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Wprowadzenie

Relacje interpersonalne pracowników są budulcem każdej organizacji. Od ich jako-
ści zależy nie tylko samopoczucie poszczególnych osób, lecz także bardzo istotne dla 
rozwoju organizacji efekty relacji w postaci zaangażowania organizacyjnego, wyższej 
wydajności pracy czy też bardziej efektywnej komunikacji [4]. Wiedza na temat rela-
cji w organizacji i/lub w tworzących ją zespołach jest rozwijana równolegle na grun-
cie pozytywnego zarządzania i nurtu zajmującego się negatywnymi zachowaniami 
pracowników, aczkolwiek większy dorobek w tym zakresie istnieje w przypadku tego 
pierwszego. W obu nurtach brakuje jednakże zgodności co do tego, jak należy defi-
niować pozytywne i negatywne relacje wewnątrzorganizacyjne, a szczególnie dotkliwą 
konsekwencją owej niezgodności jest brak koncepcji dających podstawę do ich bada-
nia w środowisku organizacyjnym. Celem tego artykułu jest prezentacja wyników 
badania, przeprowadzonego metodą wywiadu swobodnego, służącego identyfikacji 
wymiarów relacji interpersonalnych z punktu widzenia uczestników organizacji i ich 
rzeczywistych doświadczeń. Analiza uzyskanego materiału prowadzi do nakreślenia 
macierzy elementów oceny jakości relacji interpersonalnych w organizacji, a także 
do zaproponowania definicji relacji pozytywnych i negatywnych.
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1.  Istota pozytywnych i negatywnych relacji 
w organizacji. Przegląd literatury

W naukach o zarządzaniu, szczególnie w dziedzinie zachowań organizacyjnych, 
w ostatnich latach można dostrzec dwa z pozoru przeciwstawne nurty badań: analizę 
pozytywnych zjawisk organizacyjnych (coraz częściej używa się w tym kontekście 
pojęcia pozytywnego zarządzania, utożsamianego w skali międzynarodowej przede 
wszystkim z Positive Organizational Scholarship [3, 8, 18]) oraz analizę „ciemnej strony 
organizacji” (podejście to reprezentują m.in. badania dotyczące zachowań kontrpro-
duktywnych/nieetycznych w organizacji). Pierwszy z wymienionych nurtów wiąże 
się z zainteresowaniem zjawiskami i procesami organizacyjnymi sprawiającymi, że 
organizacja i jej członkowie osiągają ponadprzeciętne efekty, przekraczające formu-
łowane w tym zakresie zamierzenia i oczekiwania [4, s. 2–4]. Sytuację taką określa 
się mianem „pozytywnej dewiacji”, a wśród zjawisk, którym przypisuje się moc jej 
kreowania, znajdują się m.in. pozytywne relacje interpersonalne łączące członków 
organizacji [5]. Ich dobroczynny wpływ przejawia się w stymulowaniu zaangażowania 
pracowników, w wyższej satysfakcji z pracy, a także w pobudzaniu procesów genera-
tywnych (kreatywności i innowacyjności). Drugi z nurtów, dotyczący analogicznie 
„dewiacji negatywnej”, czyli osiągania efektów znacznie poniżej oczekiwań, skupia 
uwagę badaczy na zjawiskach i procesach destrukcyjnych dla organizacji. W nurcie 
tym należy zatem widzieć miejsce dla badań dotyczących negatywnych relacji w pracy.

W przypadku obu zjawisk, tj.  i pozytywnych, i negatywnych relacji w pracy, 
istotnym problemem utrudniającym rozwijanie wiedzy na ich temat jest trudność 
prowadzenia badań empirycznych. Przede wszystkim wynika to z faktu braku zwa-
lidowanych miar i skal pomiarowych (rozumianych tu jako zestawy stwierdzeń bądź 
pytań, opatrzonych adekwatną skalą numeryczną lub opisową), które umożliwiałyby 
badania ilościowe, wciąż preferowane na gruncie nauk o zarządzaniu. To z kolei wy-
daje się mieć źródło w braku zgodności badaczy zajmujących się pozytywnymi i ne-
gatywnymi relacjami w pracy co do ich definicji i wymiarów.

