą odróżniania się od in-
nych ludzi. Dbałość o interesy drugiej, współzależnej osoby wynika z przekonania, 
że większość ludzi pragnie samodzielnie podejmować decyzje, dążąc do autonomii. 
W teorii autodeterminacji zaspokojenie potrzeby autonomii wraz z zaspokojeniem 
potrzeby pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz potrzeby kompetencji stanowi  
o zdolności jednostki do kierowania własnym zachowaniem w oparciu o przyjęte 
przez siebie wartości i standardy postępowania (Deci i wsp., 1989), decydując o wy-
trwałości i skuteczności działań (Kadzikowska-Wrzosek, 2011).

Jak wykazały badania Doesum i współpracowników (2013), osoby uważne spo-
łecznie są lepiej oceniane przez innych w porównaniu z tymi, które są zorientowane 
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na siebie (indywidualiści oraz osoby nastawione na rywalizację). Uważność społecz-
na sygnalizuje bowiem prospołeczne nastawienie osoby. Takie nastawienie stanowi 
istotę zjawiska zabierania głosu w organizacji (Van Dyne i wsp., 2003). Osoby, które 
ujawniają nieprawidłowości w organizacji bądź wskazują na możliwe rozwiązania 
istniejących problemów, motywowane są chęcią wprowadzenia konstruktywnych 
zmian, chociaż nie zawsze oznacza to, że przełożeni lub współpracownicy uzna-
ją, iż zabieranie głosu ma charakter konstruktywny. Jednak prawdopodobieństwo, 
że pozytywnie ocenią taki akt, wzrośnie, jeżeli intencje osoby zabierającej głos 
postrzegane są pozytywnie, to znaczy uznaje się, że jej aktywność wynika z tro-
ski o grupę (Horsney i wsp., 2004). Tangirala i współpracownicy (2013) wykazali  
w swoich badaniach, że ludzie o wysokim poczuciu obowiązku są bardziej skłonni 
do zabierania głosu niż osoby skoncentrowane na własnym interesie. Te ostatnie 
raczej zachowają milczenie. 

Czynniki kontekstowe 

W obrębie kontekstu organizacyjnego nasilenie milczenia wiąże się ze stylem zarzą-
dzania. Zachowanie przełożonych odgrywa znaczącą rolę w decyzji pracowników  
o uczestnictwie w procesie podejmowania decyzji (Deci i wsp., 1989; Morrison, 
2011). Styl zarządzania jest przejawem przekonań menedżerów o wartości wkładu 
pracowników oraz wyrazem fizycznego i psychologicznego dystansu między me-
nedżerami i pracownikami (Morrison, Millikien, 2000), a także kultury organizacji 
promującej zachowania konformistyczne lub innowacyjne (Verhezen, 2010). To, 
jak styl zarządzania wpływa na zachowanie milczenia, zależy od kultury narodowej  
(w kulturach o dużym dystansie władzy rośnie znaczenie partycypacyjnego stylu 
zarządzania w ograniczaniu milczenia) (Huang i wsp., 2005). Istotną rolę odgrywa 
zaangażowanie przełożonego w wykonywaną pracę, co wymaga między innymi in-
formacji, jakich udzielają podwładni (Tangirala, Ramanajum, 2012). Poszukiwanie 
informacji i zachęta do ich udzielania stanowią więc istotny czynnik osłabiający 
milczenie w organizacji. Natomiast przełożeni, którzy są przekonani o swojej niskiej 
skuteczności, a tym samym nie można od nich oczekiwać wysokiego zaangażowania 
w pracę, w mniejszym stopniu zachęcają swoich podwładnych do zabierania głosu 
(Fast i wsp., 2013). 

