
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rogozinska-Pawełczyk 

Osobowościowe uwarunkowania  
gotowości pracowników do zmian organizacyjnych 

 

Wprowadzanie zmian organizacyjnych to żmudny proces, wymagający otwarto-
ści, przełamywania wielu barier psychologicznych oraz gotowości porzucenia sta-
rych nawyków i przyzwyczajeń zawodowych. Implementacja zmian w dużej mierze 
zależy od indywidualnego nastawienia pracowników i przybrania odpowiedniej 
postawy wobec zmian. Cechy osobowości odgrywają w tym procesie duże zna-
czenie, w szczególny sposób określając adaptacyjne możliwości pracownika do 
zmieniającego się środowiska zawodowego. Niniejszy artykuł podejmuje próbę 
określenia znaczenia osobowości charakteryzowanej przy pomocy czynników  
w ujęciu koncepcji „Big Five” w kształtowaniu postawy wobec zmian dziejących 
się w miejscu pracy. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieją i jaki przybierają 
charakter zależności między wymiarami osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki  
a postawą pracowników wobec zmian. 

 
Słowa kluczowe: osobowość (personality), pięcioczynnikowa teoria osobowości „Big Five”, (Five Factor 

Personality Theory „Big Five”), postawy pracowników wobec zmian organizacyjnych (employees' attitudes to-

wards organizational change), skala postaw pracowników wobec zmian (The Scale of Employees' Attitudes To-

wards Change), inwentarz osobowości NEO-FFI, (Personality Inventory NEO-FFI) 

Postawy pracowników wobec zmian 

Zmiany są nieodłącznym elementem funkcjonowania człowieka zarówno w sferze 

osobistej, jak i zawodowej. Złożoność i zmienność trendów na rynku pracy wymu-

szają na pracownikach potrzebę dostosowywania się do zmian. Można stwierdzić, iż 

każda zmiana niesie za sobą z jednej strony zwiększenie adaptacyjności firmy do 

otoczenia, z drugiej – przekształcanie postaw i wypracowanych dotychczas wzorców 
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zachowań pracowników w pożądanym kierunku. By implementacja zmiany przebie-

gła prawidłowo, należy pamiętać o pracownikach i ich postawach. Według Carnalla 

[1990, s. 145], pozytywne przeprowadzenie zmian w 40% zależy właśnie od pracow-

ników. Według Gallacher [1999, s. 6], opór pracowników wobec zmian może wyni-

kać z indywidualnych cech osobowościowych i uwarunkowań.  

Postawa w psychologii społecznej i socjologii oznacza składniki osobowości wy-

rażające się w skłonności do specyficznych albo stereotypowych sposobów reagowania 

na określone bodźce w określonych sytuacjach [Zimbardo, Leippe, 2004, s. 51]. Należy 

je rozumieć jako wyuczoną tendencję lub gotowość do oceniania danego stanu rze-

czy. Według Wolan-Nowakowskiej [2000], ocena pracowników może być wyrażona 

w charakterze ujemnym niepewnym bądź dodatnim, którzy przyjmują przy tym od-

powiednio postawę zachowawczą, wyczekującą lub innowacyjną. 

Postawa zachowawcza – wiąże się z niechęcią do zmian. Dotyczy najczęściej 

pracowników w fazie stabilizacji zawodowej i opierających swoją pracę na rutynie. To 

rutyna sprawia, że pracownik znane mu czynności wykonuje szybko i bezbłędnie, nie 

musi się szczególnie angażować w ich wykonywanie, ma już ukształtowane nawyki  

i przyzwyczajenia. Nowa sytuacja wymaga zmiany nad wcześniej wypracowanymi przy-

zwyczajeniami. Dla pracownika z postawą zachowawczą wprowadzenie zmiany to do-

datkowy wysiłek, często utrata wypracowanej uprzednio pozycji w pracy.  

Postawa wyczekująca – wiąże się z pozytywnym nastawieniem do zmian nieo-

ryginalnych. Pracownik reprezentujący taką postawę jest gotowy do zmiany, pod wa-

runkiem, że nie niosą one ryzyka oraz przyczynią się do poprawy sytuacji w firmie. 

