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Kulturowe i osobowościowe determinanty
radzenia sobie pracowników banków
ze zmianami organizacyjnymi

Anna Paszkowska-Rogacz1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

PERSONAL AND CULTURAL DETERMINANTS
OF ORGANIZATIONAL CHANGE READINESS

Abstract. The main aim of the study was to test the predictive value of J. Holland's RIASEC model of vocational personality 
and organizational culture dimensions defined by Harrison on seven change readiness traits in Kriegel and Brandt model. 
Participants were 150 persons (83 female and 67 male) aged from 23 to 49, employed in Polish banks. Three instruments were 
used in this study: The Self Directed Search (SDS, Holland, 1997), Organizational Culture Questionnaire (OCQ, 
Dzierzgowska, 1995) and Change-Readiness Scale (Kriegel & Brandt, 1996). A stepwise multiple regression procedure was 
conducted on each of the seven Change-Readiness traits as the dependent variables with age, gender, RIASEC and OCQ as 
the predictor variables. Study indicated that Enterprising personality scores were predictive for Resourcefulness and Passion; 
Conventional personality scores negatively predictive for Adventurousness; Social personality negatively for Optimism, People 
Oriented Culture was positively predictive for Passion and Task Oriented Culture negatively for Adaptability. Age appeared 
as not predictive for Change readiness; gender was predictive for Confidence and Adaptability. Issues of change management 
in different cultural setting and with different employees personalities for future research are discussed.

Zmiany w gospodarce niosą ze sobą konieczność zmian w organizacjach. Zachodzą one zwykle na trzech 
poziomach: jednostkowym, grupowym oraz na poziomie całej firmy. Silnie akcentowana – zarówno przez 
praktyków, jak i teoretyków zarządzania – jest reguła, iż zmiana indywidualna jest podstawą wszelkiej zmiany 
(Clark, 1997; Carr, Hard, Trahant, 1998). Badania nad indywidualnymi wzorcami zachowań pracowników 
w sytuacji zmian koncentrowały się dotychczas na dwóch obszarach. Po pierwsze, próbowano ustalić 
indywidualny styl działania tak zwanych agentów zmiany2, po drugie, penetrowano personalne przyczyny oporu 
wobec zmian.
Charakter wzorców zachowań agentów zmiany był niejednokrotnie poddawany obserwacjom. W ich wyniku 
powstawały liczne typologie opisane przez Makina, Coopera i Coxa (2000). Opierają się one na stylu zachowania 
agentów zmiany, na fazie procesu zmieniania, w której działają agenci, oraz na kombinacji obu tych podejść. Na 
przykład, Havelock i Havelock (za: Makin, Cooper, Cox, 2000) zaproponowali klasyfikację złożoną z czterech 
kategorii: Katalizator, Dawca rozwiązania, Znawca procesu i Kolekcjoner zasobów. „Katalizator” może być 
jednostką, która pierwsza rozpozna potrzebę zmiany i rozpocznie sam proces, „dawca rozwiązania” i „znawca 
procesu” okazują się niezbędni, by dokonać rzeczywistej zmiany, „kolekcjoner zasobów” pomaga organizacji 
najlepiej wykorzystać dostępne środki oraz motywuje ludzi. Inna klasyfikacja, utworzona przez Rogersa 
i Shoemakera (za: Makin, Cooper, Cox, 2000), kładzie nacisk na czas dostosowywania się do zmiany. Opisuje 
ona pięć kategorii behawioralnych: Innowatorzy (2,5% populacji), Wcześni adaptatorzy (13,5%), Tworzący wczes-
ną większość (34%), Tworzący późną większość (34%), Maruderzy (16%). Z kolei taksonomia Ottawaya (za: 
Makin, Cooper, Cox, 2000), opierając się na koncepcji trzech faz zmiany Lewina (odmrożenie, zmiana 
i zamrożenie), wyróżniła Generatorów, Praktyków i Adaptatorów zmian. Holstein-Beck (1997), rozpatrując czas 
przyswajania nowych wartości, podzieliła badanych agentów zmiany na pięć kategorii dostosowania się poprzez 
uwzględnienie odchyleń standardowych czasów adaptowania się do zmian. Znaleźli się w nich „ryzykanci” (10%), 
„prestiżowcy” (25%), „przezorni” (40%), „sceptycy” (20%) i „tradycjonaliści” (10%).
Źródła oporu przed zmianami kojarzono zarówno z przyczynami o charakterze demograficznym, takimi jak płeć, 
wiek i staż pracy (Harris, Heller, Braddock, 1988), środowiskowym, a także osobowościowym (Dew, Bromet, 
Schulberg, 1987). Na przykład O'Connor (za: Makin, Cooper, Cox, 2000) opracował użyteczną klasyfikację 
możliwych typów oporu wobec zmiany. Twierdzi on, że opór wobec zmiany może być albo jawny, albo ukryty, 
świadomy albo nieświadomy. Klasyfikacja O'Connora dostarcza narzędzia do diagnozowania źródła i typu 
indywidualnego oporu, który może pojawić się w czasie programów wprowadzania zmian w organizacji.

