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Wpływ cech indywidualnych na zachowania  
pracobiorców w organizacji

Artykuł ukazuje współzależność pomiędzy cechami socjodemograficznymi a wy-
branymi zachowaniami ludzi w organizacji. Na podstawie badań własnych rozpa-
trywano zróżnicowanie zachowań ludzi w organizacji w kontekście zmian organi-
zacyjnych z perspektywy tożsamości pierwotnej (płeć, wiek), tożsamości wtórnej 
(miejsce zamieszkania, wykształcenie) i tożsamości organizacyjnej (zajmowane 
stanowisko pracy, staż pracy zawodowej) Na potrzeby niniejszej publikacji przy-
jęto zmienne niezależne i zmienne zależne. Zmiennymi niezależnymi, za pomo-
cą których wyjaśniono zmiany wartości zmiennych zależnych, stały się wskazane 
powyżej cechy socjodemograficzne. Jako zmienne zależne przyjęto zachowania 
ludzi w organizacji, które zostały ujęte w trzy obszary: wewnętrznej motywacji do 
pracy, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz lojalności wobec organizacji. Artykuł 
powstał na podstawie wyselekcjonowanej literatury przedmiotu oraz fragmentu 
wyników badań własnych.

Słowa kluczowe: organizacja (organization), różnorodność zachowań (variety of  behavior), motywa-
cja (motivation), satysfakcja (satisfaction), lojalność (loyalty)

Wprowadzenie

Turbulentne otoczenie zewnętrzne organizacji, a w ślad za nim zmieniające się rów-
nież jej wnętrze oraz postawy i zachowania pracowników, a także globalizacja i prze-
obrażenia demograficzne oraz zmiany na rynku pracy skłaniają do podjęcia rozważań 
dotyczących zależności pomiędzy cechami socjodemograficznymi a różnorodnością 
zachowań organizacyjnych.

Za dokonującymi się zmianami globalnymi, w tym zmianami struktury demo-
graficznej na świecie, podążają zmiany struktury demograficznej pracowników 
firm (Reimus, Romanowicz, 2016, s. 9). Sytuacja ta stawia przed firmami poważne  
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wyzwania. Prognozy demograficzne nie pozostawiają złudzeń: szacuje się, że z roku 
na rok coraz więcej osób będzie przechodzić na emeryturę, a jednocześnie coraz 
mniej będzie wkraczać na rynek pracy (Listek, 2016, s. 20). Na tej podstawie moż-
na domniemywać, że zachowania ludzi w organizacji również będą się zmieniać. 
Zmiany mogą objąć nie tylko wewnętrzną motywację do pracy, satysfakcję z pracy 
czy lojalność pracobiorców wobec organizacji, ale także wpływają na indywidualne 
cechy zasobów ludzkich zaangażowanych do pracy w organizacji. 

Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy cechami socjodemograficznymi 
a wybranymi zachowaniami pracobiorców w organizacji. Do zachowań tych zaliczo-
no: wewnętrzną motywację do pracy, satysfakcję z pracy i lojalność jednostki wobec 
firmy. Publikacja obejmuje analizę literaturową dotyczącą omawianej problematy-
ki (część teoretyczna) oraz wycinek badań własnych (II etap), przeprowadzonych  
w latach 2012–2014 w małopolskich firmach działających w branży budowlanej 
(część empiryczna). Zwieńczenie artykułu stanowią wnioski z badań oraz najważ-
niejsze rekomendacje.

