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Zatrudnialność w czasach głębokiego kryzysu  
ekonomicznego. Rola orientacji zawodowej 

Pojęcie zatrudnialności odnosi się do zdolności do adaptacji w środowisku 
pracy, co pozwala danej osobie na znalezienie i utrzymanie pracy oraz wyko-
rzystywanie szans w zakresie rozwoju kariery w ramach, lub poza, bieżącego 

Na potrzeby badania stworzono model antecedencji i konsekwencji zatrudnialności 
pracowników w organizacji podejmującej działania ukierunkowane na wprowadze-
nie znaczących zmian w odpowiedzi na poważny kryzys finansowy. Badanie zo-
stało wykonane w państwowym zakładzie komunalnym w Grecji. Wzięło w nim 
udział 157 osób. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy sposób myślenia 
w kategorii kariery „bez barier” i proteańska orientacja kariery mogą pozytywnie 
wpływać na zatrudnialność, co wiąże się ze zwiększeniem otwartości na zmiany or-
ganizacyjne oraz wzmocnieniem woli włożenia pewnego wysiłku w pracę. Wyniki 
potwierdziły hipotetyczny związek między proteańską orientacją kariery i nieogra-
niczonym sposobem myślenia a zatrudnialnością. Ponadto, zgodnie z oczekiwania-
mi, zatrudnialność była ściśle powiązana z gotowością podjęcia wysiłków, a także 
stanowiła czynnik pośredni w związku z nieograniczonym sposobem myślenia  
i zmienną orientacją kariery. Z drugiej strony, zatrudnialność nie była powiąza-
na z otwartością na zmianę i hipoteza o „moderującej” roli postrzeganego wspar-
cia organizacyjnego nie została potwierdzona. Wyniki badania są rozpatrywane  
w ramach teoretycznych dotyczących kontekstu kariery i zatrudnialności, a tak-
że wpływu wyżej wymienionych czynników na zarządzanie zasobami ludzkimi  
w okresach, w których zachodzą poważne zmiany. 

Słowa kluczowe: zatrudnialność (employability), kryzys finansowy (financial crisis), orienta-
cja zawodowa (career orientation), kariera (career), zmienność (protean), bezgraniczność (bo-
undaryless), restrukturyzacja (restructuring), motywacja (motivation), otwartość na zmiany 
(openness towards change), kariera bez barier (boundaryless career) 
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miejsca pracy, a także na wyjściu z własnowolnego (dobrowolnego) lub 
przymuszonego bezrobocia (np. Fugate i wsp., 2004; van der Heijde, van der 
Heijden, 2006). Mimo iż jest to kwestia istotna w każdych okolicznościach  
i warunkach ekonomicznych, zatrudnialność zyskała obecnie na znaczeniu  
z takich powodów, jak np.: zmniejszona pewność zatrudnienia, wynikająca  
z ciągłej restrukturyzacji firm, czemu zwykle towarzyszą serie zwolnień, 
transferów i zmian zakresu pracy dla danego stanowiska; przeniesienie od-
powiedzialności za zarządzanie karierą z pracodawcy na pracownika; rozwój 
technologiczny, prowadzący do zanikania niektórych zawodów, z jedno-
czesnym tworzeniem stanowisk o odmiennej naturze (Baruch, Bozionelos, 
2010). W takich okolicznościach zdolność do odnalezienia i korzystania  
z szans zatrudnienia staje się kluczowa, stąd zatrudnialność stanowi głów-
ną cechę jednostek funkcjonujących na rynku pracy. Nie chodzi tu tylko  
o ludzi. Firmy i rządy także wyrażają spore zainteresowanie zatrudnialnością 
swoich zasobów ludzkich, ponieważ z definicji są one elastyczniejsze oraz 
bardziej przyczyniają się do rozwoju firmy i państwa (McQuaid, Lindsay 
2005; Nauta i wsp., 2009). Biorąc pod uwagę decydujące znaczenie zatrud-
nialności, identyfikacja czynników, które leżą u jej podstaw, a także kon-
kretnych następstw, jakie powoduje, staje się bardzo ważna (van der Heijden, 
Baker, 2010). 

Niniejsza praca stanowi przyczynek do rozwinięcia i przetestowania modelu, 
który stawia orientację kariery i otwartości na zmiany organizacyjne u podstaw 
zatrudnialności, a także gotowości do podjęcia wysiłku i stawienia czoła jego 
konsekwencjom. Model przetestowano w organizacji, która podjęła szeroko 
zakrojony wysiłek restrukturyzacyjny, w świetle kryzysu finansowego, co sta-
nowiło wartość dodaną w niniejszej pracy, biorąc pod uwagę, że zatrudnialność  
i jej skutki jeszcze bardziej zyskują w takich warunkach na znaczeniu. 

Rozwój modelu 

Proteańska i pozbawiona barier orientacja zawodowa jako czynniki leżące  

u podstaw zatrudnialności

Uwzględniając fakt, że zatrudnialność, z definicji, powiązana jest z rozwo-
jem kariery (van der Heijden i wsp., 2009), rozsądne wydaje się oczekiwać, 
że czynnik ten powinien mieć swoje przełożenie na indywidualną orienta-
cję zawodową. W szczególności, pojedyncze różnice w zatrudnialności win-
ny stanowić funkcję ich różnic w skłonności do prowadzenia ścieżki kariery  
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w konkretnym indywidualnym kierunku. W tym ujęciu istotne wydają się 
dwa podejścia do orientacji kariery – zmienne i nie posiadające barier – najwy-
żej cenione w teorii budowania karier zawodowych.

Kariera proteańska (zmienna)

Idea kariery proteańskiej (zmiennej) i wynikającej z tego ukierunkowania 
kariery pojawiła się w latach 70. ubiegłego wieku (Hall, 1976), jednakże sama 
koncepcja przyciągnęła uwagę badaczy dużo później, w latach 90. (Hall, Mi-
rvis, 1996). Powodem początkowego braku zainteresowania tą koncepcją był 
stosunkowo stabilny gospodarczo okres w świecie Zachodu, a także w in-
nych rejonach, na przykład w Związku Radzieckim czy Chińskiej Republice 
Ludowej (ChRL). W czasach stabilizacji cechy zmiennej kariery, takie jak 
zdolność do sterowania własnym rozwojem zawodowym na podstawie war-
tości i indywidualnej inicjatywy, nie miały aż tak wielkiego znaczenia. Wyni-
kało to z faktu, że orientowanie się w świecie pracy było stosunkowo proste.  
W rzeczy samej, w latach 70. nadal dominującą koncepcją była kariera w uję-
ciu tradycyjnym – relatywnie wolna od „kłopotów”, którą charakteryzowało 
bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia z ciągłym ruchem „w górę” w ramach 
dużych, biurokratycznych struktur zarządzających rozwojem zawodowym 
pracowników, bez stawiania im zbyt wysokich wymagań co do inicjatywy 
(patrz np. Arthur, Rousseau, 1996; Baruch, Bozionelos, 2010). Nie było w tym 
okresie żadnego ruchu pomiędzy poszczególnymi funkcjami lub organizacja-
mi. A jeśli się zdarzył, to był zwykle własnowolny i nie wynikał z działania 
takich zjawisk, jak redukcja etatów lub delegowanie obowiązków. Ten stan 
rzeczy zmienił się w latach 80. w wyniku rosnącej konkurencji i przetasowań 
na globalnej arenie politycznej (rozpad Związku Radzieckiego i przyjęcie  
w konsekwencji kapitalistycznego modelu ekonomicznego przez nowo po-
wstałe państwa, a także równoległe, stopniowe wprowadzanie reform gospo-
darczych w ChRL). 