Osoba z wyczekującą postawą wymaga dodatkowej zachęty, przekonywania przez 

innych. W przypadku takiej postawy skuteczne mogą być działania promujące nowe 

rozwiązanie, spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw już stosujących określo-

ne nowości, kursy, szkolenia, inne formy informacyjne. Postawa wyczekująca ma 

miejsce wówczas, gdy pracownik nie podejmuje wysiłków tworzenia nowych wzo-

rów, a jedynie penetruje środowisko zewnętrzne pod kątem znalezienia pomysłów 

zrealizowanych w innej firmie. Wiąże się to zwykle z wrażliwością na nowości zaob-

serwowane gdzie indziej i poszukiwaniem dla nich miejsca we własnym przedsię-

biorstwie. 

Postawa innowacyjna – cechuje aktywność poznawcza, samodzielne poszuki-

wanie zupełnie nowych pomysłów. Osoby, które charakteryzuje taka postawa, chcą 

wyzwolić się od panujących stereotypów i osiągnąć nowe, oryginalne, wcześniej nie-

znane rozwiązania. Wynikiem postawy innowacyjnej może być postrzeganie zmiany 

jako okazji zdobycia nowych doświadczeń, poszerzenia zakresu obowiązków czy 

wzrostu wynagrodzenia. Jest to sytuacja komfortowa dla właścicieli i dyrektorów 
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przedsiębiorstw. W takich warunkach planowanie i wprowadzanie zmian są optymalne 

nie tylko dla pracowników, ale i dla całej organizacji. 

Sukces związany z implementacją nowości w ogromnej mierze zależy od nastawie-

nia pracowników, w tym przyjęcia przez nich odpowiedniej postawy wobec zmian.  

W strukturze gotowości do zmiany niewątpliwie duże znaczenie odgrywają cechy 

osobowości pracowników, które określają ich możliwości adaptacyjne do zmieniają-

cego się środowiska. 

Czynniki osobowości w kształtowaniu postaw  

wobec zmian organizacyjnych 

Problematyka psychologii osobowości jest niezwykle złożona i zróżnicowana. Słowo 

„osobowość” w psychologii posiada kilkadziesiąt znaczeń w zależności od przyjmo-

wanych założeń teoretycznych [Hall, Lindzey, 2002]. „Teorie osobowości są to hipo-

tetyczne twierdzenia na temat struktury i funkcjonowania indywidualnych osobowo-

ści.” [Zimbardo,1999, s. 521] Pomagają one nie tylko zrozumieć genezę i strukturę 

osobowości, lecz także na podstawie posiadanej wiedzy przewidywać zachowania  

i przyszłe postawy życiowe.  

Jedną z wielu teorii osobowości jest nurt oparty na cechach, który wniósł w la-

tach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nową koncepcję tzw. Wielkiej Piątki – „Big 

Five”. Początki tego podejścia opierały się na oszacowaniu liczby terminów używa-

nych do opisu charakteru człowieka. W jej wyniku otrzymano pięciostopniową 

strukturę osobowości człowieka składającej się z: adaptowalności społecznej, kon-

formizmu, woli osiągnięć, kontroli emocjonalnej oraz poszukującego intelektu [Sza-

rota, 1995; Strelau, 2004].  

Najbardziej znanym przedstawicielem podejścia „Wielkiej Piątki” jest Goldberg, 

który uważał, że: „Różnice indywidualne, które są najistotniejsze w codziennych kon-

taktach między ludźmi, znajdują na końcu swój wyraz w języku. Czym ważniejsza 

będzie ta różnica, tym częściej ludzie będą zwracali uwagę i pragnęli o niej rozma-

wiać, aż w końcu wynajdą opisujący ją termin” [Goldberg, 1981, za: Szarota, 1995, 

s. 230]. W trakcie swych dociekań nad opisem osobowości Goldberg ustanowił ze-

staw terminów użytecznych w charakterystyce człowieka, które zostały poddane 

analizie czynnikowej, efektem której było otrzymanie reprezentacji pięciu czynników 

osobowości. 

