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Metodologiczne problemy badania procesu politykowania w organizacji
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Wprowadzenie

Dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie politykowania organizacyjnego 
daje możliwość przyjęcia różnych perspektyw badawczych jako podstawy rozwa‑
żań o strategicznej roli tego zjawiska, zatem należy budować teorię politykowania 
i umieszczać w szerszym kontekście z uwzględnieniem maksymalnie wielu perspektyw 
badawczych. Ów metodologiczny pluralizm powinien zostać uzupełniony stosowa‑
niem podejścia wielopoziomowego, co ułatwiłoby zrozumienie złożonych zjawisk 
organizacyjnych [25]. Obecnie wiele mówi się także o konieczności przeprowadzania 
gruntownych badań wielopoziomowych łączących mikro‑ i makropodstawy polityko‑
wania. W odniesieniu do politykowania postulat ten wskazywałby na potrzebę ujęcia 
wielopoziomowego dążącego do przedstawienia, w jaki sposób mikro‑ i makroczyn‑
niki wchodzą w interakcje skutkujące wzmacnianiem lub osłabianiem politykowania. 
Drugim ważnym wkładem w teorię politykowania w organizacjach powinno być 
prowadzenie analizy na poziomie całej organizacji, który to poziom nie skupiał – jak 
dotąd – uwagi naukowców rozpatrujących proces politykowania. Należy jednak zacząć 
od wskazania różnorodności koncepcji politykowania organizacyjnego, wynikającej 
z niejednoznaczności w definiowaniu tego zjawiska.
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1.  Politykowanie organizacyjne – problemy definicyjne

Mimo że politykowanie stanowi nieodłączną część życia każdej organizacji [16, 32, 
41], to wciąż nie cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy. Pod koniec lat 70. i na 
początku 80. XX wieku pojawiła się grupa opracowań podejmujących zagadnienia 
politykowania organizacyjnego [12, 22, 23, 34, 36, 41, 45, 48], lecz okres zaintere‑
sowania tematem był stosunkowo krótki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogły 
leżeć w trudnościach, z jakimi mierzyli się naukowcy podejmujący pierwsze próby 
zdefiniowania i zmierzenia tego trudnego do uchwycenia zjawiska. Przed przystąpie‑
niem do niezwykłego zadania, jakie niewątpliwie stanowi analiza badań naukowych 
przeprowadzonych w obszarze politykowania, niezbędne jest uzgodnienie, co będzie 
stanowić przedmiot takiej analizy.

Przegląd literatury podejmującej kwestie politykowania organizacyjnego (ang. orga‑
nizational politics – OP) pozwala na postawienie wniosku, że żadna z definicji tego 
zjawiska proponowana przez autorów nie znalazła powszechnego uznania [4, 7, 8, 
20, 41]. Co więcej, praktycznie każde opracowanie zawiera sformułowania mówiące 
o dużych trudnościach wiążących się z próbą ujęcia tematu w normy definicji. W roku 
1990 ukazał się artykuł traktujący w całości o problemie definiowania politykowania 
organizacyjnego [7], w którym autorzy dokonali wprawdzie przeglądu i syntezy wielu 
definicji zaproponowanych w literaturze, ale nie przedstawili własnej wersji definicji 
politykowania organizacyjnego.

W swojej nowatorskiej pracy koncepcyjnej Ferris i inni [20, s. 145] zdefiniowali 
politykowanie organizacyjne jako „proces wpływu społecznego, w którym zachowanie 
ma na celu maksymalizację krótkoterminowego lub długoterminowego interesu wła‑
snego, który jest albo zgodny z interesem innych, albo jest osiągany kosztem interesu 
innych ludzi”. Co ważne, jest to zgodne z twierdzeniami wcześniejszych teoretyków 
[22, 41], którzy twierdzą, że to nie faktyczne politykowanie (lub zachowanie poli‑
tyczne) ma największe konsekwencje organizacyjne, ale subiektywne postrzeganie 
politykowania w miejscu pracy, czy to faktycznego, czy też nie, którego skutkiem są 
zazwyczaj niepożądane reakcje i zachowania. Jest to zgodne z koncepcją Lewina, 
według której reakcja jednostek opiera się raczej na postrzeganiu rzeczywistości 
niż na obiektywnej rzeczywistości [7, 8]. Dlatego proponuje się, aby w obecnym 
badaniu wykorzystać następującą definicję Ferrisa i innych [14, s. 235] – postrzeganie 
politykowania organizacyjnego „polega na wyrachowanych zachowaniach jednostki 
i jest definiowane jako subiektywna ocena dokonywana przez jednostkę tego, w jakim 
stopniu współpracownicy i przełożeni, którzy wykazują takie wyrachowane zacho‑
wanie charakteryzują miejsce pracy”.