Pojęcie „zmienna (proteańska) kariera” odnosi się do stopnia, w jakim jed-
nostki, lub aktorzy kariery, (1) kierują swoją karierą według przyjętych przez 
siebie wartości (tj. tego, co sami uznają za wartościowe i ważne) i (2) kierują 
własną karierą zgodnie z osobistymi wyborami i własną inicjatywą, zamiast 
polegać na pracodawcach, siłach środowiskowych i „szansach” (Briscoe, Hall, 
2006; Hall, 2004). Jak zauważyliśmy powyżej, pojęcie zmiennej, proteańskiej, 
kariery wydaje się być doskonale dopasowane do środowiska, które zostało 
ukształtowane praktycznie na całym świecie w latach 80. ubiegłego wieku. 
Pojęcie to charakteryzuje się niepewnością zatrudnienia i potrzebą wykony-
wania częstych zmian na polu zawodowym. 
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By w tych czasach z sukcesem kierować swoją karierą, konieczne jest uzy-
skanie zdolności do zatrudnienia, czyli zatrudnialności, a sama orientacja za-
wodowa ukierunkowana na zmienność powinna być czynnikiem mającym 
na nią korzystny wpływ. W rzeczy samej, przejęcie inicjatywy w rozwoju 
własnej kariery powinno zwiększyć prawdopodobieństwo zidentyfikowania 
możliwości zdobycia zatrudnienia, odnalezienia takich szans i poczynienia 
kroków w celu skorzystania z nich. Ma to decydujące znaczenie w zatrud-
nialności (patrz np. van der Heijde i van der Heijden, 2006). Ponadto większy 
stopień samodzielności powinien sprawić, że bardziej prawdopodobne będzie,  
w przypadku pojedynczych osób, samodzielne podjęcie poszukiwań w celu ak-
tualizacji i rozszerzenia zakresu posiadanych umiejętności oraz pozyskiwania 
wiedzy w domenach wymaganych na rynku pracy. W dłuższej perspektywie 
przyczynia się to także do utrzymania lub wzmocnienia własnej zatrudnialno-
ści. Podobnie jak w podążaniu ścieżkami wyznaczanymi przez własne wartości 
podczas wyborów związanych z karierą, rosnąca zatrudnialność będzie zwięk-
szać prawdopodobieństwo ustalania własnych celów zawodowych w sposób, 
dzięki któremu będą one stanowić jednocześnie motywację i nagrodę. W kon-
sekwencji możliwość kontynuowania wysiłków ukierunkowanych na osiągnię-
cie wyżej wymienionych celów będzie większa, co będzie miało także korzyst-
ny wpływ na jakość zatrudnialności. Zgodnie z powyższym rozumowaniem, 
zmienne ukierunkowanie kariery uznaje się także za element przyczyniający się 
do występowania bardziej proaktywnej postawy w działaniach zwiększających 
możliwości zawodowe (de Vos, Soens, 2008). Niniejszym możliwe było posta-
wienie następującej hipotezy:

Hipoteza 1: Kariera proteańska (zmienna) w sposób pozytywny będzie powiąza-
na z postrzeganą zatrudnialnością.

Kariera bez barier

Pojęcie „kariera – bez barier” (boundaryless career) wprowadzono jako bezpo-
średnią odpowiedź na szybko zmieniające się warunki ekonomiczne w latach 
80. ubiegłego wieku, które doprowadziły do przeobrażeń organizacyjnych  
i wynikającej z nich niestabilności rynku pracy. Miało to z kolei duży wpływ 
na wzorce rozwoju zawodowego. Jednakże zmiany w sposobie myślenia  
o karierze wśród poszczególnych uczestników rynku pracy doprowadziły do 
zwiększenia stopnia indywidualizmu, a także zmniejszyły koncentrację pra-
cowników na pracodawcy. To z kolei mogło popchnąć pracowników do roz-
woju osobistych karier, zgodnie z własnymi interesami i aspiracjami (Baruch, 
Bozionelos, 2010; Reitman, Schneer, 2008). Na przestrzeni ostatnich lat defi-

ZZL_6-2015_Bozionelos_G_Bozionelos_N_11-35



15Zatrudnialność w czasach głębokiego kryzysu ekonomicznego...

nicja pojęcia „kariera bez barier” poważnie ewoluowała. Obecnie postrzega 
się ją jako sposób rozwoju, odzwierciedlający: (1) elastyczność mentalną w za-
kresie zmian w rozwoju kariery zawodowej, a także psychologiczną gotowość 
i zmiany w organizacji, zawodzie oraz przekraczanie granic zawodowych  
i profesjonalnych, stanowiących akty adaptacji do sytuacji awaryjnych; oraz 
(2) faktyczne ruchy mające na celu przekraczanie tych granic (Briscoe, Hall, 
2006; Lazarowa, Taylor, 2009; Sullivan, Arthur, 2006).

Orientację na karierę bez barier, w szczególności w usuwaniu barier ze sposo-
bu myślenia, należy również powiązać z zatrudnialnością. Gotowość psychicz-
na na zmianę w karierze winna sprawiać, że jednostki będą liczyły się z tym, 
iż wystąpi potrzeba badania środowiska pod kątem zagrożeń dla zatrudnienia, 
czy też szans w tym obszarze, co zwiększa prawdopodobieństwo identyfikacji 
tego typu zjawisk. Ponadto osoby, które nastawione są na zmiany w dziedzinie 
pracy i kariery zawodowej, będą otwarte na pozyskanie nowych umiejętności 
lub aktualizację posiadanych. Osoby takie mogą nawet wyrazić gotowość do 
zmiany charakteru pracy, co także będzie miało pozytywny wpływ na ich za-
trudnialność. Niniejszym możliwe było postawienie następującej hipotezy:

Hipoteza 2: Kariera bez barier – i powiązane nastawienie – będą mieć pozytyw-
ny wpływ na postrzegane zdolności do bycia zatrudnionym (zatrudnialność). 