Pojęcie relacji wymyka się jednoznacznym definicjom, mimo że każdy rozumie, 
czym ona jest. Jeszcze trudniejsze jest wyartykułowanie istoty pozytywnej lub nega-
tywnej relacji, chociaż i w tym przypadku każdy człowiek jest jej świadomy, zwłasz-
cza jeśli sam w takiej relacji pozostaje. W odniesieniu do relacji interpersonalnych 
w organizacji częściej w literaturze są formułowane definicje relacji pozytywnych. 
Odnoszą się one zazwyczaj do procesów, jakie leżą u podstaw relacji, lub do jej efek-
tów. W pierwszym przypadku definiowanie relacji opiera się na triadzie: wymiana 
– wzajemność – społeczne wsparcie [15; 16; 9, s. 113], prowadząc do konkluzji, że 
pozytywna relacja jest związana z procesem wzajemnej wymiany, przede wszystkim 
dóbr niematerialnych, ale i materialnych, przyczyniając się do wzajemnego wsparcia 
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partnerów, ich dobrostanu i doskonalszego funkcjonowania. Z kolei z punktu widze-
nia indywidualnych mechanizmów kształtujących relacje można wskazać następujące 
procesy tworzące pozytywną relację [11, s. 615–639; 19, s. 385–399]:

 � poznawcze, przede wszystkim związane z przetwarzaniem informacji o innych, 
budujące wiedzę o sobie nawzajem;

 � procesy emocjonalne – odczuwanie pozytywnych emocji w kontakcie z drugą 
osobą, empatia;

 � procesy behawioralne, takie jak: okazywanie sobie szacunku, otwarta komunika-
cja, pomaganie sobie, zabawa.
Z punktu widzenia efektów relacji jej pozytywność wyznaczają:

 � efekty poznawcze, np.: wyższa sprawność przetwarzania informacji [21, s. 248– 259], 
szybsze uczenie się i chęć eksperymentowania [16, s. 29–46];

 � efekty fizjologiczne, m.in.: lepsze funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego 
i immunologicznego [10, s. 137–162], niepoddawanie się depresji [14, s. 193–218];

 � efekty behawioralne, zwłaszcza zwiększone zaangażowanie organizacyjne [1].
Z definicją negatywnej relacji w organizacji sprawa jest trudniejsza. Nie jest bowiem 

tak, że brak spełnienia któregoś z opisanych powyżej aspektów pozytywnej relacji 
oznacza automatycznie, że staje się ona negatywna. Na przykład brak spełnienia 
symetryczności we wzajemnej wymianie może prowadzić do relacji eksploatacyjnej 
lub roszczeniowej [20, s. 90], która nie jest relacją pozytywną, ale jednocześnie nie 
wydaje się być tożsama z relacją negatywną. Część z zachowań przypisywanych nega-
tywnym relacjom w organizacji jest identyfikowana z zachowaniami nieetycznymi 
i kontrproduktywnymi [17, s. 555–572; 13]. Nie jest to jednak ani wyczerpująca, ani 
satysfakcjonująca definicja, bowiem zachowania, takie jak mobbing lub okradanie, 
wydają się być skrajną postacią negatywnych relacji i nie musi do nich dochodzić, by 
relacja między pracownikami prowadziła mimo wszystko do destrukcyjnych efektów.

Biorąc pod uwagę opisaną niejednoznaczność w definiowaniu istoty pozytywnych 
i negatywnych relacji w pracy, autorzy przeprowadzili badanie mające na celu okre-
ślenie, jak są one rozumiane przez pracowników przedsiębiorstw, czyli tych, którzy 
takich relacji w rzeczywistości doświadczają. Ustalenia te miały w efekcie doprowa-
dzić do wskazania wymiarów relacji pozwalających sformułować skale pomiarowe 
tego zjawiska, użyteczne w prowadzeniu badań ankietowych, dzięki odwołaniu się 
do doświadczeń potencjalnych respondentów takich badań.