1Adres do korespondencji: Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź; e-mail: 
paszkow@uni.lodz.pl
2 Agent zmiany pracuje z członkami organizacji, pomagając im określić problemy i opracować własne rozwiązania. Następnie 
mobilizuje ich do wdrażania zmian i tym samym do wzmocnienia organizacji. Może być członkiem danej organizacji lub też 
doradcą z zewnątrz (Masłyk-Musiał, 1996). 
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Przegląd literatury poświęcony zmianie organizacyjnej byłby niekompletny bez prezentacji przeciwstawnego 
stanowiska, które podkreśla, iż w rzeczywistości opór nie jest reakcją uniwersalną. Ludzie często cieszą się 
zmianami i aktywnie ich poszukują. Jednak niewątpliwie różnią się między sobą gotowością do akceptowania 
zmiany. Kriegel i Brandt (1996) opracowali koncepcję kładącą większy nacisk na zachowania jednostek 
zorientowanych na zmiany niż na zachowania świadczące o oporze wobec nich. Autorzy ci podjęli próbę 
określenia profilu osoby gotowej do zmian. Według nich jednostka taka unika zachowań ekstremalnych, 
zmierzających zarówno w kierunku bierności, jak i swego rodzaju hiperaktywności. W swoim modelu wyróżnili 
siedem wskaźników gotowości do zmian. Są to: pomysłowość, napęd (pasja), pewność siebie, optymizm, 
podejmowanie ryzyka (śmiałość), zdolność adaptacyjna, tolerancja niepewności. Zgodnie z uzyskanym profilem 
wyłania się portret osoby gotowej do zmiany. Charakteryzuje się ona środkowymi, optymalnymi wartościami 
opisywanych cech. Potrafi generować pomysły i skutecznie je wykorzystywać, jest pozytywnie ustosunkowana do 
otaczającej rzeczywistości, skłonna do spostrzegania raczej szans niż zagrożeń, nie boi się wyzwań, nowości 
i niepewności, ma zasoby energii niezbędnej do działania, zna własne talenty i umiejętności oraz wykazuje się 
dużymi zdolnościami adaptacyjnymi do zmieniającego się środowiska.
Reakcje człowieka na zmiany zależą od wielu elementów składowych (Ratajczak, 1999; Maciuszek, 2002; Wolan-
Nowakowska, 2002). Ważne są zarówno predyspozycje osobowościowe i poznawcze jednostki oraz jej 
doświadczenia, jak i czynniki sytuacyjne, takie jak klimat i styl zarządzania w organizacji, specyfika 
wykonywanej pracy, warunki ekonomiczne i zmienne demograficzne. Czynniki te składają się na zespół 
wzajemnych uwarunkowań, które decydują o postawie jednostki wobec zmian czy też jej podatności na zmiany, 
które w rozumieniu Penca (2000) oznaczają gotowość do podejmowania działań nowych, niezrutynizowanych, 
wymagających inwencji i inicjatywy.
Wśród koncepcji osobowości, które mogą stanowić podstawę zrozumienia zjawiska gotowości do zmiany, należy 
umieścić teorię Hollanda (1997). Została ona opracowana w celu wyjaśnienia wpływu czynników 
osobowościowych i środowiskowych na decyzję zawodową człowieka oraz na charakterystykę przebiegu 
zatrudnienia. Inspirujące dla Hollanda były różne typologie osobowości, w tym najbliższa mu ze względu na 
odniesienia do zawodów, czynnikowa struktura zainteresowań i cech osobowości opracowana przez Guilforda 
(za: Gała, Pomianowski, 1985; Pomianowski, 1996; Łącała, Noworol, Beauvale, 1998).
Według Hollanda (1997), do poszczególnych zawodów predysponuje ludzi własna osobowość oraz wiele 
czynników wywodzących się z ich otoczenia. Wybór zawodu jest formą połączenia osobistych zainteresowań 
z możliwościami, jakie stwarza środowisko pracy. Holland wyróżnia sześć dominujących typów osobowości 
zawodowej i odpowiadające im środowiska pracy. Pierwszy z opisanych typów, zwany typem realistycznym (R), 
charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami wymagającymi praktycznego myślenia i zdolności technicznych 
lub mechanicznych, takimi jak: inżynier, mechanik, rolnik. Osoby te myślą w sposób konkretny, trzeźwy 
i praktyczny. Typ badawczy (B) tworzą osoby zainteresowane zawodami wymagającymi analitycznego i 
abstrakcyjnego myślenia, np.: fizyk, biochemik, programista komputerowy. Osoby te skoncentrowane są na 
problemach teoretycznych i nie lubią zadań praktycznych. Do typu artystycznego (A) kwalifikują się osoby 
twórcze, o rozwiniętej wyobraźni i estetyce. Interesują się zawodami wymagającymi złożoności poznawczej i nie-
konwencjonalności (muzyk, malarz, pisarz). Typ społeczny (S) jest zorientowany na usługi i interesuje się 
zawodami wymagającymi umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi, sprawności interpersonalnej 
(nauczyciel, pielęgniarka, psychoterapeuta). Osoby typu przedsiębiorczego (P) zainteresowane są zawodami, 
których celem jest zysk ekonomiczny (akwizytor, przedsiębiorca, gracz giełdowy). Charakteryzują się one 
wysoką motywacją osiągnięć, są zaradne, lubią ryzyko i wykazują zdolności przywódcze. Osoby tworzące typ 
konwencjonalny (K) są zorganizowane, praktyczne, konformistyczne. Interesują się zawodami wymagającymi 
rutyny, sumienności i rzetelności (księgowy, inwentaryzator, analityk finansowy, bankowiec). Typy mieszane 
powstają z kombinacji typów dominujących.
Ze szczegółowego opisu typów wynika, że najbardziej chętne do inicjowania i realizowania wszelkich zmian 
organizacyjnych mogą okazać się osoby reprezentujące typ badawczy, artystyczny oraz przedsiębiorczy, których 
wspólną cechą jest potrzeba poszukiwania wrażeń, najmniej natomiast osoby o typie konwencjonalnym, mające 
tendencje do konserwatyzmu i silnej samokontroli.
Teoria Hollanda (1997) zakłada ponadto istnienie zależności pomiędzy środowiskiem a osobowością jednostki. 
