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Etyka pracy, przywi!zanie organizacyjne
a gotowo"# do podejmowania nieetycznych
zachowa$ proorganizacyjnych – raport z bada$
Ma gorzata Chrupa a-Pniak, Damian Grabowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet !l"ski w Katowicach

Celem poni%szych bada$ by o zaprezentowanie zwi!zków etyki pracy, przywi!zania organizacyjnego oraz
gotowo"ci do podejmowania nieetycznych zachowa$ na rzecz organizacji w polskiej próbie (N = 321). Etyk&
pracy rozpatrywano – zgodnie z koncepcj! Maxa Webera – jako syndrom siedmiu wymiarów (postaw i przekona$): traktowania pracy jako warto"ci centralnej, warto"ciowania ci&%kiej pracy, niech&ci do marnowania czasu, niech&ci do czasu wolnego, odraczania gratyfikacji, gotowo"ci do moralnego post&powania oraz
polegania na sobie. Przywi!zanie organizacyjne zosta o zdefiniowane zgodnie z trójczynnikowym modelem przywi!zania Meyera i Allen i rozpatrywane jako zespó stanów psychicznych: przywi!zania afektywnego, trwa ego i normatywnego. Gotowo"# do podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych
traktowano jako sk onno"# jednostki do zachowa$ nieuczciwych, ale dla dobra organizacji. W badaniach
uzyskano umiarkowane i s abe zwi!zki wymiarów etyki pracy z przywi!zaniem organizacyjnym. Istotnymi
predyktorami przywi!zania s!: wymiar ci&%kiej pracy, wymiar traktowania pracy jako warto"ci centralnej
w %yciu, odraczanie gratyfikacji oraz ni%sza tendencja do polegania na sobie. Potwierdzono te%, %e gotowo"# do moralnego (uczciwego) post&powania i niech&# do czasu wolnego obni%aj! gotowo"# do podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych, a przywi!zanie normatywne oraz warto"ciowanie ci&%kiej pracy zwi&kszaj! t& gotowo"#.
S owa kluczowe: wymiary etyki pracy, przywi"zanie organizacyjne, nieetyczne zachowania proorganizacyjne

Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie wyników bada$ przeprowadzonych w latach 2013 i 2014 na
polskiej próbie 321 pracowników dotycz!cych zwi!zków
etyki pracy w uj&ciu Maxa Webera (2011), przywi!zania
organizacyjnego w koncepcji Meyera i Allen (1984, 1988;
Allen, Meyer, 1990, 1996) oraz szczególnego przejawu
przywi!zania organizacyjnego, jakim jest gotowo"# do
podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych
(Umphress, Bingham, Mitchell, 2010). Nasze badania
potwierdzi y, %e etyka pracy stanowi konstrukt odr&bny

od przywi!zania organizacyjnego, a pewne przekonania
etyki pracy, które wzmacniaj! przywi!zanie do organizacji, os abiaj! gotowo"# do podejmowania nieetycznych
zachowa$ proorganizacyjnych. Gotowo"# t& zwi&ksza
przywi!zanie organizacyjne.
Etyka pracy
Weber (2011) w swoich klasycznych pracach wi!za
etyk& pracy z religi! protestanck! (kalwinizm, baptyzm,
metodyzm i pietyzm). Wspó cze"nie jest ona traktowana
jako konstrukt areligijny (Grabowski, 2012). Analizuj!c
angielskie znaczenie terminu etyka pracy, mo%na stwierdzi#,
i% odnosi si& on zarówno do moralnego, jak i amoralnego
warto"ciowania pracy. W pierwszym przypadku mówi si&
o postrzeganiu pracy w kategoriach powinno"ci, nakazu
lub obowi!zku moralnego oraz traktowaniu pracy jako
dobra (w tym zakresie mie"ci si& uznawanie bezczynno"ci jako zachowania nagannego). Uprawnione jest tu
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stosowanie terminu etyka pracy. W drugim przypadku
chodzi o traktowanie pracy jako warto"ci centralnej i po%!danego elementu %ycia, jednak bez konotacji moralnych,
st!d lepszym okre"leniem jest tu etos pracy rozumiany jako
zwyczaj oraz styl %ycia akcentuj!cy prac& (Grabowski,
Chudzicka-Czupa a, 2015).
Centralnym punktem etyki pracy jest idea, wed ug której
intensywna i rzetelna praca jest obowi!zkiem, „którego
wykonywanie stanowi warto"# sam! w sobie” (Bendix,
1975, s. 52), czyli autoteliczn!. W literaturze przedmiotu etyka pracy przyjmuje definicje obejmuj!ce szeroki
wachlarz po%!danych i niepo%!danych postaw, przekona$
i zachowa$ zwi!zanych z prac!. Pocz!tkowo w pracach
psychologów (Mirels, Garrett, 1971) dominowa o za o%enie
o jednowymiarowym charakterze etyki pracy, co oznacza o,
%e badano j! jedn! skal!). Nowsze badania pokazuj! jednak
wielowymiarowo"# etyki pracy. Furnham (1990) po przeprowadzeniu analizy tre"ci i analizy czynnikowej pozycji
wyst&puj!cych w kwestionariuszach badaj!cych etyk&
pracy wyodr&bni pi&# czynników: (1) szacunek do i podziw
dla ci&%kiej pracy oraz gotowo"# do jej wykonywania,
(2) stosunek do czasu wolnego, negatywny lub pozytywny,
(3) religia i moralno"# (wiara w Boga i przekonanie, %e
cz owiek powinien post&powa# uczciwie), (4) poleganie
na sobie i niezale%no"# od innych, (5) ascetyzm, czyli
sk onno"# do umiaru. Miller, Woehr oraz Hudspeth (2002),
opieraj!c si& na analizach Furnhama i przeprowadzaj!c
w asn! analiz& czynnikow!, przedstawili list& siedmiu
wymiarów (postaw i przekona$) etyki pracy: (1) stawianie
pracy w centrum %ycia i przekonanie, %e jest ona podstawow! aktywno"ci! %yciow!; (2) wiara w sens ci&%kiej
pracy oraz przekonanie, %e prowadzi ona do sukcesu i jest
recept! na problemy i udr&ki %ycia; (3) niech&# do marnowania czasu oraz traktowanie go jako cennego zasobu;
(4) niech&# do czasu wolnego i spostrzeganie aktywno"ci
w czasie wolnym jako mniej warto"ciowych; (5) odraczanie
gratyfikacji oraz uznawanie warto"ci tych nagród, na które
nale%y czeka#; (6) moralno"#, etyka – przekonanie, %e ludzie
powinni by# uczciwi w relacjach z innymi; (7) niezale%no"# i poleganie na sobie jako sk adniki indywidualizmu
(por. Czarnota-Bojarska, 2006). Ta ostatnia koncepcja etyki
pracy jest punktem wyj"cia naszych bada$.
Podsumowuj!c dotychczasowe rozwa%ania, jednostka
wykazuj!ca si& wysokim stopniem etyki pracy ci&%ko
pracuje i przedk ada prac& nad odpoczynek, oszcz&dza
i jest dumna ze swojej pracy, a tak%e stale chce osi!ga#
wi&cej oraz gromadzi# coraz wi&cej dóbr. Taka postawa
jednostki sprzyja budowaniu lepszej pozycji spo ecznej
i wi!%e si& z nagrodami za w o%ony wysi ek. W sensie
psychologicznym etyka pracy jest wi&c syndromem postaw

