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ZACHOWANIA SIECIOWE 
A ROZWÓJ KARIERY PRACOWNIKÓW. 

POMIAR I ZALEŻNOŚCI

Wprowadzenie

Sieci relacji wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjnych są jednym z wiodących przed-
miotów badań teoretycznych i empirycznych. Współcześnie przedstawia się je 
jako istotne mechanizmy rozwoju przedsiębiorstw i organizacji [11, s. 43–96; 15, 
s. 739– 751]. Znaczenie sieci relacji w zarządzaniu podkreśla W. Czakon, identyfiku-
jąc paradygmat sieciowy [4, s. 3–6]. Dla pracujących w przedsiębiorstwach i organi-
zacjach oznacza to zmianę sposobu pracy oraz zakresu wymagań kompetencyjnych. 
Zachowania sieciowe stają się niezbędne do wykonywania pracy oraz osiągania satys-
fakcji zawodowej. Wzrost znaczenia sieci relacji organizacyjnych i międzyludzkich 
stwarza możliwości, w których pracownicy mają szersze możliwości rozwoju kariery 
w miejscu pracy, jak i poza nim.

Głównym celem badań prezentowanych w artykule było zweryfikowanie zależ-
ności pomiędzy zachowaniami sieciowymi pracowników a rozwojem kariery. Posta-
wiono również pytania pomocnicze, a mianowicie: jakie jest zróżnicowanie zależności 
pomiędzy poszczególnymi kategoriami zachowań sieciowych, np. socjalizacją, pro-
fesjonalną aktywnością a wybranymi zmiennymi rozwoju kariery, tj. perspektywami 
kariery, satysfakcją z kariery oraz dostępem do rynku pracy dzięki kontaktom. Aby 
odpowiedzieć na postawione pytania, przeanalizowano literaturę przedmiotu kra-
jową i zagraniczną oraz przeprowadzono badania ilościowe, ankietowe, a uzyskane 
wyniki ilościowe poddano analizie statystycznej.

* Dr Marzena Fryczyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.



46 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2017 (177)

Marzena Fryczyńska   

1.  Zachowania sieciowe pracowników. 
Kontekst teoretyczny

Używając terminologii D. Brassa i D. Halgina [2, s. 367–381], pracownicy są „akto-
rami” sieci relacji. Sieć utrzymuje się poprzez przepływy informacji i zasobów pomię-
dzy aktorami. Częstotliwość i rodzaj przepływów wyznacza pozycję w sieci, a ona 
– dostęp do cennych zasobów. Pracownik podejmując się networkingu, kształtuje 
własną sieć relacji i w rezultacie nabywa zasoby, informacje i wartości, przekładające 
się na wyniki pracy [18, s. 316–325; 3, s. 349–399], rozwój kariery, awanse [5, s. 53–77; 
12, s. 255–270; 22, s. 196–206; 13, s. 328–351], podwyżki [17, s. 1–24].

Uwzględniając dotychczasowy dorobek w zakresie definiowania i konceptualiza-
cji networkingu pracowników, C. Gibson, J. Hardy i R. Buckley [8, s. 146–161] wska-
zali na jego kluczowe elementy. Networking jest celowym działaniem pracowników, 
obejmującym kreowanie, kultywowanie i używanie relacji interpersonalnych. Ma 
miejsce wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Na jakość networkingu wpływają indy-
widualne cechy pracowników, rodzaj pracy, a także specyfika organizacji. Networ-
king pozwala pracownikom uzyskiwać dostęp do cennych informacji oraz kapitału 
społecznego sieci relacji, co w rezultacie przekłada się na osiągnie cennych rezulta-
tów dla pracowników i organizacji. Tak więc dotychczasowe badania networkingu 
pracowników koncentrują się wokół: zróżnicowania jego form, zmiennych na niego 
oddziaływujących oraz osiąganych rezultatów. W niniejszym artykule skoncentro-
wano się na rezultacie networkingu – rozwoju kariery.