Różnorodność w organizacji 

W życiu człowieka praca zawodowa odgrywa dużą rolę, wywierając istotny wpływ 
na jego zachowania w organizacji. Stosunek do własnej pracy, jej miejsce w życiu 
człowieka oraz rola pełniona w zespole wpływają na satysfakcję, zaangażowanie  
w pracę, aktywność, postawy i potrzeby człowieka (Penc, 2011, s. 140). W zależności 
od stażu pracy czy posiadanego doświadczenia pracownicy odczuwają zróżnicowane 
potrzeby (Majewska-Radzka, 2016, s. 7). Zrozumienie i szacunek dla odmiennego 
stylu życia, różnych wartości, a równocześnie ludzkich ograniczeń jest kluczem do 
właściwego zarządzania kapitałem ludzkim (Schmidt, 2016, s. 38). Rodzi to potrzebę 
zrozumienia i szacunku dla różnorodności (Domagała, 2015, s. 92), która z kolei 
niesie ze sobą z jednej strony pewne ryzyko w środowisku pracy, z drugiej zaś – 
może być benefitem (Tobiasz, 2016, s. 24). W opracowaniach naukowych wskazuje 
się, iż różnorodność stanowi fundament tworzenia i utrzymywania przyjaznego dla 
wszystkich zatrudnionych klimatu organizacyjnego (Jagoda, 2016, s. 210), a zdolność 
wykorzystania zróżnicowanego potencjału pracowników decyduje o sukcesie orga-
nizacji (Bombiak, 2016, s. 53).

W literaturze przedmiotu nie brakuje poglądów, iż do realizacji wyznaczonych 
celów organizacyjnych powinny być powoływane zespoły pracownicze charakte-
ryzujące się różnorodnością (Głażewska, 2013, s. 224), oraz podkreśla się, aby za-
sadnicze kierunki zmian wyznaczać przy udziale całego zespołu (Kurtyka, Roth, 
2012, s. 128), różnorodność bowiem sprzyja generowaniu różnych pomysłów  
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i praktycznych rozwiązań problemów pojawiających się w firmie. Pomaga organiza-
cji stosownie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, a w szcze-
gólności umożliwia lepsze dostosowanie działalności do potrzeb zróżnicowanych – 
pod względem płci czy wieku – klientów (Wojtaszek, 2015, s. 75). Pozwala także na 
„poszukiwanie synergii umiejętności i poglądów, umożliwia wymianę doświadczeń. 
Zróżnicowany zespół jest w stanie lepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania  
i sprawnie dostosowywać się do zmian wewnątrz firmy” (Westrych-Andrzejczyk, 2016, 
s. 41). Różnorodność, która pomaga w zrozumieniu przyczyn zachowań pracowników 
oraz określeniu ich wpływu na funkcjonowanie organizacji, to coś więcej niż zatrud-
nianie pracowników różnej płci czy rasy (Wieczorek-Szymańska, 2016, s. 158). 

Z uwagi na starzenie się społeczeństwa i brak prostej zastępowalności poko-
leń należałoby, aby firmy dokonały przeglądu swoich struktur organizacyjnych pod 
kątem zatrudnianych pracowników, w tym m.in.: w jakim są wieku, jakie zajmują 
stanowiska, jakie posiadają umiejętności (Wojciechowska, 2016, s. 35). Najważniej-
sze bowiem wyzwania dla współczesnej organizacji oscylują wokół świadomie pro-
wadzonej sukcesji oraz zatrzymywania najlepszych pracowników. Potwierdzają to 
badania empiryczne, w których podkreśla się znaczenie młodych osób w firmie, 
wobec których należy podejmować takie działania, aby miały przestrzeń na decy-
dowanie i kreatywność, odczuwały pozytywną atmosferę czy wiedziały, czego się 
od nich oczekuje (Lorenc, 2016, s. 29). Kompetentny specjalista ds. HR-u powinien 
zatem realizować w organizacji strategię zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględ-
nieniem trendów demograficznych, specyfiki branży działania firmy oraz aktualnie 
zatrudnionych pracowników (Woźniak, 2016, s. 31). 

