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Wprowadzenie

Wśród istotnych zachowań organizacyjnych o charakterze proaktywnym, podejmo-
wanych przez pracowników, które kreują różnorodność pracy, są job crafting behaviors 
(JCB) [36, 41]. Polegają one na modyfikowaniu granic pracy w postaci dokonywa-
nia zmian w zadaniach zawodowych i/lub poznawczego kreowania jej obrazu [8].

Działania te mogą się przyczyniać nie tylko do kształtowania poczucia sensu pracy 
poprzez redefiniowanie i ponowne stwarzane przez pracownika jej obrazu, lecz także 
mogą mieć pozytywne skutki dla jego wydajności zadaniowej i społecznego funkcjo-
nowania. Podkreśla się ich związek zarówno z wydajnością zadaniową [33] i efektami 
behawioralnymi, np. zaangażowaniem w pracę [10, 37, 9], zachowaniami obywatel-
skimi [27], jak i postawami, m.in. przywiązaniem organizacyjnym [21], satysfakcją 
z pracy [37]. Jednocześnie zachowania modyfikujące pracę stanowią ważne prze-
jawy kształtowania różnorodności w organizacji, gdyż wprowadzanie przez pracow-
nika zmian w realizowanych zadaniach i w relacjach interpersonalnych może służyć 
wzbogacaniu środowiska pracy.

Przekształcenia pracy, dokonywane poprzez zmiany w strukturze zadań i sposo-
bie ich wykonania, mają istotne znaczenie, gdyż pozwalają efektywnie odpowiadać 
na wymagania zawodowe, a przez to uzyskać lepszy poziom dopasowania do pracy 
(person-job fit – PJ fit) [36, 41]. Z kolei dobre dopasowanie nie tylko do pracy, lecz także 
do zespołu (person-group fit – PG fit), czy szerzej – organizacji (person-organization fit 
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– PO fit) [24, 25], sprzyja „rozciąganiu granic pracy” w kierunku zwiększania aktyw-
ności społecznej pracowników. Podejmowanie działań ukierunkowanych na relacje 
(relational crafting) – zmiany w zakresie realizacji zadań w ramach współdziałania 
– może się łączyć z zachowaniami prospołecznymi – pomaganiem i wspieraniem 
innych.

Z punktu widzenia stymulowania zachowań modyfikujących pracę duże znacze-
nie odgrywa zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL). Funkcjonowanie systemu ZZL 
w organizacji jest bowiem ukierunkowane nie tylko na wzmacnianie pożądanych 
zachowań pracowników, lecz także na kształtowanie postaw i przekonań oraz cech 
osobowości. Uwzględnienie tych czynników jako pośredniczących we wpływie ZZL 
na wydajność pracowników (w rozumieniu zarówno zachowań, jak i rezultatów) 
zostało potwierdzone w badaniach empirycznych [40]. Wśród istotnych determi-
nant podmiotowych, które wykazują związki z job crafting behaviors, wymieniane 
są chociażby: kompetencje osobiste [5], przekonanie o własnej skuteczności [34] czy 
samoregulacja [37].

Analiza aktywności włączanych w zakres zmian granic pracy w połączeniu z bada-
niem ich uwarunkowań może przyczynić się do sformułowania rekomendacji w zakre-
sie zarządzania ludźmi, w szczególności w obszarze projektowania pracy.

Celem artykułu jest analiza specyficznych zachowań organizacyjnych – job crafting 
behaviors – w przestrzeni zmiennych niezależnych i pośredniczących. Na poziomie 
empirycznym realizacja tego celu wyrażała się w przeprowadzeniu badań ilościowych, 
dotyczących związku pomiędzy praktykami zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) 
a job crafting behaviors (JCB). W proponowanym modelu badawczym (por. rysunek 1) 
założono zarówno bezpośredni wpływ wskazanego predyktora na zachowania mody-
fikujące pracę, jak i wpływ pośredni poprzez dopasowanie (D): człowiek–praca (PJ), 
człowiek–organizacja (PO), człowiek–zespół (PZ), które w modelu stanowi media-
tor. W roli moderatora zaproponowano prospołeczność (P), chcąc zweryfikować, czy 
zmienna ta warunkuje wystąpienie relacji pomiędzy ZZL a JCB.

Rysunek 1. Hipotetyczny model badanych zależności

Job Crafting 
BehaviorsPraktyki ZZL

Dopasowanie

Prospołeczność

Źródło: opracowanie własne.
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1.  Job crafting behaviors w świetle uwarunkowań 
podmiotowych i organizacyjnych

1.1. Istota job crafting behaviors

Istotą job crafting behaviors jest proaktywne przeobrażanie różnych elementów 
pracy [41]. Stanowią je samodzielnie inicjowane fizyczne i poznawcze zmiany jej 
granic, jakich dokonują jednostki w sferze zadań i relacji [41]. Celem tych transfor-
macji jest osiąganie osobistych oraz zawodowych celów, równoważenie wymagań 
oraz zasobów z osobistymi możliwościami i potrzebami pracowników [36], a także 
lepsze dopasowanie do pracy [36, 41]. W związku z tym można je uznać za działania 
o charakterze „transgresji”. Wówczas przekraczanie granic status quo ma charakter 
ekspansywny. Jednocześnie autorzy podkreślają, iż pracownicy zmieniają granice 
pracy nie tylko poprzez ilościowe lub jakościowe rozszerzanie zadań, lecz także ich 
redukowanie [41].

Proces aktywnego przekształcania granic pracy dokonuje się poprzez: 1) zadania 
(task crafting) – zmiana obowiązków, dodawanie lub rezygnacja z niektórych z nich, 
modyfikacje w zakresie ilości energii i uwagi, jakie są poświęcane określonym czyn-
nościom; 2) relacje (relational crafting) – przekształcenia w zakresie realizacji zadań 
w ramach współdziałania, także samych relacji; 3) mechanizmy poznawcze (cognitive 
crafting) – które obejmują zmiany dotyczące percepcji zadań i relacji. Praktyką 
o podobnym charakterze, także uznawaną za przejaw proaktywnego zachowania, 
jest chociażby przystosowanie do roli zawodowej (role adjustment) [14].

