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KULTURA ORGANIZACYJNA A POSTAWY 
KADRY KIEROWNICZEJ W KONTEKŚCIE 
SKUTECZNOŚCI BADAŃ MARKETINGOWYCH

Piotr Tarka

Wprowadzenie

P rzedsiębiorstwa w  ramach planowanej działalności 
rynkowej mogą wyznaczać kilka celów strategicz-

nych. Jednakże w  realiach praktyki gospodarczej cele te 
nie zawsze współgrają z interesami poszczególnych grup 
i jednostek (kadry wykonawczej i kierowniczej) w firmie. 
Spójna wizja działań firmy nakreślona przez właścicieli 
nie zawsze jest tożsama z osobistymi celami i planami lu-
dzi zatrudnianych w organizacjach. Podobnie jest z więk-
szością planowanych projektów badawczych, które mogą 
się spotkać z wrogimi postawami i rodzącymi się na ich 
tle konfliktami pomiędzy jednostkami z  różnych zespo-
łów zadaniowych i różnych szczebli organizacyjnych. Tym 
samym jedną z przyczyn braku skuteczności badań mar-
ketingowych są rozbieżności wyrażane w celach jednostek. 
Warto jednakże zaznaczyć, że cele w znaczeniu szerszym 
odzwierciedlają wewnętrzne postawy u  ludzi, na które 
oddziałuje dany typ kultury organizacyjnej. Dopiero pod 
jej wpływem z postaw wyłaniają się pożądane lub niepo-
żądane w  firmach zachowania, które dany cel w  znacze-
niu negatywnym przekreślają lub w  sensie pozytywnym 
pomagają urzeczywistnić. Nie trzeba też nadmieniać, że 
w  zapewnieniu skuteczności badań marketingowych 
w  firmach kluczową rolę odgrywają ci menedżerowie 
i pracownicy, których postawy wobec badań marketingo-
wych są przynajmniej nieobojętne – neutralne, choć te ni-
czemu dobremu tak naprawdę nie służą (Bellenger, 1979). 

Wobec powyższych założeń, celem artykułu jest zdia-
gnozowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 
tzw. proanalityczną i  proinformacyjną kulturą organiza-
cyjną a  postawami kadry w  firmie wyrażanymi wobec 
skuteczności badań marketingowych.

Postawy menedżerów w kontekście 
problematyki skuteczności 
badań marketingowych

Z anim przedstawione zostaną założenia dotyczące 
badanej problematyki, w  tym miejscu należałoby 

w  pierwszej kolejności zdefiniować znaczenie terminu 
postawa. Otóż samo pojęcie postawy zostało uformowane 
na gruncie prac badawczych prowadzonych przez psycho-
logów i  socjologów (Marody, 1976; Cialdini i  in., 2002). 
W  ich ujęciu postawa wyraża się wobec jakiejś wartości 
i  celu, przy czym za wartość i  cel uznaje się jakikolwiek 
fakt mający empiryczną treść dostępną dla członków 

określonej grupy i  znaczenie, zgodnie z  którym jest lub 
może być obiektem działania. Zatem postawa to inaczej: 

„pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do pewne-
go przedmiotu, pojęcia lub sytuacji, jak również gotowość 
do reagowania w  pewien z  góry określony sposób na te 
lub związane z  nimi przedmioty, pojęcia lub sytuacje” 
(Hilgard, 1972, s. 834). Warto też dodać, że postawa czło-
wieka skłania go do podjęcia odpowiedniej reakcji wobec 
przedmiotu lub sytuacji, stąd postawy kształtują się zwy-
kle w wyniku wzajemnego oddziaływania danej jednostki 
i jej otoczenia.