Analogicznie do sześciu kategorii osobowości można wyróżnić sześć rodzajów środowisk zawodowych: 
realistyczne, badawcze, artystyczne, społeczne, przedsiębiorcze i konwencjonalne. Środowisko tworzą osoby 
o określonym typie osobowości oraz właściwości fizyczne, które wywierają wpływ na specyficzne problemy 
i wymagania zawodowe. Szczególnym wymiarem środowiska pracy i identyfikacji zawodowej, który jest mocno 
powiązany z koncepcją Hollanda, jest wymiar kultury organizacyjnej. Każda organizacja ma określoną kulturę, 
która jest niepowtarzalna i wyjątkowa oraz kształtuje zachowania i oczekiwania ludzi. Kultura wpływa na różne 
obszary życia organizacyjnego, między innymi na innowacyjność, pragnienie zmian oraz na tolerancję 
niepewności (Masłyk-Musiał, 1996; Zbigień-Maciąg, 1997).
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Istnieje wiele (por. Steinmann, Schreyögg, 1995) opracowań socjologicznych i psychologicznych próbujących 
zdefiniować kulturę organizacji. Na ogół określa się ją jako system wartości, odczuwania, reagowania, który 
występuje w firmie lub w zespole pracowników. Schein (1985) prezentuje pojęcie kultury, posługując się 
metaforą góry lodowej. Składa się ona z kilku warstw, które obrazują proces powstawania i przechodzenia 
założeń i wartości istniejących na poziomie podświadomym do symboli i znaków, które w sposób jawny 
odzwierciedlają głęboko ukryty sposób myślenia i postrzegania świata.
Podjęto również wiele prób klasyfikacji lub kategoryzacji kultury organizacyjnej (Deal, Kennedy, 1982; Peters, 
1993; Hofstede, 2000). Większość z nich, co podkreśla w swojej być może najpełniejszej klasyfikacji Harrison 
(1974), mimo stosowania różnych terminologii wyrażana była w czterech wymiarach. Wskazują one na istnienie 
czterech typów organizacji, preferujących jedną z czterech grup wartości – zorientowanych na władzę, rolę, 
zadania i ludzi. Organizacja o orientacji na władzę jest bezwzględnie konkurencyjna i broniąca swego 
terytorium. Operuje ścisłą wewnętrzną kontrolą w strukturze hierarchicznej. Mimo iż pozwala niektórym 
silnym jednostkom osiągnąć sukces, nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa przeciętnym zatrudnionym. 
Organizacja o orientacji na rolę aspiruje do tego, aby być bardzo uporządkowana i stabilna. Jej najważniejsze 
cechy, takie jak porozumienie, reguły, legalność, procedury i odpowiedzialność, są jasno określone. Pracownicy 
nie mogą partycypować w podejmowaniu decyzji, ich praca ma charakter odtwórczy. Z drugiej strony istnieją 
duże możliwości kontroli zatrudnionych i przewidywania skutków określonych działań. W organizacji 
o orientacji zadaniowej panuje atmosfera współpracy. Pracę wykonuje się zespołowo, występuje wysoka 
motywacja oraz szybka adaptacja do nowych okoliczności. Pracownicy są ukierunkowani na rozwiązywanie 
problemów. Władza jest rozdzielona i opiera się głównie na doświadczeniu, a nie na pozycji. W organizacji 
o orientacji personalnej najważniejszy jest indywidualny talent i wysoka motywacja. Wartością nadrzędną jest 
autonomia działania – organizacja ta jest trudna w kierowaniu i kontroli.
Na użytek niniejszej pracy przydatna okazała się klasyfikacja Harrisona (1974), ponieważ można w niej dostrzec 
zróżnicowanie typów kultur ze względu na czynnik podatności na zmiany. Niektóre typy kultur są silnie 
zakorzenione w tradycjach, np. kultura władzy i roli, inne, takie jak kultura zadania, są zorientowane na 
wspieranie inicjatyw i innowacji.
Zakładając wzajemne relacje pomiędzy środowiskiem pracy a postawami pracowników, można spodziewać się 
podwyższonej gotowości do zmian wśród osób zdobywających doświadczenia zawodowe w kontakcie z kulturą 
władzy i zadania. Co więcej, organizacje rekrutują do pracy kandydatów o takich cechach osobowości, które już 
od początku ich kariery są dopasowane do kultury, czyli „osobowości” firmy. Kultura roli, typowa dla organizacji 
biurokratycznych i banków, które są przedmiotem niniejszego artykułu, może kształtować postawy 
zachowawcze i lęk przed nowościami. Kultura osoby natomiast, która wysoko ceni indywidualne zdolności, 
kształtując ich wysoką samoocenę, nie zawsze może przygotować pracowników do zmagań z zewnętrznymi 
przeszkodami i trudnościami. Współczesne organizacje, funkcjonując w niestabilnym otoczeniu społecznym 
i politycznym, nie mogą koncentrować się na jednym systemie wartości i budowaniu „czystego” typu kultury, 
ponieważ nie odpowiadając na zmienne wymagania otoczenia, może się okazać dysfunkcjonalna. Nawet trady-
cyjnie stabilne i zachowawcze organizacje finansowe zaczynają tworzyć nowe wzorce działań, dążąc do 
zatrudniania osób, które w większym stopniu niż dotychczas akceptują innowacje i rynkowe ryzyko.
Rozważania teoretyczne dostarczyły przesłanek do postawienia ogólnej hipotezy, że struktura gotowości do 
zmiany jest zależna od determinant osobowościowych i środowiskowych. Ostatecznie sformułowano następujące 
szczegółowe hipotezy badawcze:
H1: Podstawowymi predyktorami wskaźników gotowości do zmiany są cechy osobowości, głównie badawczej, 
artystycznej i przedsiębiorczej, zgodnie z typologią zaproponowaną przez Hollanda (1985).
H2: Istotnym predyktorem gotowości do zmiany, co wynika z teorii Harrisona (1974), jest preferowanie przez 
badane osoby środowiska pracy charakteryzującego się kulturą władzy i kulturą zadania.
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METODA