Modyfikacja zakresu milczenia jest związana z pozycją w hierarchii władzy oraz 
rodzajem zatrudnienia. Ze względu na związek między władzą a procesami dążenia 
(Maner i wsp., 2010), ekstrawersją (Anderson, Berdahl, 2002), przywiązywaniem 
mniejszej wagi do opinii i stanów wewnętrznych innych ludzi (Galinsky i wsp., 2006) 
można się spodziewać osłabienia milczenia u osób zajmujących stanowiska kierow-
nicze w porównaniu z osobami zajmującymi stanowiska wykonawcze (Collinson, 

ZZL(HRM)_2015_1(102)_Adamska_K_115-130



119Komunikaty z badań

2012; Islam, Zyphur, 2005; See i wsp., 2011). Decyzja o zachowaniu milczenia może 
być odmienna w zależności od rodzaju umowy. Długoterminowa umowa z pra-
codawcą daje poczucie bezpieczeństwa, co sprzyja zabieraniu głosu w sytuacjach 
wymagających zmian. Umowa na czas określony wiąże się często z nadzieją na dłu-
goterminowe zatrudnienie, a tym samym motywuje do działań nakierowanych na 
uzyskanie akceptacji pracodawcy i grupy pracowniczej (Stamper, Dyne, 2001). 

Badania własne

W badaniach własnych skoncentrowano się na uważności społecznej jako czynniku 
indywidualnym, nasilającym milczenie, oraz zaangażowaniu przełożonego, ocenia-
nym przez podwładnego, miejscem w hierarchii władzy i rodzajem zatrudnienia 
jako czynnikami kontekstowymi. W odpowiedzi na pytanie o psychologiczne i orga-
nizacyjne uwarunkowania zachowania milczenia w organizacji przyjęto, że: 

Hipoteza 1
Milczenie w organizacji jest tym większe, im mniejsza jest uważność społeczna osoby zacho-

wującej milczenie. 
Hipoteza 2
Milczenie wzrasta wraz ze spadkiem zaangażowania przełożonego w pracę.
Hipoteza 3 
Intensywność milczenia jest mniejsza u osób sprawujących władzę. 
Hipoteza 4
Intensywność milczenia jest mniejsza u osób zatrudnionych na czas określony. 

Grupa badawcza i metody badawcze

Badania przeprowadzono na pracownikach różnych firm województwa pomorskie-
go (N=186), bądź w macierzystej jednostce organizacyjnej, bądź na uczestnikach 
studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Gdański (dane zebrane 
przez Katarzynę Sowińską). W badaniu wzięło udział 129 kobiet, 57 mężczyzn, 
spośród których 17% zajmowało stanowiska kierownicze, a 50% – stanowiska wy-
konawcze (pozostałe osoby były zatrudnione na stanowisku specjalisty). 62% osób 
deklarowało posiadanie bezterminowej umowy o pracę, a 29% – umowę na czas 
określony (pozostałe osoby zatrudnione były na umowę zlecenia). Średnia wieku 
39 lat (SD = 10,51). 

Do pomiaru nasilenia milczenia wykorzystano dwa narzędzia badawcze. Pierw-
sze z nich to Kwestionariusz Czterech Form Milczenia w Organizacji M. Knolla  
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i R. von Dicka (2013). Dokonano tłumaczenia dwunastu pozycji skali oraz we-
ryfikującego tłumaczenia zwrotnego. Kwestionariusz poprzedzony jest pytaniem  
o stopień, w jakim badani zachowują milczenie ze względu na różne jego powody,  
i do każdego z nich ustosunkowują się na siedmiostopniowej skali Likerta. Wskaźnik 
nasilenia milczenia dla indywidualnego badanego został utworzony poprzez zsumo-
wanie wszystkich odpowiedzi. Narzędzie okazało się rzetelne (α Cronbacha – 0,92). 
Jako drugie narzędzie do pomiaru milczenia zastosowano Kwestionariusz Autocenzu-
ry i Przełamywania Autocenzury (Hameiri i wsp., 2013), który bada stopień, w jakim 
osoba świadomie zataja informacje w celu ochrony własnej grupy (autocenzura, 
sześć stwierdzeń), oraz gotowość do ujawniania informacji, które dotyczą naru-
szania norm moralnych przez członków własnej grupy, a ich upublicznienie może 
okazać się szkodliwe dla spójności grupy. Badani ustosunkowują się do stwierdzeń 
na siedmiostopniowej skali Likerta. Wskaźnikiem nasilenia milczenia są zsumowa-
ne odpowiedzi, odrębnie dla autocenzury i przełamywania autocenzury. Narzędzie 
zostało przetłumaczone na język polski (z korektą redaktora językowego) i zwrot-
nie na język angielski. Rzetelność skal wynosiła odpowiednio α Cronbacha – 0,57,  
α Cronbacha – 0,76. 

