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Właściwości psychometryczne polskiej wersji skali przywiązania do organizacji
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Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu przywiązanie do organizacji jest rozpatrywane w kon-
tekście dobrostanu pracowników. Zgodnie z wynikami badań przywiązanie do orga-
nizacji jest negatywnie związane z zamiarem odejścia z pracy [1] oraz pozytywnie 
skorelowane z: dopasowaniem pracownika do organizacji [2], postrzeganym wsparciem 
organizacyjnym [3] wsparciem ze strony przełożonego [3] i satysfakcją z pracy [4].

Zgodnie z dotychczasowymi wynikami badań przywiązanie emocjonalne jest 
czynnikiem buforowym wobec wypalenia zawodowego [5], predyktorem redukcji 
absencji pracowników [6], doświadczanego stresu [7] poziomu lęku i depresji [8], jak 
również przeciążenia pracą [9]. Jedną z kluczowych funkcji zarządzania zasobami 
ludzkimi jest dbanie o satysfakcję pracowników oraz utrzymanie ich w organizacji. 
Szczególnie w branży IT rosnące wymagania pracowników względem pracodawcy 
wymuszają podejmowanie działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności ich 
pracy, aby jak najdłużej pracowali w organizacji. Posiadanie narzędzia do badania 
przywiązania do organizacji daje możliwość monitorowania stopnia przywiązania 
pracowników do organizacji, przeciwdziałania jego brakowi oraz redukcji motywa-
cji do zmiany miejsca pracy.

Celem niniejszego badania jest weryfikacja właściwości psychometrycznych Skali 
Przywiązania do Organizacji. Zostało ono stworzone na podstawie koncepcji przy-
wiązania do organizacji Meyera i Allen [10, 11]. Zgodnie z jej założeniami przywią-
zanie do organizacji składa się z trzech wymiarów: emocjonalnego (afektywnego), 
kontynuacyjnego i normatywnego [10, 11].
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Emocjonalne przywiązanie do organizacji jest charakteryzowane jako silna emo-
cjonalna więź z organizacją poprzez identyfikowanie się z jej celami oraz wartościami, 
silne zaangażowanie w procesy w niej zachodzące oraz aktywności podejmowane 
na jej rzecz, dumę i satysfakcję płynącą z pracy w danej organizacji, jak również prze-
kazywanie pozytywnej opinii na jej temat [12–14].

Kontynuacyjne przywiązanie odnosi się do potencjalnych kosztów i konsekwen-
cji opuszczenia organizacji oraz utraty finansowych oraz pozafinansowych korzyści 
z nią związanych [15, 16]. Kanter przedstawia poznawczy aspekt przywiązania do 
organizacji jako postrzegany zysk płynący z pozostania w organizacji w przeciwień-
stwie do kosztów związanych z odejściem [17]. Ten wymiar przywiązania dotyczy 
przekonania o znaczącym poświęceniu ze strony pracownika oraz posiadania przez 
niego zbyt małej ilości dostępnych możliwości zmiany pracy.

Przywiązanie normatywne odzwierciedla poczucie bycia lojalnym wobec orga-
nizacji oraz poczucie obowiązku wobec niej. Zgodnie z sugestią Wiener pracownicy 
zachowują się zgodnie z celami organizacji, ponieważ wierzą, że jest to właściwe 
i moralnie uzasadnione [18]. Przywiązanie normatywne opisuje, w jaki sposób orga-
nizacyjne działania (selekcja, socjalizacja, procedury), tak samo jak indywidualne 
predyspozycje (takie jak: zbieżność wartości pracownika i organizacji, zgeneralizo-
wana lojalność czy postawa posłuszeństwa), prowadzą do rozwoju organizacyjnego 
przywiązania [19]. Wydaje się, że kluczowym elementem dla kształtowania się przy-
wiązania normatywnego do organizacji jest proces socjalizacji, zarówno pierwotnej, 
jak i wtórnej, podczas którego jednostka internalizuje zasady i wartości będące pod-
stawą do zgeneralizowanego przekonania, że należy być lojalnym i oddanym orga-
nizacji niezależnie od zaistniałych okoliczności.

U podłoża trzech odmiennych aspektów przywiązania do organizacji tkwią różne 
przesłanki i przekonania na temat dalszego pozostawania lub opuszczenia orga-
nizacji [11]. Osoby charakteryzujące się przywiązaniem emocjonalnym pozostają 
w aktualnym miejscu pracy, bo tego chcą; przywiązaniem normatywnym, ponieważ 
powinny zostać, i jest to ich obowiązek oraz przejaw lojalności wobec organizacji; 
przywiązaniem kontynuacyjnym, ponieważ muszą, bo mają zbyt wiele do stracenia 
lub zbyt mało do zyskania.

Emocjonalne, kontynuacyjne oraz normatywne przywiązanie stanowi raczej trzy 
składowe niż typy przywiązania, co oznacza, że pracownik może przejawiać wszyst-
kie trzy elementy przywiązania, które się wzajemnie nie wykluczają. Pracownik może 
równocześnie przejawiać przywiązanie emocjonalnie, kontynuacyjnie oraz norma-
tywnie w różnym stopniu [10].