2. Metodyka badania

Badacze zainspirowali swoje działania paradygmatem teorii ugruntowanej [7]. 
Oznaczało to w praktyce brak wcześniejszej konceptualizacji przedmiotu pomiaru 
i brak wyjściowego modelu teoretycznego. Odrzucono w tym przypadku najczęściej 
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stosowane w badaniach społecznych podejście funkcjonalistyczne, jako że w przy-
padku niedoprecyzowanych pojęć, a takimi są pozytywne i negatywne relacje w pracy, 
istnieje ryzyko, iż badacz będzie, świadomie lub nie, starał się potwierdzić swoje zało-
żenia i dojść do wniosków, które z góry przyjął.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu swobodnego. Z każdym 
z respondentów przeprowadzano rozmowę, zadając cztery podstawowe pytania:
1. Czym są pozytywne/negatywne relacje w zespole?
2. Jakie są przejawy/przykłady pozytywnych/negatywnych relacji w zespole?
3. Jakie są skutki relacji pozytywnych/negatywnych relacji w zespole?
4. Od czego zależy, czy relacje w zespole są pozytywne lub negatywne?

Każdy wywiad trwał około 15–25 minut i był nagrywany. Zebrany materiał empi-
ryczny poddano transkrypcji, po czym po odpowiedniej obróbce (m.in. usunięciu 
polskich znaków diakrytycznych1) przeanalizowano za pomocą aplikacji do ana-
lizy tekstu IRAMUTEQ (fr. Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 
Textes et de Questionnaires)2.

Łącznie zrealizowano 24 wywiady z pracownikami reprezentującymi trzy różne 
przedsiębiorstwa, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie pomiaru wśród ich per-
sonelu (prośbę o taką zgodę wystosowano do 5 lokalnych przedsiębiorstw). Dwa 
podmioty miały profil handlowy i były zlokalizowane w Toruniu (odpowiednio 
9 i 8 wywiadów), a jedno – produkcyjny i znajdowało się w Aleksandrowie Kujaw-
skim (7 wywiadów). Zaproszenie do udziału w wywiadach skierowano do wszyst-
kich pracowników.

Artykuł i badanie były swego rodzaju prolegomeną do dalszych rozważań. W związ-
ku z tym badania na podstawie 24 wywiadów z 3 przedsiębiorstw uznano za wystarcza-
jące z punktu widzenia teorii ugruntowanej oraz aplikacji IRAMUTEQ, w przypadku 
której sugeruje się dysponowanie od 20 do 30 tekstami przy założeniu homogenicz-
ności badanej grupy [2, s. 5]. W przekonaniu badaczy materiał empiryczny pozwolił 
na uzyskanie nasycenia kategorii wiodących3.

W wywiadach uczestniczyło 20 kobiet (K) i 4 mężczyzn (M). Średnia wieku bada-
nych wyniosła 34,5 roku (42 lata dla mężczyzn; 33 lata dla kobiet), przy czym dwie 
najmłodsze uczestniczki badania miały po 22 lata, a najstarszy uczestnik – 66 lat. Na 
pytanie o zajmowane stanowisko w pracy 14 osób wskazało na stanowisko specjalisty 
(1M i 2K), 7 osób piastowało stanowiska kierownicze (4K i 3M), natomiast 3 kobiety, 

1 Znaki te należy usunąć z tekstu z powodu braku polskojęzycznej wersji aplikacji IRAMUTEQ.
2 Więcej informacji na temat programu oraz samą aplikację można pobrać ze strony: http://www. 

iramuteq.org.
3 W celu minimalizowania błędów w badaniach jakościowych jednym z rozwiązań jest poddawanie 

obserwacji kolejnych jednostek zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez już zgromadzone dane. Wyniki będą 
tym trafniejsze, im bardziej badane kategorie będą nasycone danymi w drodze doboru kolejnych jednostek 
do badania. Objawem przekroczenia progu nasycenia kategorii wiodących jest dublowanie się danych.
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uczestniczki badania, wskazały, iż wykonują obowiązki pracownika biurowego. Śred-
nia długość stażu na wskazanych stanowiskach wyniosła 6,5 roku (7,5 roku dla męż-
czyzn; 6,3 roku dla kobiet), przy czym najkrótszy staż jednej z uczestniczek badania 
wyniósł tydzień, a najdłuższy innej z indagowanych kobiet – 23 lata.

Kroki, jakie podjęto w analizie uzyskanego materiału, były następujące: kategory-
zacja pojęć używanych przez respondentów, określenie istoty uzyskanych kategorii 
i nazwanie ich, zidentyfikowanie wymiarów, na podstawie których te kategorie zostały 
wyłonione, zaprojektowanie macierzy obrazującej uzyskane wymiary i kategorie.