W ramach konceptualizacji i operacjonalizacji job crafting behaviors badacze zaj-
mujący się tym zagadnieniem przywołują model „Wymagania Pracy – Zasoby” (Job 
Demands-Resources Model) [3, 12]. Zakłada on, że środowisko pracy charakteryzuje 
się czynnikami, które determinują poczucie dobrostanu pracownika i kształtują jego 
motywację. Należą do nich wymagania i zasoby. Wymagania dotyczą tych aspektów 
pracy, gdzie potrzeba wysiłku fizycznego i psychicznego, a tym samym mogą być one 
szkodliwe dla zdrowia (np. presja czasu, niekorzystne warunki fizyczne). Niemożność 
sprostania wymaganiom może generować reakcję stresu i prowadzić do wypalenia 
zawodowego. Natomiast w sytuacji, gdy jednostka dobrze radzi sobie z wymaganiami 
i potrzebuje wyzwań lub kompensuje skutki nadmiernych oczekiwań zawodowych, 
nie muszą być one odbierane jako stresory [3, 12].

Z kolei zasoby dotyczą tych czynników, które są istotne dla osiągania celów w pracy 
i pomagają eliminować koszty wymogów zadaniowych, a tym samym zwiększają 
motywację pracownika. W kontekście job crafting behaviors wskazuje się na zasoby 
strukturalne i społeczne [36]. Należą do nich, np.: kontrola w pracy, odpowiedzialność, 
możliwość rozwoju (zasoby strukturalne), uzyskiwane od kolegów i przełożonego 
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wsparcie organizacyjne, czy też otrzymywanie informacji zwrotnych (zasoby spo-
łeczne). Do zasobów włączane są również osobiste, wśród których można wymienić 
m.in.: umiejętności, odporność, poczucie sprawczości.

Wartość i użyteczność przywoływanej teorii w opisywaniu job crafting beha-
viors wyraża się w tym, iż zakłada ona zmienność i interakcyjność. A jak wiadomo, 
w kontekście organizacyjnym mamy do czynienia zarówno ze zmianą wymagań 
zawodowych, jak i z przekształcaniem oraz pozyskiwaniem zasobów w wyniku 
podejmowania przez pracownika różnego typu działań. W odniesieniu do zachowań 
modyfikujących pracę – w kontekście wymagań i zasobów – wskazuje się zarówno 
na czynności zwiększania, jak i ograniczania [36, 41]. Należą do nich:

 � powiększanie strukturalnych zasobów pracy,
 � powiększanie społecznych zasobów w pracy,
 � zwiększanie liczby wyzwań w pracy,
 � redukcja ograniczających wymagań w pracy.

Przykładem zwiększania zasobów strukturalnych jest np. wzrost autonomii w miej-
scu pracy czy możliwości rozwoju, zaś w przypadku zasobów społecznych będzie 
to większy dostęp do wsparcia menedżera czy otrzymywanie informacji zwrotnych. 
W odniesieniu do zwiększania liczby wyzwań może to być zaangażowanie pracow-
nika w dodatkowe projekty lub też jego prośba o większą odpowiedzialność w miej-
scu pracy.

Zmiana granic relacyjnych, poza intensyfikacją kontaktów, może obejmować także 
ich ograniczanie czy wybiórczość. Może to dotyczyć zarówno współpracowników, 
jak i klientów. Za ograniczanie wymagań można uznać eliminowanie psychicznych 
(emocjonalnych i/lub poznawczych) oraz fizycznych obciążeń, ale także ogranicza-
nie skali i liczby zadań. Przy czym w kontekście ich skutków istotne jest rozróżnienie 
na wymagania będące wyzwaniami oraz te, które stanowią w pracy przeszkody [4]. 
Bakker i Sanz-Vergel [4] podkreślają, że w tym pierwszym przypadku trudne wyma-
gania, np. wysoki poziom odpowiedzialności, mogą prowadzić do mistrzostwa i roz-
woju, w przeciwieństwie do czynników utrudniających pracę, np. dwuznaczność roli, 
które mogą generować stres i uniemożliwiać osiąganie celów.

To ostatnie ujęcie zachowań modyfikujących pracę wskazuje, iż nie zawsze mają 
one charakter ekspansywny (expansive job crafting) [28]. Co więcej, ograniczanie 
zadań, relacji czy też zmiany w sposobie wykonywania obowiązków mogą być postrze-
gane przez przełożonych negatywnie, szczególnie w sytuacji, gdy takie zachowania 
pracowników nie przystają do założonych standardów jakości pracy, oraz wówczas, 
gdy interpretowane są jako uchylanie się od obowiązków. W tym sensie wskazuje się 
na ich ciemną stronę [39].



29ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2017 (177)

Kreowanie różnorodności w pracy poprzez transgresję jej granic – analiza efektu mediacji i moderacji

1.2. Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania JCB

W kontekście poszukiwania uwarunkowań zachowań modyfikujących pracę bada-
cze analizują zarówno czynniki podmiotowe, jak i organizacyjne. Do pierwszej grupy 
można zaliczyć zmienne motywacyjne, np. potrzeby [27], przekonanie o własnej sku-
teczności [34, 27], do drugiej – właściwości pracy, np. autonomię czy współzależność 
zadań [27]. W świetle przeprowadzonych badań empirycznych job crafting behaviors 
wykazują wiele potwierdzonych związków o charakterze pozytywnym i negatywnym 
z czynnikami podmiotowymi i organizacyjnymi. Niektóre z analizowanych zmien-
nych stanowią ich predyktory, inne zaś łączą się jedynie w ramach związków korela-
cyjnych. Zestawienie wybranych zależności przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przykładowe związki JCB ze zmiennymi podmiotowymi i organizacyjnymi