Skala Przywiązania do Organizacji Meyera i Allen doczekała się polskiej adapta-
cji [20]. Ogólnie właściwości psychometryczne tego narzędzia okazały się bardzo 
przeciętne, a w szczególności jego trafność wewnętrzna. Dla przykładu – w polskiej 
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wersji skali niektóre pytania w stosunku do pierwotnego narzędzia i teorii, na bazie 
której ono powstało, zostały zamienione i zaliczone do innych podskal [20].

Celem autora było opracowanie właściwości psychometrycznych nowej zrewi-
dowanej wersji skali bazującej na oryginalnej wersji Meyera i Allen [11] wśród 484 
pracowników jednej z polskich firm poprzez badanie jej trafności wewnętrznej, rze-
telności oraz trafności teoretycznej.

1. Metodyka badań

Trafność wewnętrzna Skali Przywiązania do Organizacji była weryfikowana za 
pomocą analizy czynnikowej metodą głównych składowych, a następnie analizy kon-
firmacyjnej metodą największej wiarygodności.

Rzetelność Skali Przywiązania do Organizacji była mierzona współczynnikiem 
α Cronbacha.

Trafność teoretyczna była badana na podstawie współczynników korelacji Skali 
Przywiązania do Organizacji z innymi narzędziami, takimi jak: Skala Dopasowa-
nia Pracownik–Organizacja, Przegląd Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego, 
Skala Postrzeganego Wsparcia od Przełożonego, Kwestionariusz Oceny Organizacji 
Michigan i miara dotycząca zamiaru odejścia z pracy.

Do analizy zakwalifikowano 24 pozycje z oryginalnej wersji Skali Przywiązania do 
Organizacji (po 8 na każdy wyodrębniony przez jej autorów typ przywiązania), nie-
zależnie od tego, czy były to stwierdzenia negatywne, czy pozytywne. Poszczególne 
pytania zostały przetłumaczone przez dwóch niezależnych tłumaczy i przekazane 
do przygotowania ostatecznej wersji autorowi tej publikacji. Najmniejsze wątpliwo-
ści dotyczące tłumaczenia wzbudzał wymiar przywiązania emocjonalnego, chociaż 
w niektórych opracowaniach było ono tłumaczone jako afektywne, i przywiązania 
normatywnego, które przez Szablowską-Walaszczyk zostało przetłumaczone jako 
moralne [21]. Według autora tego opracowania dla określenia przywiązania emocjo-
nalnego można stosować zamiennie określenie przywiązanie afektywne, ponieważ 
oba te pojęcia można traktować jako ekwiwalenty językowe.

Trzeci, najbardziej kontrowersyjny wymiar przywiązania, nazwany przez autora 
kontynuacyjnym, w literaturze przedmiotu był tłumaczony również jako przywią-
zanie trwałe, trwania, trwałości, inercyjne czy normatywne [21].

1.1. Opis grupy badanej

W badaniu wzięło udział 484 osób pracujących w jednej dużej organizacji z branży 
teleinformatycznej. W badaniach uczestniczyło 20% kobiet oraz 80% mężczyzn. Na 
ankietę odpowiedziało 21,7% pracowników zatrudnionych 1–12 miesięcy (krótki staż 
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pracy), 30,6% pracujących 12–48 miesięcy (średni staż pracy) oraz 47,7% posiada-
jących staż pracy powyżej 48 miesięcy (długi staż pracy). Średni staż pracy wyniósł 
3,06 lat (odchylenie standardowe (standard deviation – SD) = 1,31), a średni wiek 
– 31,5 lat (SD = 7,75).

Wykształcenie zawodowe miało 3,55% badanych, średnie – 51,53%, natomiast 
wyższe – 44,92%. Członkowie zarządu, dyrektorzy departamentów, dyrektorzy dzia-
łów, oddziałów, kierownicy działów oraz zespołów stanowili 19,8% badanych, pozo-
stałych pracowników było 80,2%.

Ankieta miała anonimowy charakter. Wszyscy badani wyrazili zgodę na udział 
w niej.

1.2. Narzędzia badawcze

Za kryteria trafności teoretycznej Skali Przywiązania do Organizacji uznano jej 
związki ze zmiennymi, takimi jak: identyfikacja z wartościami firmy, wsparcie orga-
nizacyjne, wsparcie ze strony przełożonego, satysfakcja z pracy czy chęć odejścia 
z organizacji.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze:
 � Identyfikacja z wartościami firmy była badana za pomocą Skali Dopasowania 

Pracownik–Organizacja Cable’a i DeRuego składającej się z trzech pytań [22]. 
Rzetelność tego narzędzia wyniosła α = 0,9.

 � Do badania wsparcia ze strony organizacji użyto krótszej wersji Przeglądu Spo-
strzeganego Wsparcia Organizacyjnego autorstwa Eisenbergera i wsp. [23] skła-
dającej się z ośmiu pytań. Zgodnie z rekomendacją Rhoades i Eisenbergera [3] 
ze względu na jednoczynnikowy charakter tego narzędzia oraz wysoki poziom 
rzetelności użycie krótszej wersji skali wydaje się nie być problematyczne. Zasto-
sowane pytania zostały wyselekcjonowane na podstawie wyników badań analizy 
czynnikowej, stanowiąc równowagę między negatywnymi i pozytywnymi stwier-
dzeniami [23]. Rzetelność tego narzędzia wyniosła 0,9.

