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Kwestie metodyczne badań kulturowych w organizacjach

JOANNA MRÓZ*

KWESTIE METODYCZNE bADAń 
KULTUROWYCH W ORGANIZACJACH

Wprowadzenie

Po swoistej modzie na kulturę organizacyjną, lansowanej zwłaszcza w latach 80. 
XX wieku, kiedy to traktowano ją jako remedium na wszelkie bolączki organizacji 
oraz po kłopotach przedsiębiorstw, posiadających rzekomo „idealną kulturę organi‑
zacyjną”, zaczęto kwestionować zasadność zajmowania się kwestiami kulturowymi 
w organizacji.

Obecnie w zasadzie nie podważa się konieczności i celowości przeprowadzania 
badań kulturowych w przedsiębiorstwach, a aspekt kulturowy uznaje się za jeden 
z kluczowych dla sprawnego funkcjonowania organizacji oraz osiągania przewagi 
konkurencyjnej. Kwestią sporną pozostaje natomiast dobór odpowiednich metod 
i narzędzi, tak aby przeprowadzone badania jak najlepiej odzwierciedlały złożony 
charakter i niejednoznaczność omawianego zjawiska.

Celem artykułu jest przedstawienie, w ujęciu deskrypcyjno ‑komparatystycznym 
różnych, wybranych podejść badawczych i metodyk stosowanych w badaniach kul‑
turowych zarówno w odniesieniu do otoczenia organizacji, na poziomie makro, 
jak i kultury organizacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa.

1.  Istota kultury i kultury organizacyjnej

Kultura jako pojęcie złożone i niejednoznaczne zyskała w literaturze szereg defi‑
nicji i koncepcji koncentrujących się na różnych jej aspektach. Poszczególne sposoby 
postrzegania kultury można pogrupować w dwie podstawowe grupy traktujące 
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kulturę bądź jako system socjokulturowy, bądź też system niematerialno ‑duchowy. 
W pierwszym ujęciu kultura jest komponentem systemu społecznego. Manifestuje 
się zarówno w sposobie zachowań oraz życia, jak i w skutkach tych zachowań. 
Takie podejście znajduje uznanie wśród zwolenników neoewolucjonizmu, dyfu‑
zjonizmu historycznego czy funkcjonalistów. Natomiast w drugim przypadku 
uważa się, że obszar kultury i społeczeństwa można od siebie oddzielić, a kultury 
poszukuje się w podzielanych znaczeniach i symbolach (symboliczna antropologia 
kulturowa) oraz w umysłach nosicieli kultury (psychologiczna analiza językowa, 
strukturalistyczna antropologia kulturowa, kognitywna antropologia kulturowa) 
[2, s. 193–226].

Wielość definicji kultury uzmysławia fakt, że sformułowanie jednej, ogólnej 
definicji, która w pełni odzwierciedlałaby mnogość i wieloaspektowość tego zagad‑
nienia, nie jest możliwe, a wszelkie próby stworzenia takowej narażone są na duże 
ryzyko zubożenia i niepełne przedstawienie fenomenu kultury. Dlatego też w celu 
opisu omawianego zjawiska warto wskazać pewne aspekty, których kultura dotyczy 
[18, s. 11; 17, s. 50; 3, s. 21]:

kultura jest wyuczona, a nie wrodzona; �

stanowi wspólne wyobrażenie świata dla grupy ludzi, którzy w danych warunkach  �

i w danym czasie ją tworzą i przekazują dalej;
w treści i formie jest ona specyficzna i niepowtarzalna; �

jej treść i forma podlegają ciągłym przemianom, są ciągle interpretowane na nowo,  �

rozwijane i przeformowane;
kultura jest zarówno wynikiem, jak i środkiem społecznych interakcji, a manife‑ �

stuje się w konkretnych produktach i praktykach;
jest względnie spójnym systemem, który jednakże nie wyklucza istnienia anta‑ �

gonistycznych subkultur;
stanowi złożoną strukturą wewnętrznych powiązań; �

jest nie tylko sumą elementów składowych, lecz także z ich specyficznej konstelacji  �

uzyskuje nowy, jednolity kształt;
nie może istnieć bez komunikowania będącego jej integralnym narzędziem i skład‑ �

nikiem;
jest szeroko akceptowana i wspólna dla wszystkich (lub prawie wszystkich), sta‑ �

nowiąc społeczne, ponadindywidualne zjawisko;
posiada charakter generatywny, nie wskazuje żadnych konkretnych rozwiązań  �

problemów, jednakże określa drogi, jakimi dąży się do tych rozwiązań, jednakże 
wyznaczając w ten sposób zachowania elementów systemu, nie determinuje go;
jest utrwalona na tak głębokim poziomie, że stanowi trwały, często nie uświada‑ �

miany bagaż funkcjonalny.
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Badania kultury w odniesieniu do przedsiębiorstw odnoszą się z reguły do dwóch 
zasadniczych aspektów: kultury narodowej, będącej elementem otoczenia organizacji, 
oraz kultury organizacyjnej. W pierwszym przypadku badacze starają się określić 
wpływ kultur narodowych na funkcjonowanie organizacji, w drugim – analizie 
poddaje się system norm i wartości podzielanych przez pracowników danej orga‑
nizacji.