i przekona$ jednostki, w ramach których silnie zaznacza
si& komponent emocjonalno-oceniaj!cy.
Przywi zanie organizacyjne i gotowo!"
do podejmowania nieetycznych
zachowa# proorganizacyjnych
Na potrzeby niniejszego artyku u przyj&to termin przywi"zanie organizacyjne, zaproponowany przez autorów polskiej
wersji skali Meyera i Allen (Ba$ka, Wo owska, Bazi$ska,
2002), aby zaakcentowa# wyró%nienie tego konstruktu od
zaanga%owania w prac& w uj&ciu Schaufeliego i wspó pracowników (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, Bakker,
2002). Przywi!zanie organizacyjne albo, jak pisz! niektórzy autorzy, zaanga%owanie organizacyjne przybiera dwie
formy psychologicznej identyfikacji z prac! i z organizacj!
(Chirkowska-Smolak, 2012). Pierwsza forma odnosi si& do
poziomu psychologicznej identyfikacji pracownika ze swoj!
prac! i wykonywanymi zadaniami (zazwyczaj jest okre"lana
jako job involvement; por. Kanungo, 1982). Druga forma to
przywi!zanie do organizacji (organizational commitment),
polegaj!ce na zwi!zaniu si& z organizacj! i przejawiaj!ce
si& w akceptacji celów i warto"ci organizacyjnych oraz
silnym pragnieniu pozostania cz onkiem danej organizacji.
Meyer i Herscovitch (2001) dokonali zestawienia zaproponowanych w literaturze definicji i wymiarów przywi!zania
organizacyjnego. Z ich przegl!du wynika, %e przywi!zanie
traktowane jako si a !cz!ca jednostk& z organizacj! jest
wyodr&bnione zarówno od opartych na wymianie form
motywacji, jak i postaw jednostek wobec organizacji.
Podstawowe definicje przywi!zania koncentruj! si&
wokó „si y identyfikacji jednostki z organizacj! i zaanga%owania jednostki w sprawy organizacji” (Mowday, Steers,
Porter, 1979, s. 226), zestawu normatywnych nacisków na
jednostk&, aby dzia a a „w kierunku osi!gni&cia w asnych
celów i celów organizacyjnych” (Wiener, 1982, s. 421),
stanów psychologicznego przywi!zania do organizacji,
w którym znajduje odzwierciedlenie stopie$ internalizacji
przez jednostk& celów i warto"ci organizacji (O’Reilly,
Chatman, 1986); psychologicznego stanu wi!%!cego jednostk& z organizacj! (Meyer, Allen, 1991) i wi&zi jednostki
z organizacj! (Mathieu, Zajac, 1990). Identyfikacja i wi&)
jednostki z organizacj! s! równoznaczne z tzw. to%samo"ci!
organizacyjn!, czyli poczuciem jednostki, %e jest ona cz&"ci!
grupy, któr! stanowi organizacja (zob. Czarnota-Bojarska,
2010). Obecne w teorii przywi!zania organizacyjnego
wymiary dotycz! najcz&"ciej identyfikacji rozumianej
jako afektywne zaanga%owanie organizacyjne, polegaj!ce
na d!%eniu do przynale%enia do organizacji, bycia lojalnym wobec niej i jednoczesnym odczuwaniu przyjemno"ci z bycia jej cz&"ci! (Meyer, Allen, 1991; O’Reilly,
Chatman, 1986). Ten wymiar, zgodnie z modelem Meyer
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i Allen zwany przywi!zaniem afektywnym, ma charakter
instrumentalny i dotyczy traktowania organizacji jako
miejsca, które zapewnia jednostce mo%liwo"# osi!gania
w asnych celów lub otrzymywania po%!danych nagród
organizacyjnych (Angle, Perry, 1981; Penley, Gould, 1988).
Drugi wymiar, tzw. przywi!zanie trwa e, ma charakter
instrumentalno-kalkulatywny. Jednostka czuje si& zwi!zana z organizacj!, bo szacuje wysokie koszty odej"cia z niej
i odczuwa zewn&trzn! presj& pozostania w niej (Meyer,
Allen, 1991; Mayer, Schoorman, 1992). Trzeci wymiar,
przywi!zanie normatywne, dotyczy zgodno"ci systemu
warto"ci i przekona$ jednostki z warto"ciami organizacji.
Ten typ przywi!zania jest oparty na d!%eniu do zachowania
spójnego z indywidualnym systemem warto"ci zinternalizowanym w procesach socjalizacji jednostki (Meyer, Allen,
1991; Mayer, Schoorman, 1992; O’Reilly, Chatman, 1986;
Penley, Gould, 1988).
Nasze badania zosta y oparte na koncepcji Meyera i Allen
(1991). Ich popularny i integruj!cy g ówne podej"cia trójczynnikowy model traktuje przywi!zanie organizacyjne
jako si & identyfikacji oraz wi&zi jednostki z okre"lon!
organizacj!, a tak%e gotowo"# jednostki do podejmowania
wysi ku na rzecz danej organizacji i ch&# pozostawania
w niej (Ba$ka i in., 2002). W ramach przywi!zania organizacyjnego Meyer i Allen wyeksponowali trzy komponenty
ró%nicuj!ce to przywi!zanie ze wzgl&du na jego )ród o
(wewn&trzne i zewn&trzne wobec jednostki) oraz rodzaj
oceny tego motywu przez jednostk&. Wszystkie trzy formy
przywi!zania mog! zdaniem badaczy wyst&powa# równocze"nie. Pierwszy jest sk adnik afektywny, tzw. przywi!zanie afektywne (affective commitment), czasami opisywane
jako identyfikacja, i zaanga%owanie oznaczaj!ce pozytywn!
relacj& emocjonaln!, jak! pracownik ma wzgl&dem swojej
organizacji. W ramach tego komponentu przywi!zania
organizacyjnego podstaw! pozostawania w danej organizacji
i anga%owania si& w jej funkcjonowanie jest wewn&trzna
ch&# jednostki i jej pragnienie oparte na pozytywnym
afekcie („pracuj& tutaj, bo tego chc& i to lubi&”). W innych
opracowaniach autorzy zwracaj! uwag& na silny zwi!zek afektywnego przywi!zania z odczuwaniem stanów
przyjemno"ci czy satysfakcji z pracy w danej organizacji
(Meyer, Herscovitch, 2001, za: González, Guillén, 2008)
oraz osobist! etyk! pracy (Buchanan, 1974; Kidron, 1978,
za: Meyer, Allen, 1991).
Drugi sk adnik, który jest odpowiedzialny za przywi!zanie
organizacyjne, to "wiadomo"# ewentualnych kosztów, które
pracownik musia by ponie"#, opuszczaj!c organizacj&, albo
obecno"# konkretnych potrzeb, nacisków i zobowi!za$,
których „obs uga” pozwala zapewni# mu wykonywanie
pracy w danej organizacji. Sk adnik ten jest nazwany
przywi!zaniem trwa ym (continuance commitment lub
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alienative commitment)) i wi!%e si& ze zjawiskiem opisywanym przez koncepcj& zak adów dodatkowych Beckera
(Becker, 1960; Kanter, 1968, za: Spik, Klincewicz, 2008).
Przywi!zanie to ma charakter instrumentalny i jego wyga"ni&cie, wówczas gdy jest ono jedyn! form! przywi!zania,
prawdopodobnie skutkuje odej"ciem jednostki z organizacji.
Przywi!zanie trwa e jest rezultatem oddzia ywania na osob&
czynników zewn&trznych i kontekstowych, np. systemu
nagród organizacyjnych i sytuacji na rynku pracy, a nie
wp ywem czynników natury wewn&trznej. Zdaniem niektórych badaczy przywi!zanie trwa e wyja"nia raczej,
dlaczego jednostki decyduj! si& pozosta# w organizacji
(por. calculative involvement, za: Hrebiniak, Aluto, 1972)
ani%eli ich przywi!zanie organizacyjne (Ko, Price, Mueller,
1997, za: González, Guillén, 2007).
Trzeci komponent oznacza przywi!zanie regulowane
przez stany to%same z poczuciem moralnego obowi!zku
i jest okre"lany jako przywi!zanie normatywne (normative commitment). Jest ono wywo ywane wewn&trznymi
naciskami jednostki na wype nienie powinno"ci wobec
siebie, innych osób, instytucji, spo ecze$stwa, kraju itd.
Zwi!zane jest tak%e z d!%eniem jednostki do doskonao"ci i samorealizacji (González, Guillén, 2007; Meyer,
Herscovitch, 2001). Jednostka racjonalnie akceptuje cele,
warto"ci i kierunki dzia ania organizacji, a jednocze"nie
postrzega swoje uczestnictwo w niej jako rodzaj moralnego
zobowi!zania, którego powinna dotrzyma#, niezale%nie od
korzy"ci i nagród, jakie uzyskuje od organizacji (Ba$ka
i in., 2002). Czasami przywi!zanie to jest okre"lane jako
przywi!zanie moralne, gdy jednostka zintegrowa a warto"ci
i cele organizacyjne ze swoj! to%samo"ci! (Hall, Schneider,
Nygen, 1970, za: Kidron, 1978).
Przywi!zanie organizacyjne mo%e wyja"nia# przyczyny
zachowa$ obywatelskich w organizacji oraz proorganizacyjnych zachowa$ nieetycznych. Zachowania obywatelskie
wpisuj! si& w coraz powszechniejsze ze strony pracodawcy
oczekiwania, %e pracownicy powinni przejawia# pewne
nadzwyczajne i nieopisane zakresem czynno"ci zachowania
lojalno"ciowe i innowacyjne (np. gotowo"# do niesienia
pomocy mniej do"wiadczonym pracownikom, akceptacja
pracy po godzinach bez dodatkowego wynagrodzenia,
spontaniczne dzia ania zwi&kszaj!ce efektywno"# i wydajno"#, zgoda na obni%enie wynagrodzenia bez obni%ania
jako"ci i ilo"ci wykonanej pracy w sytuacji przej"ciowych
trudno"ci firmy itd.). Rezultaty bada$ potwierdzaj!, %e
opisane wy%ej przyk ady zachowa$ obywatelskich koreluj!
dodatnio z przywi!zaniem organizacyjnym (González,
Guillén, 2008).
Gotowo"# pracownika do podejmowania nieetycznych
zachowa$ proorganizacyjnych (unethical pro-organizational
behavior) jest definiowana jako sk onno"# jednostki do tego,
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aby zachowa# si& nieetycznie na korzy"# swojej organizacji
(np. „rozmin! bym si& z prawd!, aby poprawi# wizerunek
czy wynik finansowy mojej firmy”). Jak wynika z obserwacji praktyki zarz!dzania, czasami tego typu zachowania
mog! stanowi# nieformalne oczekiwania pracodawcy wobec
pracowników. Badania pokazuj! (zob. Umphress i in., 2010),
%e identyfikacja z organizacj! oraz przekonanie jednostki
o warto"ci pozytywnego odwzajemniania si& zwi&kszaj!
jej gotowo"# do podejmowania nieetycznych zachowa$
na rzecz organizacji. Osoby, które silnie identyfikuj! si&
z organizacj! oraz odczuwaj! wobec niej zobowi!zanie
i wdzi&czno"#, s! w stanie cz&"ciej podejmowa# na rzecz
swojej organizacji zachowania nieetyczne. Meyer i Allen
(1991) wymieniaj! w"ród )róde przywi!zania normatywnego inwestycje, jakie organizacja czyni wzgl&dem
pracownika (np. finansowanie studiów podyplomowych,
które podj! pracownik). W takiej sytuacji pracownicy na
ogó odczuwaj! wdzi&czno"# wobec organizacji (tutaj wa%n!
rol& odgrywaj! normy wzajemno"ci), co mo%e wywo ywa#
ich wy%sz! gotowo"# do zachowa$ nieetycznych na jej
rzecz. Mo%na zatem przypuszcza#, %e przywi!zanie organizacyjne zwi&ksza gotowo"# do podejmowania nieetycznych
zachowa$ proorganizacyjnych (por. Umphress i in., 2010).
Etyka pracy a przywi zanie organizacyjne
i gotowo!" do podejmowania
nieetycznych zachowa# proorganizacyjnych
Zaproponowana przez Cherringtona (1980) koncepcja
etyki pracy traktowa a przywi!zanie organizacyjne jako
sk adnik tej%e. Uj&cie to wychodzi poza definicj& tego
konstruktu przyjmowan! przez Maxa Webera (2011).
Cherrington w ramy etyki pracy wpisa bowiem obowi!zek
lojalno"ci wobec w asnej organizacji. Obowi!zek ci&%kiej pracy oznacza tu wi&c tak%e obowi!zek intensywnej
pracy dla danej organizacji. Pó)niejsze badania wskazuj!
jednak, %e etyka pracy i przywi!zanie organizacyjne s!
odr&bnymi konstruktami (Brown, 1996; Paullay, Alliger,
Stone-Romero, 1994). Kidron (1978) przedstawi etyk& pracy jako predyktor przywi!zania organizacyjnego.
Replikuj!c badania Dubina i in. (1975, za: Kidron, 1978)
i analizuj!c prace Werkmeistera (1967, za: Kidron, 1978)
Kidron potwierdzi , %e pracownicy traktuj!cy prac& jako
centraln! warto"# %yciow! s! silniej przywi!zani organizacyjnie, przy czym przywi!zanie to jest oparte na identyfikacji z celami i warto"ciami organizacji (przywi!zanie
afektywne i normatywne), a nie na kalkulacji (przywi!zanie
trwa e). To ostatnie nie jest jego zdaniem zwi!zane z etyk!
protestanck!, ale wynika z pragmatycznej i „biznesowo”
zorientowanej natury jednostki. Inny model przedstawi
Brown (1996), który wymiary etyki pracy traktuje jako
predyktory zaanga%owania w prac& (job involvement),

