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Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie wybranych uwarunkowań i skutków postaw 
wobec pracy i rynku pracy. Wśród wytypowanych determinant znalazły się: poziom lęku, 
nadzieja na sukces oraz wiara w grę o sumie zerowej. Z kolei do skutków postaw zaliczono 
aspiracje płacowe, odwoływanie się technik negocjacyjnych oraz szacowany czas szukania 
pracy. Grupa badawcza składała się z 90 studentek wyższych szkół ekonomicznych dzia-
łających w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzystano kwestionariusze 
autorskie oraz profesjonalne testy psychologiczne. Do analiz statystycznych zastosowano 
między innymi współczynnik r-Pearsona i rho-Spearmana. W ich wyniku ustalono, że 
kluczową ścieżką jest: lęk–emocjonalna postawa wobec rynku pracy–wszystkie testowane 
w badaniu skutki postaw. Reasumując, emocje są najistotniejszym czynnikiem kształtują-
cym zachowanie studentek na rynku pracy.

Wprowadzenie

Postawy wobec pracy i rynku pracy są elementem determinującym sukces zawodo-
wy kobiet, które mimo że dobrze wykształcone (Domagała, 2016), są nadal niedo-
ceniane w obszarze zawodowym. Profesje sfeminizowane są mniej cenione przez 
społeczeństwo, a kobiety często z racji płci uznawane są za mniej kompetentne 
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(Cięciel, 2016). Rzadziej też zajmują wysokie stanowiska organizacyjne i mniej na 
nich zarabiają (GUS, 2016). Zmaskulinizowany rynek pracy nadal dla wielu z nich 
nie jest środowiskiem naturalnym. Tym bardziej zatem warto poznać mechanizmy 
kształtujące ich postawy po to, by móc kształtować pozytywne przekonania i emo-
cje oraz wizje własnej pracy już na etapie edukacji. 

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a odpowiedzi na sformułowany 
problem badawczy autorka szukała w przeprowadzonych badaniach empirycznych, 
którymi objęto grupę studentek wyższych szkół ekonomicznych mających siedzibę 
w Wielkopolsce. 

Celem artykułu jest zatem ukazanie wybranych psychologicznych uwa-
runkowań oraz skutków postaw studentek wobec pracy i rynku pracy (rys. 1). 
Sformułowany problem brzmi: Które z wybranych uwarunkowań kształtują 
postawy studentek oraz jakie są ich skutki dla funkcjonowania młodych kobiet 
z wyższym wykształceniem ekonomicznym na rynku pracy? 

Teoretyczne podstawy przeprowadzonych badań

Według danych GUS płeć w dużej mierze kształtuje wpierw rynek edukacyjny, 
a następnie pracy w Polsce. W szkołach wyższych województwa wielkopolskiego 
wskaźnik feminizacji w roku 2015 wynosi ponad 59,6%, przy czym w wyższych 
szkołach ekonomicznych było to 61,3% (GUS, 2015). Często dążenie do posiadania 
wyższego wykształcania jest podyktowane przeświadczeniem, iż jest ono gwa-
rantem dobrej pracy i chroni przed bezrobociem. I choć rynek pracy, na którym 
aktualnie lub w przyszłości funkcjonować będą studentki uczelni ekonomicznych, 
może wydawać się jednolity, to zgodnie z podejściem konstruktywistycznym jego 
percepcja jest subiektywna i często zniekształca odbiór obiektywnych danych 
makroekonomicznych (Kowalczyk, 2011, s. 159).

Postawa wobec rynku pracy może być rozumiana jako jego subiektywna 
ocena, a zgodnie z trójczłonową koncepcją postaw będą ją tworzyć przekonania na 
jego temat (komponent poznawczy), emocje, jakie towarzyszą ludziom w związku 
z funkcjonowaniem na rynku pracy (komponent afektywny), oraz zachowania 
(komponent behawioralny). Jak wynika z badań E. Kowalczyk, istotne są kompo-
nenty emocjonalny i poznawczy postawy wobec rynku pracy, gdyż oba kształtują 
zadowolenie z płacy, życia oraz skuteczność w poszukiwaniu i negocjowaniu nowej 
pracy. Im bardziej pozytywne emocje i poglądy względem rynku pracy, tym wyż-
szy poziom powyżej wspomnianych satysfakcji i większa skuteczność, a kompo-
nent emocjonalny wpływa dodatkowo na satysfakcję z pracy (Kowalczyk, 2011, 
s. 251–277), a to służy lepszym wynikom osiąganym przez organizacje. Z kolei 
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postawa wobec pracy waha się pomiędzy etatyzmem ceniącym bezpieczeństwo 
zatrudnienia i wsparcie socjalne organizacji a merytokratyzmem, w którym ceni 
się kompetencje i rozwój, a wynagradzanie powinno być odzwierciedlaniem ich 
poziomu i zaangażowania. Z badań wynika, że przyjęta postawa merytokratyczna 
sprzyja chęci prowadzenia idiosynkratycznych umów o pracę (tzw. i-deals) oraz 
większemu angażowaniu się w pracy i wzrostowi satysfakcji. Osoby etatystyczne 
do negocjowania i-deals podchodzą mniej chętnie, dostrzegając w nich zagrożenia 
dla relacji rodzinnych i stanu zdrowia (Kowalczyk, 2014). 