Pomimo czasem nawet dość znacznych rozbieżności w sposobie definiowania 
kultury organizacyjnej większość badaczy wykazuje konsensus odnośnie faktu, że jest 
ona nierozerwalnie związana z każdą organizacją oraz charakteryzuje się następują‑
cymi cechami [11, s. 18–26; 6, s. 68–70; 15, s. 17]:

jest produktem zespołowego myślenia i działania ludzi; �

dostarcza sens i orientację w złożonym świecie, i w ten sposób ujednolica jego  �

interpretację oraz zawiera wskazówki, jak w nim postępować;
jest implicytowanym zjawiskiem, które odciska piętno na samostanowieniu i defi‑ �

nicji własnej organizacji;
jest „czymś oczywistym”, z reguły nieuświadomionym, �

zmienia się, lecz procesy ewolucji kulturowej przebiegają stopniowo i powoli; �

jest zakorzeniona w umysłach pracowników, ich odczuciach, postrzeganiu świata  �

i reagowaniu na niego;
ujednolica zachowania organizacyjne i czyni je koherentnymi; �

jest ponadindywidualna, odnosi się do wspólnie podzielanych orientacji i wartości,  �

stanowiąc socjalny fenomen, który przetrwa poszczególne osoby;
łączy teraźniejszość organizacji z jej przeszłością; �

jest wynikiem procesu uczenia się, powstałego na skutek stosunków występujących  �

zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią;
dostarcza poszczególnym osobom wypróbowanych metod i instrumentów roz‑ �

wiązywania codziennych problemów, pomaga je zinterpretować i zrozumieć;
jest wynikiem procesu socjalizacji, powstałym na skutek tradycji. �

2.  Metodyka badań kultur narodowych

Badając kultury narodowe w kontekście organizacji, badacze stosują zazwyczaj 
paradygmat funkcjonalistyczny i podejście nomotetyczne, próbując określić wpływ 
kultur narodowych na działanie przedsiębiorstw. Kulturę danego kraju (regionu) 
traktuje się tutaj jako zmienną niezależną, a poszczególne składniki organizacji jako 
zmienne zależne. Bada się korelację między wartościami kulturowymi a danym 
stylem przywództwa, sposobem motywowania itp. Uważa się, że kulturę można 
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zwymiarować, a nawet nadać jej składnikom określone wartości liczbowe. W zasa‑
dzie nie spotyka się tutaj badań o charakterze subiektywno ‑interpretatywnym. Choć 
mogłyby być one ciekawe, to jednak ich wartość utylitarna byłaby dużo mniejsza. 
Nie chodzi tutaj bowiem o opisanie kultury danego kraju jako niepowtarzalnego bytu, 
interpretowanego z subiektywnego punktu widzenia, lecz o dostarczenie narzędzia 
pozwalającego na przeprowadzenie studiów komparatystycznych pomiędzy danymi 
krajami. Natomiast wadą podejścia funkcjonalistycznego i nomotetycznego jest nie‑
wątpliwie ich zbyt uproszczony charakter, jak również statystyczne podejście. Wiele 
osób będących przedstawicielami danej kultury może w znaczący sposób różnić 
się od ogólnego wzorca. Sporna pozostaje także kwestia, czy tak złożone zjawisko, 
jakim jest kultura, można odzwierciedlić za pomocą danego wskaźnika. Dlatego też 
wydaje się, że nawet dane ilościowe powinny być interpretowane w sposób jakościowy 
i powinno odnosić się je bardziej do stopnia natężenia danej cechy (wymiaru) niż 
jej konkretnej wartości.

Problemu nastręcza także semantyka i stosowanie tego samego wzorca w różnych 
krajach. Stosowanie uniwersalnego narzędzia w odmiennej kulturze niesie za sobą 
ryzyko niewłaściwej interpretacji danej kwestii. Język jest bowiem wytworem i straż‑
nikiem kultury. Żeby pojąć język, należy zrozumieć kulturę i odwrotnie, nie można 
poznać danej kultury bez znajomości języka [1, s. 32]. Dlatego nawet jeżeli dane słowo 
zostanie prawidłowo użyte pod względem lingwistycznym, nie ma się pewności, 
czy będzie tak samo rozumiane w innych krajach. Język zawiera bowiem w sobie 
całą sferę wartości, tradycji, asocjacji, konotacji i metafor [17, s. 167], znaczenie 
przypisywane do konkretnego wyrazu zależy w dużym stopniu od podzielanych 
norm, wartości, które są odmienne w różnych kulturach.

