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Skala Przywiązania do Organizacji Meyer’a i Alen’a 
(Organizational Commitment Scale-OCS)1 

 
 

WPROWADZENIE 

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, przywiązanie do organizacji (organizational commitment) stało 

się jednym z wiodących tematów badań. Obok takich pojęć jak zaangażowanie w pracę, 

zaangażowanie w wykonywany zawód czy satysfakcja z pracy, przywiązanie jest jednym z 

najpopularniejszych terminów w rozważaniach związanych z psychologicznymi aspektami 

funkcjonowanie człowieka w sytuacji pracy. Celem opracowania jest przybliżenie trójwymiarowego 

modelu przywiązania pracownika do organizacji Meyera i Allena oraz informacji nt. opracowania 

polskiej wersji narzędzia do pomiaru przywiązania pracownika do organizacji. 

TRÓJCZYNNIKOWY MODEL PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI MEYERA I ALLEN 

Model Meyera i Allen (1997) stanowi integrację wcześniejszych dwóch głównych podejść do 

przywiązania do organizacji. Pierwsze z nich związane z pracami Portera i współpracowników (Porter, 

Steers, Mowday i Boulian, 1974) opisywało przywiązanie do organizacji jako postawę i definiowało je 

jako siłę zaangażowania i identyfikacji jednostki z określoną organizacją. Drugi podejście opierające 

się na propozycji Beckera (1960) traktowało przywiązanie jako tendencję do pozostawania w 

organizacji ze względu na spostrzegane koszty jej opuszczenia. Wstępna propozycja teoretyczna 

Meyera i Allen (1984) polegała na wyróżnieniu dwóch składników przywiązania: afektywnego 

(affective) i trwałości (continuance). 

Następnie model został rozszerzony o trzeci komponent przywiązanie normatywne (normative 

commitment) (Allen i Meyer, 1990). Komponent afektywny oznacza emocjonalne przywiązanie 

pracownika do organizacji, zaangażowanie i identyfikowanie się z nią. Osoby z silnym afektywnym 

przywiązaniem kontynuują pozostawanie w danej organizacji, ponieważ tego właśnie chcą (want to 

do so). Przywiązanie trwałe to świadomość kosztów związanych z opuszczeniem organizacji. 

Pracownicy, których podstawowa więź z organizacją oparta jest na komponencie trwałości pozostają 

w niej, ponieważ muszą to robić (need to do so). 

Natomiast komponent normatywny przywiązania, to poczucie moralnego obowiązku do pozostania w 

organizacji. Osoby z wysokim poziomem przywiązania normatywnego czują, że powinni pozostać w 

organizacji (ought to do so). Meyer i Allen (1991) argumentują, że bardziej odpowiednie jest 

rozpatrywanie afektywności, trwałości i normatywności, jako komponentów przywiązania, a nie jego 

typów. Związek jednostki z organizacją może odzwierciedlać w różnym stopniu wszystkie trzy 

składniki. Np. dana osoba może odczuwać silne emocjonalne przywiązanie do organizacji a 
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jednocześnie mieć poczucie obowiązku do pozostania w niej. Inna osoba może być zadowolona z 

bycia w danej organizacji i równocześnie zdawać sobie sprawę, że opuszczenie jej, z ekonomicznego 

punktu widzenia, byłoby dla niego bardzo trudne. Jeszcze kolejna osoba może doświadczać zarówno 

chęci, jak i potrzeby pozostania w organizacji, którym towarzyszy też poczucie obowiązku wobec 

organizacji.  