Ujednolicenie postaw w  literaturze spowodowało 
wyodrębnienie trzech zasadniczych i  powiązanych ze 
sobą komponentów postawy. Według S. Nowaka (1973), 
pierwszy z komponentów dotyczy sfery emocjonalno-oce-
niającej jednostki, odzwierciedlającej chłodny charakter 
zintelektualizowanych ocen, które jednostka poddaje 
werbalizacji za pomocą takich określeń, jak „dobry”, „zły”. 
Komponent drugi, poznawczy, obejmuje zaś przekonania 
i wiedzę jednostki o obiekcie postawy, dzięki czemu daje 
się go opisać ze względu na rozległość wiedzy, jaką jed-
nostka posiada o przedmiocie postawy, oraz ze względu 
na jej prawdziwość. Ostatecznie komponent behawioralny 
określa mniej lub bardziej jednorodny zespół zachowań 
jednostki wobec obiektu postawy.

Odnosząc się w  tym miejscu do możliwego wpływu 
postaw na skuteczność badań marketingowych, należy 
zakładać, iż komponent afektywny jest subiektywnym wy-
razem emocjonalnego stosunku menedżerów względem 
celowości i  potrzeb realizacji skutecznych badań marke-
tingowych. Ładunek emocjonalny ujawnia w tej sytuacji 
pożądany lub niepożądany przez kadrę kierunek działania, 
tj. specyficzny sposób dążenia do/lub unikania realizacji 
badań marketingowych w  firmie na wysokim poziomie 
skuteczności. Komponent ten kształtuje w  dalszej kolej-
ności skrajne lub umiarkowane (pozytywne lub negatyw-
ne) zachowania kadry względem badań marketingowych. 
Z  kolei komponent poznawczy (pośredniczący między 
komponentem afektywnym i zachowawczym) dotyczy po-
ziomu wiedzy menedżerów na temat warunków i koniecz-
ności wdrażania w  firmie skutecznych badań marketin-
gowych, a tym samym reprezentuje wiedzę warunkującą 
sens i ideę realizacji badań w firmie (Tarka, 2017). Należy 
sądzić, że na tle rozwiniętych umiejętności i wiedzy u ka-
dry formułuje się nie tylko właściwa postawa w  kwestii  
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celowości prowadzenia badań marketingowych przez 
firmę, ale i postawa aktywnego zaangażowania w poszuki-
wanie skuteczności w badaniach. Z drugiej strony wiado-
mo też, że postawy są swoistego rodzaju autodefinicjami 
jednostek. Tym samym informują nas, kim są  jednostki 
(menedżerowie) w firmach i  jaki jest ich poziom wiedzy 
na temat badań. Postawy mają w tym przypadku charakter 
znaku rozpoznawczego (Abelson, Prentice, 1989). Należy 
zatem przyjąć, że im większy jest poziom wiedzy na temat 
przydatności i  użycia wyników badań marketingowych 
i  pozyskiwanych zeń informacji, tym więcej jest pozy-
tywnych (przychylnych badaniom marketingowym) po-
staw, a  tym samym większy jest stopień zainteresowania 
realnie podejmowanymi działaniami w kierunku działań 
badawczych. Nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że 
informacje marketingowe, które ostatecznie docierają 
do decydentów, mogą mieć duży wpływ na zaspokojenie 
potrzeb informacyjnych i tym samym trafność decyzji, od 
których zależą dalsze wyniki i losy przedsiębiorstw. Rzecz 
jednak w tym, że kadra musi być tego świadoma i wyrażać 
właściwe ku temu postawy (Ganeshasundaram, Henley, 
2006). W  sumie wiedza o  badaniach marketingowych 
wpływa, poprzez sprzężenia zwrotne, również na zmianę 
komponentu emocjonalno-oceniającego. Ostatecznie 
komponent behawioralny przyczynia się do modyfikacji 
pozostałych składników postaw. Wiąże się to z procesem 
konkretyzacji wcześniejszych komponentów w  formie 
działania, którego efektem ma być zamiar, ukierunkowa-
nie jednostki na realizację badań marketingowych oraz 
rzeczywiste dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu 
ich skuteczności.