Job crafting behaviors (JCB) 

Autorzy badania Zmienne

Tims, Bakker, Derks [36]  � proaktywna osobowość (+)
 � inicjatywa (+)
 � cynizm (–) 

Tims, Bakker, Derks [32]  � dopasowanie do pracy (+) 

Brenninkmeijer, Hekkert-Koning [9]  � zaangażowanie w pracę (+)
 � zatrudnialność (+) 

Berdicchia, Nicolli, Masimo [5]  � kompetencje osobiste (+)
 � powiększanie pracy (+) 

Niessen, Weseler, Kostova [27]  � inicjatywa (+)
 � zachowania obywatelskie (+)
 � przekonanie o własnej skuteczności (+)
 � potrzeba pozytywnego obrazu siebie (+)
 � autonomia w pracy (+)
 � współzależność zadań (–)
 � doświadczenie w pracy (+) 

Iqbal [21], Kim, Lee [23]  � przywiązanie organizacyjne (+) 

Tims, Bakker, Derks [34], Kanten [22]  � przekonanie o własnej skuteczności (+) 

de Beer, Tims, Bakker [10], Tims, Bakker, Derks [35]  � zaangażowanie w pracę (+)
 � satysfakcja z pracy (+) 

Petrou, Demerouti, Schaufeli [29]  � gotowość do wdrażania zmiany (+)
 � postrzegany wpływ zmian w życiu zawodowym (+)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu badań.

Podmiotowe determinanty JCB wyrażają zarówno przekonania, jak i potrzeby. 
Jedną z istotnych jest tzw. przekonanie o własnej skuteczności (self-efficacy) [34, 
27, 22]. Odnosi się ono do pozytywnej oceny własnych możliwości co do skutecz-
nego realizowania zadań i posiadania wpływu na bieg zdarzeń. Sprzyja zatem inicjo-
waniu proaktywnych zachowań. Pracownik, który uważa, że jest sprawczy, chętniej 
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podejmuje aktywność i wprowadza zmiany. Może to zatem w naturalny sposób 
prowadzić do „przesuwania” czy „rozciągania” granic pracy. Badania pokazały, że 
pracownicy o wysokim poziomie tego przekonania byli bardziej skłonni do mobili-
zowania swoich zasobów w ciągu dnia, a to z kolei warunkowało odczuwanie przy-
jemności i pośrednio przyczyniało się do ich wydajności [34]. Efekty potwierdzono 
w stosunku do task crafting [27].

Motywacyjne przejawy zachowań modyfikujących wyrażają się jako potrzeby: 
kontroli, relacji, pozytywnego obrazu siebie [41, 27], a także autonomii czy kom-
petencji [11]. Badania empiryczne ukazują, że potrzeba kontroli łączy się z proak-
tywnością o charakterze społecznym, np. budowaniem relacji, poszukiwaniem 
informacji czy negocjowaniem zmian związanych z pracą [1], a także kreatywno-
ścią i innowacyjnością [20]. Podczas realizowania czynności zawodowych pracow-
nicy koncentrują się na dodatkowych zadaniach lub podejmują te, które pozwalają 
wzbogacić pracę i uczynić ją bardziej różnorodną. Z drugiej strony w sytuacji gdy 
pracownicy dokonują redukcji zadań, mogą oni zaspokajać potrzebę większej auto-
nomii podczas ich realizacji [41].

W badaniach Niessen, Weseler i Kostovej [27] głównym predyktorem zaangażo-
wania w zachowania modyfikujące pracę była potrzeba pozytywnego obrazu siebie 
w pracy. Szczególnie dotyczyło to modyfikowania jej społecznych i poznawczych 
granic. W przypadku potrzeby kontroli oraz potrzeby relacji nie potwierdziła się 
hipoteza o jej pozytywnym związku z JCB. Brak pozytywnych związków tej ostat-
niej potrzeby z powiększaniem zasobów społecznych w pracy autorki tłumaczą m.in. 
tym, iż być może jest ona zaspokajana w wystarczającym stopniu w życiu prywatnym. 
Ponadto przeprowadzona analiza efektu interakcji w stosunku do potrzeby relacji, 
którą na etapie formułowania hipotezy łączono właśnie z relational crafting, ukazała, 
iż wysoki jej poziom pozwala na przewidywanie wzrostu relational crafting – w sytu-
acji wysokiego poziomu przekonania o własnej skuteczności. Wniosek ten wskazuje 
na konieczność poszukiwania pogłębionych związków w omawianych obszarach.

Analizy innych autorów dostarczają danych potwierdzających związki zachowań 
modyfikujących relacje w miejscu pracy np. z motywacją prospołeczną [16]. Być 
może na to zagadnienie należy patrzeć szerzej aniżeli tylko z perspektywy potrzeby 
afiliacji czy przynależności. Społeczna architektura pracy oznacza zarówno: 1) jej 
właściwości strukturalne, które kształtują możliwości pracowników współdziała-
nia z innymi; 2) stopień posiadanego wpływu na innych; 3) jak i liczbę kontaktów, 
czas ich trwania oraz fizyczny dystans [16]. Relational crafting może oznaczać zatem 
budowanie nowych relacji w pracy, które dają poczucie dumy i są oceniane jako war-
tościowe, przeformułowanie istniejących relacji poprzez zmianę ich charakteru tak, 
aby praca miała sens, ale także adaptację relacji poprzez zmianę jej celu, np.: zapew-
nienie pomocy, wsparcia dla innych, a zwrotnie także dla siebie [21]. Ten ostatni 



31ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2017 (177)

Kreowanie różnorodności w pracy poprzez transgresję jej granic – analiza efektu mediacji i moderacji

aspekt może wskazywać na związek JCB z prospołecznością rozumianą zarówno 
w kategoriach motywacji, jak i zachowań.