W niniejszym artykule networking jest przedstawiony jako zachowania sie-
ciowe (Networking Behaviors), zdefiniowane i zoperacjonalizowane przez M. Forret 
i T. Dougherty’a [6, s. 284–286]. W ich koncepcji zachowania sieciowe to „proak-
tywne działania osób, aby rozwinąć i utrzymać relacje z innymi w celu osiągnięcia 
korzyści z pracy lub kariery”. Składają się na nie: utrzymywanie kontaktów, socja-
lizacja, zaangażowanie w profesjonalne aktywności, uczestnictwo w społeczności 
religijnej i lokalnej oraz zwiększanie wewnętrznej widoczności. Definicja jest sfor-
mułowana celowościowo – zachowania sieciowe mają wspomagać karierę, stąd też 
podjęto badania w celu weryfikacji zależności pomiędzy zachowaniami sieciowymi 
a rozwojem kariery.

2. Rozwój kariery a zachowania sieciowe pracowników

Problematyka kariery jest badana zasadniczo w dwojaki sposób, tj. jako część sys-
temu organizacyjnego, w którym funkcjonuje pracownik (kariera organizacyjna), 
oraz jako obszar aktywności osoby aktywnej na rynku pracy (kariera indywidualna). 
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W naukach o zarządzaniu zainteresowanie głównie koncentrowało się na karierze 
organizacyjnej tj.: stanowiskach, warunkach awansów, wyznaczania organizacyj-
nych ścieżek kariery. Obecnie obserwuje się duży wpływ psychologii pracy, przez co 
indywidualne możliwości pracownika, jego potencjał, wiedza, kompetencje i aspi-
racje, są istotnym problemem rozwoju karier [14, s. 71–97]. Podejmując się bada-
nia networkingu w perspektywie egocentrycznej, w której pracownik jest kreatorem 
swej sieci relacji, konsekwentnie w tej samej perspektywie badano rozwój kariery.

Za fundamentalne modele, które uwypukliły pracownika jako kreatora kariery, 
są uznawane: kariera bez granic [1, s. 3–20] oraz kariera proteriańska [9, s. 17–46]. 
W myśl kariery bez granic to osoba modyfikuje przebieg swojej kariery, decyduje 
o zmianie warunków pracy, realizuje równolegle inne aktywności o charakterze 
zawodowym i pozazawodowym, przez co doświadcza różnorodnych zmian i prze-
mieszczeń w wymiarze fizycznym i psychologicznym [20, s. 19–29]. Wzięcie odpo-
wiedzialności przez pracowników za kierowanie przebiegiem ich karier to zasadniczy 
punkt karier proteriańskich. W rezultacie pracownicy realizujący karierę proteriańską 
są otwarci na częste zmiany pracy, postępują tak, aby zachować równowagę pomiędzy 
pracą zawodową a życiem osobistym oraz doświadczają istotnego rozwoju kariery 
[9, s. 17–46]. Obie koncepcje kariery zakładają, że pracownik jest centralnym pod-
miotem kreowania kariery.

Jak wskazują J. Michale i G. Yukl [13, s. 328–351], rozwój kariery jest wyzna-
czany poprzez tempo awansów w organizacji lub możliwości zmiany pracy na bar-
dziej atrakcyjną. W tym ujęciu rozwój kariery jest opisywany jako właściwość 
jednostki, która rozwija karierę wewnątrz organizacji lub na rynku pracy. Rezulta-
tem rozwoju kariery jest jej sukces, czyli spełnienie potrzeb i aspiracji pracownika 
przez osiągnięcia, dokonania oraz nabywanie władzy [10, s. 225]. Rozwój kariery 
można diagnozować, stosując miary obiektywne i subiektywne. Miary obiektywne 
obejmują m.in.: osiągane dochody z pracy, dynamikę wzrostu wynagrodzeń, pozy-
cję w hierarchii czy liczbę awansów. Natomiast miary subiektywne dotyczą oceny 
satysfakcji z przebiegu kariery oraz uwzględniają opinie o przeszłości i teraźniej-
szości pracy [10, s. 225–226].

Wśród kobiet uczestnictwo w sieci relacji społecznych pomaga w osiąganiu suk-
cesu zawodowego [5, s. 53–70]. Przyśpiesza awanse menedżerom – i kobietom, i męż-
czyznom, którzy angażują się w relacje z osobami spoza organizacji (miejsca pracy) 
oraz socjalizują się z innymi [12, s. 255–270].