Motywacja, satysfakcja i lojalność jako zachowania ludzi w organizacji 

Zachowania człowieka w organizacji można rozpatrywać na trzech płaszczyznach: 
wewnętrznej motywacji do pracy, satysfakcji z pracy oraz lojalności wobec firmy. 
Biorąc pod uwagę motywację do pracy, warto nadmienić, iż rozpowszechnione  
w różnych opracowaniach teorie motywacji zdają się opierać na założeniu, że stan 
motywacyjny jest szczególnym, specyficznym stanem (Maslow, 2013, s. 51), a sama 
motywacja jest mechanizmem, który obejmuje świadome oraz pozaświadome bodź-
ce zachowań ludzi w organizacji. Generalnie motywacja pracownika jest rodzajem 
„umotywowania” jednostki pozostającej w stosunku pracy w relacji do organizacji  
i zadań, jakie musi podjąć w ramach wykonywanego zawodu (Klinkosz, 2013, s. 44). 
Jest to wewnętrzny stan każdego człowieka (Lenik, 2012, s. 14-15), który można 
zawrzeć w formule: motywacja = móc + chcieć (Niemczyk i wsp., 2016, s. 60). 
Często jest tak, że ludzi motywują: wewnętrzna satysfakcja związana z samodzielnym  
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ukończeniem pracy; emocjonalne poczucie odpowiedzialności za pracę, które 
pojawia się wtedy, gdy pozwala się im na kreatywność; wkład w osiągnięcie ce-
lów ważnych dla organizacji; a także docenianie ich pracy (Rzycka, Porosło, 2012,  
s. 177). W związku z powyższym u pracownika może wykształcić się wewnętrzna 
motywacja do pracy, która jest swoistym popędem do robienia czegoś, dlatego że 
to jest ciekawe, ambitne i absorbujące (Pink, 2011, s. 54). Kształtowanie motywa-
cji wewnętrznej wymaga ukierunkowania na autonomię (Stanisławiak, 2013, s. 75),  
a czynniki wpływające na motywację, a następnie satysfakcję pracowników oraz ich 
zaangażowanie w pracę są – w dużym stopniu – w gestii kadry kierowniczej (Kaye, 
Jordan-Evans, 2012, s. 33).

Zaangażowanie w pracę ma w założeniu przynieść korzyści zarówno firmie, jak  
i pracownikom, w postaci zwiększonej satysfakcji z pracy (Feliniak, 2010, s. 18), 
mierzonej zwykle na podstawie pytań kwestionariuszowych dotyczących konkret-
nych aspektów pracy (Woźniak, 2012, s. 52–53). Satysfakcję zawodową, pojęcie po-
jawiające się w literaturze przedmiotu bardzo często (Cichosz, 2010, s. 27), można 
określić jako wyższy stopień „zadowolenia z pracy, wymagający, by praca stwarzała 
intelektualne wyzwania, poczucie sukcesu, radości z rozwoju zawodowego i samore-
alizacji oraz pełnej identyfikacji z wykonywaną pracą /lub organizacją” (Juchnowicz, 
2014, s. 15). Ludzie są zadowoleni, gdy wiedzą, za co dokładnie są odpowiedzialni  
i w jakich granicach (Belbin, 2014, s. 76). Nadmienić trzeba, iż z badań wtórnych 
wynika, że czynnikami wiążącymi się z satysfakcją z pracy są: wysokość otrzymywa-
nego wynagrodzenia, poziom autonomii w zakresie wyboru świadczeń pozapłaco-
wych, a także staż pracy (Kulikowski, 2016, s. 47). Dlatego też badanie satysfakcji 
pracowników ma na celu z jednej strony poznanie ich opinii, a z drugiej – ich sto-
sunku do firmy, współpracowników czy samej pracy (Sasin, 2015, s. 92). 