Osoby badane i procedura
W skład grupy badanych weszło 150 pracowników polskich banków Warszawy i Łodzi (83 kobiety i 67 
mężczyzn), w wieku od 23 do 49 lat (M = 32; SD = 6,7). Ich staż pracy wahał się w granicach od 10 do 25 lat (M = 
9,5; SD = 6,57). Wszyscy badani byli menedżerami średniego szczebla i mieli wyższe wykształcenie ekonomicz-
ne. Badanie było przeprowadzone indywidualnie w 2002 roku.

Zastosowane metody
Kwestionariusz Gotowości do Zmiany jest polskim tłumaczeniem (Brzezińska, Paszkowska-Rogacz, 2000) 
amerykańskiej metody, której autorami są Kriegel i Brandt (1996). Służy do oszacowania wymienionych 
powyżej siedmiu wymiarów gotowości do zmiany. Składa się z 35 pozycji testowych (zob. Aneks); w skład każdej 
z podskal wchodzi 5 pozycji.
Osoba badana, odpowiadając na poszczególne pozycje testu na 6-punktowej skali, określa prawdziwość 
twierdzeń opisujących przekonania, postawy i zachowania dotyczące różnych sytuacji życiowych. Wyniki 
uzyskiwane przez badanych oblicza się oddzielnie dla każdej z podskal zgodnie z kluczem. W oryginalnej 
metodzie o optymalnym poziomie gotowości do zmiany świadczą wyniki mieszczące się w przedziale 22-26 
punktów. Analiza materiału uzyskanego we wstępnych badaniach standaryzacyjnych, przeprowadzonych na 
grupie 125 polskich pracowników (Krzemińska, 2002), wykazała, że to optimum jest trudno osiągalne. Autorka 
obliczyła również rzetelność Kwestionariusza na podstawie współczynnika zgodności wewnętrznej α Cronbacha 
(α = 0,54). Wartość uzyskanego współczynnika nie jest zbyt wysoka, podobnie jak i średnia korelacja między 
pozycjami. Najsłabsze korelacje występują dla skal: Napęd oraz Tolerancja niepewności, których usunięcie 
podniosłoby wartość współczynnika α do poziomu ok. 0,60. Te niezbyt jeszcze zadowalające wyniki wymagają 
dalszej adaptacji kwestionariusza do warunków polskich.
Kwestionariusz Kultury Organizacji, opracowany przez Dzierzgowską (1995) na podstawie propozycji 
podziału kultur Harrisona (Zbigień-Maciąg, 1999), mierzy cztery typy preferowanych przez pracowników kultur. 
Narzędzie składa się z 14 twierdzeń zawierających cztery możliwe zakończenia i jednego twierdzenia zawie-
rającego dwa możliwe zakończenia. Każde zakończenie osoba badana ocenia ze względu na stopień preferencji. 
Liczba 1 oznacza odpowiedzi najmniej preferowane, 2 i 3 – pośrednie, 4 – najniższą preferencję (niechęć do danej 
kultury). Dla skali Kultura władzy α Cronbacha = 0,65, dla skali Kultura roli – 0,75, dla skali Kultura zadania – 
0,68, dla skali Kultura osoby – 0,68 (Krzemińska, 2002). W prezentowanym badaniu w instrukcji pojawiło się 
pytanie: „Jaki typ organizacji preferujesz?”
Zestaw do Samobadania jest metodą skonstruowaną przez Hollanda (1997). Służy do badania osobowości 
zawodowej poprzez analizę zainteresowań i preferencji zawodowych. Skale ogólne zostały utworzone z 11 
czynności, 11 kompetencji i 14 nazw zawodów, które najlepiej reprezentują jeden z sześciu typów osobowości: 
realistyczny (R), badawczy (B), artystyczny (A), społeczny (S), przedsiębiorczy (P) i konwencjonalny (K), tworząc 
tzw. model heksagonalny osobowości. Wynik sumaryczny dla każdego typu RBASPK, zawierający się w prze-
dziale od 2 do 50, pozwala na stworzenie 6-zmiennowego profilu osobowości. Dla celów poradnictwa zawodowego 
wykorzystuje się kod trzyliterowy, który odpowiada trzem najwyższym wynikom dla poszczególnych sześciu 
typów osobowości. Możliwe jest wówczas (np. za pomocą książki Przewodnik po zawodach, 1995) wskazanie 
zawodów, których kod odpowiada kodowi uzyskanemu przez badanego.
W prezentowanym badaniu wykorzystano polską adaptację metody z 1998 r. (Łącała, Noworol, Beauvale, 1998), 
w której współczynniki α Cronbacha zawierają się w granicach od 0,69 do 0,92 dla skal czynności, kompetencji 
i zawodów.