 � Wsparcie przełożonego było mierzone za pomocą Skali Postrzeganego Wspar-
cia od Przełożonego składającej się z trzech pytań zaczerpniętych z Przeglądu 
Postrzeganego Wsparcia Organizacyjnego autorstwa Eisenbergera i wsp. poprzez 
zamianę słowa „organizacja” na „przełożony” [23]. Uzyskano rzetelność α = 0,93.

 � Satysfakcja z pracy była mierzona Kwestionariuszem Oceny Organizacji Michi-
gan Cammann i wsp. [24]. Narzędzie to składa się z trzech pytań. Odpowiedzi 
są udzielane na 7-stopniowej skali od „zdecydowanie nie zgadzam się” do „zde-
cydowanie zgadzam się”. Rzetelność kwestionariusza wyniosła α = 0,79.

 � Zamiar odejścia z pracy był mierzony za pomocą narzędzia składającego się 
z trzech pytań zaczerpniętych z narzędzia stworzonego przez Lance i wsp. [25]. 
Rzetelność tej miary wyniosła α = 0,94.
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2. Wyniki

Do końcowej wersji skali zaliczono te pozycje testowe, które z jednej strony kore-
lowały najsilniej z poszczególnymi wymiarami skali (przyjęty poziom akceptowalno-
ści wynosił 0,5), a z drugiej – najsilniej wysycały poszczególne czynniki skali. W tym 
drugim przypadku po przeprowadzeniu analizy czynnikowej uznano za krytyczną 
wartość ładunku 0,5.

Tabela 1.  Korelacje między stwierdzeniami z polskiej wersji Skali Przywiązania 
do Organizacji a wynikami jej poszczególnych wymiarów w badaniu 
pracowników (N = 484) dużej organizacji z branży IT

Stwierdzenie Korelacja

Przywiązanie emocjonalne

1. Cieszę się, rozmawiając o mojej firmie/organizacji z ludźmi spoza niej 0,73

2. Nie czuję się „emocjonalnie przywiązany” do tej firmy/organizacji 0,85

3. Ta firma/organizacja wiele dla mnie znaczy 0,70

4. Nie czuję silnej przynależności do mojej firmy/organizacji 0,75

5. Nie czuję jakbym był „częścią rodziny” w mojej firmie/organizacji 0,75

6. Naprawdę czuję, jakby problemy tej firmy/organizacji były moimi problemami 0,68

Przywiązanie kontynuacyjne

1. Opuszczenie teraz firmy/organizacji nie byłoby dla mnie zbyt kosztowne 0,74

2. Czuję, że mam ograniczone możliwości, żeby rozważać opuszczenie tej firmy/organizacji 0,70

3. Byłoby mi bardzo ciężko teraz odejść z firmy/organizacji, nawet gdybym chciał 0,75

4. Jedną z poważnych konsekwencji odejścia z firmy/organizacji mógłby być brak dostępnych 
rozwiązań alternatywnych 0,75

5. Zbyt wiele w moim życiu mogłoby zostać zdezorganizowane, gdybym teraz zdecydował się 
na odejście z firmy/organizacji 0,77

6. Nie boję się tego, co może się zdarzyć, jeżeli odejdę z firmy/organizacji bez czekającej 
na mnie nowej pracy 0,67

Przywiązanie normatywne

1. Nie wierzę w to, że człowiek musi być zawsze lojalny wobec swojej firmy/organizacji 0,58

2. Jednym z głównych powodów kontynuacji pracy w tej firmie/organizacji jest wiara w to, że 
lojalność jest ważna, dlatego mam poczucie moralnego obowiązku, aby w niej pozostać 0,73

3. Sądzę, że w dzisiejszych czasach ludzie zbyt często przenoszą się z firmy do firmy 0,69

4. Nauczono mnie wierzyć w wartość pozostawania lojalnym wobec jednej firmy/organizacji 0,80

5. Byłoby lepiej, gdyby ludzie zostawali w jednej firmie/organizacji przez większość swojej 
kariery zawodowej 0,72

6. Nie sądzę, że bycie „człowiekiem firmy/organizacji” jest rozsądne 0,61

Źródło: opracowanie własne.
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Uzyskano 18 stwierdzeń z których po 6 odnosiło się do przywiązania emocjonal-
nego, przywiązania kontynuacyjnego oraz przywiązania normatywnego. Poszczególne 
stwierdzenia wymiaru przywiązania emocjonalnego korelowały z tym czynnikiem 
w zakresie 0,68–0,85. W odniesieniu do wymiaru przywiązania kontynuacyjnego 
– 0,67–0,77, natomiast w przypadku przywiązania normatywnego – 0,58–0,80 
(por. tabela 1).

Pozostałe stwierdzenia nie zostały włączone do końcowej wersji Skali Przywiąza-
nia do Organizacji, albo z powodu zbyt niskiego wysycenia danego czynnika, albo 
z powodu niskiej mocy dyskryminacyjnej przejawiającej się podobnym stopniem 
wysycenia w stosunku do wszystkich wyodrębnionych czynników.