Patrząc na zachowania modyfikujące pracę z perspektywy zasobów jednostki, która 
stara się dostosować do wymagań zawodowych, a jednocześnie w sposób najpełniej-
szy realizować swoje potrzeby, należy odnieść się także do konstruktu dopasowania 
do pracy i organizacji [24, 25]. Kształtowanie pracy poprzez zmianę zadań, relacji czy 
jej percepcji w sposób, który prowadzi do spełnienia potrzeb, oddaje to, co stanowi 
istotę job crafting behaviors [41]. O dopasowaniu mówią także Tims i Bakker [37], 
którzy w oparciu o przywoływane już podejście „wymagania pracy–zasoby” opi-
sują JCB jako indywidualną inicjatywę ukierunkowaną na modyfikowanie poziomu 
dostępnych wymagań i zasobów w celu poprawy dopasowania jednostki do pracy. 
Związki te zostały potwierdzone w badaniach empirycznych [32, 21].

Konstrukt dopasowania pozwala przenieść rozważania dotyczące omawianych 
zachowań na grunt uwarunkowań organizacyjnych. Wśród nich należy wymienić 
charakterystykę pracy, nawiązującą do znanego modelu J. Hackmana i G. R. Oldhama 
[18], w którym wymieniane są: różnorodność umiejętności, tożsamość zadania, zna-
czenie zadania, autonomia, informacje zwrotne. Z punktu wiedzenia JCB szczególnie 
istotna jest autonomia i wzbogacanie pracy. Autorzy wskazują, że konstrukcja pracy, 
zawierająca wysoki stopień autonomii i możliwość podejmowania decyzji, stwarza 
większe szanse do przejawiania zachowań modyfikujących pracę [6, 27]. Badania 
empiryczne potwierdzają, iż ze specyficznymi job crafting behaviors, do których należą 
powiększanie strukturalnych i społecznych zasobów, wiąże się pozytywnie także 
wzbogacanie i rozszerzanie pracy [5]. Sytuacja taka stwarza okazję na zwiększenie 
różnorodności zadań i wymaganych do ich realizacji umiejętności. Może też posze-
rzać indywidualną odpowiedzialność za cele i zadania (które nie są ściśle związane 
z rolą zawodową), a poprzez zapewnianie warunków do mistrzostwa, i powodując 
wzrost przekonania o własnej skuteczności, prowadzi do proaktywności [5]. Badania 
potwierdzają, że JCB łączą się ze złożonością zadań i wyzwaniami [7].

Jednocześnie to, co mieści się w charakterystyce pracy, a co może utrudniać podej-
mowanie zachowań modyfikujących pracę, to współzależność zadań, rozumiana jako 
stopień, w jakim zadania lub procesy pracy są ze sobą powiązane [27]. Planowane 
zmiany mają bowiem wpływ na harmonogram pracy współpracowników, co może 
ograniczać możliwy do wprowadzenia przez pracowników zakres zmian. Ponadto 
współzależność zadań może także zmniejszać modyfikowanie społecznych granic 
pracy z uwagi na z góry ustalony skład osób, które pracują razem [27]. W innych 
badaniach potwierdzono, iż charakterystyka pracy jedynie częściowo wpływa na JCB 
[23]. W tym przypadku różnorodność zadań i informacje zwrotne nie warunkowały 
powiększania zasobów strukturalnych i społecznych, a także wyzwań w pracy, a wystą-
pienie JCB determinowały: tożsamość zadania, znaczenie i autonomia.
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Chociaż rezultaty badań związane z organizacyjnymi uwarunkowaniami zacho-
wań modyfikujących pracę dotyczą głównie jej projektowania, to z punktu widzenia 
uwarunkowań podmiotowych JCB, do których należą czynniki motywacyjne i oso-
bowościowe, warto rozszerzyć eksplorację systemu ZZL o analizę także innych prak-
tyk nawiązujących do wskazanych aspektów.

2.  Metodyka badań dotyczących związków praktyk ZZL 
z job crafting behaviors

Celem badania ilościowego było określenie związku pomiędzy praktykami zarzą-
dzania zasobami ludzkimi (ZZL) a job crafting behaviors (JCB), przy założeniu mode-
rującego wpływu prospołeczności (P) oraz pośredniczącej roli dopasowania (D): 
człowiek–praca (PJ), człowiek–organizacja (PO), człowiek–zespół (PZ). Na podsta-
wie przeprowadzonej analizy czynników podmiotowych i organizacyjnych, które 
łączą się z zachowaniami modyfikującymi pracę, sformułowano następujące hipotezy:
H1. Istnienie pozytywny związek pomiędzy praktykami ZZL a zachowaniami mody-
fikującymi pracę.
H2. Dopasowanie do pracy, zespołu i organizacji stanowi mediator relacji pomiędzy 
praktykami ZZL a zachowaniami modyfikującymi pracę.
H3. Prospołeczność stanowi moderator relacji pomiędzy praktykami ZZL a zacho-
waniami modyfikującymi pracę.

W celu weryfikacji hipotez i określania zależności między zmiennymi, a także testo-
wania efektu mediacji i moderacji przeprowadzono analizę regresji zawartą w pakie-
cie SPSS (wersja 23) wraz z Macro Process 2.15. Do kwantyfikacji prostych efektów 
mediacji wykorzystano modele regresyjne z próbkowaniem 5000 bootstrapping [30]. 
Stosowanie bootstrappingu, a nie testów Sobela, Aroiana i Goodmana, pozwala 
w bardziej precyzyjny sposób oszacować efekty pośrednie w analizie zmiennych [19].