WYNIKI

Weryfikację hipotez poprzedzono analizą deskryptywną. Tabela 1 przedstawia ogólne charakterystyki rozkładu 
badanych zmiennych. Wyniki sugerują, że i w badanej grupie dominują trzy typy osobowości – przedsiębiorcza 
(M = 33,48; SD = 12,66), konwencjonalna (M = 31,90; SD = 9,16) i społeczna (M = 31,58; SD = 8,84). Najniższe 
średnie wyniki uzyskali badani w zakresie zmiennej „osobowość realistyczna” (M = 18,00; SD = 8,93). Za pomocą 
analizy wariancji obliczono również istotność różnic pomiędzy kobietami (N = 83) i mężczyznami (N = 67) 
w zakresie poszczególnych typów RBASPK. Okazało się, że mężczyźni (M = 23,71) mają istotnie wyższe 
(F = 3,61; p<0,001) niż kobiety (M = 15,06) wyniki średnie w skali osobowości realistycznej oraz przedsiębiorczej 
(mężczyźni M = 41,83; kobiety M = 29,18; F = 3,77; p<0,001).
Wśród preferowanych kultur organizacyjnych na pierwszym miejscu znalazła się kultura roli, co określa 
najniższa wartość (M = 28,12; SD = 5,76), następnie władzy (M = 32,90; SD = 8,21) i zadania (M = 32,2; 



KULTUROWE I OSOBOWOŚCIOWE DETERMINANTY ...

SD = 7,2). Najmniej zwolenników miała kultura osoby (M = 40,26; SD = 9,79). Kultura zadania jest ponadto 
częściej (F = 2,39; p<0,05) wybierana przez mężczyzn (M = 25,53) niż przez kobiety (M = 29,45).
Średnie wyniki zmiennych określających gotowość do zmiany są zróżnicowane. Najwyższe wartości uzyskały: 
napęd (M = 21,04; SD = 4,78) i pomysłowość (M = 21,58; SD = 3,81), a najniższą – tolerancja niepewności 
(M = 11,36; SD = 4,89). W zastosowanych miarach gotowości do zmiany kobiety i mężczyźni nie różnili się na 
poziomie istotnym statystycznie.
Zależności pomiędzy zmiennymi przedstawia tabela 1. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić istotny związek 
pomiędzy preferencją kultury roli a osobowością artystyczną (r = -0,29; p<0,05). W tym wypadku wartość 
ujemna korelacji oznacza nasilenie preferencji kultury roli u osób o tym typie. Jeszcze silniejszą zależność 
uzyskano dla kultury zadania i osobowości realistycznej (r = -0,47; p<0,001). Na uwagę zasługują pozytywne 
związki pomiędzy pomysłowością, napędem i pewnością siebie z wynikami osobowości badawczej i przed-
siębiorczej (wszystkie korelacje pomiędzy 0,34 a 0,43, przy p<0,01), pewności siebie z wynikami osobowości 
realistycznej (r = 0,32; p<0,01) oraz ujemne korelacje podejmowania ryzyka (r = -0,34; p<0,01), zdolności 
adaptacyjnej (r = -0,28; p<0,05) i tolerancji niepewności (r = 0,32; p<0,05) z osobowością konwencjonalną. Ujem-
nie koreluje również zmienna optymizmu z osobowością społeczną (r = -0,29; p<0,05). Widoczna jest tylko jedna 
istotna korelacja optymizmu z kulturą roli (r = 0,32; p<0,05), co oznacza, że osoby wybitnie optymistyczne 
niechętnie podejmują pracę w tego typu organizacjach.
Jak wynika ze wstępnej analizy, zmiennymi, które mogą okazać się istotne dla tworzenia gotowości do zmiany, 
są zarówno typy osobowości, jak i typy preferowanej przez badanych kultur organizacji. W celu weryfikacji 
hipotez przeprowadzona została analiza regresji krokowej postępującej, w której testowano siedem modeli dla 
siedmiu wymiarów gotowości do zmiany. W tabeli 2 przedstawione są zbiorcze rezultaty regresji krokowej dla 
wszystkich wymiarów gotowości do zmiany. Najwyższy procent wariancji wyjaśnianej występuje dla: pewności 
siebie, podejmowania ryzyka i pomysłowości. Współczynniki determinacji są tu dość wysokie (od 30% do 34%). 
Nieco słabiej wyjaśniany jest optymizm, tolerancja niepewności, zdolność adaptacyjna i napęd (od 20% do 26%). 
Z analizy wynika również, tak jak przewidziano w hipotezie pierwszej, że najlepszymi predyktorami sześciu 
wymiarów gotowości do zmiany są określone typy osobowości. Dla wymiaru „pomysłowość” i „pewność siebie” 
będzie to osobowość przedsiębiorcza, dla pewności siebie – dodatkowo osobowość realistyczna. Z kolei niskie 
wyniki w zakresie osobowości społecznej wyjaśniają zmienną optymizmu i tolerancji niepewności, niskie wyniki 
dotyczące osobowości konwencjonalnej – zmienną podejmowania ryzyka i zdolności adaptacyjnej, a wysokie 
wyniki odnoszące się do osobowości badawczej – zmienną optymizmu.
Wymiary kultury organizacyjnej mają mniejsze, choć w kilku wypadkach istotne znaczenie wyjaśniające. 
Najważniejszą zmienną kulturową wyjaśniającą okazuje się zmienna kultury władzy dla wymiaru 
podejmowania ryzyka – niska preferencja kultury władzy wyjaśnia skłonność do podejmowania ryzyka (9%). 
Wysoka preferencja kultury osoby wiąże się z wysoką zdolnością adaptacyjną badanych (9%). Mniej istotnymi 
predyktorami są: preferencja kultury zadania dla pomysłowości, niechęć do kultury zadania dla optymizmu 
i tolerancji niepewności, preferencja kultury siły dla pewności siebie, a niechęć do niej dla pomysłowości oraz 
niechęć do kultury osoby dla napędu.
Wiek jako pozytywny predyktor pojawia się dwukrotnie – w odniesieniu do pomysłowości i pewności siebie. 
Jednak jego siła wyjaśniania jest niewielka (5% i 2 %). Płeć wyjaśnia jedynie 2% zdolności adaptacyjnej. Staż 
pracy nie pojawił się wśród zmiennych wprowadzonych do modelu.
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Tabela 2.
Wyniki analizy wielokrotnej regresji krokowej predyktorów wymiarów gotowości do zmiany
Wymiary gotowości 
do zmiany, % wyjaś-
niania