Wyniki wspomnianych badań pogłębili H-G. Wolff i K. Moser [22, s. 196–206]. 
Rozróżnili oni kompetencje sieciowe wewnętrzne, czyli te pomiędzy pracowni-
kami jednej organizacji, oraz kompetencje sieciowe zewnętrzne, czyli te z osobami 
będącymi poza organizacją, np.: uczestnikami konferencji, członkami stowarzyszeń 
branżowych, byłymi znajomymi z pracy. Badacze potwierdzili, że awanse w aktu-
alnym miejscu pracy są bardziej uzależnione od jakości kompetencji sieciowych 
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wewnętrznych niż zewnętrznych. Natomiast zmiana miejsca pracy, czyli inaczej 
mobilność na rynku pracy, jest zależna zarówno od wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych kompetencji sieciowych.

Rozwój kariery wiąże się z pozycją, jaką zajmuje dana osoba w sieci relacji spo-
łecznych. Pozycja w sieci relacji jest wypadkową ilości i jakości relacji, jakie ma dana 
osoba z innymi. Według R. Burta [3, s. 349–399] pozycja zwana mostem – czyli 
węzeł sieci będący jedynym powiązaniem łączącym zwarte i odległe od siebie sieci 
– umożliwia dostęp do zróżnicowanych informacji i zasobów, co między innymi 
wpływa na zwiększone tempo rozwoju kariery. Natomiast wyniki badania J. Podol-
nego i J. Barona [16, s. 673–693] są nieco odmienne. Potwierdzają one, że osoby 
będące w sieci w pozycji mostów mają zwiększony dostęp do informacji, aczkolwiek 
nie przekłada się to na rozwój ich karier. Rozwój kariery mają ułatwione osoby, które 
uczestniczą w niezbyt dużej sieci, raczej zamkniętej o intensywnych relacjach, silnych 
powiązaniach, gromadzącej osoby wspólnie realizujące przedsięwzięcia.

Koncepcją wartą rozważenia w badaniach networkingu i rozwoju kariery jest 
uwzględnienie indywidualnego kapitału społecznego (IKS) [21, s. 1–29]. IKS ma 
korzenie w kapitale społecznym, choć zamiast perspektywy grupowej koncentruje 
się na perspektywie indywidualnej, co jest bliskie networkingowi. Metodą genera-
tora zasobów, badającego IKS, można ocenić dostęp do zasobów potrzebnych jedno-
stce do funkcjonowania w społeczeństwie. Zakłada się, że mając relacje z osobami, 
można też korzystać z zasobów, które one posiadają, tj. jeśli mają dostęp do informa-
cji o interesujących ofertach pracy, to łatwiej jest się od nich o tym dowiedzieć lub 
uzyskać rekomendacje do nowej pracy lub poparcie podczas awansowania. W niniej-
szych rozważaniach istotny jest rozwój kariery. Część indywidualnego kapitału spo-
łecznego, mierzącego dostęp do rynku pracy poprzez znajomych, może być jednym 
z czynników determinujących satysfakcję z kariery oraz postrzeganie perspektyw na 
przyszłość, co planuje się zweryfikować empirycznie w tych badaniach.

3. Hipotezy badawcze

Przeprowadzone analizy literatury przedmiotu skłoniły autorkę do zweryfikowania 
zależności pomiędzy zachowaniami sieciowymi a rozwojem kariery pracowników.

Postawiono cztery hipotezy główne:
H1. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych, tym większa jest satysfak-
cja z kariery.
H2. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych, tym bardziej pozytywna jest 
opinia o perspektywach kariery.
H3a. Im bardziej pozytywna jest opinia o perspektywach kariery, tym większa jest 
pomoc innych podczas szukania pracy.
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H3b. Im wyższa jest satysfakcja z kariery, tym większa jest pomoc innych podczas 
szukania pracy.