Bodźce w kulturze organizacyjnej 
a postawy w świetle skuteczności 
badań marketingowych 

Z ałożenia stawiane postawom wyjaśniają jednocześnie, 
że postawy menedżerów względem skuteczności ba-

dań marketingowych podlegają określonym „bodźcom 
środowiskowym”, występującym w kulturze organizacyjnej. 
Ich zadaniem jest nie tylko sprawne kształtowanie pozy-
tywnych postaw, przekonań i  zamiarów indywidualnych 
jednostek, ale również sprawna integracja osobistych 
celów i  interesów menedżerów w  obrębie celów i  intere-
sów grupowych (a  tym samym wspólnym ujęciu celów)
w zakresie prowadzenia badań marketingowych na wyso-
kim poziomie skuteczności. Dla przypomnienia, kultura 
organizacyjna odzwierciedla zbiór dominujących wartości 
i norm postępowania charakterystycznych dla danej orga-
nizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywi-
stości i przejawiający się poprzez artefakty – zewnętrzne, 
sztuczne twory danej kultury (Kostera, Kownacki, 1996). 
A. Kroeber i inni (1952) oraz G. Hofstede (2001) twierdzą 
zgodnie, że kultura sprowadza się do określonych sposo-
bów myślenia, odczuwania i reagowania głównie poprzez 
symbole, będące tworami grup ludzi i zawierające konkre-
tyzacje w postaci artefaktów. W kontekście docelowo po-
szukiwanej skuteczności badań marketingowych kultura 
organizacyjna powoduje więc wytworzenie głębszej świa-

domości u jednostek w kwestii odnalezienia potencjalnych 
korzyści, które mogą one wynieść z tytułu realizacji badań. 
Z tej racji ważna staje się nie tylko identyfikacja (bądź od-
powiednie uformowanie) postaw jednostek względem ba-
dań marketingowych, ale też kwestia analizy określonych 
bodźców w kulturze organizacyjnej, do których zalicza się: 
1) widoczne i uświadamiane artefakty (językowe, behawio-
ralne i fizyczne), 2) częściowo widoczne i uświadamiane 
normy i wartości oraz 3) całkiem niewidoczne i nieuświa-
damiane założenia. Ważna jest też ranga, jaką poszczegól-
ne bodźce pełnią w  procesie formułowania postaw. Przy 
tym, jak słusznie zauważa M. Dobrzyński (1981), dopiero 
dokładne rozpoznanie norm i  wartości oraz nieuświada-
mianych w firmie założeń umożliwia rzeczywistą zmianę 
postaw jednostek w organizacji. 

Normy i  wartości tworzą swoistego rodzaju szerszą 
płaszczyznę oddziaływania na przedsiębiorstwa i  wyzna-
czają nieszablonowe sposoby radzenia sobie z  proble-
mami, dotyczącymi osiągania skuteczności w badaniach 
marketingowych. Ponieważ systemy norm i  wartości 
podlegają wartościowaniu (Bratnicki i in., 1988; Sikorski, 
2006), można mówić o dobrym i pożądanym przez firmę 
kierunku kształtowania systemu wartości i norm. W kon-
tekście problemów towarzyszących skuteczności badań 
marketingowych wspólny system wartości i norm, który 
jest wyznawany przez kadrę, pozwala je bezboleśnie roz-
wiązywać. Warunkiem jest jedynie zachowanie spójności 
i wyrazistości w nakreślonej przez firmę wizji kulturowej, 
w ujęciu pożądanych przez nią wartości i norm, a co za 
tym idzie, ustalenie: 1) charakterystycznych relacji firmy 
z otoczeniem zewnętrznym, postrzeganych przez pryzmat 
tworzonych projektów badawczych; 2) reguł i  wymagań 
stawianych w  zakresie potrzeb informacyjnych i  właści-
wego stylu podejmowania decyzji opartych na informa-
cjach –  faktach, a  nie intuicji, 3) akceptowalnego progu 
tolerancji niepewności rynkowej i  ryzyka w  decyzjach. 
Problem w tym, że w wielu organizacjach, założenia te nie 
zawsze daje się w pełni zharmonizować. W tej sytuacji, jak 
twierdzi E. Schein (2004), jeśli założenia stanowiące pod-
stawę danej kultury nie są  do końca spójne, kultura nie 
jest do końca ukształtowana, menedżerowie zaś są świad-
kami narastających konfliktów w  organizacji między 
grupami, które nie są zgodne co do założeń kulturowych. 
W  konsekwencji niespójność kulturowa uniemożliwia 
także sprawną realizację badań marketingowych. Brak 
spójności w  kulturze organizacyjnej, a  tym samym brak 
spójności w wyznawanych wartościach i przestrzeganych 
normach sprzyja kreacji antypostaw jednostek względem 
skuteczności badań marketingowych. Badania marketin-
gowe są  tym samym odrzucane, a  menedżerowie i  pod-
legający im pracownicy odznaczają się schematyzmem 
w  myśleniu i  działaniu. Zwykle też można się po  nich 
spodziewać większego zainteresowania autokratycznym 
stylem zarządzania organizacją i  bezwzględnego podpo-
rządkowania jednostki naczelnemu kierownictwu. Ka-
drze bardziej też zależy na utrzymaniu swoistego rodzaju 
status quo, ewentualnie narzuceniu własnych prerogatyw 
oraz reguł gry, które skutkują odrzuceniem wszelkiego 
rodzaju zmian (Zakrzewska-Bielawska, 2006). 
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Przezwyciężanie ograniczeń 
kulturowych w kontekście skuteczności 
badań marketingowych