Zmienne wprowa-
dzone

β r² F p Df

Pomysłowość
30%

O. Przedsiębiorcza
Wiek
O. Badawcza
K. Zadania
K. Władzy

0,31
0,26
0,24
-0,18
0,13

0,15
0,05
0,05
0,03
0,02

8,62
2,95
3,01
1,81
1,07

0,0053**
0,0930
0,0895
0,1855
0,3064

5,144

Napęd / Pasja
26%

O. Przedsiębiorcza
O. Konwencjonalna
K. Osoby

0,31
0,26
0,24

0,19
0,04
0,03

10,90
2,71
1,62

0,0019**
0,1068
0,2093

3,146

Pewność siebie
34%

O. Przedsiębiorcza
O. Realistyczna
O. Konwencjonalna
K. Władzy
Wiek
O. Społeczna

0,36
0,23
0,31
-0,15
0,17
-0,18

0,17
0,06
0,03
0,03
0,02
0,03

9,98
3,95
1,97
1,83
1,16
1,74

0,0029**
0,0533*
0,1676
0,1837
0,2882
0,1936

6,143

Optymizm
20%

K. Roli
O. Społeczna
K. Zadania
O. Badawcza

0,20
-0,35
0,19
0,15

0,10
0,05
0,03
0,02

5,37
2,99
1,47
1,13

0,0251*
0,0908
0,02312
0,2937

4,145

Podejmowanie 
ryzyka
31%

O. Konwencjonalna
K. Władzy
O. P
K. Roli

-0,43
0,35
0,26
0,19

0,12
0,09
0,07
0,03

6,44
5,45
4,57
2,16

0,0020**
 0,0093**
0,0492*
0,1484

4,145

Zdolność 
adaptacyjna
25%

O. Konwencjonalna
K. Osoby
Płeć
O. Realistyczna
O. Przedsiębiorcza

-0,23
-0,33
-0,36
-0,22
-0,20

0,08
0,09
0,02
0,03
0,02

4,34
5,10
1,26
1,83
1,46

0,0430*
0,0289*
0,2636
0,1833
0,2329

5,144

Tolerancja 
niepewności
22%

O. Społeczna
O. Konwencjonalna
O. Realistyczna
K. Zadania

-0,24
-0,25
0,28
0,20

0,11
0,04
0,03
0,03

6,08
2,35
2,15
1,76

0,0176*
0,1323
0,1497
0,1910

4,145

N =150; * p<0,05; ** p<0,01; kobiety – 1, mężczyźni – 0; O – osobowość, K – kultura