Wyniki badań Goldberga stanowiły inspirację do wypracowania metody pomiaru 

pięciu czynników osobowości, wykorzystującej zdania ujmujące kontekst zachowania 
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się człowieka. Na uwagę zasługuje praca amerykańskich badaczy Costy i McCrae [1992, 

1994 za: Zawadzki, Strelau i wsp., 1997; Strelau, 2004]. W wyniku swoich badań uzy-

skali pięcioczynnikowy model osobowości NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory), 

który pozwala zdiagnozować pięć podstawowych wymiarów osobowości człowieka. 

Są nimi: 

neurotyczność – to wymiar dotyczący sfery emocjonalnej; odzwierciedla przy-

stosowanie emocjonalne w stosunku do emocjonalnego niezrównoważenia, a zatem 

wrażliwość na stres oraz podatność na doświadczanie negatywnych emocji; osobom 

wysoko neurotycznym trudno jest kontrolować swoje popędy z powodu częstego 

odczuwania strachu, niezadowolenia i gniewu, zaś niska neurotyczność przypisywana 

jest osobom zrelaksowanym, stabilnym emocjonalnie, bez napięć i obaw skutecznie 

radzącym sobie ze stresem; 

ekstrawersja – odnosi się do interpersonalnej sfery funkcjonowania człowieka; 

dotyczy ilości i jakości interakcji społecznych; ekstrawertycy to osoby rozmowne  

i przyjacielskie, cechujące się pogodnym usposobieniem i życiowym optymizmem; 

introwertycy natomiast zachowują rezerwę w kontaktach społecznych, są nieśmiali  

z preferencją do przebywania w samotności; 

otwartość na doświadczenie – to wymiar związany z funkcjonowaniem poznaw-

czym; oznacza ciekawość poznawczą, tolerancję dla nowości, skłonność do poszuki-

wania nowych doświadczeń i ich pozytywnego wartościowania; osoby z wysoką otwar-

tością są niekonwencjonalne, ciekawe świata, lubią odkrywać nowości; niska otwartość 

sprzyja osobom konserwatywnym w poglądach, konwencjonalnym w zachowaniu; 

ugodowość – charakteryzuje interpersonalną sferę zachowań człowieka; odnosi 

się do nastawienia do innych ludzi, które przejawia się w uczuciach, myśleniu i dzia-

łaniu; ludzie z wysoką ugodowością są sympatyczne, skłonne do pomocy, uważają, 

że inni ludzie przejawiają podobne postawy jak one; osobom nisko ugodowym 

można przypisać egocentryzm, nastawienie rywalizacyjne, sceptycyzm w odniesieniu 

do intencji innych ludzi; 

sumienność – odnosi się do stopnia wytrwałości i motywacji w działaniu zo-

rientowanym na cel; opisuje stosunek człowieka do pracy; osoby z wysoką sumien-

nością obdarzone są silną wolą, są zmotywowane do działania i wytrwałe w dążeniu 

do realizacji celu; skrajnie wysoka sumienność może wiązać się z tendencją do per-

fekcjonizmu i pracoholizmu; osoby o niskiej sumienności cechują się mniejszym na-

sileniem wymienionych cech. 
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Osobowościowe uwarunkowania gotowości do zmian  

– wyniki badań 

W świetle stanowisk i sposobów patrzenia na problem zmiany organizacyjnej, jak  

i teorii osobowości opartej na cechach, podjęto próbę ustalenia znaczenia czynników 

osobowości w kształtowaniu postaw wobec zmian w organizacji. W odniesieniu do 

przesłanek teoretycznych wskazanych w pierwszej części niniejszego komunikatu po-

stawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy istnieje negatywny związek między poziomem postawy wobec zmian  

a neurotycznością? 

Przypuszcza się, że pracownicy przejawiający postawę innowacyjną cechują się 

niższym poziomem neurotyczności. Niską neurotyczność przypisuje się bowiem oso-

bom stabilnym emocjonalnie, znającym swoją wartość oraz pewnym swoich kompe-

tencji. Osoby z niskim poziomem neurotyczności potrafią skutecznie radzić sobie ze 

stresującymi sytuacjami bez doświadczania negatywnego uczucia napięcia czy drę-

czących ich obaw. 

2. Czy istnieje pozytywny związek między poziomem postawy wobec zmian  

a ekstrawersją? 