Analiza definicji politykowania organizacyjnego, które pojawiły się w opracowa‑
niach naukowych [1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 53], pozwala stwierdzić występowanie 
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kilku cech wspólnych. Jedno z założeń głosi, że działania polityczne stanowią sposób 
wywierania wpływów społecznych. Drugie pojęcie odnosi się do zachowań o cha‑
rakterze politycznym, mających na celu wspieranie lub ochronę interesów jednostki. 
Ostatnim pojęciem występującym w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni 
w wielu definicjach jest konieczność występowania przynajmniej dwóch stron, któ‑
rych interesy mogą być ze sobą sprzeczne. Ujęcie tych pojęć w ramach jednej, ogólnej 
definicji pozwala na postrzeganie problemu politykowania organizacyjnego jako 
zjawiska wyrażającego się w próbach wywierania wpływu społecznego na osoby 
mogące być źródłem korzyści służących wspieraniu lub ochronie interesów podmiotu 
wywierającego wpływ [4].

Politykowanie organizacyjne jest pojęciem kontrowersyjnym. Chociaż trudno się 
spierać co do istnienia polityki wewnętrznej w każdej organizacji [19, 38, 39, 52], wciąż 
niewiele wiadomo o jej naturze i granicach [36, 30, 4]. W literaturze dominują dwa 
podejścia do tego problemu. Pierwsze z nich skupia się na technikach oddziaływania 
stosowanych przez pracowników, które stanowią najlepszy przykład zachowania 
politycznego. Jedna ze ścieżek badawczych proponuje zbiór różnych typologii taktyk 
oddziaływania, a także ich potencjalne źródła i skutki [11, 30]. Drugie podejście, 
opracowane nieco później, kładzie większy nacisk na subiektywne postrzeganie 
politykowania organizacyjnego przez pracowników niż na zachowania polityczne 
bądź taktyki oddziaływania. Zgodnie z tym, co sugerują w swoich opracowaniach 
Kacmar i Ferris [29, s. 193–194] oraz Kacmar i Carlson [28, s. 630], postrzeganie 
politykowania organizacyjnego stanowi wyraz opinii respondentów o stopniu upo‑
litycznienia ich środowiska pracy oraz o występowaniu praktyk umożliwiających 
osiąganie korzyści przez inne osoby, czyli występowaniu zjawisk, które zdaniem 
pracowników są nieuczciwe i niesprawiedliwe.

Politykowanie organizacyjne jest zjawiskiem wszechobecnym i zagadnieniem 
nieodłącznie związanym z rzeczywistością organizacji. Politykowanie w organizacji 
objawia się poprzez walkę o środki, konflikty osobiste, walkę o władzę, budowanie 
własnej pozycji, kontrolę dostępu do informacji, niepokazywanie autentycznych 
intencji, tworzenie koalicji itd. Sposób, w jaki pracownicy postrzegają polityczny 
charakter ich środowiska pracy ma wpływ zarówno na to, jak widzą swoją firmę, 
współpracowników, jak i na produktywność, zadowolenie i fluktuację pracowni‑
ków [16]. Kultura organizacji jest zatem determinowana przez stopień aktywności 
politycznej w tej organizacji i sposób, w jaki pracownicy tej organizacji reagują na 
te zjawiska.

Znaczna część prac badawczych o charakterze praktycznym opiera się na modelu 
pojęciowym zaproponowanym przez trójkę autorów: Ferrisa, Russa i Fandta [20] 
głoszących pogląd, według którego w warstwie pojęciowej charakter badanego 
zjawiska najlepiej wyraża pojęcie stanu subiektywnego. Późniejsze opracowania 
zawierają badania sposobów postrzegania politykowania organizacyjnego oraz jego 
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negatywnego wpływu na pracowników [17, 18]. Większość badań praktycznych 
wskazuje na występowanie istotnej zależności pomiędzy postrzeganiem politykowania 
organizacyjnego a negatywnymi skutkami widocznymi w pracy, takimi jak: wysokie 
wskaźniki nieobecności w pracy, zamiar jej zmiany, stany niepokoju i stresu oraz brak 
zadowolenia z wykonywanej pracy, niewielkie zaangażowanie, słabe wyniki czy niski 
stopień utożsamiania się z organizacją [27].