Johnson (1991), zajmujący się w swych badaniach problematyką przywiązania w bliskich związkach 

partnerskich, wyróżnione przez Meyera i Allen komponenty przywiązania nazywa odpowiednio: 

przywiązaniem osobistym (afektywne w modelu Meyera i Allen), przywiązaniem moralnym 

(normatywne w modelu Meyera i Allen) oraz przywiązaniem strukturalnym (trwałe w modelu Meyera 

i Allen). Frank i Brandstatter (2002) przyjęły pogląd, że teoretyczną podstawą wyróżnienia opisanych 

wymiarów przywiązania jest motywacja. W swych rozważaniach opierają się na fundamentalnym 

zróżnicowaniu między motywacją dążenia i unikania, tzn. na założeniu, że zachowanie człowieka 

ukierunkowane jest albo na zbliżanie się do bodźców pozytywnych, albo na unikanie bodźców 

negatywnych. Pierwszy wzorzec zachowania polega na tym, że podmiot przywiązuje się do 

wybranego obiektu (partner romantyczny, organizacja), ponieważ dąży do osiągnięcia bodźców 

pozytywnych wynikających z kontynuowania członkostwa w tym związku (przywiązanie-dążenie). 

Drugi wzór natomiast polega na powiązaniu z obiektem, gdyż jest to sposób na unikanie negatywów 

związanych z przerwaniem relacji (przywiązanie-unikanie). Zgodnie z tym podejściem komponent 

osobisty-afektywny przywiązania (chcę) odzwierciedla orientację dążenia, czyli zbliżania do bodźców 

pozytywnych (dodatnie stany emocjonalne, możliwość identyfikowania się), które mogą być osiągane 

dzięki utrzymywaniu więzi z danym obiektem. 

Moralny-normatywny komponent (powinienem) i komponent strukturalny-trwały (muszę) 

reprezentują orientację unikania poprzez włączanie bodźców negatywnych. Nawiązując do teorii 

standardów regulacji Higginsa (1987, 1994), poczucie odpowiedzialności, powinności i obowiązki, 

które są definiowane jako wewnętrzne naciski do ich wypełnienia lub też zobowiązania wobec 

szczególnych osób, reprezentują „Ja” powinnościowe podmiotu. Ja powinnościowe to inaczej cele, 

które jednostka musi zrealizować lub standardy, które musi osiągnąć. Strategia regulacyjna” Ja” 

powinnościowego wiąże się ze skłonnością do unikania naruszenia powinności. Tak więc, 

strukturalny-trwały komponent przywiązania (muszę) oraz komponent normatywny (powinienem) 

wiążą się z unikaniem negatywnych efektów (koszty związane z rozpadem więzi z obiektem), a zatem 

reprezentują relację przywiązanie-unikanie. Zgodnie z koncepcją Higginsa (1998, por. Lewicka, 2002) 

wymiar dążenia unikania wyznacza odmienne wzorce zachowania: promowanie stanów pozytywnych 

albo zapobieganie stanom negatywnym. Przewaga jednego z nastawień może wynikać z różnic 

indywidualnych jak również może być powodowana sytuacją. W aspekcie omawianych tu 

komponentów przywiązania, należy przypuszczać, że afektywny składnik więzi miedzy podmiotem a 

organizacją bazuje na nastawieniu typu promowanie, natomiast przywiązanie normatywne i trwałości 

na nastawieniu na zapobieganie stanom negatywnym. Zgodnie z tym sposobem rozumowania, 

zarówno cechy indywidualne członków organizacji, jak i właściwości samej organizacji oraz szerszego 

kontekstu społecznego, mogą sprzyjać formowaniu albo afektywnego, albo normatywnego i trwałego 

przywiązania do organizacji. 
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KONSEKWENCJE PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI 

Z punktu widzenia organizacji typu przemysłowego ważna jest odpowiedź na pytanie, jakie korzyści 

wiążą się z posiadaniem przywiązanej kadry pracowniczej. Dlatego badacze tego nurtu koncentrują 

się głównie na poszukiwaniu związków między wyróżnionymi formami przywiązania do organizacji a 

przejawianymi przez pracownika zachowaniami organizacyjnymi. Istnieją liczne dowody na to, że 

pracownicy z silnie rozwiniętym przywiązaniem afektywnym do organizacji są bardziej wartościowymi 

pracownikami (pracują więcej i mają lepsze wyniki) niż pracownicy ze słabiej rozwiniętym 