Uważność społeczną mierzono za pomocą dwóch narzędzi: Skali Zaspokojenia 
Podstawowych Potrzeb Psychologicznych (Ryan, Deci, 2000, w polskiej adaptacji  
A. Kazimierskiej, 2008) oraz Narzędzia Pomiaru Orientacji Społecznych (Lange, 
Kuhlmann, 1994). Pierwsze z nich pozwala na stwierdzenie, w jakim stopniu są za-
spokojone podstawowe potrzeby osoby: autonomia, poczucie własnej kompetencji 
oraz relacje z innymi, i składa się z 21 stwierdzeń, wobec których badani ustosun-
kowują się na siedmiostopniowej skali Likerta. W prezentowanym badaniu wskaź-
nik rzetelności, przy uwzględnieniu trzech podskal łącznie, wynosił: α Cronbacha 
= 0,84. Narzędzie do Pomiaru Orientacji Społecznych, w którym osoba badana 
dziewięciokrotnie dokonuje wyboru jednej z trzech opcji podziału ograniczonych 
dóbr pomiędzy siebie a drugą osobę: podział prospołeczny (po równo), indywidu-
alistyczny (najwięcej dla siebie), rywalizacyjny (największa różnica pomiędzy wła-
snym zyskiem, a zyskiem partnera). 

Pomiar stopnia zaangażowania przełożonego w pracę następował poprzez uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie dotyczące zaangażowania, udzielanej na siedmiostop-
niowej skali. Ponadto badani określali rodzaj umowy z pracodawcą (długotermino-
wa, na czas określony oraz umowa zlecenia) oraz wskazywali rodzaj zajmowanego 
stanowiska (kierownicze, wykonawcze, specjalista). W badaniach nie uwzględniono 
osób pracujących na umowę zlecenia oraz zajmujących stanowisko specjalisty. 
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Wyniki 

Uważność społeczna 

Hipoteza 1
Dla obliczenia korelacji pomiędzy uważnością społeczną a skłonnością do mil-
czenia, autocenzurą i przełamywaniem autocenzury, oraz uważnością społeczną 
wskaźnikowaną stopniem zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz orientacjami 
społecznymi użyto współczynnika korelacji rho Spearmana. Jest to nieparame-
tryczny odpowiednik współczynnika r−Pearsona, który mierzy siłę współzależno-
ści pomiędzy zmiennymi, jednak w tym wypadku nie jest wymagana skala ilościowa  
o rozkładzie normalnym. Test Shapiro-Wilk wykazał istotne odstępstwo od rozkła-
du normalnego rozkładu wyników uzyskanych przy zastosowaniu skali mierzącej 
skłonność do milczenia (p=0,007). Ponadto do pomiaru nasilenia orientacji pro-
społecznej, indywidualistycznej oraz rywalizacyjnej zastosowano skalę porządkową. 
Uzyskane wyniki obrazuje tabela 1. 