Interakcja między karierą zmienną (proteańską) i karierą bez barier 

Poza indywidualnym związkiem z zatrudnialnością, interaktywny wpływ na 
orientację zawodową i nastawianie „bez barier” także stanowią logiczne zało-
żenia. W rzeczy samej, kombinacja silnej samomotywacji, napędzanej warto-
ściami, oraz gotowości do poczynienia ruchów w zakresie organizacji lub do-
men zawodowych powinna być powiązana z wyjątkowo wysokim poziomem 
zatrudnialności. Przykładowo, osoby, które są mentalnie przygotowane na 
zmiany w środowisku zawodowym i które mają także zdolność do przejęcia 
inicjatywy w radzeniu sobie ze zmianą, będą w większym stopniu gotowe 
do wykazywania postaw proaktywnych oraz do wcześniejszej identyfikacji 
zagrożeń i szans. Powinny być one także w większym stopniu zdolne (na 
przykład poprzez nabycie umiejętności lub pielęgnowanie ich i korzystanie  
z kapitału społecznego – patrz Bozionelos, 2015) do skorzystania w odpowied-
nim czasie (bądź nie) z nadarzających się okazji. Niniejszym możliwe było 
postawienie następującej hipotezy:

Hipoteza 3: Zachodzi interakcja między karierą proteańską (zmienną) i nie-
ograniczonym sposobem myślenia w takim rozumieniu, iż silny wpływ obu tych 
cech będzie miał odzwierciedlenie w zwiększonej zatrudnialności.
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Konsekwencje zatrudnialności pracowników

Otwartość na zmiany organizacyjne

Otwartość pracowników na zmianę, która zwykle jest niewygodna i stresują-
ca, stanowi fundamentalną zdolność (Ford i wsp., 2008; Hon i wsp., 2014; Hu-
ang, 2015). Ma to szczególne znaczenie w czasach kryzysu ekonomicznego, 
który czyni zmianę absolutnie konieczną. Zmiana jest zwykle bolesna i często 
wiąże się z pogarszającymi się warunkami pracy (np. praca w nadgodzinach, 
przyjmowanie dodatkowych zadań i posiadanie mniejszej ilości zasobów),  
a także redukcja korzyści finansowych (np. w formie obniżonej pensji i cięć, 
usunięcia wynagrodzenia za nadgodziny czy premii), wraz z domniemaną re-
dukcją pewności zatrudnienia. Takie sytuacje, bez wątpienia, mają negatywny 
wpływ na pracowników, stąd stopień, w jakim będą oni otwarci na zmia-
nę, staje się dla pracodawcy kluczowy, jeżeli ten chce wyjść z kryzysu bez 
uszczerbku dla własnego przedsiębiorstwa. 

Zatrudnialność pracowników powinna sprawiać, że będą oni chętniej ak-
ceptować zmiany w środowisku pracy, w szczególności te, które mają duży 
zakres i wysoki stopień intensywności. W rzeczy samej, jednym z aspektów 
zatrudnialności jest indywidualna elastyczność, która odzwierciedla jednoli-
tość i zdolność adaptacji do zmian w środowisku pracy i ogólnie do warunków 
na rynku pracy (Fugate, Kinicki, 2008; van der Heijde, van der Heijden, 2006). 
Automatycznie powyższe oznacza, że więcej osób, które można zatrudnić, bę-
dzie zgłaszać większą otwartość i wolę w celu podjęcia zmian. Postawa i zmysł 
korporacyjny to kolejne aspekty odnoszące się do zatrudnialności. Parame-
try te odzwierciedlają poziom, na jakim pojedyncze osoby są zintegrowane  
i zaangażowane w miejscu pracy (van der Heijde, van der Heijden, 2006). Po-
winny one także pozwolić na wzrost otwartości na zmianę, ponieważ osoby  
z rozwiniętym zmysłem korporacyjnym lepiej rozumieją jej potrzebę, stąd ich 
nastawienie może być w większym stopniu pozytywne. Niniejszym możliwe 
było postawienie następującej hipotezy:

Hipoteza 4: Zatrudnialność w sposób pozytywny związana jest z otwartością 
na zmiany organizacyjne. 

Wola podjęcia wysiłku 

Gotowość pracownika do podjęcia wysiłków w miejscu pracy ma także de-
cydujące znaczenie w czasie kryzysu i w okresie bolesnych zmian. Kryzys 
gospodarczy tworzy niepewność, która ma negatywny wpływ na morale pra-
cowników, co z kolei zmniejsza zdolności podejmowania wysiłków w pracy. 
Przykładowo, w okresach kryzysowych pracownicy są zestresowani i zmar-
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twieni, a stres i lęki obniżają zdolności do koncentrowania się na zadaniach  
i wykonywanych czynnościach (np. Robinson i wsp., 2013). Dodatkowo nie-
pewność wynikająca z kryzysu może sprawić, że pracownicy będą martwić 
się swoim losem. Może to skutkować obniżonymi zdolnościami lub słabszą 
gotowością do skupienia się na pracy i intensyfikacji wysiłków podejmowa-
nych w celu prawidłowego wykonania powierzonych zadań. Ponadto gdy or-
ganizacje w odpowiedzi na kryzys ograniczają się do zmian, prawdopodobne 
jest, że pracownicy obwinią pracodawcę za zaistniałą sytuację (Strebel, 1996). 
To z kolei sprawi, że będą czuli się mniej zobligowani wobec pracodawcy,  
a co za tym idzie, ograniczą do minimum wykonywanie zadań wynikających 
z zakresu obowiązków. 

Zatrudnialność pracowników powinna złagodzić negatywny wpływ kry-
zysów, a w ślad za tym, mieć pozytywny wpływ na ich motywację, dzięki 
której będą bardziej chętni do podjęcia wysiłków w trakcie wykonywania 
pracy. W rzeczy samej, osobista elastyczność powinna sprawić, że pracow-
nik będzie odporniejszy na zmiany i presję, wywołane kryzysem, a zatem 
będzie wykazywać większą chęć do pracy. Jednocześnie równowaga, aspekt 
zatrudnialności, która jest powiązana ze zdolnościami poszczególnych osób 
do realizowania osobistych i organizacyjnych potrzeb (van der Heijde, van der 
Heiden, 2006), wraz ze zmysłem korporacyjnym, powinna skutkować tym, że 
pracownicy będą w większym stopniu zmotywowani do pracy. Niniejszym 
możliwe było postawienie następującej hipotezy:

Hipoteza 5: Zatrudnialność w sposób pozytywny związana jest z chęcią podjęcia 
wysiłków w miejscu pracy. 

Powyższa hipoteza wskazuje na mediacyjną rolę czynnika zatrudnialności 
w zakresie orientacji zawodowych, z konsekwencjami wyżej wymienionych 
zdolności. Niniejszym możliwe było postawienie kolejnych hipotez: 

Hipoteza 6: Zatrudnialność będzie stanowić czynnik pośredni w związku prote-
ańskiej orientacji zawodowej z otwartością na zmiany organizacyjne (H6a) i wolą 
podjęcia wysiłku (H6b). 

Hipoteza 7: Zatrudnialność będzie stanowić czynnik pośredni w związku na-
stawienia bez granic z otwartością na zmiany organizacyjne (H7a) i wolą podjęcia 
wysiłku (H7b). 

Wsparcie organizacyjne

Stopień,  w jakim pracownicy postrzegają wsparcie oferowane przez organiza-
cję w kwestii ich wartościowania, dostarczania zasobów i okazywania troski, 
odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nastawienia i zachowań pracowników 
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(patrz np. Riggle i wsp., 2012), szczególnie wtedy, gdy zachodzi sporo zmian 
organizacyjnych (Chen, Wang, 2014). Hipotetycznie, gdy pracownicy uwa-
żają, że mogą znaleźć zatrudnienie na zewnątrz swojego zakładu pracy, będą 
silniej zmotywowani do podejmowania wysiłku i do otwartości na zmiany 
organizacyjne. Rozsądne więc będzie oczekiwać, że gdy pracownicy uznają, 
iż wsparcie ze strony organizacji jest zdecydowane, ich gotowość do podejmo-
wania wysiłków i akceptacja zmian będą szczególnie silne. Pracownicy, którzy 
uważają, że organizacja ich zatrudniająca o nich dba, są w większym stopniu za-
angażowani emocjonalnie w relacje z pracodawcą (Caesens i wsp., 2014). Ozna-
cza to, że wraz z wolą podjęcia wysiłku i akceptacji zmian zwiększy się uczucie 
sympatii względem pracodawcy. 