3. Wyniki badania

Jak wspomniano, do analizy tekstu wywiadów wykorzystano program  IRAMUTEQ. 
Jest to narzędzie służące statystycznej analizie tekstu, odwołującej się do częstości, 
współwystępowania i związków pomiędzy sformułowaniami użytymi przez respon-
dentów. Jedną z funkcji programu jest klasyfikacja metodą Reinerta [12]. Poprzez 
zastosowanie tej metody dokonuje się segmentacji tekstu, uwzględniającej jego kon-
tekst semantyczny, która prowadzi do wyłonienia klastrów (segmentów, kategorii) 
słów odnoszących się do określonej idei. Ze względu na to, że badanie przeprowa-
dzono w paradygmacie teorii ugruntowanej, wyłonione klastry należało nazwać, iden-
tyfikując ich istotę. Aby to uczynić, do każdego z segmentów przypisano najbardziej 
istotne wyrażenia, tj. zdania wyrażające najczęściej poruszaną w danym segmencie 
treść. Efekt zastosowania metody Reinerta w postaci macierzy zawierającej chmury 
słów przedstawiono na rysunku 1.

Analiza tekstu tą metodą wskazuje jedynie na grupy słów pojawiające się we wspól-
nym kontekście, nie określając siłą rzeczy nazw tych grup ani nie definiując wymia-
rów, które je wyznaczają (pojęcie wymiaru jest tutaj oczywiście umowne, ponieważ 
analizowany jest tekst; jak widać na rysunku 1, to, co jest określane mianem wymiaru 
w rzeczywistości, należy ujmować binarnie, jako że każda oś jest podzielona na dwie 
części). Na bazie rezultatów zastosowanej metody klasyfikacji, analizy kluczowych 
wyrażeń i ich kontekstu w poszczególnych klastrach, a także na podstawie refleksji 
naukowej, dokonanej na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, wymiary przed-
stawione na rysunku 1 (osie współrzędnych) określono następująco:

 � na osi pionowej: uwarunkowania relacji – efekty relacji;
 � na osi poziomej: jednostka (aspekt odnoszący się do pojedynczego pracownika) 

– organizacja (aspekt odnoszący się do całej organizacji lub jej komórki, w zależ-
ności od poziomu analizy jakości relacji interpersonalnych).
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Rysunek 1. Wynik klasyfikacji tekstu wywiadów z wykorzystaniem metody Reinerta

I. Wykonywanie zadań

II. Klimat organizacyjny

III. Styl kierowania

IV. Bliskość personalna

V. Narzędzia
budowania relacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Powyższa propozycja wynika z następującego znaczenia zidentyfikowanego dla 
poszczególnych kategorii słów:
I. Wykonywanie zadań – kategoria ta stanowi indywidualny efekt jakości relacji 

w zespole pracowniczym. Składają się na nią m.in. elementy, takie jak: indywidu-
alna chęć wykonywania zadań i współpracy z innymi pracownikami, wspieranie 
się przez poszczególnych pracowników, przyczynianie się poszczególnych pra-
cowników do osiągania celów organizacji, udzielanie sobie nawzajem informacji.

II. Klimat organizacyjny – to efekt jakości relacji, ale w wymiarze organizacyjnym, 
czyli odnoszącym się nie tylko do poszczególnych pracowników. Są to m.in. 
elementy, takie jak: atmosfera w pracy, zaangażowanie organizacyjne, działanie 
zespołowe, sprawność rozwiązywania konfliktów, satysfakcja z pracy, wizerunek 
organizacji na zewnątrz.

III. Styl kierowania – to zbiór czynników składających się na organizacyjne uwarun-
kowania budowania i umacniania relacji pracowników. Może to być: osobowość 
przełożonego, umiejętność komunikowania się, w tym wsłuchiwania się w opinie 
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pracowników, klarowność podziału obowiązków w organizacji, sprawiedliwość 
w podejściu do pracownika i otwartość na jego problemy.

IV. Bliskość personalna – ta kategoria obejmuje indywidualne uwarunkowania jako-
ści relacji w organizacji lub zespole pracowniczym. Obejmuje m.in.: prywatne 
kontakty między pracownikami, rozmowy o kwestiach osobistych, szczerość, 
związki afektywne wśród personelu, pomaganie sobie w prywatnych sprawach.