Trafność wewnętrzną obliczano metodą głównych składowych. Test adekwatno-
ści doboru próby Kaisera-Mayera-Olkina, wskazujący możliwą proporcję całkowitej 
wariancji wyjaśnionej, przyjął wartość 0,874. Oznaczało to, że dobór próby był zada-
walający. Test sferyczności Bartletta, będący wyznacznikiem skorelowania poszczegól-
nych pozycji testowych, dowiódł, że próba jest właściwie dobrana (Chi2 ≈ 3016,379, 
df = 153, p < 0,01). Przeprowadzona analiza czynnikowa metodą głównych składo-
wych z użyciem rotacji Promax potwierdziła trójczynnikowy charakter (strukturę) 
skali. Wyodrębnione czynniki wyjaśniały 54,51% wariancji tej miary, co jest warto-
ścią zadawalającą. Pierwszy z nich wyjaśniał 29,82% wariancji kwestionariusza, drugi 
– 16,02%, natomiast trzeci – 8,66%. Wysycenie poszczególnych czynników otrzyma-
nego narzędzia przedstawiono w tabeli 2.

W celu potwierdzenia trafności wewnętrznej oraz trójczynnikowego charakteru 
na uzyskanej wersji skali przeprowadzono analizę konfirmacyjną przy użyciu pro-
gramu Amos. Wyniki uzyskane w jej rezultacie potwierdziły, że przygotowana wer-
sja skali spełnia wymogi zaliczenia jej w poczet trafnych narzędzi. Do weryfikacji 
modelu zastosowano najbardziej powszechne i popularne wskaźniki dopasowania 
modelu: normalizowany indeks dopasowania (Normed Fit Index – NFI), wskaźnik 
dobroci dopasowania (Goodness of Fit Index – GFI), indeks dopasowania porównaw-
czego (Comparative Fit Index – CFI) i średniokwadratowy błąd aproksymacji (Root 
Mean Square Error of Approximation – RMSA).

Uzyskane wartości RMSA = 0,046, NFI = 0,915, GFI = 0,948, CFI = 0,955, staty-
styki Chi2 (Chi2 statistic value – CMIN) = 245,601 oraz df = 122 i p = 0,00 potwierdzają 
dobre dopasowanie modelu. Normalizowany indeks dopasowania (NFI) przewyższa 
zadawalający poziom 0,9, GFI – 0,9 i CFI – 0,93 [26]. Również wartość wskaźnika 
RMSA znalazła się poniżej akceptowalnego poziomu wynoszącego 0,08 oraz poni-
żej poziomu przyjętego za idealny – 0,05 [27].

Rzetelność poszczególnych podskal kwestionariusza badano metodą α Cronba-
cha. Rzetelność wszystkich trzech wymiarów była zadawalająca. W odniesieniu do 
wymiaru przywiązania emocjonalnego (afektywnego) wyniosła ona 0,84, w przypadku 
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przywiązania kontynuacyjnego – 0,83 i normatywnego – 0,78. Statystyki opisowe 
nowej wersji Skali Przywiązania Emocjonalnego zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 2.  Ładunki czynnikowe polskiej wersji Skali Przywiązania do Organizacji 
w badaniu pracowników (N = 484) dużej organizacji z branży IT

Stwierdzenie
Czynnik

1 2 3

Przywiązanie emocjonalne

1. Cieszę się, rozmawiając o mojej firmie/organizacji z ludźmi spoza niej –0,70 –0,03 0,03

2. Nie czuję się „emocjonalnie przywiązany” do tej firmy/organizacji 0,83 0,01 0,04

3. Ta firma/organizacja wiele dla mnie znaczy 0,74 0,11 –0,12

4. Nie czuję silnej przynależności do mojej firmy/organizacji 0,79 –0,03 –0,04

5. Nie czuję jakbym był „częścią rodziny” w mojej firmie/organizacji 0,79 0,04 –0,09

6. Naprawdę czuję, jakby problemy tej firmy/organizacji były moimi 
problemami

0,54 –0,04 0,20

Przywiązanie kontynuacyjne

1. Opuszczenie teraz firmy/organizacji nie byłoby dla mnie zbyt kosztowne 0,04 0,70 0,05

2. Czuję, że mam ograniczone możliwości, żeby rozważać opuszczenie tej 
firmy/organizacji

–0,17 –0,78 –0,08

3. Byłoby mi bardzo ciężko teraz odejść z firmy/organizacji nawet gdybym 
chciał

0,15 0,71 0,06

4. Jedną z poważnych konsekwencji odejścia z firmy/organizacji 
mógłby być brak dostępnych rozwiązań alternatywnych

–0,14 0,84 –0,10

5. Zbyt wiele w moim życiu mogłoby zostać zdezorganizowane, 
gdybym teraz zdecydował się na odejście z firmy/organizacji

0,06 –0,73 –0,10

6. Nie boję się tego, co może się zdarzyć, jeżeli odejdę z firmy/
organizacji bez czekającej na mnie nowej pracy

0,11 0,60 –0,02

Przywiązanie normatywne

1. Nie wierzę w to, że człowiek musi być zawsze lojalny wobec swojej firmy/
organizacji

0,11 –0,17 0,50

2. Jednym z głównych powodów kontynuacji pracy w tej firmie/organizacji 
jest wiara w to, że lojalność jest ważna, dlatego mam poczucie moralnego 
obowiązku, aby w niej pozostać