Dwie pierwsze hipotezy zostały pogłębione i miały na celu weryfikację poszcze-
gólnych zależności pomiędzy, kolejno, satysfakcją z kariery i perspektywami kariery 
a poszczególnymi zachowaniami sieciowymi, tj.: utrzymywaniem kontaktów, socjali-
zacją, zaangażowaniem w profesjonalne aktywności, uczestniczeniem w społeczności 
religijnej i lokalnej oraz zwiększaniem wewnętrznej widoczności.
H1a. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących utrzymywania 
kontaktów, tym większa jest satysfakcja z kariery.
H1b. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących socjalizacji, 
tym większa jest satysfakcja z kariery.
H1c. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących profesjonal-
nych aktywności, tym większa jest satysfakcja z kariery.
H1d. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących uczestnictwa 
w społeczności religijnej i lokalnej, tym większa jest satysfakcja z kariery.
H1e. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych zwiększających wewnętrzną 
widoczność, tym większa jest satysfakcja z kariery.
H2a. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących utrzymywania 
kontaktów, tym bardziej pozytywna jest opinia o perspektywach kariery.
H2b. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących socjalizacji, 
tym bardziej pozytywna jest opinia o perspektywach kariery.
H2c. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących profesjonalnych 
aktywności, tym bardziej pozytywna jest opinia o perspektywach kariery.
H2d. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych dotyczących uczestnictwa 
w społeczności religijnej i lokalnej, tym bardziej pozytywna jest opinia o perspek-
tywach kariery.
H2e. Im większa jest częstotliwość zachowań sieciowych zwiększających wewnętrzną 
widoczność, tym bardziej pozytywna jest opinia o perspektywach kariery.

Zmienna zachowania sieciowe była badana zgodnie z konceptualizacją M. Forret 
i T. Dougherty’a [6, s. 284–286]. Natomiast zmienna kariera pracowników była dia-
gnozowana w dwojaki sposób, a mianowicie jako jedna z pozycji testowych w kwe-
stionariuszu IKS [19, s. 67–77] oraz samocena satysfakcji z dotychczasowej kariery 
oraz jej perspektyw.

4. Proces badawczy i narzędzia badawcze

Badania empiryczne przeprowadzono w styczniu i lutym 2015 r. w Warszawie i oko-
licach. Badanie miało charakter kwestionariuszowy i było dystrybuowane w wersji 
papierowej. Próba była nielosowa. Respondentami były osoby, które reprezentowały 
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różne środowiska zawodowe i wyrażały wolę uczestniczenia w badaniu. Kwestiona-
riusz był dystrybuowany wśród osób dokształcających się w Warszawie oraz poprzez 
znajomych pracujących w różnych organizacjach sektora prywatnego i publicznego.

Wyjściowo posłużono się anglojęzycznym Kwestionariuszem Zachowań Siecio-
wych autorstwa M. Forret i T. Dougherty’a [6, s. 306–307]. Autorka przetłumaczyła 
kwestionariusz na język polski, skonsultowała go z ośmioma pracownikami i następ-
nie wprowadziła modyfikacje zwiększające rozumienie poszczególnych pozycji kwe-
stionariusza. Kwestionariusz składał się z 28 pytań zamkniętych, do których badani 
wyrażali opinię o częstotliwości zachowań sieciowych. Posługiwali się skalą 6-stop-
niową, gdzie 1 oznaczało niską częstotliwość podejmowania zachowań sieciowych, 
a 6 – wysoką. Poszczególne stopnie skali były opisane w połowie pytań jako: 1 – ani 
razu, 2 – raz lub dwa razy, 3 – kilka razy, 4 – co kilka tygodni, 5 – prawie w każ-
dym tygodniu, 6 – prawie każdego dnia. Natomiast w drugiej połowie były opisane 
jako: 1 – ani razu, 2 – raz, 3 – dwa, trzy, 4 – cztery, pięć razy, 5 – sześć, siedem razy, 
6 – osiem razy i więcej.