P rzełamanie impasu niespójności w  kulturze organi-
zacyjnej jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. 

Aby można było tego dokonać, w firmach musi zaistnieć 
tzw. zgodność organizacji z kulturą organizacyjną, która 
sprawi, że bodźce będą wywoływać pozytywne reakcje 
u  pracowników i  będą prowadzić do kształtowania się 
w  ich świadomości motywów działania zgodnych z  for-
malnymi celami organizacji. Jednakże ów stan równowagi 
pomiędzy organizacją a  kulturą nie wystarcza do spraw-
nego funkcjonowania przedsiębiorstw, a  tym bardziej 
urzeczywistnienia celów w sferze skuteczności badań mar-
ketingowych. Rozumiana statycznie zgodność organizacji 
i kultury może paradoksalnie powodować stagnację i brak 
reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu (Penc, 1999). 
Konieczne jest zatem zachowanie dynamicznej równo-
wagi organizacyjnej i kulturowej, a do tego konieczna jest 
odpowiednia elastyczność zarówno po  stronie wzorców 
organizacyjnych, jak i kulturowych (Sikorski, 1995). 

Z  punktu widzenia teorii motywacji należy też pod-
kreślić rolę, jaką w zakresie motywowania pracowników 
odgrywa kadra kierownicza, która z  racji pełnionej 
funkcji może wpływać na postawy podwładnych drogą 
bezpośrednią w  sferze stosunków społecznych, a  po-
średnio także w  sferze rozwiązań badawczych. Warto 
przypomnieć, że oddziaływanie kierowników na sferę 
stosunków społecznych polega m.in. na działaniach 
nastawionych na zmianę norm i  wartości kulturowych, 
by przystosować je do ustalonych celów i  przyjętych 
rozwiązań organizacyjnych w firmie. Oddziaływanie to 
zakłada stabilność bodźców w  organizacji. Kadra kie-
rownicza pełni tu rolę wychowawczą, polegającą głównie 
na eliminowaniu niepożądanych zachowań i  propago-
waniu wzorców zgodnych z  celami organizacji. Z  kolei 
oddziaływanie kierowników na postawy pracowników 
w  sferze rozwiązań organizacyjnych polega na dokony-
waniu zmiany celów i norm organizacyjnych, aby przy-
stosować organizację formalną do wzorców kulturowych 
akceptowanych w  środowisku pracowniczym. Za stałe, 
zdaniem C. Sikorskiego (2006), przyjmuje się motywy 
zachowań pracowniczych związane z akceptacją określo-
nych norm i wartości, dąży się zaś do zmiany bodźców 
organizacyjnych.