rozpatrywanego jako identyfikacja z czynno"ciami pracy
wyznaczaj!ca identyfikacj& z organizacj!, czyli przywi!zanie organizacyjne (organizational commitment).
Operacjonalizacja moralna poj&cia organizational commitment (nawi!zuj!ca do etyki pracy – przyp. aut.) zastosowana przez Barge’a i Schluetera (1988) k adzie nacisk
na identyfikacj&. Identyfikacja jest tutaj stopniem, w jakim
pracownicy traktuj! cele i warto"ci organizacji jako w asne
i zgodne z w asn! etyk!. Meyer i Allen (1991) traktuj! etyk&
pracy (rozumian! jako przekonania b&d!ce odbiciem norm
spo ecznych nakazuj!cych zwi&kszenie zaanga%owania
w prac& – przyp. aut.) jako predyktor przywi!zania afektywnego. Podobnie, jako predyktor tego przywi!zania, etyk&
pracy przedstawi Lee (1971, za: Buchanan, 1974), który
uwa%a , %e istot! wyznawania etyki pracy przez pracownika jest do"wiadczanie przez niego poczucia sensu pracy.
Rozpatruj!c etyk& pracy jako system przekona$, mo%na
zak ada# zatem, %e system ów wyznacza przekonania
i postawy wyra%aj!ce potrzeb& przywi!zywania si& do organizacji, a nast&pnie gotowo"# do podejmowania zachowa$
nieetycznych. Orientacje normatywne (wiedza normatywna
sk adaj!ca si& z poj&# „jak powinno by#”), nakazuj!ce
intensywn! prac& i osi!ganie w niej wysokich standardów
(etyka pracy), mog! oznacza# te% dok adne wywi!zywanie
si& z ról organizacyjnych i zwi&ksza# identyfikacj& z organizacj!. W akcentowanej przez etyk& pracy definicji „rzetelnej
pracy” mog! mie"ci# si&: dok adne wywi!zywanie si& z ról
organizacyjnych oraz lojalno"# wobec pracodawcy. Takie
kategorie mog! wyznacza# przywi!zanie do organizacji
(Cherrington, 1980) i w konsekwencji wr&cz zwi&ksza#
sk onno"# do ca kowitego po"wi&cania si& jednostki na
rzecz organizacji, przejawiaj!cego si& równie% w podejmowaniu dzia a$ nieetycznych, takich jak ok amywanie
klientów. Z drugiej strony mieszcz!ce si& w ramach etyki
pracy przekonania, %e praca jest obowi!zkiem moralnym
oraz %e ludzie powinni by# uczciwi w relacjach z innymi,
a tak%e gotowo"# do podejmowania zachowa$ moralnych, nieszkodz!cych innym, powinny zmniejsza# takie
po"wi&cenie.
Zwa%aj!c na powy%sze rozwa%ania oraz na badania
Umphress i wspó pracowników (2010), mo%na zak ada#,
%e z jednej strony etyka pracy, zwi&kszaj!c przywi!zanie
organizacyjne, podwy%sza gotowo"# do podejmowania
zachowa$ nieetycznych na rzecz organizacji, a z drugiej
zmniejsza j! (szczególnie wymiar: gotowo"# do moralnego post&powania). Jednak%e pewne wymiary etyki pracy,
takie jak warto"ciowanie ci&%kiej pracy (w tym sukcesu),
mog! t& gotowo"# zwi&ksza# nawet bezpo"rednio, gdy%
w cytowanych badaniach skupianie si& na w asnej karierze
pozwala o podejmowa# nieetyczne zachowania na rzecz
organizacji.
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CEL BADA$ I HIPOTEZY BADAWCZE
Celem bada$ by o zaprezentowanie zwi!zków mi&dzy
przywi!zaniem organizacyjnym a etyk! pracy. Opieraj!c
si& na modelach teoretycznych etyki pracy i przywi!zania organizacyjnego, przyj&to za o%enie, %e wymiary
etyki pracy jako system postaw wobec niej maj! wp yw
na przywi!zanie organizacyjne zarówno globalnie, jak
i w poszczególnych wymiarach tego przywi!zania. Przyj&to
nast&puj!ce hipotezy:
hipoteza 1: etyka pracy koreluje pozytywnie z przywi!zaniem organizacyjnym.
Zwa%aj!c na przytoczone wy%ej koncepcje i definicje
etyki pracy (Buchanan, 1974; Cherrington, 1980; Kidron,
1978; Miller i in., 2002) oraz badania empiryczne w tym
zakresie, oczekiwano przede wszystkim zwi!zków mi&dzy
wymiarami etyki pracy a przywi!zaniem afektywnym
i normatywnym:
hipoteza 2: etyka pracy koreluje pozytywnie z przywi!zaniem afektywnym;
hipoteza 3: etyka pracy koreluje pozytywnie z przywi!zaniem normatywnym.
Oczekiwano, %e wymiary: traktowanie pracy jako centralnej warto"ci w %yciu, wiara w sens ci&%kiej pracy oraz
niech&# do marnowania czasu i odraczanie gratyfikacji b&d!
relatywnie silniej korelowa# z przywi!zaniem ni% pozosta e
wymiary etyki pracy. Przewidywano, %e przywi!zanie trwa e
wykazuje s absze zwi!zki lub brak zwi!zków z etyk! pracy
w porównaniu do pozosta ych sk adników przywi!zania
(por. Ba$ka i in., 2002):
hipoteza 4: etyka pracy koreluje s abiej z przywi!zaniem
trwa ym.
Oczekiwano tak%e, %e etyka pracy koreluje s abo i g ównie
negatywnie z gotowo"ci! do podejmowania nieetycznych
zachowa$ proorganizacyjnych (NZPO):
hipoteza 5: etyka pracy koreluje s abo i g ównie negatywnie
z proorganizacyjnymi zachowaniami nieetycznymi.
Zak adano przede wszystkim istnienie negatywnego
zwi!zku NZPO z gotowo"ci! do moralnego post&powania
oraz pozytywnego z warto"ciowaniem ci&%kiej pracy.
Oczekiwano, %e wymiary etyki pracy, takie jak ci&%ka
praca, traktowanie pracy jako centralnej warto"ci, niech&#
do marnowania czasu oraz odraczanie gratyfikacji s! predyktorami przywi!zania organizacyjnego. Przewidywano
tak%e, %e wymiary etyki pracy oraz sk adniki przywi!zania
organizacyjnego s! predyktorami gotowo"ci do podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych. Precyzuj!c,
oczekiwano, %e wymiary etyki pracy (z wyj!tkiem warto"ciowania ci&%kiej pracy) s! zwi!zane z ni%szym nat&%eniem
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tej gotowo"ci, sk adniki przywi!zania organizacyjnego za"
z wy%szym jej nat&%eniem.
Na podstawie bada$ (przegl!d: zob. Meyer, Allen, 1991)
spodziewano si& tak%e zwi!zków przywi!zania organizacyjnego ze zmiennymi demograficznymi oraz organizacyjnymi
(takimi jak p e#, wielko"# firmy, zajmowane stanowisko).