Drugim wykorzystanym narzędziem badawczym był Kwestionariusz do Pomiaru 
Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS), opracowany przez R. Styłę [19, 
s. 67–77] na podstawie koncepcji generatora zasobów M. Van der Daaga i M. Snij-
dersa [21, s. 1–29]. Składał się on z 20 pozycji, w których badani oceniali, w jakim 
stopniu znają osoby, które mogą być im pomocne w różnych domenach życia. Posłu-
giwali się 4-stopniową skalą: od 1 – nie znają osoby, do 4 – znają taką osobę bardzo 
dobrze. Kwestionariusz PIKS przeszedł procedurę oceny trafności i rzetelności. Osią-
gnął przeciętny wynik trafności (metodą samopisu) i wysoki wynik w rzetelności 
Spearmana-Browna rtt = 0,83. Do analiz dotyczących zależności pomiędzy networ-
kingiem a satysfakcją z kariery i jej perspektywami wykorzystano jedno stwierdze-
nie dotyczące domeny życiowej, jaką jest praca, a mianowicie: Czy znasz kogoś, kto 
może pomóc przy szukaniu pracy?

Respondenci również oceniali satysfakcję z kariery jako stwierdzenie: Jestem zado-
wolona/y z przebiegu mojej kariery zawodowej oraz jej perspektywy jako stwierdze-
nie: Przede mną jest wiele możliwości zawodowych, odpowiadając na 4-stopniowej 
skali od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie.

Respondenci wypełnili metryczkę zawierającą pytania o: płeć, wiek, wykształce-
nie, staż pracy, status zawodowy, wielkość organizacji, w której badany pracuje, sek-
tor oraz poziom zajmowanego stanowiska.

5. Charakterystyka badanej zbiorowości

W badaniu wzięły udział 373 osoby. Wśród nich przeważającą część stanowiły 
kobiety (66%) i osoby w wieku 26–35 lat (45%). Ponad połowa badanych posiadała 
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wykształcenie wyższe magisterskie, a co trzeci (73,5%) deklarował, że jest zatrudniony 
na podstawie umowy o pracę. Respondenci posiadali zróżnicowany staż zawodowy, 
a najliczniejszą grupą były osoby o stażu od roku do 5 lat. Niemal połowa (49%) osób 
badanych to pracownicy dużych firm, a co 10 pracował w firmy mikro albo małej. 
Co trzeci pracował z sektorze prywatnym (36,2%) i niemal tyle samo w publicznym 
(36,5%). Natomiast co czwarty badany (26%) nie sprecyzował, w jakim sektorze pra-
cuje. Ponad połowa respondentów (54,7%) to osoby zajmujące stanowiska niekierow-
nicze, a 18% to osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Szczegóły chrakteryzujące 
respondentów ujęte w metryczce zostały przedstawione w tabelach 1 i 2.

Tabela 1.  Rozkład wieku, wykształcenia, statusu zawodowego i stażu pracy 
w badanej próbie

WIEK % WYKSZTAŁCENIE % STATUS ZAWODOWY % STAŻ PRACY %

do 25 lat 21,7 Zasadnicze 
zawodowe

0,3 Nieaktywny zawodowo 2,4 Do 1 roku 5,4

26–35 lat 44,8 Średnie 4,8 Zatrudniony 
na podstawie umowy 
o pracę

73,5 1–5 lat 34,9

36–45 lat 23,1 Wyższe 
licencjackie

29,8 Zatrudniony 
na podstawie umowy 
cywilnej

12,6 6–10 lat 23,9

46–55 lat 4,3 Wyższe 
magisterskie

58,4 Samozatrudniony 7,5 Powyżej 
10 lat

31,9

Powyżej 
55 lat

2,1 Doktoranckie 2,9 Nieaktywny zawodowo 2,4 Braki danych 4,0

Braki danych 3,8 Braki danych 3,8 Braki danych 4,0 Ogółem 100,0

Ogółem 100,0 Ogółem 100,0 Ogółem 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2.  Rozkład wielkości organizacji i sektora oraz zajmowanego stanowiska 
w badanej próbie

WIELKOŚĆ 
ORGANIZACJI % SEKTOR % STANOWISKO %

Mikro 4,8 Publiczny 36,5 Kierownicze 18,0

Mała 5,9 Prywatny 36,2 Niekierownicze 54,7

Średnia 14,2 Braki danych 27,3 Braki danych

Duża 49,1 Ogółem 100,0 Ogółem 100,0

Braki danych 26,0

Ogółem 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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6. Weryfikacja hipotez i wyniki badania

Zachowania sieciowe wśród badanych były na dość niskim poziomie (M = 2,62), 
co oznaczało częstotliwość poszczególnych zachowań nie częściej niż 3 razy w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Częściej dotyczyły one socjalizacji (M = 2,94) i angażowania 
się w profesjonalne aktywności (M = 2,34) niż utrzymywania kontaktów (M = 1,73) 
i uczestnictwa w społeczności religijnej i lokalnej (M = 0,74) [7, s. 27–35].