Jednocześnie trzeba też przyjąć, że przełamywanie 
trudności kulturowych jest uwarunkowane stopniem roz-
woju kulturowego danej organizacji. Im jest ona młodsza, 
a tym samym mniej rozwinięta w wymiarze kulturowym, 
tym większe ma szanse na radykalne (wręcz rewolucyj-
ne) podejście w  forsowaniu zmian kulturowych, a  tym 
samym zredefiniowanie od podstaw wartości i  norm 
i ich dalszego przełożenia na pożądane u kadry postawy 
względem skuteczności badań marketingowych. Jak po-
daje M. Bratnicki (1998), zmiany radykalne dokonują się 
poprzez transformację sposobu widzenia świata, która 
wychodzi od zmiany założeń kulturowych podzielanych 
przez kadrę zarządzającą, a  następnie poprzez zmianę 
wartości organizacyjnych i  struktury organizacyjnej, 
zmierza do zmiany strategii przedsiębiorstwa. Zdaniem 
M. Bratnickiego (1998, s.  212), „jest to zmiana totalna, 
szybka, brutalna, przeprowadzona w sytuacji niepewnej 
i pod presją czasu”. W sytuacji jednak, gdy organizacja 
posiada ugruntowaną kulturę organizacyjną, zmiany 
powinny następować ewolucyjnie, poprzez częściową 

„modyfikację” wybranych elementów wartości i  norm 
oraz postaw u jednostek (rys. 1). 

Metoda badawcza

W oparciu o  przedstawione powyżej założenia teo-
retyczne i  wyselekcjonowany obszar do analiz w 

okresie od marca do  sierpnia 2014 r. przeprowadzono 
badania empiryczne. Sam proces badawczy przebiegał 
w dwóch następujących po sobie etapach. W pierwszej fa-
zie do reprezentantów firm rozesłano (pocztą elektronicz-
ną) pismo wyjaśniające cel i  przedmiot badań. W  fazie 
drugiej po nawiązaniu pierwszego kontaktu osoby, które 
zostały zaproszone do udziału w badaniu, przekierowano 
na stronę internetową, na której zamieszczono pytania do 
ankiety. Do próby zaklasyfikowano łącznie 213 jednostek 

– firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. 
Struktura próby badawczej obejmowała firmy: 1) rea- 

lizujące badania marketingowe (74%) i 2) firmy nieprze-
prowadzające badań w ogóle (26%). W niniejszym opra-
cowaniu, ze względu na cel poznawczy, skoncentrowano 
się wyłącznie na charakterystyce firm, które angażują się 
w badania marketingowe. Jednocześnie (w ramach przyję-
tych kryteriów selekcji respondentów) do próby wybrano 
tylko te osoby, które z racji pełnionej w firmie funkcji były 
użytkownikami informacji marketingowych (tab. 1). 

Rys. 1. Model zmian w organizacji w świetle osiągania harmonii kulturowej  
i realizacji skutecznych badań marketingowych
Źródło: opracowanie własne
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W  ramach rozpatrywanego problemu starano się wy-
odrębnić taki zestaw zmiennych obserwowalnych (tab. 2) 
oraz uwzględnić zmienne ukryte w układzie modelu ana-
litycznego, aby można było na jego podstawie uzyskać rze-
telne i trafne wnioski w kontekście diagnozowanej w pra-
cy relacji przyczynowo-skutkowej1. Graficzna postać tego 
modelu została przedstawiona na rysunku 2  i  obejmuje 
dwie konfiguracje powiązań: zmiennych obserwowalnych 
(v1, v2, v3) ze zmienną ukrytą „proanalityczna i  proin-
formacyjna kultura organizacyjna” – F1 oraz zmiennych 
obserwowalnych (v4, v5, v6) i  zmienną ukrytą zależną 
zdefiniowaną jako „postawy kadry w  firmie wobec sku-
teczności badań marketingowych” – F2. 