przywiązaniem afektywnym. Podobne, aczkolwiek słabsze efekty obserwuje się w przypadku 

przywiązania normatywnego. Natomiast pracownicy z silnym przywiązaniem trwałym są gorszymi 

wykonawcami, nawiązują mniej relacji ze współpracownikami i wykazują się bardziej  

dysfunkcjonalnymi działaniami niż ci ze słabszym przywiązaniem trwałym. Wiele doniesień z badań 

wskazuje, że występują negatywne korelacje między przywiązaniem do organizacji, a tendencją do 

odejścia z organizacji i fluktuacją kadr (Allen i Meyer, 1996; Bańka, 2000; Meyer i in). 

Jakkolwiek korelacje te są najsilniejsze w przypadku przywiązania afektywnego, to równocześnie 

dotyczą wszystkich trzech składników. Stwierdzono także zależność między przywiązaniem do 

organizacji, a absencją pracowników. Zależność ta jest charakterystyczna dla afektywnego składnika 

przywiązania (Mathieu i Zajac, 1990), nie obserwuje się jej natomiast w przypadku przywiązania 

trwałego. Tannenbaum i Mathieu (1991) wykazali, że istnieje związek między oceną wewnątrz 

organizacyjnych szkoleń prowadzonych dla pracowników, a przywiązaniem; pracownicy, którzy 

oceniali te szkolenia jako satysfakcjonujące, uzyskiwali wyższe wyniki na skali przywiązania. Kolejna 

pozytywna korelacja występuje między afektywnym i normatywnym przywiązaniem a zachowaniem 

obywatelskim opisywanym jako: udzielanie dodatkowej pomocy współpracownikom, chęć 

podejmowania dodatkowych działań w miejscu pracy, szczególna dbałość o współpracowników i 

klientów, punktualność oraz czynny udział w rozwiązywaniu sytuacji problemowych pojawiających się 

w miejscu pracy. W przypadku przywiązania trwałego zależność ta nie występuje lub jest negatywna 

(Shore i Wayne, 1993). 

DETERMINANTY PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI 

Według Meyera i Allen (1997) głównym procesem, który prowadzi do rozwoju przywiązania 

afektywnego jest prawdopodobnie osobiste zadowolenie jednostki, które ma swoje źródło w 

zaspokojeniu osobistych potrzeb, spełnieniu oczekiwań, a także osiągnięciu jednostkowych celów 

dzięki organizacji. To doświadczanie szczególnego zadowolenia może się również wiązać z poczuciem 

otrzymywanego wsparcia, poczuciem sprawiedliwości organizacyjnej, a także poczuciem znaczenia 

miejsca pracy oraz własnego wkładu w funkcjonowanie organizacji. Zatem środowisko pracy, które 

udziela wsparcia pracownikowi, dobrze go traktuje, a zarazem pozytywnie ocenia jego efekty pracy, 

przyczynia się do wzrostu jego poczucia własnej wartości. Przywiązanie trwałe może rozwijać się, jako 

rezultat jakiegoś działania lub wydarzenia, które powoduje wzrost kosztów związanych z odejściem z 

organizacji (pod warunkiem, że pracownik uważa, że koszty te zostaną przez niego poniesione). W 

trójczynnikowym modelu przywiązania do organizacji, Meyer i Allen (1991) opisują te działania i 

wydarzenia jako inwestycje i alternatywy. Inwestycje traktować można jako osobiste poświęcenie� 

wiążące się z odejściem z organizacji. Pracownicy mogą inwestować w organizację w różny sposób, 

włączając w to np. wydatki związane z przeniesieniem rodziny z innej miejscowości do aktualnego 

miejsca zatrudnienia lub poświęcanie czasu na nabywanie specyficznych umiejętności 
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organizacyjnych. Natomiast alternatywy można określić jako ograniczone możliwości znalezienia 

innej pracy. Silne przywiązanie typu trwałego rozwinie się u tych pracowników, którzy uważają, że 