2.  Pomiar politykowania organizacyjnego

Wspomniane w pierwszej części opracowania zawierają propozycję metody 
pomiaru percepcji politykowania w organizacji o nazwie „skala percepcji polityko‑
wania organizacyjnego” (ang. perception of organizational politics scale – POPS). Roz‑
wój skali percepcji politykowania organizacyjnego rozpoczął się ponad dwie dekady 
temu. Odkąd w 1989 roku Ferris i inni [20] opublikowali pierwotną koncepcję modeli 
postrzegania politykowania organizacyjnego, zaobserwowano wzmożone zaintereso‑
wanie tym obszarem. Ferris i Kacmar [16] opracowali pierwotną skalę 5‑ punktową 
POP (ang. perception of organizational politics). Jednolita skala politykowania orga‑
nizacyjnego opracowana przez Ferrisa i Kacmara [16] uwzględniała jedynie mikro‑
charakterystyki i traktowała politykowanie jako zmienną jednowymiarową. Z kolei 
inne dość liczne badania podkreślają, że politykowanie w organizacjach ma wiele 
postaci i nie da się go sprowadzić do jednego wymiaru. Rozpatrywanie wymiarów 
politykowania we wzajemnych związkach pozwoli uchwycić całą gamę ich odcieni, 
oddać ich złożoność i związane z nimi różnice.

Podejście to zostało poddane dogłębnym analizom w rozlicznych opracowaniach 
autorów, takich jak: Ferris, Kacmar czy wielu innych [16, 17, 18, 19, 20, 28, 29]. 
Pomimo znacznej uwagi badawczej, w tym dwóch przeglądów literatury na temat 
politykowania organizacyjnego i wydanej książki [49], nie opublikowano do tej pory 
żadnych metaanalitycznych opracowań na ten temat. Co ważniejsze, wyniki doty‑
czące politykowania organizacyjnego są niejednoznaczne, pozostawiając wielkości 
i kierunek różnych relacji do zbadania, a i skuteczność modeli koncepcyjnych jest 
nieustalona. Tak więc, aby dojść do statystycznego konsensusu i aby lepiej zrozumieć 
zjawisko skutków politykowania organizacyjnego, należy zastosować metaanalityczne 
procedury do zbadania związku między postrzeganiem politykowania organizacyj‑
nego przez pracowników i najczęściej badanymi zmiennymi na poziomie jednostki 
(zadowolenie z pracy, stres w pracy, rotacja pracy, zaangażowanie organizacyjne oraz 
indywidualna wydajność) oraz zmiennymi na poziomie organizacji (np. wskaźniki 
finansowe).

Od tego czasu opracowano kilka skal wielowymiarowych, starając się lepiej zrozu‑
mieć różne zawiłości zjawiska procesu politykowania organizacyjnego. Wykorzystując 
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12‑ punktową skalę, zawężoną z dużo większej puli elementów, Kacmar i Ferris [29] 
prawdopodobnie jako pierwsi zmierzyli politykowanie organizacyjne wielowymia‑
rowo, znajdując trzy wymiary, które oznaczyli jako „ogólne zachowania polityczne” 
(czynnik 1), „zgadzanie się na odniesienie sukcesu” (czynnik 2), „wynagrodzenie 
i awans” (czynnik 3). Z czasem podejście to ewoluowało, w późniejszych projektach 
badawczych nad rozwojem skali Kacmar i Carlson [28] kilkakrotnie wprowadzali 
zmiany do oryginalnej skali 12‑ punktowej i znaleźli te same trzy wymiary. Reprezen‑
tatywne elementy na skali politykowania organizacyjnego obejmują odpowiednio trzy 
czynniki, takie jak: „ludzie w tej organizacji próbują budować swoją pozycję przez 
niszczenie pozycji innych”, „czasem lepiej jest mówić innym to, co chcą usłyszeć, 
niż mówić prawdę” i „określona polityka dotycząca wynagrodzenia i awansów nie 
ma nic wspólnego z tym, jak ustala się płace i decyduje o awansach”. Współczynnik 
α Cronbacha dla tej skali wynosi 0,9, co bardzo dobrze świadczy o jej rzetelności, 
gdyż zazwyczaj wartość powyżej 0,7 jest uznawana za wystarczającą.