Hipoteza 8: Postrzegane wsparcie organizacyjne będzie stanowiło czynnik mo-
derujący w związku otwartości na zmiany z zatrudnialnością (H8a) i gotowością 
do podjęcia wysiłku (H8b) w taki sposób, by relacja ta była najsilniejsza w warun-
kach szeroko postrzeganego wsparcia organizacyjnego. 

Hipotezy, w formie ścieżki przyczynowej, prezentowane są na rysunku 1. 

Rysunek 1. Wizualizacja hipotez 

Uwaga: Linie kropkowane odwzorowują skutki interakcji. 

 

Proteańskie 
nastawienie zawodowe 

– Nastawione na 
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Proteańska  
× Bez granic 

Nieograniczony 
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myślenia/nastawienie  
„bez granic” 

Zatrudnialność 

Postrzegane wsparcie  
w organizacji 

Otwartość na zmiany  
w organizacji 

Wola podjęcia wysiłku 
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Metoda

Kontekst

Badanie zostało przeprowadzone w greckim państwowym zakładzie uży-
teczności publicznej, a dane zbierano od końca 2010 do początku 2011 roku. 
Był to okres przeprowadzania przez rząd grecki głębokiej restrukturyzacji 
wszystkich państwowych przedsiębiorstw (komunalnych), której celem było 
znaczące obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności. Rząd zdał 
sobie sprawę, że dług osiągnął taki rozmiar, iż Grecy nie poradzą sobie z jego 
spłatą, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe i drastyczne kroki (w tym 
ostre cięcia kosztów i szeroko zakrojone reformy strukturalne). Wobec tych 
przedsiębiorstw zastosowano redukcję dostępnych budżetów, zmianę struk-
tur organizacyjnych, dodatkowy nadzór i raportowanie audytów wewnętrz-
nych, obniżenie wynagrodzeń dla pracowników i przymusowe przeniesienia 
do innych obszarów sektora publicznego. Powyższe uwarunkowania czynią 
badany kontekst idealny dla niniejszej pracy. 

Uczestnicy i procedury

W badaniu uczestniczyło 157 osób (126 mężczyzn i 31 kobiet), które były 
zatrudnione w państwowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej  
w Grecji. Średni wiek wynosił 47,89 (SD=9,05), a przeciętny okres współ-
pracy z pracodawcą – 20,89 lat (SD=10,09). Blisko połowa uczestników ba-
dania posiadała średnie (32,5%) lub wyższe (21%) wykształcenie, a większość 
(82,2%) z nich była w związku małżeńskim. Za zgodą kadry zarządzającej, 
wydano kwestionariusze i listy motywacyjne, wraz z kopertami mającymi 
służyć do zwrotu wypełnionych druków. Kwestionariusze otrzymali losowo 
wybrani pracownicy. List motywacyjny w zwięzły sposób, w ujęciu ogólnym, 
wyjaśniał cel badania, bez ujawniania jakichkolwiek szczegółów. Uzupełnio-
ne kwestionariusze były przekazywane z powrotem badaczowi w zaklejonej 
kopercie. Dodatkowo kwestionariusze wysłano także w formie elektronicznej 
próbce pracowników, których adresy poczty elektronicznej dostarczone zo-
stały przez dział HR przedsiębiorstwa. E-mail zawierał ten sam, krótki i ogól-
ny opis badania, zapewniał anonimowość. W wiadomości zawarta była także 
prośba, by uczestnicy badania zwrócili badaczowi wypełniony kwestionariusz 
pocztą elektroniczną. 

Pomiary

Odpowiedzi zorganizowano w formacie 5-punktowym, o ile nie zaznaczono 
inaczej. Pierwotnie pomiary były napisane w języku angielskim, a następnie 
przetłumaczono je na język grecki. Z tego powodu zastosowano procedurę 
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podwójnego tłumaczenia, dzięki czemu zapewniona została ekwiwalencja 
semantyczna między obiema wersjami językowymi środków pomiarowych  
(np. Behling, Law, 2000). Procedurze tej poświęcono szczególną uwagę: prze-
tłumaczone pozycje analizowało trzech współpracujących z badaczami dwu-
języcznych pracowników w celu upewnienia się, że znaczenie pierwotnego 
środka pomiarowego było w pełni przekazywane w pozycjach tłumaczonych, 
a także że pytania były całkowicie zrozumiałe dla pracowników. Szeroko 
dyskutowano na temat słownictwa użytego w ankiecie, co wydłużyło proces 
(trwał on dłużej niż oczekiwano), jednak z drugiej strony upewniono się, że 
przekazano pożądane znaczenie. Tłumaczenia dokonywał dwujęzyczny stu-
dent uczelni wyższej, który nie był zaangażowany w badanie. Następnie per-
sonel naukowy sprawdzał pierwotne i przetłumaczone pozycje.

Zdolność do bycia zatrudnionym. Parametr ten mierzono na podstawie 
czterech pozycji, zaadaptowanych z pracy de Vos i wsp. (2003). Uczestnicy 
wskazywali stopień (1 – wcale, 5 – w dużym stopniu), w jakim angażowa-
li się w aktywności, które zwiększały ich zatrudnialność (np. „uczestnictwo  
w szkoleniach poza godzinami pracy”, „wzmacnianie własnego kapitału ludz-
kiego w celu efektywniejszego wykonywania powierzonych obowiązków”). 
Wartość α Cronbacha wynosiła 0,76.

Proteańska (zmienna) orientacja zawodowa. Czynnik ten mierzono na 
podstawie dwunastu wskaźników, zgodnie ze skalą Briscoe i Hall (2006; Bri-
scoe i wsp., 2006). Pozycje oceniały zarówno karierę napędzaną przez warto-
ści (np. „najważniejszym dla mnie czynnikiem jest to, co ja sam myślę o mo-
ich sukcesach zawodowych, nie opinia innych ludzi”), a także samodzielność  
w kierowaniu ścieżką rozwoju zawodowego (np. „wolność wyboru mojej wła-
snej ścieżki kariery stanowi jedną z najistotniejszych wartości”). W kombina-
cji, pozycje te wskazują na poziom zorientowania kariery na zmienny rozwój. 
Wartość α Cronbacha wynosiła 0,79. 

Nastawienie na karierę bez barier. Parametr ten był mierzony na podsta-
wie siedmiu elementów (np. „Satysfakcjonują mnie prace, w ramach których 
wchodzę w integrację z ludźmi pochodzącymi z rozmaitych organizacji”), zapo-
życzonych z pracy Briscoe i Hall (2006; Briscoe i wsp., 2006). Wartość α Cron-
bacha wynosiła 0,75. 