Rysunek 1. Uwarunkowania i efekty postaw wobec pracy i rynku pracy
Źródło: opracowanie własne.

Spośród czynników psychologicznych, które warunkują postawy wobec pracy 
i rynku pracy, wybrano między innymi lęk rozumiany jako stała dyspozycja osoby 
do reagowania. Badania nad lękiem (anxiety) mają w psychologii długą i bogatą tra-
dycję, a pojęcie to jest definiowane jako „niejasny i nieprzyjemny stan emocjonalny 
charakteryzujący się przyzywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości” (Reber, 
2000, s. 340). A. Kępiński opisał lęk jako stan integralnie związany z naszym 
życiem i zmieniający swoje natężenie w zależności od fazy działania, które podej-
mujemy. Największy występuje w fazie planowania, najniższy podczas działania, 
a jego poziom w ostatniej z faz, bilansie, uzależniony jest od osiągniętych efektów 
(Kępiński, 1987). Badania nad rolą lęku prowadzono między innymi w kontekście 
rekrutacji i selekcji, przy czym jego widoczne symptomy zmniejszały szanse 
kandydatów oraz powodowały ich negatywną ocenę w oczach rekruterów (Feiler, 
Powell, 2016; McCarthy, Goffin, 2004). Lęk jest też emocją silnie powiązaną z płcią. 
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Za sprawą ewolucji kobiety są predysponowane do silniejszego jego odczuwania, 
ale równocześnie mają lepsze strategie radzenia sobie z nim (Feeney, McCarthy, 
Goffin, 2015). 

Kolejna z determinant, czyli nadzieja na sukces, jest konstruktem psycholo-
gicznym zaproponowanym przez C.R. Snydera, a autor definiuje go jako pozytywny 
stan motywacyjny, w którym wyróżnia dwa komponenty – przekonanie o silnej woli 
(SW), któremu towarzyszy wiara, że plan zostanie wykonany, oraz przekonanie 
o umiejętności znajdowania rozwiązań (UZR), co wiąże się z zaradnością i znale-
zieniem przynajmniej jednego sposobu prowadzącego do sukcesu. Z badań wynika, 
że nadziei na sukces towarzyszy wyższy poziom emocji pozytywnych i niższy 
negatywnych oraz wyższy poziom satysfakcji z pracy, płacy i życia (Kowalczyk, 
2011, s. 249–278; Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005, s. 5–14), mniejszy lęk przed 
porażką i umiejętność samokierowania swoim życiem i działaniem (Furtner, 
Rauthmann, 2011). Ponadto niskiemu poziomowi nadziei na sukces towarzyszą 
trudności młodych ludzi dotyczące podejmowania decyzji zawodowych. Osoby 
o niskim poziomie nadziei zwlekają z nimi, stosują strategię unikową (Zaleszczyk, 
Kot, 2015), mogą tym samym mieć gorsze rezultaty na rynku pracy. 

W końcu wiara, że świat jest miejscem gry o sumie zerowej, idzie w parze 
z przekonaniem, że sukcesowi jednych musi towarzyszyć strata doświadczana 
przez drugich. Ludzie tacy są nastawieni pesymistycznie, mają negatywną wizję 
świata zewnętrznego i cechuje ich brak zaufania do innych (Różycka-Tran, Boski, 
Wojciszke, 2014). Będą walczyć o własne korzyści także na rynku pracy, często 
mogą uciekać się do manipulacyjnych technik negocjacyjnych (Kleka, Kowalczyk, 
w druku). 