METODA
Osoby badane
W celu przedstawienia zwi!zków etyki pracy z przywi!zaniem organizacyjnym i gotowo"ci! do podejmowania
nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych przebadano
321 osób pracuj!cych w ma ych, "rednich i du%ych przedsi&biorstwach na Górnym 'l!sku i w Ma opolsce. G ównym
kryterium uczestnictwa w badaniu by sta% pracy powy%ej
dwóch lat w danej organizacji oraz w przypadku samozatrudnionych dwa lata pracy dla danej organizacji (firmy). W próbie znalaz o si& 195 kobiet (61%) i 126 m&%czyzn (39%).
Przeci&tny wiek osób badanych wynosi 33 lata, badania
obj& y grup& osób od 20 do 60 lat. Wi&kszo"# badanych
mia a wykszta cenie co najmniej "rednie (178 osób badanych – 55% – legitymowa o si& wykszta ceniem "rednim
i 118 osób wy%szym– 37%), 20 osób mia o wykszta cenie
zawodowe (6%). Tylko cztery osoby zako$czy y edukacj&
na szkole podstawowej. Badania przeprowadzono w latach
2013 i 2014.
Narz%dzia
Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Jest to
polska adaptacja Multidimensional Work Ethic Profile
(Miller i in., 2002) opracowana przez Chudzick!-Czupa &
i Grabowskiego (2010; Grabowski, Chudzicka-Czupa a,
2015). W badaniach pos u%ono si& skrócon! wersj! tego
kwestionariusza (WPEP-s). Wykorzystuj!c wyniki bada$
przeprowadzonych na próbach 291 studentów oraz 317
i 449 pracowników, ka%d! z siedmiu skal skrócono do
pi&ciu pozycji. Kryteriami pozostawienia danej pozycji
w skali by y kolejno: moc dyskryminacyjna pozycji [itemów;
Skorygowane wspó czynniki korelacji item–skala (SKIS)],
ich adunki czynnikowe oraz tre"#. W sumie skrócona
wersja skali sk ada si& z 35 pozycji oraz z siedmiu skal
(zob. Grabowski, 2014):
, ci&%ka praca (CP) – wiara w cnoty ci&%kiej pracy,
przekonanie, %e taka praca prowadzi do sukcesu i pozwala
poradzi# sobie z trudno"ciami w %yciu (# = 0,86);
$ praca jako centrum %ycia (PC) – traktowanie pracy
jako centralnej warto"ci w %yciu, której wykonywanie
daje zadowolenie i spe nienie; przekonanie, %e praca jest
sposobem radzenia sobie z problemami w %yciu (# = 0,76);
$ niech&# do marnowania czasu (NMC) – przekonanie
o warto"ci efektywnego wykorzystywania czasu (# = 0,69);
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$ niech&# do czasu wolnego (NCW) – dezaprobata
aktywno"ci czasu wolnego (# = 0,76);
$ odraczanie gratyfikacji (OG) – przekonanie o warto"ci
nagród umieszczanych w przysz o"ci (# = 0,80);
$ moralno"#/etyka (ME) – gotowo"# do uczciwego
post&powania wobec innych (# = 0,65);
$ poleganie na sobie samym/niezale%no"# (PS) – przekonanie, %e w pracy nale%y liczy# na siebie (# = 0,81).
Skrócona wersja WPEP-s charakteryzuje si& zadowalaj!c!
rzetelno"ci! (wska)niki - Cronbacha obliczone w danej
próbie podano w nawiasie) oraz trafno"ci!. Zweryfikowano
tak%e trafno"# czynnikow!. Konfirmacyjna analiza WPEP-s
przeprowadzona na tej próbie wykaza a zadowalaj!ce
dopasowanie siedmioczynnikowego modelu do danych
uzyskanych za pomoc! badania skalami tego kwestionariusza [%2 (df) = 1110,02 (539), RMSEA = 0,058; CFI =
0,93; NFI = 0,88; oznaczenia: zob. Konarski, 2009].
Do pomiaru nasilenia ka%dego z siedmiu wymiarów etyki
pracy zastosowano zestaw pi&ciopunktowych skal typu
Likerta, gdzie zadaniem osoby badanej jest wybór odpowiedzi od ca kowicie si& nie zgadzam (CN) do Ca kowicie
si& zgadzam (CZ), gdzie N oznacza nie zgadzam si&,
Z – zgadzam si&, a D odnosi si& do odpowiedzi trudno
powiedzie'. W ramach analizy statystycznej poszczególnym
kategoriom odpowiedzi przyporz!dkowano nast&puj!ce
warto"ci: CN – 1, N – 2, D – 3, Z – 4, CZ – 5. W obliczeniach pos ugiwano si& tak%e sum! wszystkich itemów, co
stanowi tzw. globalny wska)nik WPEP.
Skala przywi zania do organizacji (SPO). Jest to polska
adaptacja skali Meyera i Allen (1991; Allen Meyer, 1996)
w opracowaniu Ba$ki, Wo owskiej i Bazi$skiej (2002).
Zarówno oryginalne narz&dzie, jak i polska adaptacja
charakteryzuj! si& satysfakcjonuj!cymi w a"ciwo"ciami
psychometrycznymi (zob. Ba$ka i in., 2002). Skala ta opiera
si& na trójwymiarowym modelu przywi!zania do organizacji. Autorzy opisuj! przywi!zanie afektywne, normatywne
oraz trwa e. Narz&dzie sk ada si& z 18 pozycji, przy tym
na ka%dy z trzech wymiarów (podskal) przypada po sze"#
pozycji. Sumuj!c wyniki z trzech podskal, otrzymuje si&
wynik globalny – wska)nik przywi!zania organizacyjnego
(PO). Badani ustosunkowuj! si& do tych pozycji za pomoc!
siedmiostopniowej skali od 1 do 7 (1 oznacza ca kowicie
si& nie zgadzam, 7 – zgadzam si& w pe ni). W naszych
badaniach skale uzyska y porównywalne wspó czynniki
# Cronbacha: PA: # = 0,87; PT: # = 0,73; PN: # = 88.
W obliczeniach pos ugiwano si& tak%e sum! wszystkich
itemów, co stanowi tzw. globalny wska)nik przywi!zania
organizacyjnego (PO).