0,14 0,07 0,63

3. Sądzę, że w dzisiejszych czasach ludzie zbyt często przenoszą się z firmy 
do firmy

–0,09 0,06 0,74

4. Nauczono mnie wierzyć w wartość pozostawania lojalnym wobec 
jednej firmy/organizacji

0,23 –0,01 0,66

5. Byłoby lepiej gdyby ludzie zostawali w jednej firmie/organizacji 
przez większość swojej kariery zawodowej

–0,28 0,08 0,88

6. Nie sądzę, że bycie „człowiekiem firmy/organizacji” jest rozsądne –0,02 –0,08 0,62

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3.  Statystyki opisowe wśród pracowników (N = 484) dużej organizacji 
z branży IT

Czynnik min.–maks. M±SD

Przywiązanie emocjonalne 6–30 19,00±5,24

Przywiązanie kontynuacyjne 6–30 17,40±5,01

Przywiązanie normatywne 6–30 19,05±5,47

min. – wartość minimalna, maks. – wartość maksymalna, M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 znajdują się korelacje między poszczególnymi wymiarami Skali Przy-
wiązania do Organizacji. Żaden z typów przywiązania nie koreluje z innym typem 
przywiązania w stopniu silnym, co świadczy o tym, że mamy do czynienia z trzema 
odrębnymi wymiarami przywiązania do organizacji.

Tabela 4.  Korelacje mierzone współczynnikiem r Pearsona między Skalą Przywiązania 
do Organizacji a jej poszczególnymi czynnikami w badaniu pracowników 
(N = 484) dużej organizacji z branży IT

Czynnik
Korelacja r Pearsona

1 2 3 4

1. Przywiązanie do organizacji – 0,78 0,65 0,79

2. Przywiązanie emocjonalne 0,78 – 0,20 0,51

3. Przywiązanie kontynuacyjne 0,65 0,20 – 0,25

4. Przywiązanie normatywne 0,79 0,51 0,25 –

p ≤ 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

Trafność teoretyczna tego narzędzia jest satysfakcjonująca, ponieważ otrzymano 
istotne statystycznie związki z podobnymi miarami. Przywiązanie emocjonalne, 
kontynuacyjne oraz normatywne było pozytywnie skorelowane ze spostrzeganym 
wsparciem organizacyjnym, wsparciem otrzymywanym od przełożonego, satys-
fakcją z pracy oraz dopasowaniem człowiek–organizacja oraz ujemnie skorelo-
wane z chęcią odejścia z pracy. Należy podkreślić, że prawie wszystkie korelacje, 
poza jedną dotyczącą relacji między przywiązaniem normatywnym a wsparciem 
otrzymywanym przez przełożonego, były istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,01 
(por. tabela 5).

Zweryfikowano, czy zmienne socjodemograficzne, takie jak płeć, oraz zmienne 
organizacyjne, takie jak staż pracy w badanej organizacji, poziom zajmowanego sta-
nowiska w strukturze organizacyjnej (kierownictwo vs specjaliści i pracownicy sze-
regowi), różnicują badanych pod względem wyodrębnionych typów przywiązania. 
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Jako zmienna nie był analizowany wiek, ponieważ prawie wszyscy pracownicy 
(poza nielicznymi wyjątkami) znajdowali się w przedziale wiekowym 25–45 lat.

Tabela 5.  Korelacje mierzone współczynnikiem r Pearsona między 3 typami 
przywiązania organizacyjnego a miarami trafności teoretycznej Skali 
Przywiązania do Organizacji w badaniu pracowników (N = 484) dużej 
organizacji z branży IT

Zmienna
Korelacja r Pearsona

przywiązanie 
emocjonalne

przywiązanie 
kontynuacyjne

przywiązanie 
normatywne

Satysfakcja z pracy 0,65** 0,20** 0,47**

Chęć odejścia z pracy –0,61** –0,32** –0,42**

Wsparcie otrzymywane od firmy 0,52** 0,19** 0,30**

Wsparcie otrzymywane od przełożonego 0,28** 0,17** 0,11*

Dopasowanie człowiek–organizacja 0,51** 0,16** 0,29**

Staż pracy –0,08 –0,04 –0,10*

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na fakt, iż prawie wszyscy badani mieli średnie lub wyższe wykształ-
cenie, stanowiąc 96,45% wszystkich respondentów, do weryfikacji, czy wykształce-
nie różnicuje badanych pod względem przywiązania do organizacji, wzięto tylko 
te dwie grupy, pomijając osoby z zawodowym wykształceniem stanowiące zaledwie 
3,55% badanych.

Osoby z wyższym wykształceniem nie różniły się od osób ze średnim wykształ-
ceniem przywiązaniem emocjonalnym (test t-Studenta = 1,26, p = 0,20), normatyw-
nym (test t-Studenta = 0,46, p = 0,64) oraz kontynuacyjnym (test t-Studenta = 1,39, 
p = 0,16), co było dowodem na to, że wykształcenie nie jest zmienną różnicującą 
badanych w odniesieniu do poszczególnych aspektów przywiązania do organizacji.

Okazało się, że płeć nie jest zmienną, która ma wpływ na poziom przywiązania 
emocjonalnego (test t-Studenta = 1,44, p = 0,15), normatywnego (test t-Studenta = 0,75, 
p = 0,45) oraz kontynuacyjnego (test t-Studenta = 0,60, p = 0,55). Przynależność do 
kierownictwa (zarząd, dyrektor, kierownik) różnicowała badanych pod względem 
wszystkich trzech typów przywiązania. Staż pracy w organizacji nie był związany 
z przywiązaniem emocjonalnym oraz kontynuacyjnym, słabo ujemnie korelując 
z przywiązaniem normatywnym.