Otwartość na zmiany organizacyjne. Parametr ten mierzono przy po-
mocy zaadaptowanej skali Orega (2003), odnoszącej się do dyspozycyjnego 
oporu wobec zmian. Respondentów poproszono o wskazanie stopnia, w jakim  
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„ostatnio” byli nastawieni pozytywnie lub negatywnie wobec osiemnastu 
kwestii powiązanych ze zmianami w ich środowisku pracy (np. „Wolę wyko-
nywać ciągle te same zadania, niż próbować rzeczy innych i nowych”, „Gdy 
jestem poinformowany o zmianie planów, odczuwam napięcie”, „Czuje się 
niekomfortowo nawet w odniesieniu do zmian, które potencjalnie mogłyby 
poprawić moje życie”). Pozycje, które sformułowano w sposób negatywny 
(wskazujące na opór wobec zmian), klasyfikowano (punktowano) odwrotnie 
niż te pozytywne. Wartość α Cronbacha wynosiła 0,82. 

Wola podjęcia wysiłku. Ten parametr mierzono na podstawie szesna-
stu czynników zaadaptowanych z pracy de Vos i wsp. (2003), które ocenia-
ją zobowiązania pracowników wobec organizacji. Respondentów poproszono  
o wskazanie stopnia, w którym „presja ze strony bieżących czynników eko-
nomicznych i społecznych” sprawiała, że czuli się zobowiązani do angażo-
wania się w czynności, które mogłyby wskazywać na ich chęć do podjęcia 
wysiłku w miejscu pracy (np. „pracować w nadgodzinach, niezależnie czy 
opłaconych czy nie, byle ukończyć zadanie”, „na ochotnika zgłaszać się do 
zadań, które niekoniecznie stanowią część moich obowiązków, jeżeli wystąpi 
taka konieczność, „postępować zgodnie z normami i polityką organizacji”). 
Wartość α Cronbacha wynosiła 0,92. Mierzone wartości były silnie powiązane  
z punktacją w skali opartej na badaniach z Utrecht dotyczących zaangażo-
wania w pracy (Schaufeli, Bakker, 2004), co dostarcza dowodu zbieżnej istot-
ności, a także – w wyniku powyższego – istotności środka dotyczącego woli 
podjęcia wysiłku w miejscu pracy. 

Postrzegane wsparcie organizacyjne. Czynnik ten mierzono za pomocą 
szesnastu pozycji zaadaptowanych z pracy de Vos i wsp. (2003). Pozycje te 
pozwoliły na ocenę stopnia, w jakim respondenci postrzegają fakt, że środo-
wisko organizacyjne, w istniejących okolicznościach, spełnia szereg pozytyw-
nych uwarunkowań (np. „bezpieczne środowisko”, „szanse na rozwój”, „do-
bra, wzajemna współpraca”). Wartość α Cronbacha wynosiła 0,91. 

Kontrola. Demografię mierzono i definiowano za pomocą pojedynczych 
pozycji, wśród których znalazła się płeć (1 – mężczyzna; 2 – kobieta), wiek, 
osiągnięcia edukacyjne (1 – szkoła podstawowa, 2 – szkoła średnia, 3 – uniwer-
sytet, 4 – stopień naukowy), stan cywilny (1 – wolny, 2 – mężatka/żonaty), 
liczba podległych pracowników, staż pracy u danego pracodawcy i czas prze-
pracowany na danym stanowisku. 
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Wyniki

Statystyka opisowa i związki między danymi prezentowane są w tabeli 1.

Jakościowa interpretacja statystyki opisowej

Statystyki te pokazują, że uczestnicy badania mają bardzo długie staże pracy 
w swoich firmach (M = 20,89 lat, SD = 10,09 lat), a także na objętych przez 
siebie stanowiskach (M = 15,69 lat, SD = 11,22 lat). Dane te nie są zaskakujące, 
biorąc pod uwagę kształt greckiego sektora publicznego i powiązanych usług 
(takich jak państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej), dzięki któ-
rym ludzie są zatrudniani na całe życie, wraz z (w przeszłości i do początku 
kryzysu finansowego, który rozpoczął się w końcu 2009 roku i nadal trwa) 
bardzo dobrymi świadczeniami (np. służba zdrowia), z minimalnymi wyma-
ganiami dot. wkładu pracy (np. patrz Bozionelos, 2014). Stąd w normalnych 
warunkach osoby, które zaczynają pracę w danym przedsiębiorstwie, zwy-
kle spędzają w nim całe życie. W szczególności dotyczy to Greków, którzy 
nie znoszą poczucia niepewności. (Hofstede, 2001). Z drugiej strony jednak 
interesujący i zaskakujący jest fakt, że uczestnicy badania wykazali relatyw-
nie silne nastawienie na karierę zmienną (M = 3,88, SD = 0,45), podczas gdy 
nastawienie na karierę „bez granic” również zmierzono powyżej średniej  
(M = 3,44, SD = 0,49). Biorąc pod uwagę przekonanie panujące w Grecji, 
wedle którego pracownicy sektora publicznego i powiązanych są słabo umo-
tywowani i wykazują obojętność wobec ich obowiązków zawodowych, nie-
spodziewany był także wynik badania, sugerujący, iż wola podjęcia wysiłku 
w miejscu pracy będzie relatywnie wysoka (M = 3,82, SD = 0,78). Wyniki od-
noszące się do otwartości na zmiany były bliskie środkowemu punktowi skali 
(M = 3,16, SD = 0,56), co wskazuje na umiarkowany poziom przygotowania 
lub woli do podjęcia zmian. Niemniej jednak wyniki badań są sprzeczne ze 
stereotypem państwowych przedsiębiorstw w Grecji jako podmiotów o skost-
niałej strukturze, opierających się wszelkim zmianom. Dodatkowo odpowie-
dzi uczestników zasugerowały, że umiarkowanie wysoko oceniają oni swoją 
zatrudnialność (M = 3,82, SD = 0,90), co można interpretować jako wysoki 
poziom pewności siebie w odniesieniu do własnych umiejętności i zdolności 
do znalezienia pracy. 

Testowanie hipotez

Hipotezy przetestowano na podstawie analizy ścieżki, przy pomocy obserwo-
walnych zmiennych. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Mplus 
(Muthén, Muthén, 1998–2012). Standardowe założenia ścieżki konsultowano 
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tak, by doprowadziła ona do konkluzji w formie odrzucenia lub zachowania 
danej hipotezy. Analiza oparta na ścieżkach pozwala na jednoczesne szacowa-
nie wielu związków przyczynowych w zakresie testowanych skutków mo-
deracji i mediacji (Kline, 2005). Rozmiar próbki – 157 – przekracza rekomen-
dowane minimum 100 (Bollen, 1989), a fakt, iż badanie korzysta z jawnych 
zmiennych, pozwolił na znaczne przekroczenie zalecanej liczby pięciu obser-
wacji na modelowany, szacowany parametr (Kline, 2005).

Wszystkie zmienne wyśrodkowano względem średnich w obliczeniach po-
jęć interakcji (zorientowanie na zmienną ścieżkę kariery × nastawienie „bez 
barier” × wsparcie organizacyjne), zastosowano uśrednione wartości zmien-
nych w ramach techniki, która obniża stopień współliniowości i pozwala na 
uzyskanie mniej tendencyjnych szacunków parametrów (Cohen i wsp., 2003; 
Aiken, West, 1991). W analizie zastosowano czynniki kontrolne, na bazie 
tego, czy demonstrowały one znaczące korelacje z poszczególnymi endogen-
nymi zmiennymi (tj. z zatrudnialnością, otwartością na zmiany organizacyj-
ne, chęcią podjęcia wysiłku). 