tych możliwości posiadają niewiele. Wśród czynników wpływających na spostrzeganie przez 

pracownika alternatywnych możliwości zatrudnienia wymienia się: informacje dotyczące rynku pracy 

i ogólnego klimatu ekonomicznego, ocenę przez pracownika własnych umiejętności (aktualne i 

pożądane na rynku pracy czy przestarzałe), efekty podejmowanych uprzednio prób poszukiwania 

pracy, a także stopień, w jakim czynniki rodzinne ograniczają jego zdolność do zmiany miejsca 

zamieszkania. Wymienione powyżej inwestycje i alternatywy tylko wtedy mają wpływ na rozwój 

przywiązania trwałego do organizacji, kiedy pracownik jest świadomy zarówno ich występowania, jak 

i konsekwencji, które za sobą pociągają. Przywiązanie normatywne do organizacji rozwija się na bazie 

wczesnych doświadczeń socjalizacyjnych (naciski ze strony rodziny i kultury), a także w trakcie 

procesu socjalizacyjnego wpływowi, którego jednostka podlega jako nowoprzyjęty do organizacji 

pracownik. 

Doświadczenia socjalizacyjne, zarówno te, które jednostka nabyła w okresie wczesnego dzieciństwa, 

jak i te zdobyte w miejscu pracy, zawierają wiele różnorodnych informacji związanych ze 

stosownością poszczególnych postaw i zachowań. Dzięki złożonym procesom warunkowania i 

modelowania jednostka uczy się i zdobywa wiedzę na temat tego, co jest wartościowe, czego od niej 

oczekuje rodzina, kultura lub organizacja. W przypadku przywiązania normatywnego, 

zinternalizowane zostaje przekonanie o tym, że właściwe jest bycie lojalnym wobec jednej 

organizacji. Ten składnik przywiązania może również rozwijać się na bazie szczególnego rodzaju 

inwestycji podejmowanych przez organizację �ściśle na użytek pracowników; inwestycji, które 

pracownicy spostrzegają jako trudne do odwzajemnienia (Meyer i Allen, 1991). Może to być np. 

opłata czesnego lub wyremontowanie mieszkania. W takiej sytuacji, nabyte przez pracownika normy 

dotyczące odwzajemniania zobowiązań mogą generować stan braku równowagi między 

powinnościami obu stron. Dzięki wykształceniu poczucia obowiązku w stosunku do organizacji, 

pracownik redukuje poczucie braku równowagi wzajemnych zobowiązań. Przywiązanie normatywne 

może także rozwijać się na bazie psychologicznego kontraktu  między pracownikiem i organizacją, 

który Rousseau definiuje jako niepisany zbiór oczekiwań działających cały czas pomiędzy wszystkimi 

członkami organizacji (Rousseau, 1990). Większość zawartości kontraktu psychologicznego może być 

określona jako szacunek i przynależność (Makin, Cooper i Cox, 2000). W ramach szacunku jednostka 

może mieć oczekiwania dotyczące prawa do informacji poprzedzających wprowadzenie jakichkolwiek 

zmian w praktykach organizacyjnych, takich jak: restrukturyzacja organizacji pracy, wprowadzenie 

ruchomego czasu pracy lub polityki wobec osób palących. W zamian za ów szacunek można 

oczekiwać od pracownika różnorodnych aspektów �przynależności organizacyjnej�. Może to 

obejmować gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli wymaga tego sytuacja, lub 

rozpowszechnianie pozytywnych opinii o organizacji, wspieranie jej celów i zadań. Kontrakty 

psychologiczne mogą przybierać różne formy; w najszerszym ujęciu wyróżnia się dwa ich typy: 

transakcyjny (transactional) i relacyjny (relational) (Rousseau, 1990). Kontrakt transakcyjny jest 

bardziej obiektywny i opiera się na zasadach ekonomicznej wymiany; relacyjny zaś na zasadach 

wymiany społecznej. Wydaje się, że z tych dwóch form, kontrakt relacyjny jest bardziej związany z 