Oprócz wewnętrznej motywacji do pracy i satysfakcji z pracy, zagadnieniem bar-
dzo popularnym nie tylko w sferze naukowej, ale również biznesowej jest lojalność 
(Kwiatek, 2007, s. 24). Na ogół każdy ma świadomość, czym jest lojalność, i indywi-
dualnie ją definiuje. Jednakże z naukowego punktu widzenia lojalność można anali-
zować w dwóch kategoriach: jako postawę albo jako zachowanie (Skowron, Skowron, 
2012, s. 67). Lojalność może być bowiem rozpatrywana w następujących sytuacjach: 
lojalność to wyłącznie postawa (nastawienie); lojalność to wyłącznie zachowanie;  
i wreszcie, lojalność może być jednocześnie postawą i zachowaniem (Kwiatek, 2007, 
s. 25). Lojalność, jako pewnego rodzaju postawa/zachowanie, jest trudna do zmie-
rzenia, stąd też w literaturze przedmiotu określa się ją jako sferę umysłu (nastawie-
nia), czyli pewien stan psychologiczny (Pazio, 2015, s. 220). Patrzy się na nią również 
przez pryzmat poczucia więzi i przywiązania do firmy (Jones, Sasser, 2005, s. 101). 
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Przytoczone określenia pojęcia „lojalność” pokazują, że to zagadnienie jest in-
terpretowane na wiele różnych sposobów, co wynika z jego złożoności (Dziewa-
nowska, 2012, s. 163), podobnie jak w przypadku motywacji czy satysfakcji z pracy. 
Interesujące zatem wydaje się rozpoznanie omówionych zachowań organizacyjnych 
w praktyce, w zależności od cech indywidualnych pracobiorców. 

Metodologia badań własnych

Badania własne, obejmujące wskazane obszary, zostały przeprowadzone w latach 
2012–2014 w prywatnych przedsiębiorstwach mikro, małych, średnich i dużych  
w branży budowlanej, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Do-
bór firm i respondentów do badań był celowy i uwarunkowany uzyskaniem rze-
telnych informacji od zatrudnionych w badanych podmiotach gospodarczych. Staż 
pracy badanych wynosił co najmniej 5 lat w danej firmie. Założono, iż pracobiorcy  
z takim, i dłuższym, stażem pracy zawodowej dostrzegą i wskażą zmiany dokonujące 
się wewnątrz organizacji, które miały realny wpływ na ich wewnętrzną motywację 
do pracy, satysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy. Ze względu na dużą rotację 
pracowników w branży budowlanej dotarcie do wytypowanych osób i przekonanie 
ich do wzięcia udziału w badaniach było dosyć trudne. Pomimo iż proces badawczy 
zaplanowano w sposób nie dezorganizujący wykonywania zadań zawodowych, nie 
wszystkie osoby, do których zwrócono się z prośbą o rzetelne wypełnienie kwestio-
nariusza ankiety, były zainteresowane takim przedsięwzięciem, nawet mimo przy-
zwolenia ich przełożonych. Ostatecznie spośród 137 osób, które wyraziły zgodę na 
uczestnictwo w procesie badawczym, zmiany w ciągu ostatnich pięciu lat, które miały 
wpływ na motywację do pracy, satysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy wskazało 
99 osób, natomiast pozostałe 38 stwierdziło, iż zmiany nie dotyczyły ich w sposób 
bezpośredni. A zatem dla celów publikacji przyjęto, iż 99 pracobiorców będzie sta-
nowić 100% populacji badanej.

Jednym z narzędzi zastosowanych w badaniach empirycznych był kwestiona-
riusz ankiety. Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto zmienne zależne i zmienne 
niezależne. Zmiennymi zależnymi, które należało wyjaśnić, były następujące za-
chowania organizacyjne: wewnętrzna motywacja do pracy, satysfakcja z pracy oraz 
lojalność jednostki wobec firmy. Zmiennymi niezależnymi stały się z kolei wskaza-
ne wcześniej cechy socjodemograficzne. Dokonane tutaj rozróżnienie na zmienne 
zależne i zmienne niezależne ma charakter analityczny; odnosi się jedynie do celu 
niniejszego artykułu. Analizę danych statystycznych dokonano na podstawie ob-
liczeń w programie Excel, a następnie w programie Statistica. Metodę statystycz-
ną wykorzystaną w artykule stanowi analiza jednowymiarowa, obejmująca opis  
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podstawowych wyników kwestionariusza ankiety, gdzie odpowiedzi respondentów 
na poszczególne pytania charakteryzowano osobno. Przy wskazanych odpowie-
dziach, które wyrażono w skali nominalnej, ukazano ich rozkład procentów. 