3.  Analiza politykowania organizacyjnego – problemy 
metodologiczne

Definicje i badania przedstawione powyżej w skrócie pozwalają sformułować 
definicję politykowania organizacyjnego, która spełnia pewne niezbędne warunki. 
Po pierwsze, odpowiednia definicja pozwoliłaby przeprowadzić analizę na poziomie 
mikro i makro, tzn. rozpatrzyć zachowania polityczne jednostki i organizacyjne. 
Po drugie, umożliwiłaby wykorzystanie politykowania w innych procesach niż decy‑
zyjne i dotyczących alokacji zasobów. Po trzecie, każda właściwa definicja polityko‑
wania musi wyraźnie rozróżniać zachowania polityczne i niepolityczne.

W teorii zarządzania dominują pojęcia bądź z perspektywy mikro bądź makro. 
Dla politykowania przyjęcie stanowiska mikro albo makro grozi niepełnym pojmowa‑
niem zachowań zachodzących na każdym z poziomów [43, 44], a także namnażaniem 
różnych paradygmatów badawczych. Niewątpliwie różnorodność paradygmatów 
przynosi wiele korzyści, jednak z punktu widzenia rozwoju nauki cenna jest także 
synteza paradygmatów, a nie tylko ich ewolucja i ich zwielokrotnianie [40, 44]. Nad‑
rzędnym celem, jaki przyświeca badaczom w naukach o organizacji w badaniach 
zarówno na poziomie „mikro” (indywidualnym, grupowym), jak i „makro” (teoria 
organizacji, zarządzanie strategiczne), jest bez wątpienia tworzenie wartości (value 
creation) [9]. Podejście mikro jest właściwe dla psychologii i koncentruje się na 
zrozumieniu myśli, odczuć i działań jednostek. Podejście makro jest właściwe dla 
socjologii i ekonomii oraz skupia się na zrozumieniu organizacji i rynków. Po środku 
tych podejść jest psychologia społeczna, w której można osadzić proces politykowania 
organizacyjnego.
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Należy mieć na uwadze, że gdy badanie zaczyna obejmować wiele poziomów ana‑
lizy, staje się bardziej złożone, a badacz musi zachować czujność z kwestii dokładnego 
wyrażania podstaw teoretycznych swoich prac. Rousseau [43] zaproponowała ramy 
pomocne w nakierowywaniu takich wysiłków. Stwierdziła ona bowiem, że badacze 
muszą jednocześnie rozważać poziomy teorii, pomiaru i analizy, odpowiednie dla 
konstruktów obecnych w ich dociekaniach. Takie zalecenie metodologiczne, bez wąt‑
pienia, powinno przyświecać badaniu procesu politykowania. Poziom teorii dotyczy 
poziomu ogniskowego, w odniesieniu do którego mają powstać pewne stwierdzenia 
uogólnione. Poziom pomiaru odnosi się do jednostki bezpośrednio powiązanej 
z danymi, podczas gdy poziom analizy to jednostka, do której przypisuje się dane 
dla celów testowania hipotez i analizy statystycznej [25].

Punktem wyjścia dla analizy politykowania organizacyjnego powinny być badania 
jakościowe w celu znalezienia jego czynników, a w następnej kolejności badania ilo‑
ściowe, których wyniki dadzą możliwy do uogólnienia obraz politykowania. Przede 
wszystkim w podejściu jakościowym jest ważny paradygmat interpretywistyczny [33] 
zakładający, że aby wytłumaczyć zachowanie ludzi, konieczne jest zrozumienie 
sensu tego zachowania z perspektywy uczestników [2, 43]. Badania jakościowe 
wykorzystują szeroki wachlarz różnych metod o podłożu epistemologicznym [3, 5, 
6, 21, 24, 42, 46]. Charakterystyczne dla tych metod jest jednak posiadanie pewnych 
istotnych właściwości wspólnych, które pozwalają na wyodrębnienie spójnej grupy 
metod jakościowych, zwłaszcza w opozycji do narzędzi ilościowych [3, 5, 6, 21, 35, 
37, 47]. Metody jakościowe charakteryzują się podejściem holistycznym i kontek‑
stowym, co oznacza, że każde badane zjawisko społeczne powinno być ujmowane 
całościowo oraz w odniesieniu do specyficznego kontekstu, w którym zachodzi. 
Po trzecie, podejście jakościowe jest zorientowane na proces, co oznacza, że jest 
przede wszystkim zainteresowane mechanizmami leżącymi u podstaw różnych 
zdarzeń i zachowań oraz ich dynamiką. Powyższe właściwości podejścia jakościo‑
wego determinują odmienny sposób stawiania pytań badawczych niż ma to miejsce 
w badaniach ilościowych [9, 21].