V. Narzędzia związane z budowaniem relacji – to kategoria obejmująca indywidualne 
i organizacyjne czynniki, które stanowią zarówno uwarunkowania, jak i efekty 
budowania relacji. Można tu wskazać na: sprawność komunikacji w organizacji 
(uwarunkowanie wpływające na jakość relacji, ale i efekt tejże jakości), spotkania 
integracyjne pracowników organizowane przez firmę (uwarunkowanie organiza-
cyjne), wspólne wyjścia po pracy inicjowane przez pracowników (uwarunkowanie 
indywidualne, ale i indywidualny efekt relacji w zespole), wynagrodzenie i pre-
mie czy poszanowanie godności pracowników (uwarunkowania organizacyjne).

Rysunek 2. Macierz elementów analizy jakości relacji interpersonalnych w pracy

(III) STYL
KIEROWANIA

(IV) BLISKOŚĆ
INTERPERSONALNA 

(II) KLIMAT 
ORGANIZACYJNY

(I) WYKONYWANIE 
ZADAŃ

(V) NARZĘDZIA
ZWIĄZANE

Z BUDOWANIEM 
RELACJI

U
W
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U

N
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Biorąc pod uwagę sposób przeprowadzenia badania, tj. przede wszystkim 
odniesienie treści wywiadów do tego, jak respondenci rozumieją i postrzegają 
jakość relacji interpersonalnych w pracy, wyłonione kategorie należy potraktować 
jako propozycję elementów analizy tego zjawiska w warunkach organizacyjnych. 
Zidentyfikowane wymiary i kategorie przedstawione zostały w postaci macie-
rzy zaprezentowanej na rysunku 2. Wymiary te pokrywają się w części z wymia-
rami jakości relacji interpersonalnych między pracownikami zaproponowanymi 
przez innych autorów, choć tego typu propozycji jest w literaturze niewiele. Przy-
kładowo Gabarro [6, s. 83–84] zidentyfikował 11 wymiarów rozwiniętych relacji 
interpersonalnych w pracy, w tym: otwartość na partnera, wiedza na jego temat, 
przewidywalność jego działań, wyjątkowość interakcji, multimodalność komuni-
kacji, możliwość jej substytuowania, zdolność do znoszenia krytyki/poddawania 
się ocenie, spontaniczność wymiany, synchronizacja i stymulowanie, wydajność 
komunikacji i zakres inwestycji w relacje.

Kategorie wyłonione w drodze zastosowania metody Reinerta zostały utożsamione 
z polami macierzy skonstruowanej na podstawie wymiarów uwarunkowanie–efekt 
i jednostka–organizacja, z jednym wyjątkiem, którym są narzędzia związane z budo-
waniem relacji w zespole. Okazują się one mieć charakter zarówno indywidualny, jak 
i organizacyjny, a przy tym ich pojawianie się w organizacji nie tylko buduje relacje, 
lecz także wynika z relacji już zbudowanych. Mimo wszystko kategorię tę nazwano 
narzędziami związanymi z budowaniem relacji, jako że nawet będąc efektami rela-
cji, w dalszym ciągu służą one ich umacnianiu.

Każda z kategorii, zdaniem autorów, może posłużyć jako podstawa identyfikacji 
zmiennych, które po uzupełnieniu adekwatną skalą mogą zostać wykorzystane do 
badania relacji interpersonalnych w organizacji lub w danym zespole pracowniczym. 
Pomocne w tym może być zestawienie najistotniejszych kwestii poruszanych przez 
respondentów, umieszczone w tabeli 1.