Nieetyczne zachowania proorganizacyjne (NZPO).
Jest to zestaw sze"ciu stwierdze$ do badania gotowo"ci do
podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych,
w opracowaniu Umphress i wspó pracowników (2010)
i t umaczeniu Chudzickiej-Czupa y, Paruzel-Czachury
oraz Grabowskiego (Grabowski, Chrupa a-Pniak, Chudzicka-Czupa a, Paruzel-Czachura, w przygotowaniu).
Zgodno"# wewn&trzna dla tego zestawu wynios a - = 0,89.
Przyk adowe stwierdzenia sk adaj!ce si& na ten zestaw to:
„Zdecydowa bym rozmin!# si& z prawd!, aby poprawi#
wizerunek mojej firmy”, „Je"li pomog oby to mojej firmie,
wyolbrzymi bym przed klientami prawd& o jej produktach
lub us ugach”. Badani ustosunkowuj! si& do tych pozycji
za pomoc! siedmiostopniowej skali od 1 do 7 (1 oznacza
ca kowicie si& nie zgadzam, 7 – zgadzam si& w pe ni).
Test jednowymiarowo"ci, polegaj!cy na przeprowadzeniu konfirmacyjnej analizy czynnikowej sprawdzaj!cej
dopasowanie jednoczynnikowego modelu do danych,
pokaza nast&puj!ce miary dopasowania .2 (df) = 74,04 (9),
RMSEA = 0,15, CFI = 0,96, NFI = 0,96; SRMR = 0,047.
Bior!c jako kryterium jednowymiarowo"ci skali warto"#
SRMR (mniejsza ni% 0,08; zob. Hattie, 1985; Konarski,
2009; Song, Singh, Singer, 1994) mo%na stwierdzi#, %e
NZPO jest skal! jednowymiarow!.

WYNIKI
Aby odpowiedzie# na pytanie o zwi!zki przywi!zania organizacyjnego z etyk! pracy, najpierw obliczono
wspó czynniki korelacji mi&dzy poszczególnymi skalami
badanych zmiennych oraz wska)nikami globalnymi (sumy
skal PO oraz WPEP-s, zob. tabela 1).
Przywi!zanie organizacyjne (wska)nik globalny PO)
koreluje umiarkowanie (warto"# powy%ej 0,2) z etyk!
pracy (wska)nikiem globalnym etyki pracy WPEP-s)
oraz skalami: praca jako centrum (PC) i ci&%k! prac!
(CP), nieco s abiej z odraczaniem gratyfikacji (OG) oraz
z niech&ci! do marnowania czasu (NMC). Przywi!zanie
organizacyjne (PO) koreluje nisko i nieistotnie z niech&ci!
do czasu wolnego (NCW). Analiza nie wykaza a w a"ciwie
%adnego zwi!zku mi&dzy PO a poleganiem na sobie (PS)
oraz deklarowaniem gotowo"ci do moralnego post&powania
(ME). Przywi!zanie normatywne (PN) koreluje umiarkowanie z globalnym wska)nikiem etyki pracy, wymiarami:
PC, CP, OG oraz s abiej z NCW i NMC. Przywi!zanie
trwa e (PT) koreluje s abiej (ni% PA i PN) z globalnym
wynikiem WPEP-s i wymiarem PC etyki pracy oraz nisko
(warto"# 0,1) z NMC i OG, nisko i nieistotnie z PS, ME
i CP oraz bardzo nisko z NCW. Przywi!zanie afektywne
(PA) koreluje z wymiarami etyki pracy podobnie jak PN,
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Tabela 1
Korelacje mi&dzy wska(nikiem globalnym i skalami przywi"zania do organizacji (SPO) a wska(nikiem globalnym i skalami
etyki pracy (WPEP-s) N = 321
M

SD

PA

PT

PN

PO

NZPO

CP

17,58

4,19

–0,21***

–0,09***

–0,27***

0,22***

–0,12***

PC

18,80

3,68

–0,32***

–0,15***

–0,31***

0,30***

–0,07***

NMC

18,42

3,24

–0,18**

–0,11***

–0,13***

0,16***

–0,02***

NCW

13,34

3,60

–0,14***

–0,05***

–0,16***

0,10***

–0,10***

OG

17,70

3,90

–0,15***

–0,11***

–0,23***

0,19***

0,01***

PS

20,50

3,08

–0,02***

–0,10***

–0,05***

0,01***

–0,08***

ME

21,68

3,19

–0,04***

–0,10***

–0,03***

0,04***

–0,34***

WPEP

128,02

15,06

–0,25***

–0,14***

–0,26***

0,25***

–0,10***

PA

23,96

8,08

PT

25,46

7,05

–0,63***

PN

21,58

8,31

–0,86***

–0,57***

PO

71,00

20,93

–0,94***

–0,81***

–0,92***

NZPO

17,83

7,68

–0,30***

–0,26***

–0,34***

0,34***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
Legenda: CP – ci&%ka praca; PC – praca jako centrum; NMC – niech&# do marnowania czasu; NCW – niech&# do czasu wolnego; OG – odraczanie
gratyfikacji; PS – poleganie na sobie; ME – moralno"#/etyka; PA – przywi!zanie afektywne; PT – przywi!zanie trwa e; PN – przywi!zanie normatywne; PO – przywi!zanie organizacyjne; NZPO – gotowo"# do podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych.

Tabela 2
Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej: porównanie dopasowania alternatywnych modeli czynnikowych (SPO) N = 321
Model

2

df

2/df

RMSEA

CFI

NFI

SRMR

!

2

Jednoczynnikowy

730,56*

135

5,41

0,12

0,95

0,94

0,080

67,32*

Trójczynnikowy

663,24*

132

5,02

0,11

0,95

0,94

0,073

–

* p < 0,001.

czyli umiarkowanie z globalnym WPEP-s, PC, CP, oraz
nieco s abiej z NMC, OG i NCW. Otrzymany wzorzec
zale%no"ci pokrywa si& z tym uzyskanym w badaniach
ameryka$skich (por. Meriac, Woehr, Gorman, Thomas,
2013). Jak wynika z tabeli 1, s absze zwi!zki z wymiarami
etyki pracy wykazuje przywi!zanie trwa e, a nieco silniejsze
przywi!zanie normatywne oraz przywi!zanie afektywne.
Wymiarem etyki pracy, który relatywnie silniej koreluje
z przywi!zaniem jest traktowanie pracy jako centralnej
warto"ci w %yciu (PC). NZPO koreluje z etyk! pracy
nisko, negatywnie i nieistotnie. Istotne korelacje otrzymano
mi&dzy NZPO a ME (umiarkowana korelacja negatywna)
oraz CP (niska korelacja pozytywna). PO koreluje z NZPO

pozytywnie i umiarkowanie, relatywnie s absz! korelacj&
z t! gotowo"ci! wykazuje przywi!zanie trwa e.
W badanej próbie uzyskano wysokie korelacje mi&dzy skalami przywi!zania organizacyjnego (zob. tabela 1). Sugeruje
to, %e przywi!zanie organizacyjne jest jednym wymiarem,
a nie syndromem trzech wymiarów. Aby sprawdzi#, czy
uprawnione jest wykorzystywanie trzech skal w ramach
analizy statystycznej, przeprowadzono konfirmacyjn!
analiz& czynnikow! (CFA), weryfikuj!c dopasowanie do
kowariancji pozycji kwestionariusza SPO dwóch modeli:
jednoczynnikowego oraz trójczynnikowego (zob. tabela 2).
Jak wynika z tabeli 2, modelem lepiej dopasowanym
do danych jest model trójczynnikowy. Chocia% warto"#
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"redniokwadratowego b &du aproksymacji lub pierwiastka kwadratu tego b &du RMSEA nie osi!gn& a warto"ci
dopuszczalnej 0,080, osi!gn! j! za to wystandaryzowany
pierwiastek "redniego kwadratu reszt sRMR, a ró%nica
warto"ci /%2 jest statystycznie istotna (Konarski, 2009;
Schermelleh-Engel, Moosbrugger, Müller, 2003). Zwa%aj!c
na warto"ci indeksu wzgl&dnego dopasowania CFI oraz NFI,
tak%e model jednoczynnikowy mo%na uzna# za dopuszczalny. Zdecydowano jednak, %e dalsza analiza b&dzie oparta
na wynikach trzech skal SPO, ró%nica warto"ci %2 wskaza a
bowiem jednoznacznie na lepsze dopasowanie modelu
trójczynnikowego do danych.