Próbę badawczą (N = 105) stanowili pracownicy pochodzący z firm o zróżnicowa-
nej wielkości: małe – 19%, średnie – 39%, duże – 14%, korporacje – 28%, reprezen-
tujące następujące branże: działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (12%), pozostała działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna (11%), działalność w zakresie architektury i inży-
nierii, badania i analizy techniczne (6%), telekomunikacja (6%), działalność firm 
centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (4%), reklama, bada-
nie rynku i opinii publicznej (4%), działalność usługowa w zakresie informacji (3%). 
Struktura próby z uwagi na charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów 
przedstawia się w następujący sposób: płeć (kobiety – 56%, mężczyźni – 44%), wiek 
(do 25 lat – 33%, 26–35 lat – 47%, 36–45 lat – 20%), staż pracy (do 1 roku – 13%, 
od roku do 5 lat – 48%; powyżej 5 lat – 39%; wykształcenie (wyższe – 85%, średnie 



33ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2017 (177)

Kreowanie różnorodności w pracy poprzez transgresję jej granic – analiza efektu mediacji i moderacji

15%), stanowisko (kierownicze – 20%, niekierownicze – 80%). Badania zrealizowano 
w 2016 r. przy wykorzystaniu techniki wspomaganego komputerowo wywiadu tele-
fonicznego (CATI), zapewniając w procedurze anonimowość.

Do pomiaru zmiennych użyto następującego zestawu narzędzi diagnostycznych:
Praktyki ZZL – do pomiaru wykorzystano adaptację stwierdzeń pochodzących 

z narzędzi do badania praktyk ZZL [17, 38, 13], w nawiązaniu do konceptualiza-
cji systemów wysoce wydajnej pracy. Na podstawie eksploracyjnej analizy czynni-
kowej wyodrębniono następujące praktyki: motywowanie (M), szkolenie i rozwój 
zawodowy (SiR); awans (A), projektowanie i właściwości pracy (PWP); rekrutacja 
i selekcja (RiS); empowerment, partycypacja i autonomia (EPA); ocena i zarządzanie 
wydajnością (OiW); praca zespołowa (PZ), komunikowanie (K). Parametry rzetelno-
ści narzędzia wynoszą α Cronbacha = 0,73. W narzędziu zastosowano system udzie-
lania odpowiedzi oparty na 5-punktowej skali Likerta, gdzie 1 to „zdecydowanie się 
nie zgadzam”, zaś 5 – „zdecydowanie się zgadzam”.

Job crafting behaviors – diagnozę tej zmiennej przeprowadzono za pomocą adapta-
cji stwierdzeń pochodzących z narzędzia opracowanego przez zespół autorów [36]. 
Obejmuje ono strukturalne i społeczne zasoby w pracy, a także wyzwania w pracy. 
Parametry rzetelności narzędzia wynoszą α Cronbacha = 0,82. Zastosowano system 
udzielania odpowiedzi oparty na 5-punktowej skali Likerta, gdzie 1 to „zdecydowa-
nie się nie zgadzam”, zaś 5 – „zdecydowanie się zgadzam”.

Dopasowanie do pracy, zespołu, organizacji – zostało ocenione na podstawie 
adaptacji itemów diagnozujących poszczególne wymiary dopasowania w odwoła-
niu do koncepcji dopasowania człowiek–organizacja [24, 25, 26]. Rzetelność narzę-
dzia została oceniona na poziomie α = 0,74. System udzielania odpowiedzi oparto na 
5-punktowej skali Likerta, gdzie 1 to „zdecydowanie się nie zgadzam”, zaś 5 – „zde-
cydowanie się zgadzam”.

Prospołeczność – diagnozowano za pomocą itemów własnego autorstwa, w nawią-
zaniu do konceptualizacji i skal Granta i Sumantha [15], zarówno w ujęciu zachowań, 
jak i motywacji. Współczynnik rzetelności α dla narzędzia wyniósł 0,59. Zastoso-
wano system udzielania odpowiedzi oparty na 5-punktowej skali Likerta, gdzie 1 to 
„zdecydowanie się nie zgadzam”, zaś 5 – „zdecydowanie się zgadzam”. Przykładowe 
itemy to: „w pracy na ogół chętnie oferuję pomoc innym, kiedy jest taka potrzeba”, 
„często wspieram innych w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywa-
nymi przez nich zadaniami”.
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3.  Prezentacja wyników badań własnych dotyczących 
relacji pomiędzy praktykami ZZL a JCB, 
z uwzględnieniem statystycznego efektu mediacji 
i moderacji

W pierwszym etapie analizy obliczono wartości współczynników korelacji dla 
poszczególnych zmiennych (tabela 2).

Tabela 2. Wartości współczynników korelacji dla badanych zmiennych

Zmienne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1.  PR ZZL 
OGÓL.