Tabela 1. Korelacja rho Spearmana między uważnością społeczną a skłonnością 
do milczenia oraz autocenzurą i przełamywaniem autocenzury

Uważność społeczna
Orientacje

Zaspokojenie 
potrzeb

Prospołeczna Indywiduali-
styczna

Rywalizacyjna

Skłonność  
do milczenia

-0,63*** -0,23** 0,15 (p<0,051) 0,17**

Autocenzura -0,23** -0,21** 0,19* 0,21**
Przełamywanie 
autocenzury

0,27** - - -

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Uzyskane wyniki wskazują na silny negatywny związek pomiędzy skłonnością 
do milczenia a stopniem, w jakim zaspokajane są podstawowe potrzeby, oraz słaby 
pozytywny związek pomiędzy skłonnością do milczenia a orientacją rywalizacyjną,  
a także pozytywny związek między skłonnością do milczenia a orientacją indywi-
dualistyczną, pozostający na granicy istotności (p<0,051). Podobny wzór wyników 
uzyskano dla skłonności do autocenzury i czterech komponentów uważności spo-
łecznej. Im wyższa autocenzura (milczenie motywowane potrzebą ochrony grupy), 
tym niższy stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb, tym słabsza orientacja 
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prospołeczna oraz silniejsza orientacja rywalizacyjna i indywidualistyczna. Ponad-
to stwierdzono (poza zakresem treści H1), że osoby skłonne do przełamywania 
autocenzury wykazują jednocześnie wyższy stopień zaspokojenia podstawowych 
potrzeb. 

Kontekst organizacyjny 

Hipoteza 2, 3 i 4
Ze względu na użycie skali porządkowej do pomiaru zaangażowania przełożonego 
w pracę oraz istotnego odstępstwa od rozkładu normalnego wyników uzyskanych 
przy użyciu narzędzia do pomiaru nasilenia milczenia związek pomiędzy skłonno-
ścią do milczenia i autocenzurą a zaangażowaniem przełożonego w pracę obliczo-
no za pomocą współczynnika rho Spearmana (H2). Wyniki zostały przedstawione  
w tabeli 2.

Tabela 2. Korelacja rho Spearmana między skłonnością do milczenia,  
autocenzurą oraz przełamywaniem autocenzury a zaangażowaniem  
przełożonego w pracę

Zaangażowanie przełożonego w pracę
Skłonność do milczenia - 0,26***
Autocenzura -
Przełamywanie autocenzury 0,17*

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Im silniejsze zaangażowanie przełożonego w pracę, tym słabsza skłonność do 
milczenia. Natomiast wraz ze wzrostem zaangażowania przełożonego w pracę nasi-
la się gotowość do przełamywania autocenzury (co ustalono, wykraczając poza treść 
H2). W badaniach korelacyjnych nie odnotowano związku pomiędzy autocenzurą 
a zaangażowaniem przełożonego w pracę. Autocenzura to specyficzny rodzaj mil-
czenia, który motywowany jest potrzebą ochrony grupy. Osoby cechujące się silną 
autocenzurą nie ujawniają informacji o nieprawidłowościach we własnej grupie. 
Taki rodzaj identyfikacji z grupą, który przyczynia się do samoograniczenia w wy-
powiedziach na temat członków grupy wtedy, gdy ujawnianie informacji służy całej 
organizacji, może wymagać szczególnego prospołecznego nastawienia. Przyjęto za-
tem założenie, że zaangażowanie przełożonego w pracę ma istotne znaczenie dla 
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osób o silnej orientacji prospołecznej (w sytuacji podziału dóbr zachowanie równe-
go podziału pomiędzy siebie a drugą osobę). Celem sprawdzenia przypuszczenia, 
że skłonność do autocenzury jest niższa u ludzi o orientacji prospołecznej, którzy 
oceniają zaangażowanie przełożonego w pracę jako wysokie, zastosowano analizę 
wariancji jednej zmiennej ze zmienną zależną – skłonność do autocenzury i dwo-
ma zmiennymi niezależnymi: zaangażowanie przełożonego w pracę oraz orientacja 
prospołeczna. Podział na niskie i wysokie wyniki w przypadku obydwu zmiennych 
niezależnych uzyskano za pomocą średniej (poniżej średniej wyniki niskie, powyżej 
wyniki wysokie). Wyniki zostały przedstawione na rysunku 1. 