Opisanie świata wymaga zarówno liczb, jak i słów – jak słusznie zauważają Miles 
i Huberman [37, s. 42], zatem ustalenie, kiedy należy stosować dane ilościowe, 
kiedy jakościowe, a kiedy łączyć oba rodzaje danych jest niezwykle ważne. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że metoda studium przypadku pozwala na generalizację, 
chociaż opiera się ona na całkowicie odmiennej logice niż w badaniach ilościowych. 
W badaniach ilościowych możliwość generalizacji dotyczy populacji, w badaniach 
studium przypadku odnosi się do teorii [50, 51, 10, 37]. Materiał badawczy zebrany 
w postaci danych ilościowych może wskazywać na istnienie istotnych relacji między 
wymiarami politykowania organizacyjnego a innymi badanymi zjawiskami. Natomiast 
dane jakościowe pozwalają na zrozumienie powodów istnienia tych związków i mogą 
sugerować teorię będącą podstawą związków ujawnionych przez dane ilościowe.
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Podczas przeprowadzania stadium przypadku istotną rolę pełni nie tylko triangula‑
cja metod badawczych, lecz także triangulacja wiedzy badawczy, chociażby ze względu 
na fakt uzyskiwania z reguły potężnej ilości słabo strukturalizowanych informacji. 
Należy zatem pamiętać, że udział w badaniu większego zespołu badaczy wzmacnia 
twórczy potencjał badania oraz pomaga uniknąć stronniczości oceny w interpreta‑
cji danych. Spójność obserwacji wielu badaczy o różnej, komplementarnej wiedzy 
wzmacnia podstawy formułowanych twierdzeń i zwiększa wiarygodność uzyskanych 
wyników [10, s. 538] oraz powoduje wzrost prawdopodobieństwa uzyskania nowego, 
oryginalnego spojrzenia na badane zagadnienie.

Jednak aby korzystać z metody triangulacji, niezbędne jest poprzedzenie wspo‑
mnianych czynność badawczych przemyślanym planem badań. Triangulacja może 
być traktowana jako alternatywa dla tradycyjnych kryteriów jakości badań (takich 
jak rzetelność i trafność), w szczególności w badaniach o charakterze jakościowym. 
Ponadto triangulacja może być również używana dla pogłębienia badań, a w szcze‑
gólności do poszerzenia wiedzy o kontekście badanego zjawiska (tutaj politykowania 
organizacyjnego) oraz zapewni wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie 
błędu pomiaru. Triangulacji należy upatrywać nie tylko w możliwości zwiększania 
zaufania do otrzymywanych wyników, ale przede wszystkim w możliwości głębszego 
zrozumienia politykowania organizacyjnego i możliwości generowania nowych 
sposobów jego wyjaśniania.

4.  Podsumowanie i przyszłe kierunki badawcze

Wszechstronny przegląd badań naukowych na temat politykowania w organi‑
zacji pozwolił na wyodrębnienie kluczowych procesów zachodzących wewnątrz 
pojedynczej osoby, ważnych wpływów kontekstualnych, przesłanek politykowania 
organizacyjnego oraz procesów przebiegających w grupie – wszystko to pod kątem 
najnowszych kierunków studiowania. Dotychczasowe dokonania w dziedzinie badań 
nad politykowaniem przede wszystkim zostały poczynione na gruncie psychologii 
i psychologii społecznej. Co więcej, wyniki dotychczasowych badań unaoczniają, 
że pomiar i ocena politykowania dokonywana jest przede wszystkim na poziomie 
pojedynczych osób lub grup osób. Tymczasem rozpatrywanie politykowania na pozio‑
mie całej organizacji praktycznie nie występuje – stąd chęć zgłębienia zagadnienia.