przywiązaniem normatywnym, transakcyjny zaś może przyczyniać się do rozwoju przywiązania 

trwałego. Innym czynnikiem wiążącym się z przywiązaniem normatywnym mogą być różnice 

kulturowe w zakresie dominujących w nich wartości. Kultury, które podkreślają znaczenie wartości 

kolektywnych i bardziej rozległych relacji między pracownikiem a pracodawcą, będą przyczyniały się 
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do silniejszego rozwoju przywiązania normatywnego niż kultury, w których dominują wartości 

indywidualistyczne dające równocześnie większe możliwości zatrudnienia. 

OPIS SKALI 

Meyer i Allen skonstruowali Skalę Przywiązania do Organizacji (Affective, Continuance, and 

Normative Commitment Scales) na podstawie zaproponowanego przez siebie trójczynnikowego 

modelu przywiązania do organizacji. Kwestionariusz składa się z podskal mierzących trzy komponenty 

przywiązania: afektywny, trwałości i normatywny. Podskale stanowią odpowiedniki teoretycznie 

wyróżnionych trzech komponentów przywiązania. Kwestionariusz w wersji podstawowej składa się z 

24 pozycji, po 8 dla każdej podskali. 

Badania przy użyciu kwestionariusza prowadzono wśród pracowników różnych organizacji, 

wykonujących różne zawody. Osoby badane ustosunkowywały się do każdego stwierdzenia w 

odniesieniu do siedmiostopniowej skali, której krańce opisane były w następujący sposób: 1 -� 

zupełnie nie zgadzam się, 7-całkowicie zgadzam się.  

Skala uzyskała satysfakcjonujące miary rzetelności. W prowadzonych badaniach średnia zgodność 

wewnętrzna mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha wynosi: dla skali Afektywnego przywiązania 

.85, dla Trwałości: .79, dla Normatywnego: .73 (por. Allen, Mayer, 1996). 

POLSKA WERSJA 

Wstępna pula pozycji (tłumaczenie). Do puli wyjściowej włączono wszystkie twierdzenia pochodzące 

z pierwszej wersji skali oraz dodane przez Meyera i Allen pozycje ze skali skróconej. Dokonano trzech 

niezależnych tłumaczeń oryginalnych pozycji, a następnie wybrano te, które były zgodne we 

wszystkich trzech tłumaczeniach. W wypadku braku zgodno�ci (w odniesieniu do czterech pozycji), 

włączono te, których polskie brzmienie było krótsze i bardziej precyzyjne dla treści skali. Tak 

przygotowane twierdzenia poddano ostatecznej ocenie psychologa mającego doświadczenie w 

tłumaczeniu tekstów naukowych. W oparciu o jego opinie powstała ostateczna wersja tłumaczenia 

poprzedzona wykorzystaniem sugestii, co do kilku drobnych poprawek stylistycznych. 

Następnie pula stwierdzeń została skalibrowana na podstawie badania. W badaniu wzięli udział 

pracownicy różnych firm reprezentujący różne zawody. W badanej próbie były 134 kobiety i 127 

mężczyzn w wieku od 24 do 51 lat. 

Porównanie trzech wyłonionych w naszym badaniu skal, ze skalami oryginalnego narzędzia pozwala 

stwierdzić, że uzyskano podobną strukturę kwestionariusza. Podskale zawierają po sześć pozycji, co w 

efekcie daje kwestionariusz składający się z 18 twierdzeń. nieco krótszy od jego podstawowej, 

oryginalnej wersji. Jest to po części efekt wyeliminowania pozycji odwrotnie kodowanych, o czym już 

wspominano, jak również efekt jednoznacznego wysycenia pozycji ładunkami czynnikowymi oraz nie 

budzących wątpliwości, wysokich miar mocy dyskryminacyjnej pozycji włączonych do skal. Poza 

trzema przypadkami, korelacje pozycji z własną skalą przekraczają wartość .50.� 