Ponadto ważny jest także stopień integracji kulturowej oraz stopień homoge‑
niczności danej kultury. Wiele narodów wykazuje dużą heterogeniczność, a badania 
z reguły ograniczają się do wybranej grupy osób, co może w dużym stopniu upraszczać 
badane zjawisko [4, s. 91].

Mimo ograniczeń przedstawionego podejścia zwolennicy przedstawionego para‑
dygmatu uważają, że podejście nomotetyczne jest jak najbardziej właściwe, ponieważ 
do „porównywania wpływu kultury potrzebne są pojęcia ogólne, będące aproksymacją 
pojęć specyficznych, lecz oparte na wspólnym układzie odniesienia” [20, s. 680].

Dlatego też poszczególni badawcze ( m. in. tacy jak: Hofstede, Hampden ‑Turner, 
Trompenaars, House, Bjerke, Schwarz) wyodrębnili wymiary kulturowe, w oparciu 
o które można dokonać opisu kultur narodowych (co przedstawiono w tabeli 1).

Mimo że typologie zaprezentowane przez poszczególnych badaczy zawierają 
różną ilość wymiarów oraz występują różnice w stosowanej terminologii, to można 
wyróżnić kilka wspólnych aspektów, które zostały uznane za ważne przez większość 
badaczy.
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Tabela 1.  Wymiary kultur narodowych zaproponowane przez różnych badaczy

Hofstede Hampden ‑Turner, 
Trompenaars

House 
 GLObE bjerke Schwarz

Dystans władzy
(egalitaryzm – hierarchia)

x x x x

Orientacja społeczna
(indywidualizm – kolektywizm)

x x x x

Struktura klasowa x

Rozwiązywanie problemów x

Style myślenia
(uniwersalizm – pragmatyzm)

x x

Styl podejmowania decyzji 
(autokratyczny – demokratyczny)

x

Koncepcja osiągnięć
(pieniądze – samorealizacja)

x x

Komunikacja (nisko‑ – 
wysokokontekstowa)

x

Status społeczny
(zależny od klasy – rangi)

x x x

Więzi pokrewieństwa x

Unikanie niepewności x x

Męskość – kobiecość x

Orientacja czasowa x x x

Asertywność x

Orientacja humanistyczna x

Równość płci x

Autonomia – zakorzenienie x

Mistrzostwo – harmonia x

Emocjonalność – powściągliwość x

Stosunek do otoczenia x

Wycinkowość – całościowość 
(sprawy zawodowe i prywatne)

x

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, 7, 9, 23, 4].

Przede wszystkim dystans władzy, który określa, w jakim stopniu osoby sprawujące 
władzę, czy pracujące na wysokich stanowiskach, mają prawo do specjalnych praw 
i przywilejów oraz w jakim stopniu akceptowana jest nierówność społeczna. Kolejny 
istotny wymiar to orientacja społeczna. W społeczeństwach indywidualistycznych 
o wartości człowieka decyduje fakt, iż jest niepowtarzalną jednostką, kładzie się 
nacisk na osobistą inicjatywę i odpowiedzialność za własne życie. W krajach kolek‑
tywistycznych występuje wspólne podejmowanie decyzji a więzi klanowe są bardzo 
silne (Hause wyróżnia tutaj dodatkowo kolektywizm instytucjonalny i wewnątrz 

OiK 2014-01.indd   151 30-04-14   12:47:03



152 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Joanna Mróz

grupowy, powiązany z rodziną). Następny występujący w wielu badaniach kultury 
aspekt odnosi się do kwestii statusu, który może być albo osiągany (zależny od rangi), 
albo przypisany (zależny od klasy). Kultury różnicuje także postawa wobec czasu. 
Bierze się tutaj zarówno pod uwagę koncentrację na teraźniejszości, przeszłości lub 
przyszłości, jak i sposób postrzeganie czasu (w sposób ciągły bądź sekwencyjny). Inne 
podzielane przez różnych badaczy wymiary dotyczą stopnia unikania niepewności, 
koncepcji osiągnięć czy preferowanego stylu myślenia.

Pomimo zgodności, co do ważności przedstawionych powyżej wymiarów, każdy 
z badaczy wprowadza również dodatkowe aspekty, istotne z punktu widzenia celów 
i próby badawczej, która została objęta badaniem.

Należy zaznaczyć, że wyodrębniając poszczególne wymiary, pomija się płaszczyznę 
aksjologiczną. Nie ocenia się, który biegun wymiaru jest właściwszy. Bada się raczej 
wpływ (korelację) danych cech na rozwój gospodarczy krajów, przedsiębiorczość 
i wskazuje na implikacje dla zarządzającymi organizacjami w danym obszarze kul‑
turowym.

3.  Kontrowersje wokół badania kultury organizacyjnej

Podstawowe dylematy związane z badaniem kultury organizacyjnej dotyczą spo‑
sobu jest postrzegania i przyjęcia określonego paradygmatu do badań.