Dyskursywny przegląd literatury w tym obszarze wraz z analizą dotychczas prze‑
prowadzonych badań empirycznych na płaszczyźnie politykowania podpowiada, 
że jest wysoce prawdopodobne, iż różne wymiary politykowania mogą mieć różne 
determinanty i skutki występujące w organizacjach. Dostarcza to argumentów na 
rzecz zasadności konceptualizacji i pomiaru procesu politykowania w ujęciu wielowy‑
miarowym. Po dogłębnym przestudiowaniu literatury przedmiotu stwierdzono kilka 
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luk badawczych. Politykowanie organizacyjne to względnie nowy obszar badawczy 
i jest niezwykle trudno odwzorować wszystkie konfiguracje elementów z powodu 
ich różnorodności, złożoności, a także wielorakich interakcji. Teoria politykowania 
w ograniczonym stopniu pozwala stwierdzać występowanie politycznej działalności 
na poziomie całej organizacji, w zawiązku z tym uzupełnienie warstwy teoretycznej 
w tym zakresie pozostaje nadal aktualne.

Literatura traktująca o roli cech osobowości i zaangażowania pracowników w pro‑
ces politykowania organizacyjnego jest zaskakująco wąska. Dlatego też konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych badań, aby zdefiniować cechy osobowości na podstawie 
wzorców zachowań w odniesieniu do politykowania organizacyjnego i wypełnić lukę 
badawczą w tym aspekcie.

Powszechnie uważa się, że politykowanie organizacyjne oraz postrzeganie polity‑
kowania ma negatywny wpływ na pracowników i środowisko pracy [17, 18, 19, 36, 26, 
27, 32]. Ferris i inni [20] twierdzą, że POP niekorzystnie wpływa na zaangażowanie 
w pracę, zadowolenie z pracy, rotację i absencję, a dodatkowo wzmacnia poziom stresu 
organizacyjnego. Badacze sugerują, że środowiska, gdzie politykowanie organizacyjne 
jest znaczne, są odpowiedzialne za negatywne konsekwencje dla organizacji, w tym 
spadek wydajności organizacji i obniżoną jej rentowność [20, 27, 32]. Jednakże bada‑
nia tych relacji dały niespójne wyniki, stąd potrzeba dodatkowych badań.

Następne ograniczenie wynika z wielopoziomowości rozpatrywanego zjawiska, 
jakim jest politykowanie organizacyjne. Większość badań w dziedzinie zarządzania 
zgłębia zjawiska, badając je na pojedynczych poziomach analizy (np. osoby, grupy/
zespołu, organizacji, branży, kraju, regionu geograficznego). Jednak w miarę jak 
dyscyplina naukowa dojrzewa, badacze rozwijają bardziej złożone rozumienie zja‑
wisk, dzięki użyciu wielopoziomowego podejścia. Dzięki optyce wielopoziomowej 
możliwe jest odkrycie intensywności zachowań politycznych. Uwaga jest skierowana 
na kontekst, w którym zachodzi zachowanie i podkreśla wielorakie konsekwencje 
zachowania na różnych szczeblach organizacji społecznej [31]. Korzystanie z takiego 
podejścia pozwala oddawać bogactwo zachowań politycznych, zwraca uwagę na 
kontekst, w którym zachodzi zachowanie, a także naświetla mnogość konsekwencji 
zachowania widocznych na rozpiętych na wielu poziomach analizy. Należy również 
mieć na uwadze, że dominująca logika w zakresie badań wieloszczeblowych jest taka, 
że szerszy kontekst, wewnątrz którego są zagnieżdżone procesy niższego szczebla, 
wywiera silniejszy wpływ w dół, a zmienne niższego szczebla wywierają słabszy 
wpływ w górę.

Ponadto należy wyraźnie zdefiniować niezgodność między stosunkiem do polity‑
kowania organizacyjnego a przekonaniem o politykowaniu organizacyjnym, aby zro‑
zumieć polityczne i apolityczne zachowania pracowników. Istnieje zasadnicza różnica 
między unikaniem politykowania organizacyjnego w sposób nieuświadomiony, 
a byciu świadomym możliwości i wpływu procesu politykowania organizacyjnego, 
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ale jednocześnie świadomym unikania go. W tym kierunku również konieczne są 
dalsze badania.