Wymiar ekstrawersji dotyczy funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecz-

nym, określając intensywność oraz jakość jego interakcji. Osoby z wysokim pozio-

mem ekstrawersji charakteryzują się dużą aktywnością, poszukiwaniem stymulacji 

oraz życiowym optymizmem. Na tej podstawie przypuszcza się, że cecha ta będzie 

dobrym predykatorem gotowości do zmian. 

3. Czy istnieje pozytywny związek między poziomem postawy wobec zmian  

a otwartością na doświadczenie? 

Otwartość na doświadczenie zakłada posiadanie przez osobę tendencji do po-

szukiwania oraz pozytywnego wartościowania życiowych doświadczeń. Wysoki po-

ziom otwartości na doświadczenie sprzyja zwiększonej tolerancji wobec nowości, 

ciekawości poznawczej i niezależności w wygłaszanych sądach. Osoby z wysokim 

poziomem otwartości na doświadczenie są także bardziej kreatywne, o twórczej wy-

obraźni. Wobec tego zakłada się, że wysoka otwartość na doświadczenie będzie do-

brym predykatorem gotowości do zmian. 

4. Czy istnieje związek między poziomem postawy wobec zmian a ugodowością? 

Wymiar ugodowości związany jest z interpersonalną sferą zachowań człowieka, 

przejawiający się w uczuciach, myśleniu i działaniu. Zarówno niska, jak i wysoka 

ugodowość nie będą dobrymi predykatorami gotowości do zmian, bowiem przy-

puszcza się, że pracownicy przejawiający postawę zachowawczą cechują się tak ni-

skim, jak i wysokim poziomem ugodowości. 
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5. Czy istnieje pozytywny związek między poziomem postawy wobec zmian a su-

miennością? 

Oczekuje się związku między poziomem postawy wobec zmian a sumiennością, 

ponieważ sumienność postrzegana jest jako wymiar odpowiedzialny za wytrwałość 

oraz motywację w działaniach zorientowanych na osiągnięcie celu. Wysoki poziom 

sumienności oznacza duże zaangażowanie w powierzane obowiązki, skrupulatność 

w działaniu oraz jasno sprecyzowane cele. 

W celu empirycznej weryfikacji postawionych pytań badawczych posłużono się 

dwiema metodami badawczymi – Inwentarzem osobowości NEO-FFI i Skalą postaw 

pracowników wobec zmian. 

1. Inwentarz osobowości NEO-FFI (Big Five) P.T. Costy i R.R. Mc Crae. Na-

rzędzie to jest trafne, rzetelne i zaadaptowane do polskich warunków, stworzone do 

diagnozy pięciu czynników osobowości: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na 

doświadczenie, ugodowości oraz sumienności. Inwentarz zawiera 60 pozycji; 12 dla 

każdej skali. Każda z 60 pozycji jest twierdzeniem wymagającym od respondenta usto-

sunkowania się do niego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie 

zgadzam”, a 5 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. Wynik dla każdej skali oblicza 

się poprzez zsumowanie punktów (przydzielanych zgodnie z kluczem) uzyskanych 

przez badanego za odpowiedzi. Za każdą odpowiedź respondent otrzymuje od 0 do 

4 punktów. Wyższy wynik liczbowy w skali oznacza większe nasilenie danej cechy.  

2. Skala postaw pracowników wobec zmian jest trafnym i rzetelnym narzędziem 

diagnozującym postawy: innowacyjne, wyczekujące bądź zachowawcze wobec zacho-

dzących zmian. Inwentarz składa się z 24 pozycji o charakterze twierdzeń. Do każdego 

twierdzenia przyporządkowano pięciostopniową skalę ocen, przy pomocy której ba-

dana osoba ma wyrazić stopień zgodności swoich zachowań i przekonań z treścią 

tego stwierdzenia. Wynik oblicza się, sumując wszystkie przedzielone zgodnie z klu-

czem punkty (od 0 do 4 punktów) uzyskane przez respondenta za jego odpowiedzi. 

Badany wymiar podzielono na trzy poziomy: wynik niski (1–4 stena) wskazujący na 

postawę zachowawczą i opór wobec zmian w środowisku pracy; wynik średni (5–6 

stenów) świadczy o postawie wyczekującej; wynik wysoki (7–10 stenów) w teście ozna-

cza nasilenie postawy innowacyjnej związanej z otwartością wobec nowości. 