W opisie kategorii zostały wskazane tylko tworzące je elementy, natomiast 
nie jest określone, jaki ich charakter (kierunek) będzie świadczył o pozytywno-
ści lub negatywności relacji. Innymi słowy, zastosowana metoda analizy tekstu nie 
pozwala rozstrzygnąć, jaka zależność występuje między poszczególnymi elementami, 
wymienionymi w tabeli 1, a pozytywnością – negatywnością relacji interpersonal-
nych w pracy. W tym celu należy przeprowadzić dalsze badania, np. uwzględniając 
zidentyfikowane elementy w kwestionariuszu służącym badaniom ilościowym. To, 
co jest możliwe na podstawie prezentowanego tu badania, to określenie wynikają-
cej z wypowiedzi respondentów istoty pozytywnych i negatywnych relacji w pracy, 
w efekcie poddania uzyskanego materiału „klasycznemu” kodowaniu.
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Tabela 1.  Czynniki składające się na poszczególne kategorie macierzy budowania 
i umacniania relacji w zespole pracowniczym

WYMIAR RELACJI ELEMENTY

I. Wykonywanie zadań współpraca w sferze zawodowej, pomaganie sobie, zastępowanie się podczas 
urlopu, wspieranie się, robienie „swojego” (nie myśląc o niczym więcej), 
robienie „swojego” (tego, co do mnie należy), realizacja zadań „do końca”, 
osiąganie celów, wyniki sprzedaży, poświęcanie czasu, jakość obsługi klientów, 
wypełnianie obowiązków, osiąganie wyników/rezultatów, zmiany, nastawienie, 
pracownicy tworzą zespół, szybkość działania, doskonałość działania, lubienie 
pracy, lubienie współpracowników, dawanie z siebie więcej, komunikowanie 
pomysłów, brak problemów

II. Klimat organizacyjny atmosfera w pracy/w zespole, wzajemne zrozumienie, zaangażowanie, 
efektywność, skuteczność, jakość rezultatów, pomaganie sobie, 
współpracowanie, afektywne związki ze współpracownikami („lubienie 
się”), wspólne rozwiązywanie problemów, działania zespołowe, konflikty/
kłótnie (częstotliwość, łatwość rozwiązywania), nieporozumienia, wizerunek 
organizacji na zewnątrz, zadowolenie z pracy, samopoczucie pracowników, 
nastawienie pracowników, poczucie sprawiedliwości w organizacji, 
wzajemność w stosunkach ze współpracownikami, szczerość w kontaktach 
ze współpracownikami

III. Styl kierowania osobowość przełożonego, przełożony–lider, rozwiązywanie problemów 
podwładnych, łagodzenie konfliktów, łagodzenie zbytniej rywalizacji, 
„ludzkie podejście” przełożonego, niwelowanie stresu w zespole, wspieranie 
pracowników, wyznaczanie rozwiązań, jasne wytyczanie obowiązków i celów, 
uwzględnianie danej sytuacji, sprawiedliwe podejście do pracowników 
(w rozdzielaniu zadań/benefitów oraz w stosunkach interpersonalnych), 
działania integrujące pracowników, dobry kontakt z pracownikami, 
nietraktowanie „z góry” pracowników, wsłuchiwanie się w zdanie 
pracowników, tworzenie swobody dyskusji, otwartość na pracowników, 
umiejętne chwalenie/motywowanie

IV. Bliskość 
interpersonalna

kontakty prywatne/pozazawodowe/pozasłużbowe, wspólne wyjścia po pracy, 
wyjścia do kina, kolegowanie się, spotykanie się w domu, poświęcanie 
czasu prywatnego, rozmowy na tematy osobiste/prywatne/dotyczące 
domu (tzw. „przerywniki”), rozmowy na tematy trudne, szczerość, prawda, 
przyjemność, uśmiech, wspieranie się, lubienie się, łączenie życia prywatnego 
i zawodowego, zaufanie, bliskość, większa wiedza o współpracownikach, 
ryzyko nadużycia zaufania, trwałość związku między pracownikami, łatwiejsze 
rozładowywanie konfliktów w zespole, dostrzeganie potrzeb innych, zazdrość, 
rozładowywanie napięcia