Innym z ograniczeń badań prowadzonych w odniesieniu do politykowania orga‑
nizacyjnego, otwierającym jednocześnie obszar dla dalszych analiz, jest ich sta‑
tyczny wymiar. Wielokrotnie badano poziom i intensywność zachowań politycznych 
w danym punkcie czasu, co powoduje, że badania stanowią więc swoistą fotografię 
badanych organizacji. Skoro politykowanie może, a nawet powinno być analizowane 
w ujęciu procesowym, warto byłoby w przyszłości pokusić się o zaprojektowanie 
badań podłużnych, które dałyby możliwość bliższego spojrzenia na dynamikę tego 
procesu. W celu pełniejszego zanalizowania podjętego w badaniach problemu, wraz 
z jego dynamiką w dłuższym okresie czasu, należałoby powtórzyć badania na tej 
samej próbie za kilka lat, co z pewnością wzbogaciłoby obraz wnioskowania. Rozwój 
rzetelnych miar oraz ich użycie co roku umożliwiłoby też sprawdzenie replikacyj‑
ności wyników przeprowadzonych badań, decydując tym samym o uniwersalności 
wyłonionych i stosowanych miar.

Wreszcie dotychczas przeprowadzone badania empiryczne, zarówno jakościowe, 
jak i ilościowe, nie objaśniły wyznaczników, konsekwencji i przebiegu procesu polity‑
kowania w różnych warunkach kulturowych. Dlatego też sugeruje się wykorzystanie 
triangulacji jako metody przeprowadzania badań nad politykowaniem organizacyj‑
nym w przyszłości. Opisane powyżej ograniczenia otwierają pole do przyszłych badań 
oraz wskazują na dalsze perspektywy analiz w dziedzinie procesu politykowania 
w organizacji.
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METODOLOGICZNE PRObLEMY bADANIA PROCESU 
POLITYKOWANIA W ORGANIZACJI

Streszczenie

Wielowątkowość badań nad politykowaniem w organizacjach powoduje, że ta proble‑
matyka jest trudnym obszarem refleksji teoretycznej. Celem niniejszego opracowania jest 
próba uporządkowania kwestii znaczących naukowo, takich jak: pojmowanie politykowania 
(zwłaszcza w psychospołecznym nurcie teorii organizacji), kwestia wielowymiarowości tego 
konstruktu oraz metodologiczne problemy badania procesu politykowania w organiza‑
cjach. Ostatnim z celów, jaki przyświeca autorom, jest krytyczny przegląd najważniejszych 
dokonań teoretycznych i empirycznych wraz z kwestią pomiaru zjawiska, który umożliwił 
rozpoznanie luk poznawczych, a przede wszystkim uwidocznił wyraźny niedostatek analiz 
politykowania organizacyjnego prowadzonych na poziomie całej organizacji, bowiem wyniki 
dotychczasowych badań unaoczniają, że pomiar i ocena politykowania jest dokonywana 
przede wszystkim na poziomie pojedynczych osób lub grup osób.

Słowa kluczowe: politykowanie organizacyjne, skala postrzegania 
politykowania organizacyjnego, triangulacja

METHODOLOGICAL PRObLEMS OF STUDYING THE PROCESS 
OF POLITICS IN THE ORGANIZATION

Abstract

Multi ‑layered nature of research on politics in organizations makes that this issue is a difficult 
area of theoretical reflection. The purpose of this paper is to organize scientifically important 
issues, such as understanding of politics (especially in the psycho ‑social trend of the organi‑
zation theory), the issue of multidimensionality of this construct and methodological problems 
of studying the process of politics in organizations. The last objectives the authors have is to 
critically review major theoretical and empirical achievements, as well as the issue of measuring 
the phenomenon, which has enabled them to identify cognitive gaps, and which above all 
has highlighted the distinct deficiency of analyses of organizational politics conducted on the 
level of the whole organization as the findings of the research done so far show that politics is 
measured and evaluated primarily at the level of individuals or groups of individuals.

Key words: organizational politics, perception of organizational 
politics scale, triangulation
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