Analiza statystyczna wykonana w programie Statistica zawierała wszystkie zależ-

ności między zmiennymi zależnymi: poziomem postaw pracowników wobec zmian: 

postawą zachowawczą, wyczekującą i innowacyjną, a zmiennymi niezależnymi: cechami 

osobowości: neurotycznością, ekstrawersją, otwartością na doświadczenie, ugodowo-

ścią i sumiennością, oraz czynnikami demograficznymi, takimi jak: wiek, płeć i wy-

kształcenie. Obliczono dla zmiennych niezależnych podstawowe funkcje statystycz-
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ne (minimum, maksimum, średnia, mediana, odchylenie standardowe), zastosowano 

takie procedury, jak analiza korelacji (współczynnik korelacji rang Spearmana). 

W celu dokonania próby odpowiedzi na postawione pytania badawcze przepro-

wadzono anonimowe badanie zatrudnionych w firmach w regionie łódzkim. Badanie 

odbyło się na początku stycznia 2013 roku w ramach prowadzonych badań wła-

snych w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej w Łodzi. Miało ono charakter indywi-

dualny, przekrojowy. Każdy badany został poinformowany o naukowym charakterze 

i celu badań. 

Grupa badawcza liczyła 80 osób, z czego 62 stanowiły kobiety, a 28 mężczyźni. 

Ponad 80% badanych respondentów charakteryzowało się wyższym wykształceniem, 

reszta badanej grupy posiadała wykształcenie średnie. Charakterystyka osób bada-

nych ze względu na wiek przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Wybrane funkcje statystyczne dla zmiennej niezależnej wiek 

Wiek  

respondentów 

minimum maksimum średnia mediana odchylenie 

standardowe 

22 43 30,1 28,5 6,4 

Źródło: opracowanie własne 

 

W celu przedstawienia pełniejszego wglądu zobrazowano także podstawowe da-

ne i funkcje statystyczne na temat mierzonych w badaniu zmiennych: cech osobo-

wości oraz postaw wobec zmian. 

 

Tabela 2. Wybrane funkcje statystyczne dla cech osobowości mierzonej za pomocą 

Inwentarza NEO-FFI 

Cechy  

osobowości 

minimum maksimum średnia mediana odchylenie 

standardowe 

Neurotyczność 4 31 13,4 12 8,2 

Ekstrawersja 14 45 23,9 19 10,9 

Otwartość na 

doświadczenie 15 46 29,7 31,5 10,5 

Ugodowość 15 37 27,7 31,5 8,2 

Sumienność 19 46 35,3 36,5 7,6 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Wybrane funkcje statystyczne dla poziomu postawy wobec zmian 

Skala postaw 

pracowników 

wobec zmian 

minimum maksimum średnia mediana odchylenie 

standardowe 

40 91 61,1 56 18,7 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analizę statystyczną uzyskanego materiału empirycznego przeprowadzono w kie-

runku wskazania tych cech osobowości, które mają największe znaczenie dla pozio-

mu zmiennej zależnej. W celu weryfikacji postawionych pytań badawczych i wskaza-

niu istotności związków pomiędzy zmiennymi niezależnymi z poziomem postaw 

wobec zmian posłużono się obliczeniem wartości współczynnika korelacji rang 

Spearmana. Na podstawie wyników korelacji dokonano oceny poziomu istotności za 

pomocą testu istotności t-Studenta. Korelacja została uznana za istotną na poziomie 

0,05 (dwustronnie). Wyniki analizy przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4. Analiza korelacji dla zmiennej zależnej poziom postawy pracowników 

wobec zmian 

Skala  

postaw 

pracowni-

ków wo-

bec zmian 

Funkcje  

statystyczne 

Neuro-

tyczność 

Ekstra-

wersja 

Otwartość 

na doświad-

czenie 

Ugodo-

wość 

Sumien-

mien-

ność 

współczynnik 

korelacji rang  

r-Spearmana  -0,677(*) 0,748(*) 0,762(*) 0,107 0,605(*) 

Oznaczenia: *p<0,05; **p<0,01***p<0,001 

Źródło: opracowanie własne 

 

Uzyskane wyniki współczynnika korelacji rang Spearmana wskazują, że cechami 

osobowości najsilniej powiązanymi z poziomem postawy pracowników wobec zmian 

są: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia i sumienność. Trzy z nich 

(ekstrawersja, otwartość na doświadczenia i sumienność) wykazują pozytywny zwią-

zek. Oznacza to, że im wyższe nasilenie wspomnianych cech osobowości, tym bar-

dziej innowacyjna postawa wobec zmian. 