Pierwszy krok analizy zakładał szacunek modelu wskazanego na rysunku 1, 
bez interakcji i skutków moderacji. Model na rysunku 1 zakłada, że zachodzi 
idealna mediacja wskutek zastosowania związku między orientacją zawodową 
i dwoma hipotetycznymi wynikami interakcji. Jednakże model ten wykazał niedo-
stateczne dopasowanie danych (ϰ2 (16) = 29,89, p < 0.001; RMSEA = 0,074, CFI 
= 0,920, TLI = 0,866, SRMR = 0,038). Z tego powodu zmodyfikowano go 
tak, by obejmował także bezpośrednie ścieżki wynikające ze zmiennej orientacji 
zawodowej, a także z nieograniczonego nastawienia w zakresie otwartości na 
zmiany i chęci podjęcia wysiłku. Oznacza to w gruncie rzeczy, że jest to model 
zakładający częściową mediację poprzez zatrudnialność. Model powyższy wy-
kazuje doskonałe dopasowanie danych, z nieznacznym wskaźnikiem chi-kwa-
drat (ϰ2 (12) = 13.23, ns) i bardzo dobre własności w odniesieniu do innych 
dopasowanych wskaźników (RMSEA = 0,026, CFI = 0,993, TLI = 0,984, 
SRMR = 0,024). Niniejszym model ten został użyty jako podstawa do testo-
wania hipotezy. 

Hipotezy 1 i 2, sugerujące związek między zmienną orientacją kariery  
(β = 0,42, z = 6,39, p < 0,001) i nieograniczonym nastawieniem (β = 0,21,  
z = 3,03, p < 0,01) z zatrudnialnością zostały potwierdzone. H5, postulująca 
pozytywny związek między zatrudnialnością a wolą do podjęcia wysiłku, tak-
że została poparta (β = 0,46, z = 7,46, p < 0,001). Z drugiej strony, hipoteza 
H4 nie została wystarczająco potwierdzona, z uwagi na fakt, że ścieżka łącząca 
otwartość na zmiany i zatrudnialność okazała się być niezbyt istotna (β = 0,02, 
z = 0,21, ns). 
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By przetestować hipotezę H3, zakładającą interakcję między proteańską 
orientacją kariery i nastawieniem „bez barier”, do modelu dodano okres in-
terakcji wyżej wymienionych zmiennych. Interakcja jednak okazała się być 
nieznaczna (β = 0,04, z = 0,55, ns), co z kolei doprowadziło do odrzucenia 
hipotezy H3, a z kolei włączenie do modelu skutków znacząco obniżyło przy-
datność danych dostarczanych przez model. Z uwagi na powyższe, efekty in-
terakcji zostały zignorowane w analizie danych. 

Hipoteza 8 postulowała, że postrzegane wsparcie organizacyjne ma efekt 
moderacyjny w odniesieniu do związku zatrudnialności z otwartością na zmia-
ny (H8a) i wolą podjęcia wysiłku (H8b). W celu przetestowania powyższych 
założeń postrzegane wsparcie organizacyjne i jego iloczyn z zatrudnialnością 
(tj. zatrudnialność x postrzegane wsparcie organizacyjne) dodano do modelu. 
Jednakże żaden z efektów moderacji nie miał istotnego znaczenia (β = 0,02,  
z = 0,21, ns; β = -0,03, z = -0,44, ns, odpowiednio), co doprowadziło do odrzu-
cenia obu części Hipotezy 8. Ponownie, efekt moderacji usunięto z modelu, 
w celu zachowania przydatności danych. Finalny model prezentowany jest na 
rysunku 2. 

Rysunek 2. Wspierany model (ϰ2 (12) = 13,23, ns, RMSEA = 0,026, CFI 
= 0,993, TLI = 0,984, SRMR = 0,024)

Uwaga 1: Odwzorowane są wyłącznie istotne relacje. 

Uwaga 2: Zgłaszane są standardowe szacunkowe parametry.

Uwaga 3: Linie krzywe (kropkowane dla pełnej mediacji i pełne dla częściowej media-
cji) odnoszą się do efektu całościowego. p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Proteańskie  
nastawienie  
zawodowe

Nieograniczony 
sposób myślenia

Zatrudnialność
Otwartość na zmiany  

w organizacji

Wola podjęcia  
wysiłku
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W ramach hipotez 6 i 7 zakładano, że zatrudnialność ma rolę pośredniczą-
cą w związku orientacji zawodowej z otwartością na zmianę i wolą podjęcia 
wysiłków. Testowanie hipotezy H4 już wykazało, iż ścieżka dotycząca relacji 
zatrudnialności i otwartości na zmianę jest nieistotna, co automatycznie spra-
wiło, że hipotezy H6a i H7a stały się nieistotne (Baron, Kenny, 1986; Judd, 
Kenny, 1981). Z drugiej strony, testy powiązane z hipotezą H5 wskazały, że 
istotna jest ścieżka zatrudnialności ukierunkowana na podjęcie wysiłku, co 
usprawiedliwiło dalsze testowanie hipotez pod kątem mediacji (Judd, Kenny, 
1981). Stąd, bezpośredni i pośredni wpływ nastawienia na zmienną ścieżkę 
kariery i nastawienia „bez granic” na wolę podjęcia wysiłku zostały obliczone  
w ramach odpowiednich procedur w oprogramowaniu MPlus. Analiza ta wy-
kazała, że pośredni wpływ nastawienia na zmienność kariery lub wolę podjęcia 
wysiłku za pośrednictwem zatrudnialności był znaczący (β pośredni = 0,19,  
z = 4,68, p < 0,001), podczas gdy efekt bezpośredni nie istniał (β bezpośredni 
= 0, z = 0, ns). Pośredni wpływ nastawienia „bez granic” na wolę podjęcia 
wysiłku za pośrednictwem zatrudnialności był znaczący (β pośredni = 0,10,  
z = 2,82, p < 0,01), podobna sytuacja miała miejsce także w przypadku efektu 
bezpośredniego (β bezpośredni = 0,22, z = 3,65, p < 0,001). W obu przypad-
kach całościowy wpływ był znaczący (β całkowity = 0,19, z = 2,84, p < 0,01; 
i 0,32, z = 4,85, p < 0,001, odpowiednio). Ogółem, powyższe testy popierają 
hipotezy H6b i H7b, z tą różnicą, że w pierwszym wykazano pełną mediację, 
natomiast w drugim – jedynie częściową. 