Zgodnie z funkcjonalizmem kulturę traktuje się jako jedną ze zmiennych organi‑
zacji, która wpływa oraz wchodzi w interakcje z pozostałymi elementami przedsię‑
biorstwa. Kulturę organizacyjną traktuje się jako realny byt występujący obiektywnie. 
Zakłada się, że można ją kształtować, zmieniać, tak, aby przyczyniała się do sukcesu 
organizacji. Kultura pełni bowiem według zwolenników tego podejścia wiele istotnych 
funkcji. R.C. Meiler dzieli je na dwie grupy: podstawowe, wywodzące się bezpośrednio 
z kultury organizacyjnej, oraz derywatywne, pochodne, będące następstwem funkcji 
podstawowych [15, s. 29–32]. Wśród funkcji podstawowych, jako oddziałujących 
na organizację w kwestiach uznawanych za najważniejsze dla zachowania ciągłości 
działania firmy, można wyróżnić: integracyjną, koordynacyjną i motywacyjną. Funk‑
cja integracyjna gwarantuje zachowanie poczucia jedności pracowników w oparciu 
o wyrobienie w nich wspólnych wzorców postrzegania świata. Takie zdefiniowanie 
poczucia jedności zapewnia równowagę w stosunku do egoistycznych postaw sub‑
kultur występujących w danej organizacji. Oznacza to wypracowanie wspólnego stylu 
myślenia i definiowania celów pomimo występujących różnic, które w powyższym 
układzie podporządkowuje się jednemu systemowi wartości. Rozumiana w taki sposób 
jedność organizacji umożliwia również postrzeganie firmy przez partnerów z zewnątrz 
jako jedności. Funkcja koordynacyjna wykazuje rosnące znaczenie w obliczu coraz 
większej kompleksowości zadań i stopnia podziału pracy. Realizacja tej funkcji jest 

OiK 2014-01.indd   152 30-04-14   12:47:03



153ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Kwestie metodyczne badań kulturowych w organizacjach

rozumiana jako usuwanie lub łagodzenie problemów związanych z koordynacją 
występujących w organizacji działań. Realizowane działania często charakteryzują się 
bowiem jednostronnym przepływem informacji ze szczebli kierowniczych na niższe. 
Zalecenia mogą być przez pracowników mylnie interpretowane. Również informacja 
zwrotna nie zawiera często elementów wymaganych przez kierownictwo. Wynikiem 
takiej sytuacji jest brak poczucia realizacji wspólnych celów, rosnący opór wobec 
narzucanych działań i spadek motywacji do pracy. Kultura organizacyjna, konsty‑
tuując cały szereg norm i wartości postrzeganych przez uczestników jako wspólne, 
przyczynia się do złagodzenia opisanych powyżej konfliktów przez ujednolicanie 
różnych sposobów percepcji rzeczywistości podzielanych przez dane osoby. Funkcja 
motywacyjna wiąże się z wszczepieniem pracownikom firmy wspólnych wartości, 
które stają się ich wewnętrznym bodźcem motywującym. Kultura organizacyjna 
wspomaga motywację, przesuwając punkt ciężkości z działań bezpośrednich kierow‑
nictwa na długookresową współpracę z pracownikami, stymulującą ich motywację 
wewnętrzną. Tak realizowana funkcja kultury organizacyjnej wyzwala również nowe 
obszary kreatywności i innowacyjności. Funkcje derywatywne, będąc pochodnymi 
funkcji podstawowych, realizowane są w różnorodnych aspektach organizacji. Kształ‑
tują one oblicze firmy w dużej zależności od czynników zewnętrznych. Ich charakter 
jest niejednokrotnie synergiczny w stosunku do funkcji podstawowych i ma wpływ 
na różne obszary działalności. Typową funkcją derywatywną, wynikającą z działań 
w zakresie motywacji, koordynacji przepływów informacji, jak również zmniejsze‑
nia fluktuacji kadr w wyniku integracji pracowników, jest zwiększenie efektywności 
i produktywności przedsiębiorstwa [15, s. 32].

Inaczej na problem zapatruje się P. Ulrich, który za najistotniejsze funkcje kultury 
organizacyjnej uznaje [28, s. 312]:

kształtowanie tożsamości i wspieranie poczucia jedności, dając odpowiedź na  �

pytanie: „kim jesteśmy”;
gwarantowanie poczucia sensu i jedności w działaniach przedsiębiorstwa zarówno  �

w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
zapewnienie konsensusu w kwestiach podstawowych i wypracowanie potencjału  �

wzajemnego zrozumienia;
odciążenie pracowników w kwestii definiowania kierunków działań i ich koor‑ �

dynacji, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa;
kształtowanie postaw „otwartych na świat”, wzmacnianie potencjału rozwojowego  �

i chęci zdobywania wiedzy.
Dla dopełnienia wizji ontologicznej w badaniach zgodnych z paradygmatem 

funkcjonalistycznym określa się również, z jakich elementów składa się kultura, 
w jakiej formie występują one w danej organizacji oraz jakie są zależności pomiędzy 
nimi (por. tabela 2).
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Tabela 2.  Elementy kultury organizacyjnej