Rysunek 1. Zmienne niezależne i zmienne zależne 

I. Zmienne niezależne
CECHY  SOCJODEMOGRAFICZNE

         Pierwotne    Organizacyjne  Wtórne

    Płeć          Wiek        Stanowisko Staż pracy            Wykształcenie   Miejsce
                                                       pracy                                                          zamieszkania

II. Zmienne zależne
ZACHOWANIA  ORGANIZACYJNE

Wewnętrzna motywacja                Satysfakcja z pracy        Lojalność wobec firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wpływ cech indywidualnych na wybrane zachowania organizacyjne 
w świetle wyników badań własnych

Rozważania części empirycznej skoncentrowane zostały wokół przedstawienia związ-
ku pomiędzy wskazanymi cechami indywidualnymi uczestników badania a poszcze-
gólnymi zachowaniami organizacyjnymi, mając świadomość zmian dokonujących się 
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w organizacji, które oddziałują na te zachowania. Jednym z pytań skierowanych do 
respondentów było zatem: czy w ostatnich pięciu latach wystąpiły zmiany, które 
wpłynęły na Pana(i) motywację do pracy? Z danych zamieszczonych w tabeli 1 
wynika, iż 53% badanych mężczyzn i 51% kobiet wskazało wpływ zmian na ich 
motywację do pracy. Dokładnie połowa osób młodych (do 25. roku życia) rów-
nież wskazała taką tendencję, a wśród osób w przedziale wiekowym 25–35 lat, 2/3 
badanych udzieliło odpowiedzi „tak”. Dane statystyczne pokazały ponadto, że im 
starsze osoby, tym mniejszy był wpływ zmian na ich wewnętrzną motywację do 
pracy. Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, odpowiedzi badanych nie różniły się 
znacząco. Zaobserwowano natomiast rozbieżność odpowiedzi pomiędzy osobami  
z wykształceniem średnim i wyższym. W pierwszej grupie badanych 45% osób 
wskazało odpowiedź „tak”, w grupie drugiej zaś na pięciu badanych aż sześciu 
odpowiedziało twierdząco. Ponad połowa pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach „umysłowych” również wskazała opcję „tak”. Jeżeli chodzi o staż pracy 
zawodowej, zauważono następującą tendencję: im wyższy ogólny staż pracy, tym 
mniejszy wpływ zmian na wewnętrzną motywację do pracy. Te dane są częściowo 
zbliżone do wyników obejmujących staż pracy w aktualnej firmie. Można zatem 
wnioskować, że zmiany miały istotny wpływ na wewnętrzną motywację do pracy, 
przy uwzględnieniu poszczególnych cech socjodemograficznych osób badanych. 
W tym miejscu warto także dodać, iż wyniki badań wtórnych potwierdzają, że  
w procesie motywowania uwzględnienie różnorodności pokoleniowej jest niezmier-
nie ważne (Nieżurawska, 2016, s. 669).

Tabela 1. Cechy indywidualne a motywacja do pracy 

Zachowanie 
 organizacyjne 

Zmienna grupująca

Motywacja do pracy  
(% wskazań)

Liczność próby-
(liczba wskazań)

Tak Nie
Płeć Mężczyzna 53 16 87

Kobieta 51 16 49
Wiek (w latach ) Do 25 50   0   6

25–35 61   7 69
35–45 49 22 41
Powyżej 45 30 40 20

Zamieszkanie Miasto 51 16 51
Wieś 54 16 85
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Zachowanie 
 organizacyjne 

Zmienna grupująca

Motywacja do pracy  
(% wskazań)

Liczność próby-
(liczba wskazań)