Ponieważ analiza konstruktów teoretycznych, opisu-
jących „proanalityczną i  proinformacyjną kulturę orga-
nizacyjną” oraz wyrażane przez menedżerów „postawy 
względem skuteczności badań marketingowych”, odwo-
ływała się do założeń tzw. zmiennych ukrytych, model 
analityczny, na jaki się zdecydowano, obejmował analizę 

równań strukturalnych (Jöreskog, 1973; Asher, 1976; 
Bollen, 1989; Kaplan, 2000). Warto też nadmienić, że 
konstrukt teoretyczny, który opisywał kulturę organiza-
cyjną zorientowaną proanalitycznie i  proinformacyjnie 
do otoczenia, zdefiniowano na gruncie: procesów ba-
dawczo-informacyjnych i kształtujących się pozytywnych 
relacji międzyludzkich pomiędzy poszczególnymi człon-
kami w  organizacji, oraz ustalanych planów względem 
przyszłych koncepcji/pomysłów badawczych, w  wyniku 
których wyłania się wspólna potrzeba organizacji badań 
marketingowych zarówno ze strony kadry kierowniczej 
jak i pracowników wykonawczych z różnych departamen-
tów i szczebli organizacyjnych. 

Wyniki badań

W procesie weryfikacji modelu strukturalnego 
sprawdzono przede wszystkim, w jakim stopniu 

teoretyczna postać tego modelu odtwarzała macierz 

Tab. 1. Respondenci według stanowisk w firmach – po wyodrębnieniu jednostek realizujących badania marketin-
gowe (próba N = 213)

Kategoria Typ respondenta Odsetek 
badanych

Nazwa 
stanowiska

Dyrektor działu marketingu lub sprzedaży 45%

Osoba zarządzająca produktem (ang. product manager.) 27%

Współ/właściciel, wice/prezes, dyrektor zarządzający (CEO) 20%

Pracownik wykonawczy w dziale marketingu 8%

Ogółem 100%

Źródło: opracowanie własne

Dane w zakresie istotności modelu: Chi-kwadrat = 46,904, df = 8, wartość p = 0,757, RMSEA = 0,035
Legenda: Elipsa F1 oznacza zmienną ukrytą niezależną zdefiniowaną jako „proanalityczna i proinformacyjna kul-
tura  organizacyjna firmy”
Elipsa F2 oznacza zmienną ukrytą zależną zdefiniowaną jako „postawy kadry wobec skuteczności badań marke-
tingowych”
Pola v1, v2, v3 to zmienne obserwowalne zmiennej ukrytej niezależnej F1; zaś: v4, v5, v6 to wskaźniki zmiennej 
niezależnej F2,
Wariancje błędów pomiaru ev1–ev6 zlokalizowane są przy strzałkach dochodzących do zmiennych obserwowal-
nych,
Ładunki czynnikowe znajdują się na strzałkach określających relacje między zmiennymi ukrytymi (F1 i F2) 
a zmiennymi obserwowalnymi. 

Rys. 2. Model strukturalny diagnozujący związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy proanalityczną i proinforma-
cyjną kulturą organizacyjną a postawami kadry w firmie wyrażanymi wobec skuteczności badań marketingowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie oprogramowania MPlus
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kowariancji. Reprodukcję przeprowadzono na bazie 
testu statystyki chi-kwadrat i  wartości wskaźnika RM-
SEA. Na ich podstawie zweryfikowano poziom dopa-
sowania modelu (opartego na związku postulowanym 
w hipotezie badawczej) w zakresie uzyskanych danych 
empirycznych. W  obliczeniach wykorzystano metodę 
maksymalnej wiarygodności skorygowanej średnią 
i wariancją (Muthén, Muthén, 2014). 