Autor Elementy kultury organizacyjnej

Schein artefakty normy i wartości podstawowe założenia

Sikorski przejawy kultury 
(symbole, rytuały, sposób 
komunikowania, mity, 
tabu)

– postawy
– normy
– wartości

założenia

Kotter, Heskett wzory i style zachowań podzielane wartości i założenia

Stoner aspekty formalne, cele, 
technologie, zasoby 
finansowe struktura, 
zasady polityki 
i postępowania

aspekty nieformalne, 
wspólne spostrzeżenia, 
postawy, uczucia, 
wartości, oddziaływania 
nieformalne, normy 
grupowe

Dyer perspektywy kulturowe, 
artefakty:
– werbalne, 
behawioralne, fizyczne

wartości (cele, ideały, 
standardy, grzechy, 
sposoby rozwiązywania 
problemów)

założenia dotyczące:
– natury człowieka,
– uczestników,
– otoczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie [21, 24, 14, 13, 27].

Autorzy nie są jednomyślni, jeśli chodzi o składniki, które powinny być wyodręb‑
nione przy analizie kultury organizacyjnej. Niemniej jednak najczęściej wyodrębniany 
jest poziom całkowicie widocznych i uświadamianych przejawów kultury (artefaktów) 
oraz poziom norm i wartości.

Trzecia „warstwa kultury” odnosi się do niewidocznych i nieuświadamianych 
założeń, wśród których Schein wyróżnia: ludzką aktywność, relacje międzyludzkie, 
naturę ludzką, pojmowanie rzeczywistości i prawdy, naturę czasu oraz pojmowanie 
przestrzeni [21, s. 95–96].

Analiza norm i wartości odbywa się głównie na podstawie klasyfikacji dokonywa‑
nej w oparciu o wymiary stworzone (czy zaadoptowane) przez autora danych badań. 
Wielu badaczy (Deal i Kennedy, Cameron i Quinn, Peters, Gofee i Jones, Trompenaars 
i Hampden ‑Turner, Peters, Harrison i Handy i inni) przyjmuje dwuwymiarową optykę 
badawczą, w oparciu o którą przyporządkowują kulturę organizacyjną do jednego 
z czterech wyróżnionych typów. Mimo dużej przejrzystości i operacyjności tego 
typu podejścia zarzuca się mu zbyt uproszczone podejście i niemożność wyrażenia 
całej złożoności kultury przy pomocy dwóch wymiarów. Odpowiedzią na powyższe 
zarzuty jest stworzenie wielowymiarowych modeli badań kultury organizacyjnej 
(przez  m. in. takich badaczy jak: Sikorski, Weiss i Wiest, Kale, Sułkowski, Bleicher, 
Gableta, Łucewicz, Ansoff, Czerska, Hofstede, Mróz i inni). Niestety, ograniczone 
rozmiary artykułu nie pozwalają na zaprezentowanie podejść dwu‑ i wielowymia‑
rowych w szerszym kontekście.
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Jeśli chodzi o poziom artefaktów (składników kultury organizacyjnej łatwo zauwa‑
żalnych i uświadamianych przez pracowników), to najczęściej dzieli się je na: wer‑
balne, behawioralne i fizyczne (co szczegółowo przedstawiono w tabeli 3).

Tabela 3.  Rodzaje artefaktów

Werbalne behawioralne fizyczne

historie, takie jak:
mity, anegdoty, paralele, legendy, 
sagi, bajki
slogany, motta, maksymy
reguły językowe, żargon
pieśni, hymny, bohaterowie

rytuały, ceremonie, wydarzenia, 
takie jak:
święta, jubileusze, konferencje, 
zebrania, wybór i inicjacja nowych 
pracowników, awanse, degradacje, 
zwolnienia, zażalenia,
„magiczne działania”,
tabu

oznakowanie, emblematy, 
sztandary,
logo
prezenty,
idole, totemy, fetysze
ubiory, wygląd zewnętrzny 
pracowników,
architektura,
warunki pracy,
miejsca pracy,
środki pracy
plakaty, broszury
ustalone pisemnie systemy

Źródło: opracowanie na podstawie [19, s. 57].

Przeciwnicy badania kultury organizacyjnej w oparciu o paradygmat funkcjo‑
nalistyczny zarzucają mu zbyt uproszczone traktowanie fenomenu kultury, problem 
w określeniu związków przyczynowo ‑skutkowych między poszczególnymi elemen‑
tami organizacji i jej funkcjonowaniem oraz zbyt zinstrumentalizowane podejście.