DYSKUSJA

Podsumowując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że w badanej grupie pojawia się dominacja typów osobowości 
w większości zgodnych z założonym przez Hollanda (1997; Przewodnik po zawodach, 1995), kodem 3-literowym 
typowym dla środowiska bankowców – PKS (przedsiębiorczo-konwencjonalno-społeczny). Zgodność taka, zwana 
przez Hollanda zbieżnością, może świadczyć o dobrej adaptacji badanych do wybranego środowiska pracy i tym 
samym może wpływać na niechęć do realizowania w nim zmian, co jest widoczne w ich stosunkowo niskich 
wynikach wskaźników gotowości do zmiany. Preferencja kultury roli przez badanych potwierdza tendencję 
opisaną przez Harrisona (1974), który podkreślał, że organizacje zorientowane na rolę aspirują do uporządkowa-
nia i stabilności. Tego rodzaju kultury organizacyjne tworzą najczęściej banki i towarzystwa ubezpieczeniowe 
(Zbigień-Maciąg, 1999).
W odniesieniu do analizy czynników składających się na gotowość do zmiany należy szczególnie podkreślić, że jej 
wewnętrzna struktura nie jest stała i jednorodna. Nie ma również spójnej grupy czynników modyfikujących ową 
gotowość. Analiza wyników badań wskazuje na istnienie związków pomiędzy przyjętymi zmiennymi 
niezależnymi, jednak najlepszymi predyktorami wymiarów gotowości do zmiany są cechy osobowości. Nie jest to 
wynik zaskakujący, ponieważ mają one charakter najbardziej ogólnych cech zachowania, wykazują dużą 
stabilność czasową oraz odgrywają istotną rolę w procesie adaptacji jednostki do środowiska. Jest to zgodne 
z wieloma założeniami teorii osobowości (Strelau, 2000) oraz osobowości zawodowej (Holland, 1997). Okazuje się 
jednak, że nie ma jednego typu osobowości zawodowej, który wyjaśniałby jednoznacznie nasilenie gotowości do 
zmiany lub jej brak. Dla czterech wymiarów (pomysłowość, napęd, pewność siebie i podejmowanie ryzyka) jest to 
osobowość przedsiębiorcza, co potwierdza przewidywania Hollanda, który wśród cech tego typu wymienia 
poszukiwanie wrażeń, energiczność, pewność siebie i brak lęku przed ryzykiem. Nie dziwi również fakt 
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wyjaśniania pewności siebie przez osobowość realistyczną, określaną przez Hollanda jako prostolinijna 
i szczera. Typ osobowości konwencjonalnej, kojarzonej przez Hollanda z brakiem elastyczności, jest 
negatywnym predyktorem zmiennych: podejmowanie ryzyka, zdolność adaptacyjna i tolerancja niepewności. 
Zmienne te są związane z sytuacjami zagrożeń lub wyzwań zewnętrznych. Okazuje się jednak, że osoba konwen-
cjonalna może znaleźć źródło siły w sytuacji zmiany dzięki innym swoim atrybutom, takim jak wysoka 
samoocena i wytrwałość, ponieważ są one pozytywnymi predyktorami pewności siebie i napędu. Osobowość 
badawcza pojawia się jako predyktor tylko w jednym wypadku – zmiennej „pomysłowość”. Na ten wpływ może 
składać się ciekawość poznawcza, którą charakteryzują się osoby reprezentujące typ badawczy. Interesujący 
wynik dotyczy osobowości społecznej jako predyktora braku gotowości do zmiany w trzech wymiarach: 
pewności siebie, optymizmu i tolerancji niepewności. Prawdopodobnie osoby o typie społecznym obawiają się 
zmian ze względu na swoje niskie kompetencje techniczne, co podkreśla w najnowszym opracowaniu Hollanda 
(1997). Ich słaby optymizm może z kolei wiązać się z wysokim poczuciem odpowiedzialności i świadomością 
przykrych społecznych konsekwencji, jakie niosą ze sobą różne zmiany. Brak tolerancji niepewności deter-
minowany przez dwa różniące się od siebie typy osobowości (konwencjonalny i społeczny) może zatem wynikać 
z ich odmiennej antycypacji skutków zmian i odrębnej hierarchii wartości. Dla osobowości konwencjonalnej 
zmiana może oznaczać zburzenie wysoko przez nią cenionego ładu i porządku, podczas gdy dla osobowości 
społecznej stanowi przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa osób bliskich. Tę hipotezę mogłyby zweryfi-
kować badania gotowości do zmian w zależności od charakteru tych zmian. Zaskakujący okazał się fakt, iż wśród 
predyktorów gotowości do zmiany nie pojawiła się osobowość artystyczna. O podobnym zjawisku pisał Holland, 
twierdząc, że przedstawiciele tego typu osobowści z jednej strony charakteryzują się nonkonformizmem 
i otwartością, z drugiej jednak bywają niepraktyczni, skoncentrowani bardziej na swoich odczuciach niż na 
otaczającej rzeczywistości.
Wiek okazał się predyktorem dwóch składowych gotowości do zmiany – pomysłowości i pewności siebie. To 
potwierdza stanowisko Holstein-Beck (1997), która powołując się na model przemian życiowych opracowany 
przez Sheehy, udowadnia, że możliwe jest oczekiwanie nowych dziedzin samorealizacji zawodowej w ramach 
kolejnych etapów rozwoju człowieka dorosłego.
Płeć wyjaśnia jedynie niewielki procent jednej zmiennej („zdolność adaptacyjna”), a zatem nie okazała się 
ważnym predyktorem gotowości do zmiany. Ten fakt przeczy stereotypowej opinii, iż kobiety charakteryzują się 
bardziej zachowawczymi postawami wobec sytuacji nowych i zaskakujących; ale jednocześnie znajduje 
potwierdzenie w badaniach Harrisa, Hellera i Braddocka (1988), według których u osób znajdujących się 
w podobnej sytuacji występują podobne reakcje emocjonalne bez względu na płeć. Dotyczy to jednak okolicz-
ności, gdy możliwości radzenia sobie z daną sytuacją są porównywalne. Kiedy jednak szanse te okazują się 
odmienne tylko ze względu na płeć, wówczas znacznie silniejsze reakcje emocjonalne występują u kobiet 
(frustracja, niska samoocena).
Istotny statystycznie wpływ środowiska zawodowego, wyrażony w preferowanej lub odrzucanej przez badanych 
kulturze organizacyjnej, widoczny jest w kształtowaniu przez nią w różnym stopniu każdego z siedmiu 
wymiarów gotowości do zmiany. Kultura zadania stymuluje pomysłowość, ważnym bowiem jej atrybutem jest 
nastawienie na rozwiązywanie problemów i elastyczność struktury organizacji. Spełnia ona zatem swoją misję 
kształtowania wśród pracowników tak zwanej orientacji zadaniowej. Kultura zadania nie sprzyja jednak 
tolerancji niepewności. Jedną z przyczyn może być fakt kształtowania przez nią nadmiernej wiary 
pracowników w możliwości elastycznego reagowania w zmiennym otoczeniu. Kultura osoby, promująca rozwój 
indywidualnego potencjału pracownika, kształtuje jednocześnie jego zdolność adaptacyjną. Organizacja 
promująca taką kulturę jest nastawiona na zaspokajanie potrzeb pracownika i w razie zmian zapewnia mu 
poczucie bezpieczeństwa. Dzieje się tak jednak kosztem rozwoju napędu. O kulturze władzy na podstawie 
niniejszych badań możemy powiedzieć, że nie sprzyja ona podejmowaniu ryzyka przez pracowników, 
prawdopodobnie dlatego, że całe ryzyko w tego typu organizacji ponosi szef, wymagając od pracowników jedynie 
lojalnego respektowania jego władzy. Kultura władzy wpływa jednak na rozwój ich pewności siebie. Kultura 
roli tłumi optymizm i podejmowanie ryzyka być może dlatego, że jej celem jest uzyskanie przez organizację 
racjonalności zarządzania, stabilności i biurokratycznego porządku. Jest ona jedynym w niniejszych badaniach 
typem kultury, który nie ma pozytywnego wpływu na żaden z wymiarów gotowości do zmiany.
Procent wyjaśnionej wariancji zmiennych zależnych wskazuje na większy wpływ zmiennej kulturowej 
w odniesieniu do trzech z siedmiu wymiarów gotowości do zmiany – optymizmu, podejmowania ryzyka 
i zdolności adaptacyjnej. Na rozwój pomysłowości, napędu, pewności siebie i tolerancji niepewności wpływ mają 
głównie zmienne osobowościowe.
Powyższe wyniki nakazują ostrożność w sporządzaniu charakterystyk pracowników gotowych do zmian 
organizacyjnych. Okazuje się, że w zależności od potrzeb firmy wystarczająca może okazać się wybrana cecha 
gotowości, która w danym momencie wprowadzania zmian zwiększy zarówno skuteczność indywidualną 
zatrudnionych, jak i efektywność organizacyjną (por. Makin, Cooper, Coxa, 2000). Agenci zmiany, oczekując od 
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członków organizacji poparcia dla swojego działania, powinni unikać powielania stereoptypu pracownika 
gotowego do zmiany jako entuzjastycznego optymisty i ryzykanta, a raczej nauczyć się identyfikacji mocnych 
stron osób, które angażowane będą w proces realizacji zmian w firmie. Taki bilans umożliwi wykorzystanie ich 
kompetencji w zależności od rodzaju i etapu wprowadzanych modyfikacji.
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KULTUROWE I OSOBOWOŚCIOWE DETERMINANTY ...
ANEKS