Rysunek 1. Poziom autocenzury w zależności od zaangażowania przełożonego 
w pracę oraz nasilenia orientacji prospołecznej 

Uzyskano efekt główny orientacji prospołecznej F(1) = 9,64, P<0,01 oraz efekt 
interakcji zaangażowania przełożonego w pracę i orientacji prospołecznej: F(1) = 
6,30, p<0,01. W przypadku niskiego zaangażowania szefa w pracę nasilenie orien-
tacji prospołecznej nie ma znaczenia w kształtowaniu skłonności do autocenzury. 
Jeżeli jednak zaangażowanie przełożonego w pracę jest oceniane jako wysokie, to  
w warunkach wysokiej orientacji prospołecznej autocenzura jest znacząco niższa 
niż w warunkach niskiej autocenzury. 

Celem sprawdzenia związku pomiędzy pozostałymi dwoma elementami kon-
tekstu organizacyjnego, uwzględnionymi w badaniach: stanowiskiem i rodzajem 
zatrudnienia a skłonnością do milczenia oraz autocenzurą (H3 i H4), przeprowa-
dzono dwukrotnie analizę porównywania średnich ze skłonnością do milczenia  
i autocenzurą jako zmiennymi zależnymi. Uzyskane wyniki prezentuje tabela 3. 
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Tabela 3. Porównanie średnich w grupach osób zajmujących stanowiska  
kierownicze i wykonawcze oraz grupach osób zatrudnionych na czas  
nieokreślony i czas określony 

Stanowisko Rodzaj zatrudnienia
kierownicze wyko- 

nawcze
t stałe na czas 

określony
t

Skłonność 
do milczenia

M=35,64 M=43,61 -2,32; 
p<0,05

- - -

Autocenzura - - - M=16,57 M=18,30 -2,37 
p<0,01

Osoby na stanowisku kierowniczym wykazują istotnie mniejszą skłonność do 
milczenia niż pracownicy na stanowisku wykonawczym, na co wskazuje wartość 
statystyki t-Studenta równa -2,32, przy p<0,05. Rodzaj zatrudnienia nie wiąże się  
z wielkością skłonności do milczenia. Ma natomiast związek z autocenzurą. Osoby 
zatrudnione na czas nieograniczony wykazują niższy poziom autocenzury w po-
równaniu do osób zatrudnionych na czas określony, czego dowodzi wartość staty-
styki t-Studenta, która wynosi -2,37, przy p<0,01.

Wnioski

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie istotnej roli uważności społecznej w mo-
dyfikacji zakresu milczenia w organizacji (H1). Przeprowadzone analizy ujawniły 
negatywny związek pomiędzy skłonnością do milczenia a uważnością społeczną. 
Osoby, względem których można oczekiwać, że w sytuacji współzależności spo-
łecznej będą wykazywały zrozumienie dla potrzeby autonomii drugiej osoby (a więc 
pozostawiające jej wybór działania), mają mniejszą skłonność do zachowywania 
milczenia w sytuacjach, w których dochodzi do naruszenia norm o charakterze bądź 
efektywnościowym, bądź etycznym (dotyczy to także milczenia motywowanego po-
trzebą ochrony własnej grupy, czyli autocenzury). Osoby takie w większym stop-
niu mają zaspokojone podstawowe potrzeby psychologiczne: autonomii, dobrych 
relacji z innymi ludźmi i kompetencji, a także można się spodziewać, że w swoich 
działaniach motywowane są wewnętrznie i wykazują determinację w dążeniu do 
celu. Dowodzi tego pozytywny związek pomiędzy przełamywaniem autocenzury 
a zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Uważność społeczna wyraża się prospo-
łecznym nastawieniem. Wyniki zaprezentowanych badań potwierdzają, że mniej 
milczą osoby, które dokonując podziału ograniczonych dóbr, dbają o równy podział 
(orientacja prospołeczna), a bardziej skłonne do milczenia są osoby, które nasta-
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wione są bądź na maksymalizację własnego interesu, bądź na powiększenie różnicy 
pomiędzy własnymi wynikami a wynikami drugiej osoby.