Jak wynika z obserwacji otrzymanych wyników, mo-
del strukturalny odzwierciedlał całkiem dobry poziom 
dopasowania, choć z  całą pewnością, nie był on staty-
stycznie rzecz biorąc idealny (por. wartości: Chi-kwa-
drat = 46,904 i  RMSEA = 0,035). W  tabeli 3  zamiesz-
czono wyniki z przeprowadzonej analizy i uzyskane na 
jej podstawie oszacowane parametry, gdzie wartości 
ładunków czynnikowych wskazywały na silne i istotne 

Tab. 2. Zmienne obserwowalne wykorzystane w konstrukcji zmiennych ukrytych

Zmienna ukryta i kierunek wpływu 
na zmienną obserwowalną Symbol i wyrażenie określające stwierdzenie danej zmiennej obserwowalnej 

Proanalityczna i proinformacyjna 
kultura organizacyjna 
w firmie [F1]

→ v1 w wyniku prowadzonych badań zachodzi proces pozytywnego kształtowania się relacji 
międzyludzkich (pomiędzy różnymi członkami firmy)

→ v2
kulturę organizacyjną mojej firmy, można określić jako typ kultury informacyjnej 
opartej w dużej mierze (lub w całości) na procesach badawczych, przez co kultura ta jest 
nastawiona proanalitycznie do otoczenia rynkowego

→ v3
w ramach ustalania planów na przyszłe koncepcje / pomysły badawcze, wyłania 
się wspólna potrzeba organizacji badań zarówno ze strony kadry kierowniczej, jak 
i pracowników wykonawczych z różnych departamentów i szczebli organizacyjnych

Postawy kadry wobec skuteczności 
badań marketingowych [F2]

→ v4 wyniki z badań marketingowych sprawiają, że u różnych osób w przedsiębiorstwie 
dokonuje się zmiana sposobu myślenia i działania w pracy

→ v5 wyniki z badań marketingowych „idą zawsze w parze” z osobistymi interesami różnych 
członków / grup mojego przedsiębiorstwa

→ v6 badania marketingowe są traktowane jako coś naturalnego i oczywistego przez większość 
członków firmy 

Legenda: Każda zmienna obserwowalna zamieszczona w ankiecie została przeskalowana na 7-punktowej skali Likerta, gdzie krańcowe 
wartości wynosiły odpowiednio: [1] – „zdecydowanie się nie zgadzam”, [7] – „zdecydowanie się zgadzam
Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Parametry wyodrębnione na podstawie estymacji modelu strukturalnego

Rodzaj badanej 
ścieżki w modelu

Wartość 
estymowana (E)

Błąd standardowy 
(SE) E/SE Istotność dwustronna 

wyniku

F1

→ v1 0,732 0,050 14,698 0,000

→ v2 0,627 0,056 11,278 0,000

→ v3 0,561 0,054 10,309 0,000

F2

→ v4 0,760 0,038 20,015 0,000

→ v5 0,370 0,056 6,647 0,000

→ v6 0,740 0,042 17,512 0,000

F1 → F2 0,465 0,093 5,010 0,000

Wariancje – składniki błędów zmiennych obserwowalnych: v1, v2, v3, v4, v5, v6 oraz zmiennej ukrytej F2

ev1 → v1 0,607 0,070 8,708 0,000

ev2 → v2 0,452 0,063 7,225 0,000

ev3 → v3 0,685 0,061 11,198 0,000

ev4 → v4 0,422 0,058 7,312 0,000

ev5 → v5 0,863 0,041 21,006 0,000

ev6 → v6 0,464 0,073 6,354 0,000

eF2 → F2 0,783 0,086 9,060 0,000

Źródło: opracowanie własne na podstawie oprogramowania MPlus
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związki pomiędzy zmienną ukrytą F1 i zmiennymi ob-
serwowalnymi (v1 = 0,732; v2 = 0,627; v3 = 0,561) oraz 
zmienną ukrytą F2 i  jej zmiennymi obserwowalnymi 
(v4 = 0,760; v5 = 0,370; v6 = 0,760).

Ostatecznie, kierując się powyższymi wynikami 
analiz, należy potwierdzić zakładany związek przyczy-
nowo-skutkowy pomiędzy zmienną ukrytą „proanali-
tyczna i  proinformacyjna kultura organizacyjna” –  F1 
i zmienną „postawy kadry w firmie wobec skuteczności 
badań marketingowych” –  F2. Wykazał on istotną sta-
tystycznie wartość na poziomie 0,465, co oznacza, że 
rozpatrywana relacja wskazuje na silne oddziaływanie 
zmiennej niezależnej „F1” na zmienną zależną „F2”. 
Innymi słowy, proanalityczna i  proinformacyjnie nasta-
wiona kultura organizacyjna w  firmie determinuje po-
stawy kadry kierowniczej względem skuteczności badań 
marketingowych. 