Uważają oni, że właściwsze do badań kultury organizacyjnej jest postępowanie 
zgodne z paradygmatem interpretatywnym, który zakłada subiektywne spojrzenie 
na kulturę organizacyjną. Kultura nie istnieje jako byt obiektywny, lecz społeczna 
konstrukcja występująca w umysłach członków organizacji. Przyrównuje się ją do 
duchowej wiedzy, kognitywnego schematu, pełnego symboli [16, s. 398]. Całą orga‑
nizację postrzega się jako kulturę (culture is something an organization is), traktując 
ją jako rdzenną metaforę [25, s. 347]. Kultura przenika wszystkie sfery życia instytucji 
i w zasadzie każdy element organizacji jest w jakimś sensie przejawem kultury. Zatem 
bez uwzględnienia sposobu rozumowania członków instytucji, ich intersubiektyw‑
nego spojrzenia na rzeczywistość, nie można interpretować poszczególnych aspektów 
organizacji. Zewnętrzne przejawy różnych zachowań, czy rzeczy, mogą mieć bowiem 
różne znaczenia w danych grupach społecznych. Badając kulturę organizacyjną, 
odchodzi się od jej instrumentalnego traktowania. Dużą wagę przywiązuje się do 
znaczeń, symboli, metafor, a także głęboko ukrytych i nieuświadamianych założeń 
i wartości. Zrozumienie danej kultury nie oznacza poznania elementów, z jakich się 
składa, lecz ustalenie, w jaki sposób one powstają, jak są przekazywane dalej oraz 
jaki wpływ wywierają na codzienne życie członków organizacji. Badacz nie wyciąga 
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żadnych wniosków i nie daje konkretnych odpowiedzi, stara się tylko objaśniać 
i interpretować dane zjawiska [11, s. 24, 27].

4.  Wybrane metody badań kultury organizacyjnej

Metody i techniki stosowane w badaniach kulturowych pozostają w silnym powią‑
zaniu z paradygmatami, które przyjęto do badań, jak i rozstrzygnięciem dylematu 
emic versus etic. Emic odnosi się do kwestii specyficznych dla danej społeczności, 
ograniczonych kontekstem (emic, jako skrót od fonemiki, dotyczy podstawowych 
dźwięków charakterystycznych dla danego języka). Natomiast etic, będąc powiązany 
z fonetyką (czyli ogólną nauką o dźwiękach), oznacza kwestie ogólne, uniwersalne 
[5, s. 34]. Dlatego też podstawowy problem dotyczy kwestii, czy badania kultury 
(czy to organizacyjnej, czy narodowej) powinny dążyć do wypracowania narzę‑
dzi uniwersalnych, umożliwiających analizy komparatywne, czy też powinny mieć 
charakter ściśle lokalny i bazować na artefaktach, wzorcach, kodach wytworzonych 
przez daną społeczność.

Przyjmując paradygmat funkcjonalistyczny, stosuje się głównie kwantytatywne 
metody badawcze. Dąży się do zwymiarowania poszczególnych aspektów kultury. 
Nierzadko bada się korelacje między uzyskanymi danymi ilościowymi. Wśród tech‑
nik dominują ustrukturalizowane ankiety i wywiady, gdzie a priori przyjmuje się, 
z jakich elementów składa się kultura i co będzie objęte badaniem bez konsultacji 
z członkami grupy, której badania dotyczą. Może to spowodować koncentrację na 
mało istotnych kwestiach i nieujęciu aspektów ważnych dla wyciągnięcia odpowied‑
nich wniosków. Jak zauważa Konecki, badacz dokonując opisu obcej kultury, „wnosi 
z sobą do nowej kultury odmienne wartości i „system relewancji”, które mają wpływ 
na jego interakcje, sposób postrzegania oraz interpretowania badanej rzeczywistości” 
[12, s. 96], co może zniekształcić obraz badanej kultury.

Zaletą przedstawionego podejścia jest niewątpliwie jego utylitarny charakter, 
możliwość dokonywania porównań między organizacjami czy krajami oraz stwo‑
rzenia konkretnych zaleceń dotyczących kształtowania czy zmiany kultury organi‑
zacyjnej.

Jednak przeciwnicy paradygmatu funkcjonalistycznego uważają, że kulturę danej 
społeczności można opisać tylko z punktu widzenia jej uczestników. Hołdują zasadzie 
zgodnej z podejściem idiograficznym, według którego analizy i opisu kultury można 
dokonać jedynie przy wykorzystaniu pojęć i kategorii lokalnych, wypracowanych 
przez daną grupę osób, funkcjonującą w kulturze, której deskrypcji się dokonuje 
[20, s. 680].

Dominują jakościowe metody i techniki, z których najczęściej stosuje się jawną 
bądź ukrytą obserwację uczestniczącą oraz case study (eksploracyjne, wyjaśniające, 
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deskryptywno ‑teoretyczne) [12, s. 128]. Opisując kulturę, wykorzystuje się także 
technikę identyfikacji konstruktów osobistych czy shadowing, który niekiedy jest 
traktowany jako odmiana obserwacji ukrytej. Przeprowadza się również analizę 
dokumentów zastawnych i storrytelling [10].