Kierownictwo firmy w stosunku do pozostałych pracowników miało wyższy 
wynik w podskali przywiązania emocjonalnego (test t-Studenta = –5,42, p < 0,05) oraz 
przywiązania normatywnego (test t-Studenta = –2,15, p < 0,05) oraz niższy rezultat 
w odniesieniu do przywiązania kontynuacyjnego (test t-Studenta = 2,35, p < 0,05).
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3. Omówienie

Przeprowadzone badania potwierdziły bardzo dobre właściwości psychometryczne 
nowej polskiej wersji Skali Przywiązania do Organizacji, które były znacznie lepsze 
zarówno od tych otrzymanych wśród populacji Chorwatów [28] czy Koreańczyków 
[29], jak i od poprzedniej polskiej wersji skali [20].

Przeprowadzona analiza czynnikowa metodą głównych składowych oraz późniejsza 
analiza konfirmacyjna wykazały zadawalającą trafność wewnętrzną nowej wersji Skali 
Przywiązania do Organizacji oraz jej trójczynnikowy charakter. Otrzymane rezultaty 
są zbieżne ze zdecydowaną większością badań przeprowadzanych w Ameryce Pół-
nocnej [10, 14]. Projekty realizowane poza tym kręgiem kulturowym dają niejedno-
znaczne wyniki, co oznacza, że dla trafności wewnętrznej tego narzędzia mogą być 
istotne uwarunkowania kulturowe i etniczne, mające wpływ np. na sposób udzielania 
odpowiedzi czy włączanie niektórych nieistotnych kulturowo pytań [29]. W świetle 
uzyskanych rezultatów otrzymana wersja Skali Przywiązania do Organizacji wydaje 
się być jak najbardziej adekwatna do warunków kulturowych panujących w Polsce.

Uzyskane interkorelacje między poszczególnymi podskalami kwestionariusza były 
tylko nieznacznie wyższe niż w przypadku badań Meyera i Allen [11, 14], świadcząc 
o odrębności wyróżnionych wymiarów. Korelacje między przywiązaniem emocjo-
nalnym i normatywnym miały umiarkowaną siłę, podczas gdy pozostałe zależno-
ści między poszczególnymi wymiarami przywiązania organizacyjnego były słabe. 
W porównaniu do umiarkowanych korelacji między poszczególnymi wymiarami 
skali wyodrębnionymi przez Bańkę i wsp. [20], a szczególnie granicznej zależności 
między umiarkowaną i silną, otrzymanej przez nich w odniesieniu do przywiązania 
emocjonalnego i normatywnego – jest to dowód na większą trafność wewnętrzną 
kolejnej wersji tego narzędzia.

Również wśród pracowników z Chorwacji [28] i Korei Południowej [29] te kore-
lacje między różnymi wymiarami przywiązania były większe.

Tak samo jak w poprzednich badaniach wśród polskich pracowników uzyskano 
wersję narzędzia składającą się z 18 pozycji, z których po 6 dotyczy przywiązania 
emocjonalnego, kontynuacyjnego oraz normatywnego. Miara to charakteryzuje się 
podobną strukturą jak jej oryginalny odpowiednik autorstwa Mayera i Allen [10], 
z jedną różnicą dotyczącą mniejszej liczby pytań.

Warty zaznaczenia jest fakt, że poprzednia polska wersja skali tylko w odniesieniu 
do przywiązania normatywnego charakteryzowała się strukturą pytań odpowiadającą 
oryginałowi, podczas gdy do puli pytań dotyczących przywiązania kontynuacyjnego 
oraz przywiązania emocjonalnego dodano stwierdzenia, które w oryginalnej wer-
sji skali stworzonej przez Meyera i Allen [10] były wskaźnikami odmiennej formy 
przywiązania.
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Mimo zastosowania w kwestionariuszu negatywnych stwierdzeń, które dla uzy-
skania trafniejszej i rzetelniejszej metody zostały wykluczone przez Bańkę i wsp., 
jego kolejna wersja posiada lepsze właściwości psychometryczne niż poprzednia jej 
adaptacja [20]. Trafność poszczególnych pozycji kwestionariusza mierzona poprzez 
ich korelacje z własną skalą była znacznie większa niż w przypadku poprzedniej wer-
sji tego narzędzia. Dla przykładu – najsłabsza korelacja spośród pytań wchodzących 
w skład przywiązania kontynuacyjnego jest silniejsza niż najsilniejszy związek uzy-
skany przez Bańkę i wsp. Podobną prawidłowość można zaobserwować w odnie-
sieniu do przywiązania normatywnego. Również w porównaniu z wcześniejszymi 
badaniami maksymalne wysycenie czynnikiem własnym jest większe w odniesieniu 
do zdecydowanej większości pytań [20].

Uzyskana rzetelność podskal kwestionariusza jest bardzo podobna do poprzed-
nich wersji skali, z tą istotną różnicą, że struktura jej pytań odzwierciedla ich przy-
należność do poszczególnych podskal, opartą na oryginalnej wersji skali stworzonej 
przez Meyera i Allen bez klasyfikowania ich do odmiennego typu przywiązania [20]. 
Otrzymana rzetelność przywiązania kontynuacyjnego była nawet wyższa niż w przy-
padku oryginalnej wersji kwestionariusza [11, 14].