Respondenci oceniali poziom satysfakcji z kariery oraz jej perspektywy jako umiar-
kowane. Zachowania sieciowe istotnie są powiązane z karierą (zależność badano 
Spearman Rho w programie SPSS). Istotna zależność wystąpiła pomiędzy zachowa-
niami sieciowymi a satysfakcją z kariery rs = 0,370, p = 0,001, co potwierdziło H1.

Analiza poszczególnych zachowań sieciowych przyniosła interesujące wyniki. 
Satysfakcja z kariery najsilniej jest powiązana z zaangażowaniem w aktywności pro-
fesjonalne rs = 0,346, p = 0,001 (zgodnie z H1c), zwiększaniem wewnętrznej widocz-
ności rs = 0,334, p = 0,001 (zgodnie z H1e) oraz utrzymywaniem kontaktów rs = 0,320 
p = 0,001, (zgodnie z H1a). Socjalizacja i satysfakcja z kariery są w najsłabszym 
związku rs = 0,151 p = 0,005, co nie potwierdza H1b.

Perspektywy kariery są w istotnym związku z zachowaniami sieciowymi ogółem 
rs = 0,306, co pozwala na pozytywną weryfikację H2. Poszczególne zachowania sie-
ciowe, poza uczestnictwem w kościele i społeczności lokalnej, są w istotnych związ-
kach z perspektywami kariery (p = 001). Siła związków poszczególnych zachowań 
sieciowych z perspektywami kariery kolejno wynosi: zwiększania wewnętrznej widocz-
ności rs = 0,281, socjalizacji rs = 0,256, zaangażowania w profesjonalne aktywności 
rs = 0,246 i utrzymywania kontaktów rs = 0,236. Skłania to pozytywnej weryfikacji 
hipotez: H2a, H2b, H2c i H2e.

Uczestnictwo w społeczności religijnej i lokalnej nie ma związku ani z satysfakcją 
z kariery, ani z pozytywną oceną perspektyw zawodowych (falsyfikacja H1d i H2d).

Zależności pomiędzy zachowaniami sieciowymi a wsparciem innych podczas 
szukania pracy są istotne statystycznie (p = 0,001), natomiast siły związków są: bar-
dzo słabe z satysfakcji z kariery rs = 0,083, p = 0,001 (falsyfikacja H3b) i dość słaba 
z perspektywami kariery rs = 0,215, p = 0,001 (falsyfikacja H3a).

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie kilku wniosków. Zachowania sie-
ciowe oraz indywidualny kapitał społeczny (w odniesieniu do pracy) są istotne dla 
odczuwania satysfakcji z kariery oraz dostrzegania jej dalszych perspektyw. Niemniej 
jednak to zachowania sieciowe mają większą moc wyjaśniającą i wskazują na silniej-
szy związek pomiędzy zmiennymi dotyczącymi kariery. Proaktywność pracujących 
w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych jest lepszą strategią niż 
poleganie na dostępie do kapitału społecznego znanych osób. Wyniki te potwier-
dzają również istotność kariery bez granic oraz kariery proteriańskiej, w myśl których 
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pracujący kierują swoją karierą, angażując się nie tylko w wykonywanie zadań w pod-
stawowym miejscu pracy.