V. Narzędzia związane 
z budowaniem relacji

rozdysponowanie między pracowników obowiązków służbowych/zadań, 
sprawność i otwartość komunikacji horyzontalnej i wertykalnej, dzielenie się 
wiedzą, wymiana informacji, spotkania integracyjne, organizowanie wspólnych 
wyjść po pracy, udział w imprezach firmowych, organizowanie wycieczek 
firmowych, firmowe imprezy sportowe, wynagrodzenie za pracę, dodatkowe 
bonusy za pracę, służbowość/formalizm we wzajemnych kontaktach, 
budowanie wspólnoty interesów (solidarność), budowanie poczucia 
przynależności do zespołu, rozwiązywanie konfliktów, piętnowanie zachowań 
kontrproduktywnych (np.: obmawiania, donoszenia, mobbingu), szacunek 
wobec współpracowników/podwładnych, oddzielanie spraw prywatnych 
i zawodowych, dystans w kontaktach, zazdrość, pomaganie sobie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Generalnie na podstawie przeprowadzonych wywiadów można powiedzieć, że 
relacje w zespole pracowniczym są istotną częścią życia każdej z badanych osób. 
Każdy uczestnik wywiadu rozumiał intuicyjnie, czym są tego typu relacje i kiedy 
mają one pozytywny, a kiedy negatywny charakter. Opisując ich istotę, uczestnicy 
badania odnosili się przede wszystkim do ich przejawów (efektów, skutków). Jest 
to w pełni zrozumiałe, jako że same relacje mają charakter abstrakcyjny, a ich ema-
nacją są konkretne postawy i towarzyszące im zachowania pracowników, które różnią 
się w zależności od tego, czy są to relacje pozytywne (dobre, korzystne, pożądane) 
bądź negatywne (złe, niekorzystne, niepożądane).

Aspektem, do którego najczęściej odwoływali się badani, określając istotę pozytyw-
nych relacji interpersonalnych w pracy, jest pomaganie sobie i wzajemne wspieranie 
się: „Chętniej działamy wtedy wspólnie, chętniej sobie pomagamy, też przekazujemy 
sobie wiedzę chętniej”; „jest dużo pracy na popołudniową zmianę, wzajemnie się 
pomaga, jak te relacje są między pracownikami (…). Wzajemnie sobie pomagamy, 
jeżeli ktoś tam np. zachorował, wiadomo, ktoś w między czasie na urlopie jest itd.”

Co istotne, pomaganie ma miejsce nawet wówczas, gdy formalnie sytuacja nie 
wymaga takiej konieczności: „(…) mogę, ale nie muszę tego robić. No to jest, że tak 
powiem, sprawa prywatna. Za to firma mi tutaj nie płaci, żebym naprawiał prywatne 
komputery znajomym z pracy. No, ale jeżeli te relacje, powiedzmy są pozytywne, czy 
ktoś też mi kiedyś pomógł jakoś tam prywatnie, no to czemu nie”.

W tego typu relacjach liczy się też wzajemność działań: „(…) ten mi kiedyś pomógł, 
no to ja też mu pomogę, no bo jestem tutaj w firmie po to, żeby, że tak powiem, poma-
gać, rozwiązywać takie problemy”.

Definiując negatywne relacje, respondenci wskazywali głównie na zachowania 
przeciwne do tych opisujących relację pozytywną, czyli podnosili kwestię braku współ-
pracy, ograniczanie się jedynie do formalnych obowiązków i niechęć do pomagania 
sobie, przechodzącą nawet w niechęć do przychodzenia do pracy. Jedna z responden-
tek tak opisała istotę negatywnej relacji: „Nieodzywanie się do siebie, udawanie, że 
jestem strasznie zajęta, tylko wzrok skupiony na jakiejś tam kartce i w tym momen-
cie udaję, że jestem bardzo zapracowana”. Negatywne relacje wiążą się zatem rów-
nież z niechęcią do dzielenia się informacjami i wiedzą: „Jeśli są negatywne relacje, 
to mniej chętnie dzielimy się wiedzą ze współpracownikami, bo po prostu nie czuje 
się chęci nawiązania jakiejś dalszej rozmowy”.

Negatywne relacje tworzą ponadto środowisko pracy, w którym częściej docho-
dzi do konfliktów, które są trudne do rozwiązania, czas ich trwania wydłuża się, 
a intensywność wzrasta. Nie ma wzajemnego zaufania, natomiast często występuje 
destrukcyjna rywalizacja: „Jest rywalizacja jakaś taka niezdrowa, wyścig szczurów”. 
Przy tym pracownicy mogą być bardziej skłonni do podejmowania zachowań kontr-
produktywnych: „na przykład niezadowolony pracownik kradnie”.
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Skutkiem negatywnych relacji może być także utrata pracowników, ponieważ „pra-
cownicy mogą zacząć szukać innego zatrudnienia, innej pracy, no bo jeżeli atmos-
fera w pracy jest negatywna, to uważam, że ciężko jest funkcjonować na co dzień, 
bo jednak praca to jest większość naszego dnia”.