Otrzymane wyniki świadczą o dobrej trafności teoretycznej nowej wersji Skali 
Przywiązania do Organizacji. Ze skonfrontowania wszystkich trzech wymiarów tego 
narzędzia ze zmiennymi odnoszącymi się do podobnych konstruktów teoretycz-
nych wynikało, że wszystkie typy przywiązania korelują z nimi, ale w różnym stop-
niu. Przeprowadzone badania miały poprzeczny, a nie podłużny charakter, więc ich 
wyniki nie uprawomocniają do stwierdzania kierunku zanotowanych zależności. 
Jednak na podstawie danych zaczerpniętych z literatury przedmiotu można stwier-
dzić, że przywiązanie do organizacji jest czynnikiem zmniejszającym motywację do 
odejścia z organizacji [1], pozytywnym korelatem satysfakcji z pracy [4], dopaso-
wania pracownika do organizacji [2], postrzeganego przez niego wsparcia ze strony 
organizacji [3] oraz wsparcia otrzymywanego od przełożonego [3].

Otrzymane rezultaty są zgodne z wnioskami autorów koncepcji przywiązania 
i dowodzą, że wszystkie trzy wyodrębnione wymiary przywiązania są raczej poszcze-
gólnymi przejawami przywiązania do organizacji niż jej trzema różnymi typami [10], 
a u ich źródeł tkwią inne przekonania i przesłanki dotyczące pozostawania w orga-
nizacji [11]. Oznacza to, że mimo różnic między nimi zarówno przyczyny, jak i kon-
sekwencje ich istnienia mogą być te same, czyli zgodnie z otrzymanymi wynikami: 
spostrzegane wsparcie otrzymywane od firmy, wsparcie udzielane przez przełożo-
nego, dopasowanie do organizacji, chęć zmiany pracy czy satysfakcja z niej płynąca. 
W innym wypadku korelacje trzech wymiarów przywiązania do organizacji z wyróż-
nionymi zmiennymi różniłyby się nie tylko siłą, lecz także kierunkiem.

Dodatkowo niektóre z nich nie byłyby ze sobą skorelowane, podczas gdy inne 
łączyłaby istotna statystycznie zależność. Ten sam kierunek zależności w odniesieniu 
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do poszczególnych przejawów przywiązania i wszystkich pozostałych zmiennych 
zastosowanych w projekcie nie jest z pewnością przejawem braku trafności wewnętrz-
nej Skali Przywiązania do Organizacji, który można zarzucić poprzedniej polskiej 
wersji tego narzędzia.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami płeć nie różnicuje badanych pod względem 
wszystkich typów przywiązania do organizacji. Również staż pracy nie jest związany 
ani z przywiązaniem emocjonalnym, ani przywiązaniem kontynuacyjnym, korelując 
słabo z przywiązaniem normatywnym. Wyniki te są zbieżne z rezultatami uzyska-
nymi przez Ngo i Tsang [30].

Miejsce w strukturze organizacyjnej jest korelatem przywiązania emocjonal-
nego. Kierownictwo deklarowało większe przywiązanie emocjonalne niż pozostali 
pracownicy, co oznacza, że ich dalsze funkcjonowanie w firmie w większym stopniu 
jest oparte na poczuciu wdzięczności oraz przynależności do organizacji. Przedsta-
wiciele kierownictwa spółki deklarowali również większe przywiązanie normatywne, 
co dowodzi tego, że częściej pozostają w aktualnym miejscu zatrudnienia ze względu 
na poczucie powinności oraz lojalności względem niej. Co ciekawe, w wymiarze 
przywiązania kontynuacyjnego dyrekcja i kierownictwo uzyskało mniejszą liczbę 
punktów, co oznacza, że pozostali pracownicy większym stopniu pozostają w firmie 
ze względu na brak dostępnych możliwości zmiany, obawę przed zmianą czy utratą 
posiadanych przywilejów i benefitów.

Uzyskanie lepszych właściwości psychometrycznych nowej, polskiej wersji Skali 
Przywiązania do Organizacji w stosunku do jej poprzedniej wersji może być wyni-
kiem kilku czynników. Jednym z nich jest zastosowanie przez Bańkę i wsp. [20] 
tylko pozytywnych twierdzeń, skracanie niektórych pozycji skali, czy znaczące róż-
nice w tłumaczeniu. Być może kontekst kulturowy, który z pewnością uległ zmianie 
w ciągu kilkunastu ostatnich lat, sprawił, że niektóre stwierdzenia skali okazały się 
bardziej istotne niż kilkanaście lat wcześniej. Kolejnym elementem, który mógł mieć 
wpływ na uzyskanie ewentualnych różnic, jest wielkość próby oraz jej zróżnicowanie. 
W poprzednich badaniach wielkość próby była ok. dwukrotnie mniejsza, natomiast 
badani stanowili bardziej heterogeniczną grupę, ponieważ byli oni pracownikami 
nie jednej, a kilku organizacji.

Należy nadmienić, że na otrzymane wyniki mogły mieć wpływ czynniki związane 
ze specyfiką danej organizacji, takie jak kultura organizacyjna, których oddziaływa-
nie w bardziej hetoregenicznej grupie byłoby zminimalizowane, a co w konsekwen-
cji może ograniczać ich trafność zewnętrzną.