Tabela 3. Wyniki weryfikacji hipotez badawczych

KATEGORIE SIECIOWOŚCI PRACOWNIKÓW SATYSFAKACJA Z KARIERY PERSPEKTYWY KARIERY

Zachowania sieciowe (ogółem) 0,370 0,306

Utrzymywanie kontaktów 0,320 0,236

Socjalizacja 0,151* 0,256

Zaangażowanie w profesjonalne aktywności 0,346 0,246

Uczestnictwo w kościele i społeczności lokalnej 0,260** 0,030**

Zwiększanie wewnętrznej widoczności 0,334 0,281

Wsparcie innych podczas szukania pracy (domena IKS) 0,083 0,215

** p>0,005; *p = 0,005; pozostałe p = 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Jestem zadowolona/y z przebiegu mojej kariery zawodowej jako miara satysfak-
cji z kariery była w istotnej i umiarkowanie silnej zależności z zachowanymi siecio-
wymi, a szczególnie z angażowaniem się w profesjonalne aktywności, zwiększaniem 
wewnętrznej widoczności oraz utrzymywaniem kontaktów. Zachowania sieciowe 
były oceniane w perspektywie mijającego roku oraz częstotliwości ich występowa-
nia. Ocena satysfakcji z kariery i zachowań sieciowych dotyczyła stanów przeszłych. 
Pomiędzy nimi jest widoczna zależność. Natomiast związki pomiędzy zachowaniami 
sieciowymi a przyszłymi perspektywami kariery są nieco słabsze, niż pomiędzy 
zachowaniami sieciowymi a satysfakcją z kariery. Mimo to wynik ten napawa opty-
mizmem – zachowania sieciowe intensyfikują możliwości zawodowe w przyszłości, 
a przyszłości trudno być pewnym.

Angażowanie się w profesjonalne aktywności to zachowania mające miejsce 
poza miejscem pracy, wśród których znalazły się: uczestniczenie w konferencjach, 
targach, publiczne wystąpienia, organizowanie wydarzeń branżowych, prowadzenie 
szkoleń branżowych, komentowanie wydarzeń w czasopismach. Można przyjąć, że 
zachowania te były zbieżne z tworzeniem, utrzymywaniem i używaniem zewnętrznych 
relacji według koncepcji H-G. Wolffa i K. Mosera [22, s. 196–206]. W ich badaniach 
nie udało się potwierdzić, że zewnętrzne relacje są skorelowane z karierą. Natomiast 
w niniejszych badaniach profesjonalne aktywności prowadzone poza miejscem pracy 
były w umiarkowanej zależności z satysfakcją z kariery.
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Podsumowanie

Podjęcie niniejszego tematu, tj. zależności pomiędzy zachowaniami sieciowymi 
pracowników a rozwojem kariery, wpisało się w rozważania prowadzone w literaturze 
światowej. Przyjęty cel pracy udało się zrealizować, weryfikując postawione hipotezy. 
Networking jest istotnym czynnikiem oddziaływującym na rozwój kariery, a szcze-
gólnie na ocenę satysfakcji z przebiegu dotychczasowej kariery. Mimo że zachowania 
sieciowe są w istotnej zależności z perspektywami kariery, to nie udało się wskazać 
szczególnego rodzaju zachowań, które mają dominujący wpływ na budowanie w przy-
szłości satysfakcjonującej kariery.

Niniejsze badanie miało pewne ograniczenia. Populacja badanych nie była re-
prezentatywna. Objęła raczej osoby młode, dobrze wykształcone i zamieszkujące 
w Warszawie i okolicach. Również narzędzie badawcze nie jest wolne od słabości. 
Kwestionariusz zachowań sieciowych był opracowany 15 lat temu w celu badania 
amerykańskich pracowników. Jedna ze zmiennych, tj. uczestnictwo w społeczności 
religijnej i lokalnej, w polskich warunkach miała bardzo niską moc wyjaśniającą. 
W kwestionariuszu diagnozującym zachowania sieciowe tylko jedna pozycja doty-
czyła utrzymywania kontaktów z użyciem narzędzi teleinformatycznych, tj. poczty 
elektronicznej i korzystania z zasobów internetu. Z uwagi na dużą liczbę narzędzi 
i rozwiązań teleinformatycznych umożliwianych kontakt między ludźmi, np.: portale 
społecznościowe, czaty, fora tematyczne, komunikatory, narzędzie diagnozy zacho-
wań sieciowych nie jest wolne od wad. Stąd też istnieje potrzeba opracowania dia-
gnostycznego narzędzia oceny pracowników w zakresie ich właściwości, zachowań 
lub kompetencji sieciowych.