Tak Nie
Wykształcenie Zawodowe 54 17 24

Średnie 45 22 55
Wyższe 59 10 58

Stanowisko „Umysłowe” 55 14 84
„Fizyczne” 48 20 50

Ogólny staż pracy Do 5 63   0   8
5–10 58 11 57
10 i więcej 46 23 70

Staż w aktualnej 
firmie

Do 5 48 11 61
5–10 59 20 41
10 i więcej 54 20 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Kolejne pytanie skierowane do ankietowanych brzmiało: czy w ostatnich pięciu 
latach wystąpiły zmiany, które wpłynęły na Pana(i) satysfakcję z pracy? Podobnie 
jak w przypadku motywacji do pracy, tak w odniesieniu do satysfakcji z pracy (jeżeli 
chodzi o płeć badanych) co drugi z respondentów (tak mężczyźni, jak i kobiety) 
potwierdził wpływ zmian na satysfakcję z wykonywanej pracy (tab. 2). Zauważo-
no, że im starszy wiekiem respondent, tym wykazywał słabszy wpływ zmian na 
satysfakcję z pracy. Jeżeli chodzi o cechy związane z tożsamością wtórną, większy 
wpływ zmian na zachowania organizacyjne w obszarze satysfakcji z pracy dostrzegli 
pracobiorcy mieszkający na wsi niż w mieście (odpowiednio: 56% vs. 47%) oraz, 
co ciekawe, osoby z wykształceniem zawodowym i wyższym (blisko 2/3 badanych) 
w porównaniu z osobami legitymującymi się średnim wykształceniem. Ogólny staż 
pracy zawodowej również zróżnicował odpowiedzi respondentów, podobnie jak  
w przypadku motywacji do pracy. W tej kwestii także zaobserwowano tendencję 
spadkową, im bowiem wyższy ogólny staż pracy zawodowej, tym mniejszy wpływ 
zmian na satysfakcję z pracy. Wyniki te okazały się częściowo zbieżne ze stażem 
pracy w danej firmie. Można zatem wnioskować, że pomiędzy satysfakcją z pracy  
a zmiennymi grupującymi zachodziła zależność, na co powyżej wskazano.
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Tabela 2. Cechy indywidualne a satysfakcja z pracy

Zachowanie 
 organizacyjne 

Zmienna grupująca

Motywacja do pracy  
(% wskazań)

Liczność próby-
(liczba wskazań)