Podsumowanie

N a podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że w firmach, w których kadra wykazuje przychylne 

postawy wobec skuteczności badań marketingowych, 
pojawia się też jedna spójna kulturowo tożsamość, zinte-
growana w obrębie tych samych idei, znaczeń, wartości 
i  norm analityczno-informacyjnych. Zbiorowa i  jedno-
lita tożsamość kulturowa pozwala wypracować zgodne 
wzorce myślenia i  postępowania dla kadry, sprzyjające 
realizacji badań marketingowych na wysokim poziomie 
skuteczności. Powodzenie badań marketingowych zale-
ży więc od spełnienia specyficznych warunków kultu-
rowych w sposób szczególny odznaczających się: 1) głę-
boką świadomością i bezrefleksyjnością – w tym sensie, 
że dzięki takiej kulturze badania są traktowane jako coś 
naturalnego i  niekwestionowanego przez wszystkich 
członków organizacji; 2) wielopoziomowością i  wielo-
płaszczyznością –  w  ramach których zachodzi proces 
pozytywnego kształtowania relacji międzyludzkich oraz 
powiązań zadaniowych pomiędzy różnymi członkami 
w organizacji jako całości na podstawie gromadzonych 
informacji z badań. 

Ponadto spójna kulturowo tożsamość w firmie wpły-
wa na jej wysoki poziom: 1) integracji, dzięki której 
w  organizacji wyłania się wspólny tok myślenia i  po-
stępowania u  menedżerów i  pracowników (z  różnych 
działów i  szczebli organizacyjnych) w  zakresie prowa-
dzonych badań marketingowych; 2) percepcji, na pod-
stawie której powstaje jednolity wzorzec postrzegania 
otoczenia zewnętrznego i  nadawania mu odpowied-
niego znaczenia w kontekście realizowanych projektów 
badawczych, poprzez które firma z korzyścią dla siebie 
może „odbierać” daną rzeczywistość oraz 3) adaptacji, 
zmierzającej do stabilizacji rzeczywistości poprzez wy-
pracowanie i stosowanie procedur reagowania na zmiany 
zachodzące w otoczeniu firmy na bazie skutecznych ba-
dań marketingowych. Tym samym bez proanalitycznie 
i  proinformacyjnie nastawionej kultury organizacyjnej 
trudno jest też mówić o pełnej integracji poszczególnych 
zadań badawczych, jednolitej percepcji czy adaptacji 

badań marketingowych na wewnętrzny użytek informa-
cyjny w firmach. Trudno jest w zasadzie w ogóle mówić 
o  skuteczności prowadzonych badań marketingowych 
w  sytuacji, gdy firmy przejawiają słaby poziom kultury 
organizacyjnej.

dr Piotr Tarka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
e-mail: piotr.tarka@ue.poznan.pl

Przypis

1) Proces generowania właściwych zmiennych obserwowalnych 
i  wyodrębniania zmiennych ukrytych można prześledzić 
w pracy P. Tarki (2017).
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Organizational Culture and Attitudes 
of Managers in the Context of 
Marketing Research Effectiveness

Summary

In the present article, the author discusses the issue of 
marketing research effectiveness in companies in the 
context of managers’ attitudes, which are formed under 
the influence of organizational culture (of the pro-
analytic and pro-informational approach to the external 
environment). The stated research hypothesis explains 
that the culture of this type significantly determines the 
attitude of executives in relation to the level of marketing 
research effectiveness. A verification of the hypothesis was 
preceded by the literature studies and empirical studies 
that were conducted in business organizations on a group 
of managers undertaking strategic and tactical decisions 
(N = 213). 
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