Zaangażowanie przełożonego w pracę, oceniane przez podwładnego, koreluje 
ujemnie ze skłonnością do milczenia i dodatnio ze skłonnością do przełamywania 
autocenzury (H2). Autocenzura, jako szczególny przypadek skłonności do milcze-
nia, bo motywowany chęcią ochrony grupy, jest niższa w warunkach zaangażowania 
przełożonego w pracę wtedy, gdy osoba wykazuje się wysoką prospołecznością. 
Prospołeczność – jako zasadniczy motyw osób podejmujących działania na rzecz 
organizacji w taki sposób, że wbrew interesom grupy (a przynajmniej niektórych 
jej członków) ujawniają informacje na temat nieprawidłowości mających miejsce 
w grupie – okazuje się odgrywać w przypadku autocenzury rolę szczególną. Sama 
postawa przełożonego, jako czynnik kontekstowy, nie jest bowiem wystarczającym 
powodem do jej ograniczenia. Dopiero interakcja z właściwościami osoby, jej pro-
społecznym nastawieniem, decyduje o redukcji autocenzury. Pozostałe dwa ele-
menty kontekstu: zajmowane stanowisko oraz rodzaj zatrudnienia, także odgrywają 
rolę w redukcji milczenia i jej odmiany, jaką jest autocenzura (H3 i H4). Osoby 
na stanowiskach kierowniczych mają mniejszą skłonność do milczenia niż osoby 
zajmujące stanowiska wykonawcze. Posiadana władza wydaje się skłaniać do ujaw-
niania informacji, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania organizacji. 
Jednak władza nie modyfikuje milczenia motywowanego chęcią ochrony grupy 
(autocenzura). Ten rodzaj milczenia ulega natomiast redukcji wówczas, gdy pra-
cownik ma większe poczucie bezpieczeństwa wynikające z umowy zapewniającej 
stałe zatrudnienie. Umowa na czas ograniczony często wiąże się z nadzieją na stałe 
zatrudnienie, to natomiast może stwarzać szczególną wrażliwość na oczekiwania 
innych członków grupy (a tym samym troskę o to, żeby nie ujawniać informacji, 
które mogą im szkodzić), od których oceny własnego działania może – zgodnie  
z wyobrażeniami pracownika – zależeć przyszła forma zatrudnienia. Tym samym,  
w warunkach umowy na czas określony, nasila się motywacja do działania na rzecz 
interesu własnego i zaniechanie działań, które mogłyby temu interesowi zaszkodzić. 

Przedstawione w artykule badania nie są wolne od ograniczeń. Rzetelność skali 
autocenzury okazała się niska, jednak zaprezentowano wyniki, wspierając się wyni-
kami badań uzyskanymi przez Lesickiego (2014), w których rzetelność skali auto-
cenzury osiągnęła satysfakcjonującą wartość (α Cronbacha = 0,71). Zastosowanie 
skali w warunkach polskich wymaga dalszych badań, a rezultaty uzyskane na jej pod-
stawie wymagają potwierdzenia. Dalszych analiz wymaga także związek pomiędzy 
skłonnością do milczenia a uważnością społeczną, a w szczególności zastosowanie 
bezpośredniej miary uważności społecznej, jaką jest zestaw decyzji dotyczących 
wyboru opcji, spośród których jedne świadczą o uwzględnianiu przede wszystkim 
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własnego interesu, inne zaś o gotowości do pozostawiania wyboru drugiej osobie, 
przy jednoczesnym samoograniczeniu (Doesum i wsp., 2013). 