W celu zwiększenia pewności uzyskania wyników, przedziały ufności zo-
stały także ustalone przy pomocy metody bootstrap, która koryguje tenden-
cyjność wrodzoną w anormalności rozkładu pojęć interakcji (MacKinnon, 
2008; MacKinnon i wsp., 2004), także z użyciem odpowiednich procedur  
w oprogramowaniu Mplus (Muthén, Muthén, 1998–2012). Wyniki powyż-
szych testów były zgodne z tymi uzyskanymi za pośrednictwem metody 
konwencjonalnej. Szczególnie 1% przedział ufności (CI) w odniesieniu do 
pośredniego wpływu proteańskiej orientacji zawodowej na gotowość do pod-
jęcia wysiłku nie zawierał wartości zerowej (0,067 do 0,319), podczas gdy 5% 
przedział ufności CI, dla odpowiadającego rezultatu bezpośredniego, zawierał 
wartość zerową (od -0,132 do 0,132). 1% przedział ufności dla całościowego 
efektu również nie zawierał wartości zerowej (0,0008 do 0,378), wyniki są  
w całkowitej zgodności dla pełnej mediacji. W odniesieniu do nastawienia „bez 
granic”, wyniki badań były analogiczne względem tych uzyskanych metodą 
tradycyjną (5% przedział ufności – 0,013 do 0,182 dla wpływu pośredniego; 
1% przedział ufności – 0,058 do 0,385 dla wpływu bezpośredniego, i 1% prze-
dział ufności – 0,129 do 0,509 dla oddziaływania całościowego). 
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Dodatkowo przetestowano szereg modeli alternatywnych, reprezentują-
cych logicznie wykonalne porządki przyczynowe, inne od założonych. Wśród 
powyższych zawarty był model, który traktował zatrudnialność jako zmienną 
egzogenną, natomiast zmienne związane z orientacją zawodową – jako media-
tory (ϰ2 (24)= 64,07, p < 0,001, RMSEA = 0,103, CFI = 0,829, TLI = 0,715, 
SRMR = 0,076), a także model, który definiował zatrudnialność jako zmienną 
efektu końcowego, z uznaniem otwartości na zmianę i chęci podjęcia wysiłku 
za czynniki pośredniczące (ϰ2 (13)= 24,89, p < 0.05, RMSEA = 0,076, CFI 
= 0,932, TLI = 0,858, SRMR = 0,035). Oba powyższe modele okazały się  
w znaczący sposób niekorzystne i nieodpowiednie, w odniesieniu do danych, 
w porównaniu z modelem wybranym przez nas. Należy odnotować fakt, że w 
ramach powyższych procedur ograniczono się do skorzystania z modeli, któ-
re nie uznawały zmiennych orientacji zawodowej za ostatnie z uwagi na fakt  
(i bez względu na własności dopasowania danych), że takie modele zaprze-
czały teoretycznym i logicznym rozważaniom, stąd nie należy ich stosować  
w jakichkolwiek okolicznościach (Bozionelos, 2003). 

Dyskusja

Celem badania było rozwinięcie modelu testowego, który działałby w obsza-
rze zatrudnialności w celu zbadania istotnych dla pracowników warunków,  
w czasach głębokich zmian organizacyjnych, wywołanych poważnym kryzysem ekono-
micznym. Innym założeniem badania było przeanalizowanie roli indywidualnej orien-
tacji zawodowej w zakresie kształtowania percepcji zatrudnialności. Zmiany organiza-
cyjne tworzą silne obciążenie dla pracowników zarówno w zakresie podwyższonych 
wymagań wobec pracy, jak też odniesieniu do niepewności i ciężaru psychologicznego. 
Pozytywne nastawienie względem zmian i chęć do podjęcia wysiłków w miejscu pracy  
w czasach zmiany stają się warunkiem sine qua non osiągnięcia sukcesu, utrzy-
mania wydajności przedsiębiorstwa i stosunkowo płynnego powrotu do stanu 
normalności. Niniejszym identyfikacja czynników, które mogłyby oddzia-
ływać pozytywnie na nastawienie pracowników, stanowi ważne wyzwanie, 
któremu należy sprostać w celu zrozumienia, jak zminimalizować negatywny 
wpływ zmian. 

Wyniki badań są zgodne z hipotetycznym związkiem między orientacją 
na zmienność kariery i nastawieniem „bez granic” a samopostrzeganą zatrud-
nialnością. Zdaje się, że branie pod uwagę osobistych wartości, wraz z podej-
mowaniem aktywności w zakresie własnych wyborów, ma korzystny wpływ 
na pewność siebie wobec zatrudnialności lub wobec możliwości znalezienia 
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alternatywnego miejsca pracy w niepewnych ekonomicznie warunkach. Po-
dobnie psychiczne przygotowanie do przekraczania granic funkcjonalnych, 
ról czy nawet granic organizacyjnych jest także powiązane z postrzeganiem 
zatrudnialności. Psychologiczna gotowość do wykonania ruchów koncepcyj-
nie pokrywa się z gotowością do sprostania zmianom, a to stanowi z kolei po-
wód, dla którego nieograniczone nastawienie wykazuje bezpośredni związek 
z otwartością na zmiany. 

 W stopniu, w jakim mogą być kultywowane czynniki, takie jak psycho-
logiczna gotowość do wykonania ruchu, wraz z popędem opartym na war-
tościach i napędzaniem kariery z pobudek osobistych, odzwierciedla sposób 
na rozszerzenie percepcji zatrudnialności. Wyniki badań ponadto sugerują, 
że pielęgnowanie tejże orientacji zawodowej zwiększa prawdopodobieństwo 
tego, że pracownicy wykażą pozytywne nastawienie względem zmian i moty-
wacji do pracy dla organizacji w okresach zmian i niepewności. Badanie sugeru-
je, iż wyżej omówione mechanizmy są realizowane pośrednio i bezpośrednio  
w ramach zatrudnialności. Zatrudnialność będzie stanowić czynnik pośred-
ni w związku proteańskiej orientacji zawodowej i chęci podjęcia wysiłku. 
Faktycznie w ujęciu całościowym związek nastawienia na zmienność kariery 
wraz z motywacją do podjęcia wysiłku w miejscu pracy tłumaczono poprzez 
zatrudnialność. Powyższy związek wykazuje, że sama zatrudnialnośc spełnia 
dość istotną rolę w sposobie, który jest stosowany do przełożenia proteańskich 
wartości i nieograniczonej mentalności na motywację do pracy. Odkrycie to 
implikuje także fakt, iż percepcja zatrudnialności pełni w rozwoju motywacji 
pracownika do podjęcia wysiłków w czasach zmiany funkcję instrumentalną, 
niezależnie od sposobu, w jakim ta percepcja zatrudnialności się tworzy. 

Z drugiej jednak strony należy przyznać, że zatrudnialność nie odegrała 
oczekiwanej roli w odniesieniu do indywidualnego charakteru otwartości na 
zmiany. Powodem takiego stanu rzeczy może być to, że otwartość na zmiany 
organizacyjne jest w większym stopniu reakcją, aniżeli postawą proaktywną, 
wykazującą inicjatywę. Zwykle zmiany organizacyjne są inicjowane przez kil-
ku agentów organizacyjnych na szczycie hierarchii, podczas gdy poszczególne 
osoby reagują pozytywnie lub negatywnie na wprowadzone zmiany, zależ-
nie od ich nastawienia. Zatrudnialność powiązana jest raczej z aktywnym, 
nie z pasywnym podejściem do wielu sytuacji, i z tego powodu nastawienie 
poszczególnych osób względem zmian może tu nie odgrywać istotnej roli. 
Taki pogląd wspiera odkrycie, wedle którego nieograniczone nastawienie jest 
bezpośrednio powiązane z otwartością na zmiany, natomiast w przypadku 
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nastawienia na zmienność kariery takiego powiązania nie wskazano. Nasta-
wienie na zmienność, wraz z samodzielnym kierowaniem karierą opartą na 
wartościach, odnosi się do inicjatywy i proaktywnej postawy, które z kolei 
nie są wymagane lub stanowią odwrotność nastawienia pasywnego, które  
z kolei jest implikowane w przypadku otwartości na zmiany. Z drugiej jednak 
strony gotowość na ruch (jednak nie sam ruch), powiązana z nieograniczonym 
sposobem myślenia, dzieli pole semantyczne z reaktywnością i pasywnością, 
zawierającymi się w postawie otwartej na zmiany. 