W ramach drugiego etapu analizy wyników bada$ pos u%ono si& analiz! regresji wielorakiej hierarchicznej.
Opieraj!c si& na koncepcjach teoretycznych etyki pracy
i przywi!zania organizacyjnego, sk adniki etyki pracy
potraktowano jako zmienne wyja"niaj!ce, poszczególne
skale PO natomiast jako zmienne wyja"niane. Zbudowano
cztery modele, w których wykorzystano wska)nik globalny PO oraz jego podskale. Wprowadzano dwa bloki
zmiennych. Pierwszym blokiem by y zmienne demograficzne, zawodowe i organizacyjne (ZDZO): p e#; wiek;
wykszta cenie; sta% pracy; wielko"# firmy (organizacji),
czyli liczba osób zatrudnionych; status (rodzaj zatrudnienia:

Tabela 3
Wymiary etyki pracy a przywi"zanie organizacyjne – analiza regresji wielorakiej hierarchicznej (N = 321). Dwa bloki zmiennych: (1) zmienne demograficzne, zawodowe i organizacyjne (ZDZO) oraz (2) wymiary etyki pracy
R2

PO

1. ZDZO
P$e% (0,16**)
Wielko&% Þrmy (–0,17**)
Stanowisko (–0,15**)
Zasi'g Þrmy (–0,12*)

0,39

0,15

0,15***

5,62***

0,13

2. Wymiary etyki pracy
PC (0,26***)

0,50

0,25

0,10***

5,94***

0,21

1. ZDZO
P$e% (0,20***)
Wielko&% Þrmy (–0,19***)
Status (–0,11*)
Stanowisko (–0,16**)

0,41

0,17

0,17***

6,16***

0,14

2. Wymiary etyki pracy
PC (0,29***)
PS (–0,12*)

0,52

0,27

0,10***

6,59***

0,23

1. ZDZO
Sta" pracy (0,23***)
Zasi'g Þrmy (–0,13*)

0,35

0,12

0,12***

4,21***

0,09

2. Wymiary etyki pracy
NCW (–0,14*)

0,41

0,17

0,05***

3,60***

0,12

1. ZDZO
P$e% (0,19***)
Wielko&% Þrmy (–0,17**)
Stanowisko (–0,12*)

0,38

0,15

0,15***

5,26***

0,12

2. Wymiary etyki pracy
PC (0,26***)
OG (0,13*)
PS (–0,14*)

0,53

0,28

0,14***

7,05***

0,24

PT

PN

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
Legenda: SR2 – skorygowany R2; F – test F modelu.

F

SR2

Numer bloku, zmienne niezale"ne (!)
(pokazano tylko istotne wska#niki beta)

PA

R

!R2

Zmienna zale"na
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samozatrudnienie, etat, umowa cywilnoprawna); stanowisko
(kierownicze, pracownik biurowy, specjalista, pracownik
produkcyjny), zasi&g firmy (krajowy, mi&dzynarodowy);
liczba miejsc i typów pracy w karierze zawodowej. Drugim
blokiem by y skale WPEP-s, czyli poszczególne wymiary
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etyki pracy. Wprowadzenie tego bloku wi!za o si& z istotnym przyrostem R2, w przypadku globalnego wska)nika
PO oraz trzech skal SPO: PA, PT i PN (zob. tabela 3).
Zmienne demograficzne, zawodowe i organizacyjne (ZDZO) wyja"niaj! od oko o 9 do 14% wariancji

Tabela 4
Analiza dominacji predyktorów przywi"zania organizacyjnego. R2 w modelu z jedn" zmienn" oraz dodatkowe R2 po wprowadzeniu pozosta ych sze)ciu zmiennych niezale*nych; )rednie R2 )wiadczy o istotno)ci danego predyktora w wyja)nianiu
wariancji zmiennej zale*nej
ZZ
PO

PA

PT

PN

R2 jednej zmiennej

Dodatkowe R2 po wprowadzeniu
pozosta$ych zmiennych:

(rednie R2

1. CP

0,050***

0,003

0,0265

2. PC

0,088***

0,036

0,0620

Numer i nazwa zmiennej
niezale"nej

3. NMC

0,025***

0,002

0,0135

4. NCW

0,010***

0,000

0,0050

5. OG

0,036***

0,005

0,0205

6. PS

0,000***

0,005

0,0025

7. ME

0,002***

0,004

0,0030

1. CP

0,045***

0,002

0,0235

2. PC

0,101***

0,043

0,0720

3. NMC

0,032***

0,003

0,0175

4. NCW

0,020***

0,001

0,0105

5. OG

0,023***

0,099

0,0610

6. PS

0,000***

0,007

0,0035

7. ME

0,002***

0,003

0,0025

1. CP

0,009***

0,000

0,0045

2. PC

0,022***

0,010

0,0160

3. NMC

0,013***

0,001

0,0070

4. NCW

0,003***

0,007

0,0050

5. OG

0,013***

0,002

0,0075

6. PS

0,008***

0,000

0,0040

7. ME

0,010***

0,001

0,0055

1. CP

0,074***

0,009

0,0415

2. PC

0,098***

0,035

0,0665

3. NMC

0,016***

0,000

0,0080

4. NCW

0,026***

0,003

0,0145

5. OG

0,054***

0,011

0,0325

6. PS

0,003***

0,011

0,0070

7. ME

0,001***

0,012

0,0065

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 – istotno"# modelu z jedn! zmienn! niezale%n!.
Legenda: ZZ – zmienna zale%na.
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poszczególnych wymiarów przywi!zania organizacyjnego
(w"ród nich zaznaczy y si& p e#, wielko"# firmy, sta% pracy,
stanowisko oraz status i zasi&g firmy). Wi&ksze przywi!zanie
do organizacji przejawiaj! m&%czy)ni, nast&pnie pracownicy
mniejszych firm, zajmuj!cy stanowiska kierownicze oraz
specjali"ci, a tak%e pracownicy firm o zasi&gu krajowym
i osoby samozatrudnione.
Wymiary etyki pracy wyja"niaj! od 3 (PT) do 12% (PN)
przywi!zania organizacyjnego, w tym w najwi&kszym stopniu wariancj& przywi!zania normatywnego (oko o 12%). Do
najwa%niejszych predyktorów nale%!: traktowanie pracy jako
warto"ci centralnej, co pokrywa si& z za o%eniem o moralnym charakterze tego komponentu przywi!zania, nast&pnie
odraczanie gratyfikacji oraz ni%sze nat&%enie polegania
na sobie (predyktor PA i PN) i niech&# do czasu wolnego,
która wyja"nia tylko przywi!zanie trwa e. Wymiary etyki
wyja"niaj! oko o 8% wariancji wszystkich skal PO.
W naszych badaniach najsilniejszym predyktorem przywi!zania organizacyjnego w"ród wymiarów etyki pracy
okaza o si& traktowanie pracy jako warto"ci centralnej, czyli
spostrzeganie jej i my"lenie o niej w kategoriach warto"ci
dominuj!cej nad innymi warto"ciami. Wa%ne okaza y
si& tak%e wymiary: odraczanie gratyfikacji oraz niskie
nat&%enie polegania na sobie. Indywidualizm jest zatem
prawdopodobnie czynnikiem obni%aj!cym przywi!zanie
do organizacji. Do"# interesuj!cym wynikiem jest negatywny zwi!zek niech&ci do czasu wolnego z przywi!zaniem
trwa ym, co oznacza, %e osoby ceni!ce czas wolny s!
w wi&kszym stopniu przywi!zane trwale. Czy%by czas by
dla nich cennym zasobem zapewnianym przez organizacj&?
Ze wzgl&du na do"# znaczne korelacje (przekraczaj!ce
warto"# 0,4) mi&dzy poszczególnymi skalami WPEP, które

wprowadzano do analizy regresji, i zwi!zane z tym trudno"ci w interpretacji rezultatów tej analizy, a tak%e ch&#
unikni&cia opierania si& na fa szywych wynikach analizy
regresji (Christopher, Zabel, Jones, 2008), kolejnym krokiem
by o przeprowadzenie tzw. analizy dominacji. Jej celem
by o znalezienie najistotniejszej zmiennej obja"niaj!cej lub
predyktora przywi!zania organizacyjnego (Azen, Budescu,
2003; Budescu, 1993; Eby, Butts, Lockwood, 2003). T&
analiz& przeprowadzono na skalach WPEP-s.
Najpierw zbudowano model regresji z udzia em pojedynczej zmiennej, a nast&pnie wprowadzano do niego
pozosta ych sze"#, obliczaj!c dodatkowe R2, a tak%e "rednie
R2, które "wiadczy o istotno"ci danej zmiennej niezale%nej
w wyja"nianiu zmiennej zale%nej. Jak wynika z tabeli 4,
najistotniejsz! zmienn! w modelach regresji, obja"niaj!c!
poszczególne wymiary przywi!zania, okaza si& wymiar
PC, czyli stawianie pracy w centrum %ycia. Drug! tak!
zmienn! jest odraczanie gratyfikacji (OG) dla PA, a tak%e
wymiar ci&%kiej pracy (CP) dla PN.
W ramach trzeciego etapu bada$ weryfikowano hipotezy
dotycz!ce wp ywu etyki pracy i przywi!zania organizacyjnego na gotowo"# do podejmowania nieetycznych zachowa$
na rzecz organizacji (NZPO). Ponownie pos u%ono si&
analiz! regresji wielorakiej hierarchicznej. Sk adniki etyki
pracy oraz przywi!zania organizacyjnego potraktowano
jako zmienne wyja"niaj!ce, NZPO natomiast jako zmienn!
wyja"nian!. Do modelu wprowadzano trzy bloki zmiennych. Pierwszym blokiem by y, tak jak w drugim etapie,
analizy zmienne demograficzne, zawodowe i organizacyjne (ZDZO). Drugim blokiem by y skale WPEP-s, czyli
poszczególne wymiary etyki pracy, trzecim za" sk adniki
PO. Model uwzgl&dniaj!cy ZDZO okaza si& nieistotny, cho#