Duże znaczenie w badaniach jakościowych odgrywa także teoria ugruntowana 
zakładająca, że badania należy przeprowadzać bez formułowania wstępnych hipotez, 
które mogłyby wpłynąć na to, co zostanie objęte badaniem, a inne istotne kwestie 
mogłyby zostać pominięte. Kolejne założenie dotyczy ciągłego porównywania zebra‑
nego materiału empirycznego, co skutkuje utworzeniem kodów, a następnie kategorii 
objętych badaniem. Jeśli chodzi o dobór próby, nie stara się tutaj tworzyć próby 
reprezentatywnej, lecz taką, która da możliwie jak najbardziej różnorodny materiał. 
Na początku nieznana jest także liczba i skład obiektów badań, a kolejne włączane 
są do badań w trakcie ich realizacji. [10, s. 89–92].

W zarządzaniu podejmuje się także próby zastosowania metod typowo wyko‑
rzystywanych w socjologii, takich jak: analiza ramowa, socjologia interwencji czy 
„eksperyment załamujący”. Jednak jak na razie ich stosowanie jest raczej incydentalne 
[26, s. 284].

Badanie kultury zgodnie z zaleceniami podejścia interpretatywnego jest niewątpli‑
wie bardziej wnikliwe oraz uwzględnia złożoność i niejednoznaczność omawianego 
pojęcia. Uwzględnienie występujących w każdej kulturze i w pełni zrozumiałych tylko 
dla członków danej społeczności symboli, nieuświadamianych wartości czy podsta‑
wowych założeń skutkuje stworzeniem pełniejszego obrazu kultury. Ponadto badacz 
często wymyśla metody in situ i ad hoc, czyli w miejscu i czasie [12, s. 85], co pozwala 
na jak najlepsze ich dostosowanie do zaistniałej sytuacji. Niestety, problemem jest 
tutaj niemożność porównywania badań przeprowadzanych w różnych organiza‑
cjach. Kontrowersje budzi także brak aplikacyjnego charakteru badań. Z założenia 
nie wyciąga się konkretnych wniosków, jedynie dokonuje deskrypcji i interpretacji 
zachodzących w organizacji zjawisk. Wielu praktyków i teoretyków zarządzania 
stoi jednak na stanowisku, że równie istotna jest realizacja funkcji eksplikacyjnej 
i predykcyjnej oraz wskazanie konkretnych rozwiązań dla dalszego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

Ponieważ każde z opisanych powyżej paradygmatów ma swoje ograniczenia 
i słabe strony, zaleca się przyjęcie tak zwanego podejścia zintegrowanego. W związku 
z ograniczeniami obu paradygmatów, jak również złożonością zagadnienia kultury 
organizacyjnej najwłaściwsze wydaje się podejście zintegrowane, będące syntezą 
paradygmatu interpretatywnego i funkcjonalistycznego.

Ch. Scholz i W. Hofbauer, tworząc tzw. FOSI‑Prinzip (skrót od Funkcjonalizm, 
Obiektywizm, Subiektywizm, Interpretatywizm), uważają, że kultura organizacyjna 
tylko wtedy może być właściwie rozumiana i interpretowana, jeżeli będzie rozpa‑
trywana z dwóch perspektyw równocześnie. Dlatego też analizując zjawisko kultury 
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organizacyjnej, należy przyjąć podejście będące „syntezą perspektywy funkcjonalno‑
‑obiektywnej oraz subiektywno ‑inerpretatywnej. Oznacza to połączenie funkcjo‑
nalnego wykorzystania i obiektywnego uchwycenia kultury z interpretatywnym 
tłumaczeniem zjawisk kulturowych z subiektywnego punktu widzenia członków 
organizacji” [22, s. 35].

Połączenie obu podejść skutkuje przede wszystkim pełniejszym postrzeganiem 
kultury organizacyjnej. Po pierwsze, jest to związane po pierwsze z faktem, że jest 
ona analizowana zarówno z punktu widzenia badającego, jak i członków organizacji. 
Po drugie, z dostrzeżeniem roli nieuświadomionych, założeń, wartości i niekoncen‑
trowaniu się tylko na zewnętrznych przejawach kultury. Są to zalety paradygmatu 
interpretatywnego. Uwzględnienie paradygmatu funkcjonalnego pozwala z kolei na 
ustrukturalizowanie badań, wyciągnięcie konkretnych wniosków i ukształtowanie 
takiej kultury organizacyjnej, która przyczyniałaby się do sukcesu instytucji.