1

 2. M ,562** 1

 3. PWP ,567** ,265** 1

 4. SiR ,609** ,364** ,163 1

 5. EPA ,192 –,079 –,011 ,044 1

 6. OiW ,529** ,173 ,062 ,347** ,093 1

 7. PZ ,433** ,166 ,212* –,019 –,024 ,087 1

 8. A ,580** ,056 ,302** ,216* –,033 ,320** ,301** 1

 9. RiS ,533** ,231* ,273** ,209* ,124 ,377** ,127 ,365** 1

10. K ,567** ,168 ,218* ,341** ,168 ,296** ,139 ,280** ,256* 1

11.  JCB 
(R) 

–,045 ,263* –,346** ,231* ,059 ,041 –,448** –,062 ,003 –,066 1

12.   JCB 
(P) 

,536** ,385** ,276** ,286** –,118 ,250* ,547** ,291** ,179 ,299** –,265** 1

13. D ,471** ,259* ,389** ,189 ,082 ,136 ,369** ,327** ,289** ,159 –,135 ,489** 1

14. P ,188 ,063 ,006 ,071 ,081 ,243* ,168 ,136 ,156 ,096 ,021 ,329** ,191

* p<0,05, ** p<0,01.
PR ZZL OGÓL. – praktyki ZZL ogólnie, M – motywowanie, SiR – szkolenie i rozwój, PWP – projektowanie 
i właściwości pracy, RiS – rekrutacja i selekcja, EPA – empowerment, partycypacja, autonomia, OiW – ocena 
i zarządzanie wydajnością, PZ – praca zespołowa, A – awans, K – komunikowanie, JCB – job crafting behaviors 
(R – „redukcja”, P – „powiększanie”), D – dopasowanie, P – prospołeczność.
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji można stwierdzić, iż zachowania 
modyfikujące pracę łączą się zarówno z praktykami ZZL w ujęciu zagregowanym, jak 
i w rozbiciu. W pierwszym przypadku odnotowano pozytywny związek praktyk ZZL 
z job crafting behaviors o charakterze powiększania zasobów pracy i społecznych oraz 
zwiększania wyzwań (r = 0,536; p < 0,01). Patrząc natomiast na poszczególne prak-
tyki w obszarze zarządzania ludźmi, to związek tych zachowań łączy się w sposób 
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pozytywny z pracą zespołową (r = 0,547; p < 0,01) oraz motywowaniem (r = 0,385; 
p < 0,01). Niewielkie, ale istotne statystycznie relacje uzyskano także w odniesieniu 
do komunikowania (r = 0,299; p < 0,01) oraz szkoleń i rozwoju (r = 0,286; p < 0,01). 
Projektowanie i właściwości pracy, co prawda, wiążą się istotnie statystycznie z JCB, 
jednak siła tej relacji jest niewielka (r = 0,276; p < 0,01).

W odniesieniu do działań mających na celu redukcję ograniczających wymagań 
pracy nie stwierdzono związków z praktykami ZZL w ujęciu zagregowanym, a wyłącz-
nie dwa ujemne związki o umiarkowanej sile z: projektowaniem i właściwościami 
pracy (r = –0,346; p < 0,01) oraz pracą zespołową (r = –0,448; p < 0,01).

Analizując relacje zachowań modyfikujących pracę o charakterze „powiększa-
nia”, stwierdzono, że łączą się one pozytywnie zarówno z dopasowaniem do pracy, 
zespołu i organizacji (r = 0,489; p < 0,01), jak i prospołecznością (r = 0,329; p < 0,01). 
Związki te, co prawda, nie są silne, ale istotne statystycznie.

Z punktu widzenia postulowanych hipotez istotne są także relacje pomiędzy 
zmienną niezależną a mediatorem, czyli dopasowaniem, a także moderatorem, czyli 
prospołecznością. Okazało się, iż praktyki ZZL korelują dodatnio jedynie z dopaso-
waniem do pracy, zespołu i organizacji (r = 0,471; p < 0,01), ale nie prospołecznością.

Stwierdzone w badaniu wzajemne powiązania praktyk ZZL z job crafting beha-
viors stanowiły podstawę dalszych analiz eksploracyjnych. W celu określenia rodzaju 
zależności pomiędzy tymi zachowaniami a praktykami ZZL oraz dla testowania efektu 
mediacji i moderacji przeprowadzono analizę regresji. Postulowany model zakładał 
bowiem zarówno wpływ bezpośredni, jak i pośredni praktyk ZZL na JCB. Zestawie-
nie wyników analizy zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki analizy regresji

Predyktory β se t p LLCI ULCI

Stała 3,0533 0,2654 11,5043 0,001 2,5259 3,5806

Dopasowanie 0,2030 0,0773 2,6268 0,01 0,0494 0,3565

ZZL 0,4693 0,1141 4,1133 0,001 0,2426 0,6959

Prospołeczność 0,2414 0,0842 2,8674 0,01 0,0741 0,4087

ZZL x Prospołeczność –0,3086 0,1486 –2,0769 0,04 –0,6039 –0,0134

R² = 0,7523; ΔR² = 0,5660; F(4,89) = 20,7287***

Testowanie mediacyjnej roli dopasowania

β Boot SE BootLLCI BootULCI

Dopasowanie 0,1358 0,0537 0,0424 0,2567

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Źródło: opracowanie własne.



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

Agnieszka Wojtczuk-Turek   

Na podstawie przeprowadzonej analizy regresji można stwierdzić, iż praktyki ZZL 
wyjaśniają w sposób bezpośredni, jak i pośredni wzrost zachowań modyfikujących 
pracę. Zwiększenie tego typu zachowań w organizacji na skutek działania predyk-
tora dokonuje się bezpośrednio (β = 0,4693; p < 0,01), a także pośrednio (β = 0,1358; 
p < 0,01) poprzez mediacyjną rolę dopasowania do pracy, zespołu i organizacji. Można 
zatem powiedzieć, iż stosowanie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi kreuje więk-
sze dopasowanie pracowników, a to z kolei przyczynia do podejmowania przez nich 
job crafting behaviors. Predyktorem, który w największym stopniu wyjaśnia zacho-
wania modyfikujące pracę, jest ZZL.

Przedstawione wyniki pozwalają odnieść się do hipotez H1 i H2. Uzyskały one 
wsparcie empiryczne i na podstawie przedstawionych analiz można je potwierdzić.

Kolejnym etapem analiz była weryfikacja efektu moderacji omawianych zmiennych. 
W przypadku hipotezy H3 sugerowano, iż osoby różniące się poziomem prospołecz-
ności będą odmiennie reagować na działania ze strony praktyk ZZL. Prospołeczność 
w modelu badawczym została potraktowana jako moderator, czyli zmienna, która 
stanowi warunek wystąpienia zależności pomiędzy ZZL a job crafting behaviors.

Rysunek 1. Wpływ interakcji praktyk ZZL i prospołeczności na JCB

Słabe praktyki ZZL Silne praktyki ZZL

JC
B

Niska pospołeczność

Wysoka pospołeczność

Moderator

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki potwierdzają przypuszczenia zawarte w hipotezie H3. Oka-
zuje się, że osoby o wyższym wyjściowym poziomie prospołeczności nie potrzebują 
tak silnego działania praktyk, aby podejmować zachowania modyfikujące pracę. 
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Wykazują tego typu działania niezależnie od ZZL. Natomiast osoby o niższym wyj-
ściowym poziomie prospołeczności zdecydowanie częściej podejmują JCB w wyniku 
silniejszego oddziaływania praktyk ZZL (β = –0,3086; p < 0,05) (rysunek 1).