Niezależnie jednak od ograniczeń, przedstawione badania potwierdzają rolę 
prospołeczności w limitowaniu milczenia oraz znaczenie zaangażowania w pracę 
bezpośredniego przełożonego, a także zajmowanego stanowiska oraz rodzaju umo-
wy. Określenie warunków, które sprzyjają milczeniu lub go ograniczają, ma istotne 
znaczenie, ponieważ tendencja do zachowania milczenia w obliczu problemów or-
ganizacyjnych jest często nierozpoznana przez menedżerów, dla których brak wia-
domości to dobra wiadomość (Morrison, 2014). Przełożeni mogą być także prze-
konani, że pracownicy nie widzą żadnych przeszkód w komunikacji oddolnej, nie są 
więc świadomi przyczyn, dla których pracownicy milczą, takich jak np. solidarność 
grupowa czy obawy przed konsekwencjami zabierania głosu. Tym samym nieinten-
cjonalnie wzmacniają istniejące struktury władzy, stojące na drodze do efektywnego 
rozwiązywania problemów organizacyjnych (Detert, Trevino, 2010). Wyniki badań 
wskazują tymczasem, że grupy i organizacje osiągają lepsze wyniki, jeżeli pracow-
nicy dzielą się swoimi uwagami i pomysłami. Pozwalają one na wykorzystywanie 
pojawiających się okazji do wprowadzania usprawnień, rozwiązywanie niektórych 
problemów i podejmowanie lepszych jakościowo decyzji. Jednocześnie należy pod-
kreślić, że zabieranie głosu nie zawsze jest korzystne dla efektywności organizacji. 

Na przykład Morrison (2011) zwraca uwagę na to, że milczenie może być po-
mocne w utrzymywaniu pozytywnych relacji w organizacji, a nie tylko stanowić 
negatywne zjawisko społeczne. Milczenie może być przejawem lojalności wobec 
przełożonych i organizacji jako całości, co w niektórych sytuacjach może znacząco 
usprawniać działania organizacyjne. Jak przekonują badania, przywództwo transfor-
macyjne może prowadzić jednocześnie do zachowania milczenia i zabierania głosu 
(Wang i wsp., 2011). Ponadto badania nad zjawiskiem prospołecznego łamania re-
guł (pro-social rule breaking, PRSB) wykazują, że pracownicy świadomie podejmują 
działania niezgodne z panującymi zasadami, motywowani chęcią efektywnego wy-
konania zadania lub dobrej współpracy z klientami zewnętrznymi (Morrison, 2006; 
Dahling i wsp., 2012). Milczenie i zabieranie głosu w organizacji nie jest zatem 
prostym przeciwieństwem, które przynosi jednoznacznie złe (milczenie) lub dobre 
(zabieranie głosu) skutki.
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Silence in the Organization: The Role of  Social Mindfulness  
and Contextual Factors

Summary
This paper presents the results of  the research into silence in the organization, 
which is understood as a conscious decision not to voice one’s own objections to-
wards perceived wrongdoings or improper behavior. The significance of  research 
into silence is visible in both the sphere of  productivity and ethics. The costs of  
such silence can be felt in lower productivity, lower team effectiveness, and lower 
individual creativity. This is why it is important to define factors that can modify 
the intensity of  silence. Their character is both individual and contextual. Social 
mindfulness—the tendency of  the individual to act in a manner recognizing the 
need of  autonomy of  other people as well as an orientation aiming at the good of  
others—is an individual factor. Among contextual factors taken into account in the 
research are the engagement of  the manager in work as assessed by the employee, 
position in the hierarchy, and type of  employment. The results of  research as con-
ducted in various organizations show that silence is reduced in the case of  people 
considered as being socially mindful as well as in managerial positions. Silence is 
stronger in the case of  lower manager engagement. If  the silence is motivated by 
a need to protect one’s own group, it intensifies in the case of  defined–period em-
ployment contracts. 
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w psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i zarządzania, bada relacje 
w organizacji, z uwzględnieniem ich potencjału komunikacyjnego, analizuje takie 
zagadnienia, jak: kontrakt psychologiczny, sprawiedliwość organizacyjna, otwartość 
komunikacyjna oraz psychologiczne aspekty wiedzy w organizacji. Prowadzi szko-
lenia praktyczne dla firm, których przedmiotem są: negocjacje w biznesie, komuni-
kacja w organizacji, psychologiczne aspekty zarządzania. 
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