Twierdzenia Kwestionariusza Gotowości do Zmiany
1.Wolę rzeczy znane od nieznanych.*
2.Rzadko mam do siebie o coś pretensje po dokonanym fakcie.
3.Jest mało prawdopodobne, żebym zmienił coś, co wcześniej zaplanowałem.*
4.Nie mogę doczekać się dnia, w którym mam rozpocząć coś ważnego.
5.Nie wierzę, że marzenia mogą się ziścić.*
6.Jeśli coś się psuje, to zwykle znajduję sposób, by to naprawić.
7.Niecierpliwię się, gdy nie otrzymuję jasnych odpowiedzi.*
8.Mam tendencję do ustalania rutynowych rozwiązań i polegania na nich.*
9.Umiem każdą sytuację wykorzystać dla swojego dobra.
10.Kiedy nie udaje mi się coś ważnego, trudno jest mi się z tym pogodzić.*
11.Nie mogę znieść bezczynności i odpoczynku.
12.Jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie źle.*
13.Kiedy znajdę się w martwym punkcie w realizacji jakiegoś zadania, zaczynam improwizować.
14.Jestem niezadowolony, jeśli czegoś nie mogę ubrać w jasne i określone ramy.*
15.Wolę pracować w obrębie bliskich mi i znanych zagadnień.*
16.Radzę sobie ze wszystkim, co przynosi dzień.
17.Jeśli już raz podejmę decyzję, niełatwo ją zmieniam.*
18.Eksploatuję siebie do maksimum.
19.Zwykle koncentruję się na potencjalnych porażkach.*
20.Często jestem proszony o rozwiązanie problemu.
21.Kiedy mam do czynienia z niejasnym zagadnieniem, wręcz odruchowo zmierzam do uzyskania wyjaśnienia.*
22.Zbyt wiele kosztuje mnie codzienna konfrontacja z rzeczywistością.*
23.Koncentruję się na moich mocnych stronach, a nie na słabościach.
24.Trudno mi rozstać się z jakimś pomysłem, nawet jeśli okazał się nie najlepszy.*
25.Jestem ciągle podminowany i pełen energii.
26.Rzeczywistość rzadko jest taka, jakiej byś sobie życzył.*
27.Umiem obchodzić trudności dookoła.
28.Nie znoszę rzeczy niedokończonych.*
29.Wolę utarte drogi od bocznych szlaków.*
30.Wierzę w sposób niezachwiany we własne możliwości.
31.Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.*
32.Jestem osobą pełną wigoru i pasji.
33.Częściej dostrzegam problemy i trudności niż świetne okazje.*
34.Kiedy trzeba znaleźć rozwiązanie, jestem gotów szukać go w sposób bardzo nietypowy.
35.Nie mogę działać efektywnie, kiedy cele, jakie mam realizować, oraz oczekiwania wobec mnie są niejasne.*

* Twierdzenia z odwróconym kluczem. Itemy wchodzące w skład skal: Pomysłowość – 6, 13, 20, 27, 34, Napęd – 4, 11, 18, 25, 
32, Pewność siebie – 2, 9, 16, 23, 30, Optymizm – 5, 12, 19, 26, 33, Podejmowanie ryzyka – 1, 8, 15, 22, 29, Zdolność 
adaptacyjna – 3, 10, 17, 24, 31, Tolerancja niepewności – 7, 14, 21, 28, 35.