Tak Nie

Płeć Mężczyzna 53 17 87
Kobieta 51 14 49

Wiek (w latach ) Do 25 50   0   6

25–35 55 13 69
35–45 59 12 41
Powyżej 45 30 40 20

Zamieszkanie Miasto 47 20 51
Wieś 56 14 85

Wykształcenie Zawodowe 58 13 24
Średnie 45 24 55
Wyższe 57 10 58

Stanowisko „Umysłowe” 54 14 84
„Fizyczne” 50 20 50

Ogólny staż pracy Do 5 63 13   8
5–10 56 12 57
10 i więcej 49 19 70

Staż w aktualnej 
firmie

Do 5 48 13 61
5–10 59 17 41
10 i więcej 54 20 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Inne pytanie, na które autorka starała się uzyskać odpowiedzi od respondentów, 
sformułowano następująco: czy w ostatnich pięciu latach wystąpiły zmiany, które 
wpłynęły na Pana(i) lojalność wobec firmy? Dane zaprezentowane w tabeli 3 ob-
razują zależności pomiędzy cechami socjodemograficznymi a lojalnością jednostki 
wobec firmy. W odniesieniu do tego typu zachowania organizacyjnego zaobserwo-
wano wyraźne zróżnicowanie odpowiedzi w porównaniu z wewnętrzną motywacją 
do pracy i satysfakcją z pracy. W przypadku lojalności wobec firmy widać bowiem, 
iż na niespełna pięciu badanych mężczyzn dwóch wskazało wpływ zmian na ich 
lojalność wobec pracodawcy, w przypadku zaś kobiet odsetek wskazań był jeszcze 
niższy. Kolejna zmienna grupująca – wiek badanych – również nie przekroczyła 
wskazań ponad 50%. Największe zróżnicowanie odpowiedzi zauważono pomiędzy 
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najmłodszymi pracobiorcami w firmie (co druga osoba badana w wieku do 25 lat 
wskazała opcję „tak”) a najstarszymi (w tym wypadku co trzecia osoba w wieku 45+ 
wypowiedziała się na „tak”). Miejsce zamieszkania również okazało się zmienną 
różnicującą opinie respondentów na temat wpływu zmian na ich lojalność wobec 
firmy. Na trzech badanych mieszkańców miasta tylko jeden wskazał taką zależność, 
podobnie jak w przypadku osób z wyższym wykształceniem. Ta ostatnia zmienna 
okazała się dominująca u osób z wykształceniem zawodowym; blisko 2/3 ankieto-
wanych zauważyło dodatni związek zmian i lojalności wobec organizacji. Odpowie-
dzi osób zajmujących stanowiska „umysłowe” oraz osób zatrudnionych na stanowi-
skach „fizycznych” również nieco się różniły (odpowiednio: 39% i 46% wskazań). 
Jeżeli chodzi o kolejną zmienną odnoszącą się do tożsamości organizacyjnej – ogól-
ny staż pracy zawodowej – także zaobserwowano zróżnicowanie odpowiedzi. Do-
kładnie tak samo jak w przypadku wewnętrznej motywacji do pracy czy satysfakcji 
z pracy, tak i w odniesieniu do lojalności wobec organizacji, największy odsetek 
wskazań odnotowano w grupie osób z najniższym ogólnym stażem zawodowym do 
pięciu lat pracy (dokładnie 50%), najniższy zaś – wśród osób mających względnie 
długi (nawet 40-letni). Z kolei co drugi z pracujących w badanych firmach od 5 do 
10 lat dostrzegł i wskazał wpływ dokonujących się zmian na lojalność wobec or-
ganizacji. Z powyższego zestawienia można wysunąć wniosek, że lojalność wobec 
firmy, jako jedna z zaprezentowanych w niniejszej publikacji zmiennych zależnych, 
w największym stopniu zróżnicowała odpowiedzi respondentów w odniesieniu do 
omawianych zmiennych grupujących.

Tabela 3. Cechy indywidualne a lojalność wobec firmy

Zachowanie 
 organizacyjne 

Zmienna grupująca

Motywacja do pracy  
(% wskazań)

Liczność próby-
(liczba wskazań)

Tak Nie

Płeć Mężczyzna 44 25 87
Kobieta 39 27 49

Wiek (w latach ) Do 25 50   0   6

25–35 42 26 69
35–45 46 22 41
Powyżej 45 30 40 20

Zamieszkanie Miasto 35 31 51
Wieś 47 22 85

ZZL(HRM)_2017_3-4(116-117)_Myjak_T_23-37



33Wpływ cech indywidualnych na zachowania pracobiorców...

Zachowanie 
 organizacyjne 

Zmienna grupująca

Motywacja do pracy  
(% wskazań)

Liczność próby-
(liczba wskazań)

Tak Nie

Wykształcenie Zawodowe 58 13 24
Średnie 42 25 55
Wyższe 36 31 58

Stanowisko „Umysłowe” 39 29 84
„Fizyczne” 46 22 50

Ogólny staż pracy Do 5 50 25   8
5–10 44 25 57
10 i więcej 39 27 70

Staż w aktualnej 
firmie

Do 5 39 20 61
5–10 51 24 41
10 i więcej 37 37 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wnioski z badań

W literaturze fachowej różnorodność pracowników jest rozpatrywana wielowymia-
rowo (Wiśniewska, 2016, s. 1042), z uwzględnieniem tożsamości pierwotnej, wtór-
nej czy organizacyjnej. Wszystkie te czynniki można analizować osobno, ukazując 
różne zachowania ludzi w organizacji pod wpływem zachodzących w niej zmian. 
Dokonujące się przeobrażenia na zewnątrz organizacji mają realny wpływ na to, co 
dzieje się w jej wnętrzu. Na podstawie przeprowadzonych rozważań można sfor-
mułować najważniejsze wnioski wynikające z badań.