Przedstawione podejście wymaga zastosowania pluralizmu metodologicz‑
nego, a także triangulacji na wielu płaszczyznach. Triangulację można stosować 
 m. in. w obszarze [12, s. 86]:

danych, gdzie dane pozyskuje się z różnych źródeł; �

badacza, kiedy badania dokonywane są przez różne osoby; �

teorii, polegającej na spojrzeniu na badane zagadnienie z kilku odmiennych  �

perspektyw;
metodologii, związanej z użyciem wielu metod w celu zbadania danego pro‑ �

blemu.
Mimo niewątpliwych zalet przedstawionego podejścia także tutaj można wskazać 

kilka ograniczeń. Przede wszystkich jest to podejście bardzo praco‑ i czasochłonne, 
co niekiedy stanowi barierę nie do pokonania. Rzeczywistość organizacji, w tym 
również kultura, podlega immanentnym zmianom, wobec czego występuje pro‑
blem natury temporalnej, na ile można łączyć wyniki badań przeprowadzanych 
w różnych okresach. Poza tym wyniki badań (przeprowadzane nawet w tym samym 
czasie), uzyskane przez różnych badaczy na skutek stosowania odmiennych metod, 
przyjmowania zróżnicowanych perspektyw, mogą nie być wobec siebie koherentne. 
Pojawia się wtedy problem, na podstawie czego formułować wnioski i na ile będą 
one odzwierciedlały prawdę o badanym zjawisku.

Wybór zaprezentowanych metod, paradygmatów czy podejść badawczych poszcze‑
gólnych autorów jest dość arbitralny i oczywiście obejmuje tylko pewien wycinek 
dorobku, jaki powstał w omawianym aspekcie. Ponieważ aspekty kulturowe weszły 
do kanonu nauk o organizacji i zarządzaniu oraz znalazły swoje stałe miejsce w licz‑
nych opracowaniach praktyków i teoretyków, ograniczone rozmiary artykułu nie 
pozwalają na wyczerpujące ujęcie problemu. Jednak głównym celem artykułu było 
przede wszystkim przedstawienie zarówno podstawowych różnic w postrzeganiu 
i badaniu kultury organizacyjnej, jak i punktów wspólnych.
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Podsumowanie

Polemika dotycząca wyboru odpowiedniego paradygmatu czy metod będzie się 
zapewne toczyć dopóki, dopóty badania aspektów kulturowych będą przeprowadzane. 
Każde z przedstawionych w artykule i najczęściej stosowanych podejść badawczych 
posiada zarówno liczne zalety, jak i ograniczenia. Ponieważ, jak zaznacza Cz. Sikorski, 
„badanie kultury jest zadaniem trudnym i pozbawionym wzorów metodologicznych 
niebudzących wątpliwości”, wydaje się, że podejmując decyzje o wyborze metody, 
w mniejszym stopniu należałoby się kierować argumentami przeciwników czy zwolen‑
ników danej metodyki, a bardziej skupić się na celu. Określeniu, czemu dane badanie 
ma służyć i jakie korzyści dla organizacji chce się dzięki niemu osiągnąć.

Niestety, mimo wielu starań i rzetelności naukowej, badacz (nawet stosując plu‑
ralizm metodologiczny, triangulację w obszarze zbioru danych, epistemologii czy 
metodologii) może mieć wątpliwości, „co do adekwatnej reprezentacji rzeczywisto‑
ści (…). To, czego badacz może być pewien, to to, że zastosował procedurę urealnia‑
jącą obserwowany świat (…). Natomiast nie może powiedzieć, iż rzeczywisty świat 
społeczny jest dokładnie taki, jak go zaobserwował, opisał i objaśnił [12, s. 99].
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KWESTIE METODYCZNE bADAń KULTUROWYCH 
W ORGANIZACJACH

Streszczenie

Artykuł zawiera rozważania dotyczące metodyki badań kulturowych w przedsiębiorstwach. 
Przedmiotem zainteresowania jest zarówno kultura organizacyjna, jak i wpływ kultury 
narodowej na działalność przedsiębiorstw. Po przedstawieniu istoty oraz specyfiki kultury 
w szerszym ujęciu zdefiniowano kulturę organizacyjną. Następnie poruszono kwestie badań 
kultur narodowych w odniesieniu do funkcjonowania organizacji. Dalsze rozważania dotyczą 
przyjmowania różnych podejść do badania kultury organizacyjnej oraz związanych z tym 
kontrowersji. Artykuł kończy przedstawienie wybranych metod stosowanych w badaniach 
kulturowych.

Słowa kluczowe: kultura, kultura organizacyjna, wymiary kultur 
narodowych

METHODOLOGICAL ISSUES OF CULTURAL RESEARCH IN 
ORGANIZATIONS

Abstract

The paper concerns the problems emerging as a result of carrying out cultural research. 
After the presentation of the definition and essence of culture and organizational culture, 
the dimensions of national cultures have been described. Later on, the controversy about 
research of organizational culture have been focus on. Finally, the methods and tools have 
been pointed out and examined as for the consequence for organization.

Key words: culture, organizational culture, dimensions  
of national cultures
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