Tabela 5
Wymiary etyki pracy i przywi"zania organizacyjnego a NZPO – analiza regresji wielorakiej hierarchicznej (N = 321). Trzy
bloki zmiennych: (1) zmienne demograficzne, zawodowe i organizacyjne (ZDZO); (2) wymiary etyki pracy oraz (3) sk adniki
przywi"zania organizacyjnego
Zmienna zale"na
NZPO

Numer bloku, zmienne niezale"ne (!)
Ukazano tylko istotne wska#niki beta

R

R2

!R2

F

SR2

1. ZDZO
P$e% (0,20***)

0,23

0,05

0,05***

1,65 n.i.

0,02

2. Wymiary etyki pracy
CP (0,25***)
NCW (–0,14*)
ME (–0,40***)

0,46

0,21

0,16***

4,85***

0,17

3. Sk$adniki PO
PN (0,21***)

0,55

0,30

0,09***

6,53***

0,26

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.i. – model nieistotny.
Legenda: SR2 – skorygowany R2; F – test F modelu.
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wi&ksz! gotowo"# do podejmowania nieetycznych zachowa$
proorganizacyjnych wykazuj! m&%czy)ni. Wprowadzenie
drugiego i trzeciego bloku wi!za o si& natomiast z istotnym
przyrostem R2 NZPO (zob. tabela 5).
Predyktorami gotowo"ci do podejmowania nieetycznych
zachowa$ na rzecz organizacji okaza y si& warto"ciowanie
ci&%kiej pracy, mniejsza dezaprobata czasu wolnego oraz
mniejsza gotowo"# do moralnego post&powania (oko o
15% wyja"nionej wariancji) oraz przywi!zanie normatywne
(oko o 9% wyja"nionej wariancji). Hipotezy zosta y zatem
potwierdzone: rzeczywi"cie pewne wymiary etyki pracy
(NCW oraz ME) obni%aj! NZPO. Tak jak w drugim etapie
analizy, tutaj tak%e przeprowadzili"my analiz& dominacji,
której wyniki ukazuje tabela 6.
Jak wynika z tabeli 6, najistotniejsz! zmienn! w modelach regresji obja"niaj!c! NZPO okaza si& wymiar ME,
czyli gotowo"# do moralnego post&powania (obni%aj!cy
NZPO). Drug! tak! zmienn! jest PN, nast&pnie PA i PT,
a tak%e warto"ciowanie ci&%kiej pracy.
Ostatnim, dodatkowym krokiem analizy statystycznej
by o przeprowadzenie serii analiz mediacji (Preacher,
Hayes, 2004). Tutaj przedstawiamy tylko istotne wyniki.
Jedna z tych analiz pokaza a, %e zale%no"#: zmienna niezale%na ZN [praca jako centrum (PC)] 0 zmienna zale%na
ZZ (NZPO) (zale%no"# bezpo"rednia C) jest nieistotna
(+ = –0,07), po wprowadzeniu za" mediatora w postaci
przywi!zania normatywnego zale%no"# ta staje si& istotna
(zale%no"# bezpo"rednia po wprowadzeniu mediatora M,
C’: + = –0,20; p < 0,001. Zale%no"# (A) ZN (PC) 0 M (PN)
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+ = 0,31 oraz zale%no"# (B) M (PN) 0 ZZ (NZPO) + = 0,40;
p < 0,001 [Z = 4,57; p < 0,0001; analiza bootstrap dla
5000 próbek pokaza a 95-procentowy przedzia ufno"ci
(PU) 0,15 ÷ 0,40]. Taki wynik sugeruje, %e przywi!zanie
normatywne jest supresorem dla relacji spostrzegania pracy
jako warto"ci centralnej z gotowo"ci! do podejmowania
nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych (por. Cichocka,
Bilewicz, 2010). Podobn! zale%no"# analiza mediacji wykaza a w przypadku relacji ZN (NCW) 0 ZZ (NZPO). Przed
wprowadzeniem mediatora zale%no"# (C) by a nieistotna
(+ = –0,10), po wprowadzeniu mediatora M (PN), sta a si&
istotna (C’: + = –0,16; p < 0,01). Zale%no"# (A) ZN (NCW)
0 M (PN) + = 0,16; p < 0,01 oraz zale%no"# (B) M (PN) 0
ZZ (NZPO) + = 0,34; p < 0,001 (Z = 2,64; p < 0,01; analiza
bootstrap dla 5000 próbek pokaza a 95% PU 0,03 ÷ 0,22).
Mo%na powiedzie#, %e pracownicy normatywnie przywi!zani do organizacji s! gotowi zachowa# si& nieetycznie,
aby wspomóc t& organizacj&, jednak traktowanie pracy jako
centralnej warto"ci oraz niech&# do czasu wolnego wzmacniaj!ce przywi!zanie normatywne obni%aj! tak! gotowo"#.
Analiza mediacji pokaza a te%, %e CP wp ywa na NZPO za
po"rednictwem PN (C: + = 0,12; p < 0,05); C’: + = 0,03
(nieistotna); A: + = 0,27; p < 0,001; B: + = 0,34; p < 0,001;
Z = 3,85; p < 0,0001; analiza bootstrap dla 5000 próbek
pokaza a 95% PU 0,08 ÷ 0,25), mo%na tu mówi# wr&cz
o mediacji ca kowitej. Analiza mediacji obejmuj!ca tak%e
zmienn! ME (Preacher, Hayes, 2008), wykaza a jednak, %e
zale%no"# C’ jest istotna, + = 0,113 (p < 0,05), co wy !cza
tez& o mediacji ca kowitej w przypadku PN.

Tabela 6
Analiza dominacji predyktorów NZPO. R2 w modelu z jedn" zmienn" oraz dodatkowe R2 po wprowadzeniu pozosta ych dziewi&ciu zmiennych niezale*nych; )rednie R2 )wiadczy o istotno)ci danego predyktora w wyja)nianiu wariancji zmiennej zale*nej
R2 jednej zmiennej

Dodatkowe R2 po wprowadzeniu
pozosta$ych zmiennych:

01. CP

0,015***

0,0200

0,0175

02. PC

0,006***

0,0100

0,0080

03. NMC

0,000***

0,0000

0,0000

ZZ

Numer o nazwa zmiennej
niezale"nej

NZPO

(rednie R2

04. NCW

0,009***

0,0100

0,0095

05. OG

0,000***

0,0000

0,0000

06. PS

0,007***

0,0000

0,0035

07. ME

0,113***

0,1000

0,1065

08. PA

0,090***

0,0000

0,0450

09. PT

0,072***

0,0100

0,0410

10. PN

0,117***

0,0100

0,0633

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 – istotno"# modelu z jedn! zmienn! niezale%n!.
Legenda: ZZ – zmienna zale%na.
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DYSKUSJA I WNIOSKI
Etyka pracy i przywi!zanie organizacyjne wykazuj!
w przebadanej przez nas próbie zwi!zki s abe i umiarkowane. W"ród wymiarów etyki pracy na uwag& zas uguje traktowanie pracy jako centrum %ycia. Taka postawa najprawdopodobniej sprzyja przywi!zaniu organizacyjnemu. Oprócz
tej zmiennej – jak pokaza a analiza dominacji – wyró%niaj!
si&: wymiar ci&%kiej pracy oraz odraczanie gratyfikacji.
Wyniki naszych bada$ s! podobne do rezultatów bada$
ameryka$skich i w badaniach islamskiej etyki pracy. Tam
otrzymano podobne wzorce korelacji (Meriac i in., 2013;
Miller i in., 2002; Yousef, 2000). Mo%na tak%e stwierdzi#,
%e w procesie wzbudzania przywi!zania organizacyjnego
zmienne demograficzne i organizacyjne odgrywaj! du%!
rol&, co potwierdza teoretyczne za o%enia o czynnikach
poprzedzaj!cych przywi!zanie. W naszej próbie wi&kszym
poziomem przywi!zania cechuj! si& m&%czy)ni. Czy jest to
wywo ane ró%nicami p ciowymi, czy kulturowymi? A mo%e
pozycj! pracy w systemie warto"ci %yciowych m&%czyzn
w naszej kulturze? Trudno powiedzie#. Bada$ tych nie
mo%na uzna# za odpowied) na to pytanie, gdy% grupa m&%czyzn by a nieco mniejsza. Zaobserwowano tak%e wy%szy
poziom przywi!zania organizacyjnego u pracowników
zatrudnionych w mniejszych organizacjach, zajmuj!cych
stanowiska, które zapewniaj! autonomi& (kierownicze,
specjali"ci) i w firmach krajowych. Wysoki poziom przywi!zania przejawiaj! tak%e osoby samozatrudnione, cho#
w naszych badaniach stanowili wyra)n! mniejszo"#, tylko
23 osoby [wnioskowanie opieramy te% na testach Rozs"dnej
istotnej ró*nicy Tuckeya (dla nierównych prób)]. Wyniki
naszych bada$ potwierdzaj! zatem zasadno"# podj&cia omawianego tematu. Sugerowane s! dalsze analizy dotycz!ce
przywi!zania organizacyjnego i etyki pracy, i to najlepiej
oparte na badaniach wykorzystuj!cych obserwacj& (przywi!zania organizacyjnego), w postaci oceniania, np. poziomu
wykonania poszczególnych zada$ przez danego pracownika
lub ocen 360°, na przyk ad zaanga%owania i sumienno"ci.
Opisywane tu badania opieraj! si& bowiem na badaniach
kwestionariuszowych.
Badania te potwierdzaj! jednak analizy Kidrona (1978)
oraz Browna (1996), które ukaza y etyk& pracy jako orientacj& normatywn! zwi!zan! z wi&kszym przywi!zaniem
do okre"lonej organizacji, szczególnie przywi!zaniem
normatywnym oraz, zgodnie z modelem Meyera i Allen
(1991), afektywnym.
W"ród wymiarów etyki pracy tylko dwa koreluj! z gotowo"ci! do podejmowania nieetycznych zachowa$ na rzecz
organizacji (NZPO). S! to wykazuj!ca z NZPO pozytywn!
korelacj& sk onno"# do warto"ciowania ci&%kiej pracy oraz
wykazuj!ca z NZPO korelacj& negatywn! gotowo"# do

moralnego (uczciwego) post&powania. Przywi!zanie do
organizacji wykazuje pozytywne korelacje z gotowo"ci! do
podejmowania nieetycznych dzia a$ na rzecz organizacji,
stosunkowo silniej koreluje tu przywi!zanie normatywne.
Jak pokazuj! nasze badania, etyka pracy oraz przywi!zanie organizacyjne s! istotnymi predyktorami gotowo"ci
do podejmowania nieetycznych zachowa$ na rzecz organizacji. Warto"ciowanie ci&%kiej pracy, czyli wiara, %e taka
praca prowadzi do sukcesu, raczej sprzyja tej gotowo"ci.
Wynik ten jest zgodny z badaniami Umphress i wspó pracowników (2010), w których czynnikiem sprzyjaj!cym
gotowo"ci do nieetycznych dzia a$ na rzecz organizacji jest
zainteresowanie w asn! karier! i sukcesem. Na podstawie
powy%szych analiz mo%na zaryzykowa# tez&, %e gotowo"#
do podejmowania nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych jest zwi!zana z ni%sz! etyk! pracy (mniejsze przekonanie o tym, %e praca jest centraln! warto"ci!, mniejsza
dezaprobata czasu wolnego oraz mniejsza gotowo"# do
moralnego post&powania) oraz z wi&kszym stopniem orientacji na sukces. Przywi!zanie organizacyjne, szczególnie
to normatywne, prawdopodobnie zwi&ksza gotowo"# do
podj&cia nieetycznych zachowa$ proorganizacyjnych,
cho# zwi!zane z nim (przywi!zaniem) dezaprobata czasu
wolnego i stawianie pracy w centrum %ycia prawdopodobnie t& gotowo"# zmniejszaj!. Zwi!zek normatywnego
przywi!zania z gotowo"ci! do podejmowania nieetycznych
zachowa$ na rzecz organizacji mo%na wyja"ni#, odwo uj!c
si& do norm wzajemno"ci. Pracownik mo%e wykazywa#
wi&kszy poziom przywi!zania normatywnego jako rezultat
wdzi&czno"ci za to, co otrzyma od organizacji (Meyer,
Allen, 1991). Organizacje inwestuj! w pracowników, a ci
odczuwaj! za to wdzi&czno"# i mog! si& odwzajemnia#
podejmowaniem nieetycznych zachowa$ na rzecz organizacji (por. Umphress i in., 2010). W d u%szej perspektywie taka forma odwzajemniania si& mo%e by# jednak
niekorzystna, gdy% mo%e np. nast!pi# utrata przez firm&
wizerunku. Dlatego wa%na jest perspektywa, aby lojalno"#
i przywi!zanie do organizacji wyznacza y dzia ania moralne, zgodne ze standardami etycznymi szerokiego systemu
spo ecznego. Wa%ne, aby w a"ciwe dzia ania organizacyjne
by y jednocze"nie w a"ciwymi dzia aniami spo ecznymi
przejawianymi w danym systemie spo ecznym.
Dzia ania nieetyczne na rzecz organizacji mo%na, zgodnie
z wynikami naszych bada$, traktowa# jako jeden z przejawów przywi!zania i form& zaanga%owania behawioralnego.
Pracownik mocno przywi!zany do organizacji jest w stanie
dzia a# nawet nieetycznie tylko po to, aby zrealizowa# cele
organizacji. Taka gotowo"# jest przejawem silnej identyfikacji pracownika z organizacj! i by# mo%e ch&ci! szybkiego
awansowania w jej ramach (por. Umphress i in., 2010).
Takie nieetyczne zachowania proorganizacyjne s! jednak
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mo%liwe tylko w organizacjach, w których istnieje na nie
przyzwolenie. Kultury organizacyjne akcentuj!ce moralno"# i uczciwo"#, warto"ciuj!ce rzeteln! prac& b&d! takie
zachowania w"ród swoich cz onków znacz!co ogranicza#.
Jak pokaza y przedstawione badania, przeciwdzia a tym
zachowaniom traktowanie pracy jako warto"ci i obowi!zku
oraz akcentowanie moralnego post&powania. Wa%na jest
zatem praca nie tylko rzetelna, ale rzetelna i uczciwa, czyli
pe na – akcentuj!ca tak%e moralne post&powanie – etyka
pracy.
Czy kultura i systemy zarz!dzania lud)mi w polskich
organizacjach zach&caj! pracowników do podejmowania
dzia a$ nieetycznych, aby realizowa# cele organizacyjne
lub "cie%ki kariery? Niniejsze badania sugeruj! odpowied)
twierdz!c! i mog! okaza# si& przydatne dla mened%erów
odpowiedzialnych za budowanie systemów lojalno"ciowych
i zaanga%owania organizacyjnego. Jednak, aby w pe ni odpowiedzie# na te pytania potrzebne s! dalsze poszukiwania.
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Work ethic, organizational commitment
and willingness to undertake unethical
pro-organizational behavior – Research report
Ma gorzata Chrupa a-Pniak, Damian Grabowski
Institute of Psychology, University of Silesia in Katowice

ABSTRACT
The study (Polish sample, N = 321) sought to investigate the relationship between work ethic, organizational
commitment and unethical pro-organizational behaviors. Conceptualization of the work ethic has been done
in line with the concept of the work ethic by Max Weber. Work ethic consists of the following attitudes
and dispositions (Miller et al., 2002): (1) centrality of work; (2) hard work; (3) aversion to time waste;
(4) anti-leisure; (5) delay of gratification; (6) self-reliance, and (7) willingness to act honestly at work (morality/
ethics). Organizational commitment has been defined according to the three-components model of Meyer,
Allen (1991) and treated as a syndrome of three mental states, i.e. an affective commitment, a normative
commitment and a continuance commitment. Unethical pro-organizational behaviors (UPB) are unethical
behaviors conducted by employees in order to potentially benefit the organization (see: Umphress et al.,
2010). The study confirmed that work ethic correlates moderately and poorly with organizational commitment.
Predictors of organizational commitment were: hard work, centrality of work, delay of gratification and
low level of self-reliance. The study showed that willingness to act honestly at work (morality/ethics) and
disapprove of leisure time (anti-leisure) decreased the unethical pro-organizational behaviors. On the other
hand, normative commitment and the value of hard work increased the unethical pro-organizational behavior.
Key words: work ethic, organizational commitment, three-components model of organizational commitment,
unethical pro-organizational behavior
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