4. Dyskusja wyników

Przeprowadzone badanie1 dotyczące analizy zachowań modyfikującymi pracę 
w kontekście ich związków z praktykami ZZL wskazują nie tylko na ich wzajemną 
relację, lecz także na moc predykcyjną oddziaływań w obszarze zarządzania ludźmi. 
Wniosek ten jest zgodny z dotychczasowymi wynikami badań mówiącymi o związku 
JCB z projektowaniem pracy [6, 27, 5].

Analizując powiązania tych zachowań z poszczególnymi praktykami ZZL, usta-
lono, iż najsilniej wiążą się jednak z pracą zespołową oraz motywowaniem, a nie 
z projektowaniem i właściwościami pracy. Rezultat ten poszerza wiedzę dotyczącą 
czynników w obszarze zarządzania ludźmi, które łączą się z job crafting behaviors. 
Projektowanie i właściwości pracy wykazały, co prawda, niewielki związek z powięk-
szaniem zasobów strukturalnych i społecznych, ale jednocześnie ujemny o więk-
szej sile z zachowaniami ukierunkowanymi na redukcję obciążeń i ograniczających 
wymagań w pracy.

Z punktu widzenia działań modyfikujących pracę o charakterze transgresji na uwagę 
zasługuje fakt istotnego oddziaływania wszystkich uwzględnionych w badaniu prak-
tyk ZZL, ze szczególnym znaczeniem wskazanego już motywowania i pracy zespo-
łowej. Nagradzanie wysiłku pracownika stanowi dla niego nie tylko ważny czynnik 
kreujący pożądane zachowania wykraczające poza rolę zawodową, lecz także jest 
informacją, że jest doceniany, a jego praca niesie wartość. Zwiększa to motywację do 
wykonywania pracy możliwie jak najlepiej, co może wymagać podejmowania przez 
pracownika aktywności w obszarze zwiększania zasobów i wyzwań.

Z kolei poprzez stosowanie w ramach projektowania pracy praktyki współpracy 
w zespole zadaniowym pracownik ma okazję realizować opisywaną wcześniej potrzebę 
relacji. Społeczny kontekst pracy obejmuje także udzielane wzajemne wsparcie, co 
stwarza okazję do działań prospołecznych i modyfikowania granic właśnie w obsza-
rze relacji. Badania pokazują, że JCB łączy się pozytywnie z percepcją wsparcia orga-
nizacyjnego [22].

Na znaczenie perspektywy społecznej w kontekście omawianych zachowań 
wskazuje także potwierdzony w badaniach moderujący wpływ prospołeczności. 
Jest to zgodne z badaniami, w których wskazuje się na związki JCB z motywacją 

1 Z uwagi na stosunkowo małą próbę badawczą (105 osób) przeprowadzone badania można traktować 
jako pilotaż, stanowiący wprowadzenie do dalszych analiz zachowań modyfikujących granice pracy.
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prospołeczną [16]. W świetle uzyskanych wyników osoby o niskim poziomie pro-
społeczności dostrzegają większą rolę praktyk w stymulowaniu ich zachowań mody-
fikujących pracę. Szczególnie mogą temu sprzyjać właśnie zespołowy charakter pracy, 
a także motywowanie. Natomiast ci pracownicy, którzy wykazują wysoki poziom 
prospołeczności w sposób niezależny od działań ZZL podejmują działania w obsza-
rze budowania i podtrzymywania relacji, a także ich modyfikowania. Wniosek ten 
nawiązuje do analiz Granta [16], który pisząc o motywacji prospołecznej w kontek-
ście „projektowania relacji”, wskazuje na fakt, iż inicjowanie pozytywnych zmian 
w obszarze związków interpersonalnych łączy się z wartościami altruistycznymi. 
Istotne jest również to, że motywacja do pozytywnych zachowań społecznych nie 
jest kształtowana wyłącznie przez możliwości oddziaływania, jakie oferuje praca. 
U podstaw motywacji prospołecznej znajdują się dwa psychologiczne stany: postrze-
gany wpływ na beneficjentów oraz afektywne przywiązanie, wyrażające się w trosce 
o innych. Kontakt z innymi stanowi społeczną charakterystykę pracy, która zwiększa 
motywację do „czynienia dobra” poprzez umożliwienie pracownikom dostrzegania 
wpływu na innych oraz przywiązywanie się do nich.

Co ciekawe, w zrealizowanych badaniach prospołeczność odpowiada za związek 
praktyk ZZL w odniesieniu do modyfikowania granic także w sferze zadań i mecha-
nizmów poznawczych.

Jednocześnie wyniki badania ukazują, że działania w obszarze zarządzania ludźmi 
przynoszą lepsze efekty wówczas, gdy w relacji tej pośredniczy dopasowanie. Przyj-
mując perspektywę „wymagania pracy–zasoby,” można powiedzieć, że istotne w osią-
ganiu efektów i ekspresji pożądanych w organizacji zachowań jest dopasowanie do 
pracy, zespołu i organizacji. Uzyskiwanie stanu dopasowania może być osiągane 
w następstwie uzyskiwania stanu równowagi w obszarze poszczególnych zasobów 
pracownika i wiąże się z konkretnymi działaniami ZZL. Rodzi to ważną rekomenda-
cję dla zarządzania zasobami ludzkimi, związaną z kształtowaniem warunków, które 
będą sprzyjały komplementarności w zakresie wyrównywania oczekiwań i potencjału 
kompetencyjnego pracownika, a jednocześnie zgodności w zakresie norm, celów 
i wartości. Wsparcie pochodzące z systemu organizacyjnego, takie jak chociażby 
formalne programy socjalizacyjne, stanowi najlepszą formę pomocy dla jednostki, 
która wydatkuje zasoby, żeby radzić sobie z wymaganiami w pracy [40].