■ Jeżeli chodzi o tożsamość pierwotną, wpływ zmian na motywację do pracy 
wskazała nieco ponad połowa ankietowanych mężczyzn i kobiet. W odniesieniu do 
satysfakcji z pracy (ze względu na płeć) odsetek odpowiedzi kształtował się podobnie. 
Zróżnicowanie odpowiedzi w podziale na płeć zaobserwowano natomiast w przypad-
ku lojalności wobec firmy.

■ Wiek był kolejną determinantą, która ukazała następującą zależność: im star-
sza osoba, tym mniejszy wpływ zmian na jej wewnętrzną motywację do pracy, sa-
tysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy.

■ Co do tożsamości wtórnej, większy wpływ zmian na omawiane zachowania 
ludzi w organizacji wskazali pracobiorcy mieszkający na wsi niż osoby zamieszkałe 
w mieście.
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■ Największy wpływ zmian na motywację do pracy wyszczególniły osoby z wy-
kształceniem wyższym, a co ciekawe, osoby z wykształceniem zawodowym naj-
większą zależność dostrzegły w satysfakcji z pracy i lojalności wobec pracodawcy.

■ W przypadku tożsamości organizacyjnej osoby zajmujące stanowiska „umysło-
we” potwierdziły większy wpływ zmian na motywację i satysfakcję z pracy w porów-
naniu z osobami realizującymi powierzone zadania na stanowiskach „fizycznych”. 
Interesujące okazało się także, iż w odniesieniu do lojalności wobec firmy tendencja 
była odwrotna.

■ Jeśli chodzi o staż pracy zawodowej, osoby z największym ogólnym stażem pra-
cy zawodowej wskazały duży wpływ zmian na analizowane zachowania organizacyjne, 
w przypadku zaś stażu pracy w firmie, w której badani pracowali w trakcie realizacji 
procesu badawczego, taki trend wskazały osoby mające staż pracy od 5 do 10 lat. 

■ Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego można stwierdzić, iż 
osoby mające względnie długi staż pracy zawodowej w mniejszym stopniu doświad-
czały zmian, które oddziaływałyby na ich zachowania organizacyjne, co można 
interpretować następująco: ich pozycja w badanych firmach była ustabilizowana  
w porównaniu z pracownikami młodszymi. 

W nawiązaniu do dokonanych rozważań zasadne wydaje się zatem określenie 
postulatów działań w analizowanym obszarze, ważnych z perspektywy skutecznego 
wykorzystania zróżnicowanego potencjału współczesnych pracobiorców w procesie 
zarządzania ludźmi. Po pierwsze, firmy powinny mieć świadomość, iż cechy indy-
widualne poszczególnych osób mogą znacznie ułatwiać (bądź utrudniać) osiąganie 
wyznaczonych celów organizacyjnych, dlatego należy zwracać uwagę na te kwestie 
już na etapie planowania oraz pozyskiwania ludzi do organizacji. Po drugie, zacho-
wania ludzi w organizacji są uwarunkowane wieloma czynnikami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi, a ich umiejętne rozpoznanie bezpośrednio wpływa na wewnętrzną 
motywację do pracy, satysfakcję z pracy i lojalność wobec organizacji. W dzisiej-
szych czasach te kwestie się niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizacji. Po trzecie, zróżnicowany potencjał ludzki należy obecnie traktować 
jako poważne wyzwanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
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The Influence of  Individual Features on the Behavior of  Employees  
in an Organization 

Summary
The article shows the relationship between socio–demographic characteristics and 
the selected behavior of  people in an organization. It deals with the diversity of  
human behavior in organizations in the context of  organizational change from the 
perspective of  primary identity (gender and age), secondary identity (place of  resi-
dence and education), and organizational identity (job position held and seniority) 
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and is based on own research. Independent and the dependent variables were as-
sumed for the purposes of  the paper. The independent variables used to explain 
changes in the dependent variables are the above–identified socio–demographic 
characteristics. The behavior of  people in the organization recognized in three are-
as–internal work motivation, job satisfaction, and loyalty to the organization—was 
assumed for the dependent variables. The article is based on selected topical litera-
ture and part of  the results of  own research.
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