Również ocena satysfakcji z kariery, jej perspektyw oraz dostępu do kapitału 
społecznego istotnego dla pracy była dokonywana na podstawie ograniczonego 
instrumentarium. Była to jedynie samoocena bazująca na opiniach badanych, bez 
weryfikacji rozwoju kariery przez obiektywne miary, np.: tempo awansów, podwy-
żek wynagrodzenia czy pozycję w hierarchii.

Podjęty problem badawczy wymaga dalszych dociekań naukowych, co autorka 
planuje uczynić. Przedstawione badania inicjują badanie kompetencji sieciowych 
pracowników w Polsce, które może być kontynuowane w różnych grupach pracują-
cych w wybranych sektorach.
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ZACHOWANIA SIECIOWE A ROZWÓJ KARIERY 
PRACOWNIKÓW. POMIAR I ZALEŻNOŚCI

Streszczenie

Problem sieciowości lub inaczej networkingu jako atrybutu pracowników jest przedmiotem 
dyskusji naukowej od niemal 20 lat w świecie anglosaskim. Cały czas trwają prace nad kon-
ceptualizacją pojęcia, wyznaczeniem czynników indywidualnych i organizacyjnych deter-
minujących networking pracowniczy, określeniem efektów networkingu dla pracujących 
i zatrudniających ich organizacji. W artykule przedstawiono wyniki weryfikacji zależno-
ści pomiędzy zachowaniami sieciowymi pracowników a rozwojem ich karier. Było to moż-
liwe w wyniku analizy literatury przedmiotu i badań empirycznych. Zanalizowano dorobek 
w zakresie definiowania kariery i jej rozwoju oraz koncepcje i narzędzia pomiaru sieciowo-
ści pracowników. W badaniu empirycznym wykorzystano następujące narzędzia: kwestio-
nariusz zachowań sieciowych opracowany przez M. Forret i T. Dougherty’a [6, s. 283–311] 
oraz kwestionariusz indywidualnego kapitału społecznego, opracowany przez R. Styłę [19, 
s. 67–77] na podstawie koncepcji M. Van der Daaga i M. Snijdersa [21, s. 1–29], oraz własne 
pozycje kwestionariuszowe. Zrealizowane badanie było niereprezentatywne, a wzięło w nim 
udział 373 pracowników. Zasadniczo pracownicy przejawiali zachowania sieciowe dość 
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rzadko – na skali 1 (min.) – 6 (maks.) średnio wyniosły one M = 2,62. Zachowania sieciowe 
istotnie, ale przeciętnie korelowały z satysfakcją z kariery (rs = 0,370) oraz perspektywami 
kariery (rs = 0,306). Uzyskiwane wsparcie i zasoby innych osób podczas poszukiwania pracy, 
mierzące m.in. indywidualny kapitał społeczny, pozostawało w zależności istotnej i słabej 
z satysfakcją z kariery i jej perspektywami.

Słowa kluczowe: zachowania sieciowe, networking, rozwój kariery, 
indywidualny kapitał społeczny

NETWORKING BEHAVIORS AND CAREER DEVELOPMENT 
OF EMOPLOYEES. ASSESSMENT AND RELATIONS

Abstract

The article presents a networking phenomenon as an employees’ attribute. The theoretical 
and empirical researches were conducted to find an answer of general question: how do net-
working behaviors correlate with career development? The networking behavior questionnaire 
was used, based on M. Forret and T. Dougherty scale. Career development was showed as 
the phenomenon of past and future perspectives, which were also tested by individual social 
capital in terms of generating resources supporting finding a job. Questionnaire survey was 
conducted among 373 respondents in 2015, in Poland.
Basically, the networking behaviors are at a low level of 2.62 on the scale of 1–6. Networking 
behaviors correlate significantly, but moderately with career satisfaction measure rs = 0,370 
and career perspectives rs = 0,306. Getting a support in finding job, as the part of individual 
social capital, significantly related to career satisfaction and its perspectives, but the correla-
tions between them are weak.

Key words: networking behaviors, networking, career development, 
individual social capital