Unikatowy profil pracownika, kreowany w kontekście diady „potrzeby–zasoby” 
oraz „wymagania–zdolności/możliwości”, może stanowić ważny klucz do odpowiedzi 
na pytanie, jak wyzwalać jego zaangażowanie organizacyjne i rezultaty dzięki wyko-
rzystaniu job crafting behaviors. W praktyce może to oznaczać stosowanie podejścia 
strenghts-based [2] i przejawiać się w zachęcaniu pracowników do określenia swoich 
największych atutów, a później korzystanie z nich w nowy lub inny sposób. Bada-
nia eksperymentalne dowiodły skuteczności tej interwencji w zwiększaniu szczęścia 
i redukcji symptomów depresji w pracy [31]. Istotna jest także informacja zwrotna 
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odnośnie tego, w jakich zadaniach pracownik najlepiej wykorzystuje swoje mocne 
strony oraz organizowanie pracy w sposób, który pozwoli na pełną ekspresję posia-
danych zasobów.

Podsumowanie

Podjęta problematyka zachowań modyfikujących pracę, zarządzania zasobami 
ludzkimi, dopasowania oraz prospołeczności integruje perspektywę organizacyjną 
i podmiotową, dotyczącą funkcjonowania jednostki w miejscu pracy. Przeprowa-
dzona analiza potwierdza, iż zależności pomiędzy zarządzaniem ludźmi w organizacji 
a ich zachowaniami i uzyskiwanymi rezultatami mają charakter złożony, wymagający 
zastosowania podejścia interakcyjnego. Jednocześnie wskazuje, jak istotne w efektach 
płynących z tych oddziaływań są czynniki podmiotowe. W tym przypadku są to pro-
społeczność oraz dopasowanie do pracy, zespołu i organizacji. Można je traktować 
w kategoriach zasobów, którymi dysponuje pracownik, podobnie jak w przypadku 
przekonania o własnej skuteczności czy samooceny [2]. Rodzi to ważną rekomen-
dację dotyczącą rozwijania u pracowników tych atrybutów osobistych, które są kry-
tyczne dla uzyskiwania pożądanych efektów zadaniowych, związanych z pełnioną 
rolą zawodową.

Przekształcanie przez pracowników granic swojej pracy pokazuje pewną dyna-
mikę w sposobie funkcjonowania jednostki w organizacji oraz to, że zmiany w obsza-
rze zasobów i wymagań dokonywane są nie tylko na poziomie organizacyjnym – job 
redesign, lecz także indywidualnym – job crafting. W kontekście refleksji o różno-
rodności można stwierdzić, że źródłem tych zachowań – oprócz wspomnianych już 
potrzeb kontroli, autonomii czy pozytywnego obrazu siebie – jest motyw bardziej 
podstawowy, który stanowi potrzeba eksploracji. Wówczas proaktywność determi-
nuje zaangażowanie organizacyjne pracownika nie w sposób ilościowy – pracownicy 
nie pracują więcej – ale jakościowy – pracują w sposób bardziej zróżnicowany, czę-
sto inicjując zmiany. Taka perspektywa uzasadnia analizę job crafting behaviors także 
w odwołaniu do kreatywności (a nie jedynie zasobów i wymagań), gdyż potrzeba 
eksploracji i różnorodności jest cechą osób twórczych.
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KREOWANIE RÓŻNORODNOŚCI W PRACY POPRZEZ 
TRANSGRESJĘ JEJ GRANIC – ANALIZA EFEKTU MEDIACJI 
I MODERACJI

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza specyficznych zachowań organizacyjnych – job crafting behaviors 
– w przestrzeni zmiennych niezależnych i pośredniczących. Zachowania modyfikujące gra-
nice pracy stanowią przykład proaktywności, która prowadzi do kształtowania różnorodności 
w organizacji. Realizacji celu służyły zarówno studia literatury przedmiotu, jak i przeprowa-
dzone badania empiryczne poświęcone relacjom pomiędzy głównym predyktorem – prak-
tykami ZZL a job crafting behaviors (JCB), z uwzględnieniem efektu mediacji i moderacji. 
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, że praktyki ZZL wpływają 
na podejmowanie job crafting behaviors zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni 
– poprzez pośredniczącą rolę dopasowania pracowników do pracy, zespołu i przełożonego. 
Moderatorem warunkującym wystąpienie relacji pomiędzy praktykami ZZL a JCB jest pro-
społeczność – rozumiana w kategoriach zachowania i motywacji.

Słowa kluczowe: job crafting behaviors, ZZL, dopasowanie 
człowiek–praca, dopasowanie człowiek–zespół, dopasowanie 
człowiek–organizacja, prospołeczność

CREATION OF DIVERSITY AT WORK THROUGH 
TRANSGRESSING ITS BOUNDARIES – THE ANALYSIS 
OF MEDIATION AND MODERATION EFFECT

Abstract

The purpose of the article is the analysis of specific organizational behaviors – job crafting 
behaviors – in the sphere of independent and intervening variables. Behaviors which modify 
work boundaries form an example of proactivity which leads to creating diversity in an organ-
ization. Realization of this goal was based on conducting both literature studies and empirical 
studies which were devoted to the relationships between the main predictor – HRM practices 
and job crafting behaviors (JCB), including the mediation and moderation effect. On the basis 
of the conducted studies it was established that HRM practices influence undertaking of job 
crafting behaviors both directly and indirectly – through the mediating role of person-job, 
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person-team and person-supervisor fit. The moderator conditioning the occurrence of the 
relationship between HRM practices and JCB is prosociality – understood in the categories 
of behaviors and motivations.

Key words: job crafting behaviors, HRM, person-job fit, person-
team fit, person-organization fit, prosociality