Uzyskane wyniki profili osobowości pracowników o różnym poziomie postawy 

wobec zmian świadczą o tym, że pracownicy o postawie innowacyjnej przejawiają naj-

niższy poziom neurotyczności, a wyższy w przypadku ekstrawersji, otwartości i su-
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mienności w porównaniu z profilami osobowości badanych pracowników przejawia-

jącymi postawę zachowawczą i wyczekującą. 

Można także stwierdzić, że wskazano istnienie związku czterech z pięciu wymia-

rów osobowości „Big Five” z poziomem postawy wobec zmian. Spośród pięciu ba-

danych czynników osobowościowych wskazać należy: neurotyczność, ekstrawersję, 

otwartość na doświadczenia i sumienność, w tym pozytywny związek zanotowano  

w przypadku ekstrawersji, otwartości na doświadczenia i sumienności, a negatywny – 

neurotyczności z poziomem postaw wobec zmian. Można zatem stwierdzić, że sta-

bilność emocjonalna, optymizm życiowy, towarzyskość i otwartość na nowości oraz 

wytrwałość w dążeniu do obranego celu należą do tych cech, które sprzyjają przyjmo-

waniu postawy innowacyjności, czyli pozytywnemu stosunkowi i entuzjazmowi dla 

nadchodzących zmian. 

Z postawą innowacyjną wiąże się niski poziom neurotyczności, który świadczy  

o emocjonalnej stabilności, świadomości swoich kompetencji, poczuciu własnej war-

tości oraz radzeniu sobie ze stresem bez doświadczania napięć i obaw. Przypuszcza 

się, że właśnie te cechy sprawiają, iż osoby wskazujące na postawę innowacyjną są  

w stanie podjąć ryzyko związane z wdrażaniem nowych, niesprawdzonych pomy-

słów i koncepcji. 

Istotny jest również związek postawy innowacyjnej z wysokim poziomem ekstra-

wersji, świadczącym o dużej aktywności zawodowej i życiowym optymizmie. Sądzi 

się, że towarzyskość, wysoki poziom energii życiowej oraz wysoka potrzeba do-

świadczania interakcji społecznych sprawiają, iż osoby te często stają się orędowni-

kami zmian, sami tworzą nowe koncepcje wdrażania nowości, przekonują także in-

nych do wprowadzania zmian. 

Wysoki poziom otwartości na nowe doświadczenia wiąże się nierozerwalnie z po-

zytywnym nastawieniem wobec przyszłych lub aktualnie zachodzących zmian. Wska-

zują na to takie cechy, jak: kreatywne myślenie, niekonwencjonalne działanie, skłon-

ność do kwestionowania autorytetów, niezależność w głoszonych opiniach oraz 

ciekawość poznawcza. Osoby z wysokim poziomem otwartości na nowe doświad-

czenia nastawione są głównie na odkrywanie nowych idei oraz zdobywanie nowych 

doświadczeń i umiejętności zawodowych. Ich szerokie zainteresowania i ciekawość 

intelektualna wiążą się z akceptacją dla wprowadzanych nowości, gotowością do 

zmiany, czy też poszerzania przydzielanych obowiązków w pracy. Dodatkowo, krea-

tywne myślenie i wyobraźnia twórcza osób otwartych na nowe doświadczenia po-

zwalają na tworzenie coraz to lepszych pomysłów i sposobów na wykonywanie po-

wierzonych zadań. 
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W implementacji zmian pomocne okazują się cechy charakteryzujące osoby z wy-

soką sumiennością, czyli: obowiązkowość, samodyscyplina, dążenie do finalizowania 

rozpoczętych działań oraz wysoka potrzeba osiągnięć. 