W końcu istotne jest, by zauważyć, że okazało się, iż orientacja zawodowa 
jest ważna sama w sobie w odniesieniu do nastawienia i intencji pracowników 
w zmiennych czasach. Nie można czynnika tego traktować jako poprzednika 
zatrudnialności. Niniejsze wyniki badań sugerują, że siła robocza z silnym na-
stawieniem na zmienną karierę i nieograniczonym sposobem myślenia może 
stanowić istotną przewagę w czasach głębokich zmian. Fakt, iż nieograniczo-
ne nastawienie jest ściślej powiązane z wynikami, może odnosić się do tego, 
że zmiana jest zwykle narzucana, stąd reaktywność i przygotowanie, a nie 
proaktywna postawa, mogą być bardziej przydatne pracownikom w procesie 
radzenia sobie w dynamicznym środowisku pracy.

Na zakończenie należy także przedyskutować niezdolność do zidentyfi-
kowania hipotetycznie moderującej roli postrzeganego wsparcia organizacyj-
nego. W tym zakresie winę można zrzucić na ogólny kształt występujących 
okoliczności. Nie tylko chodzi tu o pojawiające się w ramach konkretnej 
organizacji ostre zmiany, ale także o zmiany w całym systemie finansowym 
państwa będącego w głębokim kryzysie finansowym. W rezultacie, cała Grecja 
– w tym całość sektorów publicznego i prywatnego, wraz ze społeczeństwem 
– była pod silną presją i musiała sprostać czasom finansowej niepewności, z cię-
ciami i innymi okolicznościami, występującymi we wszystkich aspektach ży-
cia codziennego. Zmiany w organizacjach wynikały z decyzji podjętych przez 
rząd (sterujący działalnością wszystkich przedsiębiorstw państwowych), a nie 
przez zarządy konkretnych podmiotów, takie same zmiany były obserwo-
walne na obszarze całego sektora publicznego i w przypadku wszystkich pań-
stwowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Wiele z wymienianych 
zmian Grecy przyjmowali z wrogim nastawieniem jako zbędne. Zwykle za 
kryzys obwiniano rząd. Pracownicy mogli być niezdolni do oddzielenia kon-
kretnej organizacji, w której pracowali, od innych firm państwowych sektora 
publicznego, stąd wsparcie, jakie otrzymywali w ramach konkretnego przed-
siębiorstwa, miało drugorzędne znaczenie przez ogólne negatywne nastroje 
związane z posunięciami greckich władz.
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Ograniczenia i kierunki 

Model został rozwinięty za pośrednictwem logicznego rozumowania i wcze-
śniejszych odkryć; i wykazano, że ma on dostatecznie dobre własności w zakre-
sie odpowiedniości zebranych danych. Jednakże prawdą jest, że dane zebrano 
dla pojedynczego punktu w czasie, co stawia pod znakiem zapytania porządek 
przyczynowy, niezależnie od tego jak zaawansowane techniki analityczne za-
stosowano w badaniu (Bozionelos, 2003). Ponadto, fakt, że skorzystano z samo-
raportowania, może przyczynić się do stronniczości wyników. Jednakże środki 
ostrożności podjęte w procesie zbierania danych (np. cel badania nie został ujaw-
niony, a środki badawcze w kwestionariuszu prezentowano w sposób losowy) 
wraz z satysfakcjonującą niezawodnością środków badawczych, w pewnym 
stopniu powodują, że wątpliwości są mniejsze (Chanson i wsp., 2005; Podsakoff 
i wsp., 2003). Niemniej jednak, nie biorąc pod uwagę powyższych czynników, 
indywidualna percepcja własnej zatrudnialności może okazać się użyteczniejsza 
w zrozumieniu postaw i zachowań, w przeciwieństwie do ocen prowadzonych 
przez osoby trzecie. Dlatego też raporty realizowane w pierwszej osobie moż-
na uznać za najodpowiedniejszą metodę pomiarową w niniejszym kontekście 
(patrz np. Wittekind i wsp., 2010). Ponadto kwestia braku wartości raportów 
realizowanych w pierwszej osobie jest zazwyczaj przeceniana (Spector, 2006; 
także Bozionelos i wsp., 2014). 

W końcu to, co przewiduje model, to właściwie intencja podjęcia wysiłku, 
a nie faktyczne zachowanie (tj. realny wysiłek). Jest to ograniczenie, które na-
leży brać pod uwagę, należy także pamiętać o tym, że intencje są prekursorami 
(Ajzen, Fishbein, 2005) i dobrymi punktami odniesienia w przewidywaniu 
faktycznych zachowań (Krauss, 1995). 

W przyszłości podobne badania powinny brać pod uwagę wyniki istotne 
w odniesieniu do zmian organizacyjnych, takie jak zachowania obywatelskie 
zorientowane na organizację i pracowników, wraz z intencjami pracowni-
ków do tego, by się zwolnić, a także faktycznym obrotem spraw. Dodatkowo 
wówczas, gdy zachodzą szerokie i nieprzyjemne zmiany, relacje i wsparcie ze 
strony pojedynczych osób mogą okazać się bardziej wartościowe od wsparcia 
ze strony organizacji, rozumianej jako podmiot. Takie czynniki mogą pełnić 
rolę mediacyjną między możliwościami w zakresie znalezienia pracy a osią-
ganymi wynikami. W końcu – orientacja zawodowa, w przypadku naszego 
modelu, odgrywała istotną rolę. Oznacza to, że badania podejmowane w przy-
szłości powinny próbować zidentyfikować czynniki determinujące orientację 
zawodową oraz sposoby jej rozwoju.
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 Employability and Key Outcomes in Times of Severe Economic Crisis: 
The Role of Career Orientation

Summary
Research serves as the basis for the construction of a model of the antecedents 
and consequences of employability within an organization undertaking signi-
ficant change as a response to severe financial crisis. The study was conduc-
ted in a state–owned public utility in Greece and involved 157 participants. 
The central idea was that a boundaryless career mindset and a protean career 
orientation would be positively related to employability, which in turn wo-
uld be related to openness towards organizational change and the willingness 
to expend effort at work. Results confirmed the hypothesized relationship 
of protean career orientation and boundaryless mindset with employability. 
Furthermore, in line with expectations, employability was related to the wil-
lingness to expend effort and also mediated the relationship of boundaryless 
mindset and protean career orientation with it. On the other hand, employ-
ability was not related to openness towards change and the hypothesis for  
a moderating role of perceived organizational support was not materialized. 
The findings are discussed within the context of career and employability the-
ory as well as in terms of their implications for the management of the work-
force at times of severe change.
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