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie nie wskazało na istnienie innych przejawów relacji inter-
personalnych w organizacji niż te, które są prezentowane w literaturze przedmiotu. 
Niemniej jednak wartością uzyskanych wyników empirycznych jest doprecyzowanie 
tego, z jakich aspektów relacji zdają sobie sprawę uczestnicy organizacji, a tym samym 
– o jakie kwestie można ich pytać, przeprowadzając badania empiryczne na ten 
temat. Na tej podstawie można również powiedzieć, że istotą pozytywnych relacji 
w organizacji jest przede wszystkim pomaganie sobie i udzielanie nawzajem wspar-
cia, natomiast relacje negatywne to niechęć do współpracy i ograniczanie kontaktów 
ze współpracownikami wyłącznie do kwestii formalnych, co przynosi niepożądane 
skutki zarówno dla samego pracownika, jak i całej organizacji.

Oczywiście, zaprezentowane wyniki posiadają wiele ograniczeń. Wynikają one 
przede wszystkim z jakościowego charakteru przeprowadzonego badania i  jego 
ograniczonego zakresu (24 wywiady wśród pracowników z 3 przedsiębiorstw z tego 
samego województwa). Pod uwagę nie brano choćby specyfiki danego przedsiębior-
stwa i tego, jaki mogła ona mieć wpływ na uzyskane wyniki. Wyników nie można 
zatem uogólniać i należy do nich podchodzić z ostrożnością, choć taka metodyka 
została przez autorów uzasadniona odwołaniem do założeń teorii ugruntowanej.

Przeprowadzone badanie wskazuje z pewnością na możliwość i konieczność dal-
szych kroków badawczych, w tym zaproponowanie zmiennych służących pomiarowi 
jakości relacji w organizacji w oparciu o przedstawione kategorie (wymiary) oraz 
weryfikację tych zmiennych w badaniach ilościowych.
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IDENTYFIKACJA WYMIARÓW JAKOŚCI RELACJI 
INTERPERSONALNYCH W ORGANIZACJI

Streszczenie

Zainteresowanie nauk o zarządzaniu relacjami interpersonalnymi pracowników wynika z ich 
znaczenia dla funkcjonowania organizacji. Pozytywne relacje nie tylko podnoszą satysfakcję 
pracowników, lecz także sprzyjają ich wyższej efektywności, kreatywności i lojalności wobec 
organizacji; negatywne relacje mają działanie destrukcyjne i przynoszą skutek odwrotny. Roz-
wój wiedzy na temat mechanizmów i uwarunkowań relacji interpersonalnych w organizacji 
wymaga jednak doprecyzowania definicji i wymiarów opisujących ich pozytywność i nega-
tywność. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację koncepcji wymiarów i elementów określa-
jących jakość wewnątrzorganizacyjnych relacji interpersonalnych, sformułowaną w oparciu 
o badanie przeprowadzone metodą wywiadu swobodnego. Przedstawiona koncepcja może 
być podstawą sformułowania uniwersalnego narzędzia badawczego do pomiaru stanu rela-
cji w organizacji.

Słowa kluczowe: pozytywne relacje interpersonalne w organizacji, 
negatywne relacje interpersonalne w organizacji
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IDENTIFICATION OF THE QUALITY'S DIMENSIONS OF 
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE ORGANIZATION

Abstract

Management scholars are interested in employee interpersonal relationships due to their 
importance for organizational performance. Positive relationships not only increase employee 
satisfaction, but also stimulate their higher efficiency, creativity and loyalty to the organiza-
tion; negative relationships are destructive and bring the opposite effect. The development of 
knowledge on the mechanisms and conditions of interpersonal relationships in the organiza-
tion requires clarification of definitions and dimensions describing their positivity and neg-
ativity. This article aims to present the concept of dimensions and elements describing the 
quality of inter-organization interpersonal relationships which is based on a study conducted 
by the free-form interview. The concept can serve as a basis for the formulation of an univer-
sal research tool to measure the state of relationships in the organization.

Key words: positive interpersonal relationships in the 
organization, negative interpersonal relationships in the 
organization