Zakończenie 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają się z otrzymanymi wynikami innych polskich ba-

daczy zmiany organizacyjnej: Wolan-Nowakowskiej i Lubrańskiej [Wolan-Nowakowska, 

2002; Lubrańska, 2004]. Obie badaczki uwzględniły w swoich badaniach trzy wymia-

ry natury osobowościowej: neurotyczność (stabilność emocjonalna) oraz ekstrawer-

sję i otwartość na doświadczenia. Wolan-Nowakowska wykazała w swoich bada-

niach, iż z postawą innowacyjną związaną z pozytywnym nastawieniem wobec zmian 

łączy się wysoki poziom ekstrawersji i otwartości na doświadczenia oraz niski po-

ziom neurotyczności. Natomiast w jej badaniu osoby negatywnie nastawione do 

zmian z przewagą postawy zachowawczej posiadają wysoki poziom neurotyczności 

oraz niski poziom ekstrawersji i otwartości na zmiany. Według Lubrańskiej, stabil-

ność emocjonalna, ekstrawersja i otwartość na doświadczenia sprzyjają skutecznemu 

funkcjonowaniu zawodowemu i pozytywnej postawie wobec zachodzących zmian 

organizacyjnych. 

W niniejszym artykule podjęto próbę ustalenia znaczenia czynników osobowości 

na podstawie koncepcji „Big Five” w kształtowaniu postaw wobec zmian w organi-

zacji. Przeprowadzone badania i wyprowadzone na ich podstawie wnioski upoważ-

niają do przypuszczenia, że w kontekście zmian organizacyjnych efektywnemu funk-

cjonowaniu zawodowemu pracowników sprzyjają takie wymiary osobowościowe, 

jak: niski poziom neurotyczności objawiający się stabilnością emocjonalną, wysoka 

ekstrawersja, otwartość na doświadczenia oraz sumienność.  

W obliczu przeprowadzonych badań warto zastanowić się jednak nad ich dal-

szym pogłębianiem. Można by rozważyć podjęcie badań z uwzględnieniem większej 

liczby analizowanych zmiennych, takich jak zmienne temperamentalne. W celu uzy-

skania bardziej satysfakcjonujących wyników ciekawe efekty można by uzyskać 

przez wprowadzenie zmiennych kontrolowanych, takich jak typ lub rodzaj przed-

siębiorstwa oraz jego wielkość. Zmienne te być może przyczyniłyby się do mody-

fikacji relacji zachodzących pomiędzy wymiarami osobowościowymi a poziomem 

postawy pracowników wobec zmian organizacyjnych i wskazałyby kolejne ciekawe 

zależności. 
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Personality determinants of employees’ attitudes  

towards organizational changes 

Summary 

The introduction of organizational change is a painstaking process requiring open-

ness, the overcoming many psychological barriers, and a willingness to abandon old 

habits and professional routines. To a great extent, the implementation of changes 

depends on the individual attitudes of employees and their taking on of appropriate 

attitudes with respect to change. Personality traits play a large role in this process. 

This is especially true with respect to the specifying of employee adaptive capacity in 

a shifting professional environment. This article attempts to determine the signifi-

cance of personality – characterized by factors as described by the Big Five concept 

– in shaping attitudes towards changes taking place in the workplace. The aim of 

this study was to examine if there are any dependencies between the personality di-

mension as defined by the Big Five and employee attitude of towards change as well 

as to describe its character. 

__________ 
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A n n a  R o g o z i ń s k a-P a w e ł c z y k – doktor, psycholog, ekonomista, dorad-

ca zawodowy, trener, specjalista w zakresie zarządzania kadrami, konsultant ds. roz-

woju kompetencji pracowników. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludz-

kimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Pracy  

i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekun Studenckiego Koła Nauko-

wego „HRM”, działającego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Orga-

nizatorka corocznych Obozów Naukowych oraz Sesji Warsztatowych z praktykami 

organizowanych dla studentów z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ z za-

kresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert zewnętrzny, koordynator i realizator 

kilku projektów badawczych NCN oraz finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu 

Human Resource Management, High Performance Work Systems, Work Life Balance, Psycho-

logical contract. 
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