Przeprowadzenie badań na reprezentatywnej próbie Polaków i późniejsza nor-
malizacja oraz standaryzacja tego narzędzia wydaje się być racjonalnym postulatem, 
stanowiąc kolejny krok doadaptacji Skali Przywiązania do Organizacji do polskich 
warunków.
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Niezależnie od tego otrzymana wersja Skali Przywiązania do Organizacji jako 
trafne i rzetelne narzędzie może być z powodzeniem stosowana w badaniach pra-
cowników przedsiębiorstw w Polsce.

4. Wnioski

1. Nowa wersja polskiej Skali Przywiązania do Organizacji ma lepsze właściwości 
psychometryczne niż jej poprzednia wersja autorstwa Bańki i wsp. [20].

2. Za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej dowiedziono, że Skala Przy-
wiązania do Organizacji posiada zadawalającą trafność wewnętrzną i składa się 
z trzech czynników w postaci przywiązania emocjonalnego, kontynuacyjnego 
oraz normatywnego.

3. Rzetelność wszystkich trzech wymiarów polskiej wersji Skali Przywiązania do 
Organizacji mierzona współczynnikiem α Cronbacha była zadawalająca. W odnie-
sieniu do wymiaru przywiązania emocjonalnego wyniosła ona 0,83, przywiązania 
kontynuacyjnego – 0,83 i przywiązania normatywnego – 0,78.

4. Potwierdzono dobrą trafność teoretyczną tej miary, czego dowodem były korela-
cje jej wymiarów z chęcią odejścia z pracy, zadowoleniem z pracy, dopasowaniem 
pracownik–organizacja, postrzeganym przez pracownika wsparciem organizacyj-
nym oraz wsparciem udzielanym przez przełożonego.

5. Nowa wersja polskiej Skali Przywiązania do Organizacji jest rzetelnym i trafnym 
narzędziem, które może być z powodzeniem stosowane w praktyce badawczej.
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WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE POLSKIEJ WERSJI SKALI 
PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji 
Skali Przywiązania do Organizacji. Polska wersja tej skali składa się z 18 pytań. które mie-
rzą 3 przejawy przywiązania organizacyjnego: emocjonalny, kontynuacyjny i normatywny. 
W badaniach wzięło udział 484 pracowników jednej organizacji. Zastosowano następujące 
narzędzia badawcze: Skalę Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego, Skalę Spostrzega-
nego Wsparcia Społecznego, Skalę Dopasowania Pracownik–Organizacja oraz dwie miary 
– dotyczące intencji odejścia z pracy i satysfakcji z pracy. Rzetelność polskiej wersji Skali 
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Przywiązania do Organizacji została potwierdzona przy użyciu współczynnika α Cronbacha. 
Narzędzie to posiada również dobrą trafność wewnętrzną. Analiza czynnikowa potwierdziła 
trójczynnikową strukturę tej miary. Wyróżnione wymiary przywiązania to przywiązanie emo-
cjonalne, kontynuacyjne oraz normatywne. Zanotowano istotne statystycznie korelacje mię-
dzy trzema wymiarami przywiązania a spostrzeganym wsparciem organizacyjnym, wsparciem 
otrzymywanym od przełożonego, satysfakcją z pracy, dopasowaniem człowiek–organizacja 
i chęcią odejścia z pracy. Był to dowód na trafność teoretyczną tej miary. Otrzymane wyniki 
dostarczają dowodów na to, że powyższa miara posiada dobre właściwości psychometryczne 
i może być z powodzeniem stosowana przez badaczy zajmujących się konstruktem przywią-
zania do organizacji. Dodatkowo posiada ona lepsze właściwości psychometryczne niż jej 
poprzednia wersja.

Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, dopasowanie człowiek–
organizacja, przywiązanie do organizacji, zdrowie organizacji, 
postrzegane wsparcie organizacyjne, postrzegane wsparcie 
przełożonego

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE POLISH VERSION 
OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT SCALE

Abstract

The aim of the study was assesses the psychometric properties of the Polish version of Organ-
izational Commitment Scale. This measure comprises of 18 itemised questions designed 
to measure three aspects of organizational commitment: affective, continuance and norma-
tive. Subjects were 484 employs from one organization. The following measures were used: 
Perceived Organizational Support Scale, Perceived Supervisor Support Scale, Person–Organ-
ization (P–O) Fit Scale and two measures – regarding intention to leave and job satisfaction. 
Polish version of Organizational Commitment Scale was found to be highly reliable when 
evaluated by the Cronbach’s α procedure as well as having a good internal consistency. Fac-
tor analysis statistically confirmed the three dimensional structure of this measure inclusive 
emotional, continuance and normative commitment. Noticed statistically significant corre-
lation between three organizational commitment dimension and perceived organizational 
support, perceived supervisor support, job satisfaction, person–organization fit as well as 
intention to quit. It was proof that Polish version of Organizational Commitment Scale has 
a good convergent validity. The presented outcomes thus provide further evidence that the 
aforementioned measure has a good psychometric properties and is therefore recommended 
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for use by researchers studying the construct of organizational commitment. Additionally 
this Polish version of Organizational Commitment Scale has better psychometric properties 
than last version.

Key words: job satisfaction, person–organization fit, 
organizational commitment, organizational health, perceived 
organizational support, perceived supervisor support