Z kolei negocjacyjne techniki manipulacyjne oraz otwarta komunikacja 
są przejawem aspektu funkcjonalnego metakompetencji negocjacyjnej (Kleka, 
Kowalczyk, 2018), a jego poziom oraz charakter (oparty na manipulacji bądź 
otwartości) przyjęto za skutek postaw wobec pracy i rynku pracy. Kandydaci do 
pracy odwołują się do techniki manipulacyjnych w zależności między innymi od 
ich pozycji na rynku pracy, zainteresowania organizacji, przyzwolenia ze strony 
rekrutera bądź chęci zademonstrowania własnych umiejętności (Kowalczyk, 2011, 
s. 291). Z kolei poziom aspiracji płacowych może być przykładem odwołania się 
do techniki „mierz wysoko”, a korzystający z niej kandydaci do pracy są w stanie 
osiągnąć lepsze wyniki. Ostatni ze skutków – szacowany czas poszukiwania pracy 
– jest odzwierciedlaniem pesymistycznej lub optymistycznej wizji rynku pracy. Im 
bardziej pozytywne przekonania i emocje na jego temat, tym krótszy szacowany 
czas potrzebny na znalezienie pracy (Kowalczyk, 2011, s. 240). 
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Metody i narzędzia badawcze 

W badaniach przeprowadzonych na przełomie lat 2015/2016 wzięły udział studentki 
uczelni ekonomicznych zlokalizowanych w Poznaniu. Były one słuchaczkami stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, a szczegółową charakterystykę 
grupy zamieszczono w tabeli 1. 

Badania miały charakter ankietowy, a bateria testowa składała się z sześciu 
kwestionariuszy o zadowalających parametrach psychometrycznych oraz pytań 
metryczkowych umożliwiających charakterystykę socjodemograficzną badanych 
oraz pozyskanie informacji na temat aktualnych dochodów, aspiracji płacowych 
oraz szacowanego czasu potrzebnego na znalezienie pracy. Trzy pierwsze narzędzia 
miały za zadanie umożliwienie scharakteryzowania uwarunkowań postaw, dwa 
kolejne mierzyły postawy wobec pracy i rynku pracy. Ostatni kwestionariusz oraz 
dodatkowo szacunkowy czas potrzebny zdaniem badanych na znalezienie pracy 
i ich aspiracje płacowe mierzyły skutki postaw wobec pracy i rynku pracy. 

Tabela 1

Charakterystyka grupy badawczej

Parametr badanych 
respondentek

Studentki stacjonarne, 
uczelnia publiczna

Studentki niestacjonarne, 
uczelnia niepubliczna Ogółem

Liczebność N = 59; 65,6% N = 31; 34,4% N = 90; 100%
Wiek M = 21,5 M = 24,3 M = 22,4
Pracujące 46% 87% 58%
Dochody netto M = 1166 zł M = 1804 zł M = 1498 zł

M – wynik średni.
N – liczebność.

Źródło: badania własne. 

Pierwszy z wykorzystanych kwestionariuszy – STAI – mierzył poziom lęku. 
Jego polską wersję opracowali K. Wrześniewski, T. Sosnowski, D. Matusik (2002) we 
współpracy z C.D. Spielbergerem, na koncepcji którego bazuje to narzędzie. W bada-
niu wykorzystano skalę do pomiaru lęku-cechy (relatywnie stabilną cechę osobowości) 
składającą się z dwudziestu twierdzeń (Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 2002). 

Z kolei opartą na anglojęzycznych narzędziach odwołujących się do teorii 
nadziej C.R. Snydera, polską wersję kwestionariusza nadziei na sukces (KNS) 
opracowali M. Łaguna, J. Trzebiński i M. Zięba (2005). Kwestionariusz składa się 
z dwunastu twierdzeń, w tym ośmiu diagnostycznych. Twierdzenia budują dwie 
skale – jedna jest związana z przekonaniem o silnej woli (SW), druga z przekona-
niem o umiejętności znajdowania rozwiązań (UZR).
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Kwestionariusz mierzący przekonanie, że światem rządzą reguły gry o sumie 
zerowej, jest autorstwa J. Różyckiej i B. Wojciszke i składa się z dwunastu opinii, 
do których ustosunkowują się badani. Skala była stosowana zarówno w badaniach 
polskich, jak i o zasięgu międzynarodowym (Różycka, Wojciszke, 2010).

Kolejnym narzędziem jest kwestionariusz postawy wobec rynku pracy 
(PRP) opracowany przez E. Kowalczyk. U jego podstaw leży założenie, że świat 
oddziałuje na człowieka nie tyle przez obiektywne parametry, co przez ich su-
biektywny odbiór. Kwestionariusz bada dwa komponenty postawy – emocjonalny 
i poznawczy. Pierwsza ze skal zbudowana jest z 25 twierdzeń, druga zawiera  
10 pozycji. W badaniu wykorzystano także drugi kwestionariusz tej autorki służący 
do pomiaru postawy wobec pracy mierzonej na skali merytokratyzm–etatyzm. 
Składa się on z 31 twierdzeń, z czego 17 świadczy o nastawieniu etatystycznym, 
a 14 o merytokratycznym (Kowalczyk, 2011, s. 226–227). 

Ostatni z kwestionariusyz – TMOK autorstwa P. Kleki i E. Kowalczyk służący 
do pomiaru komunikacji w trakcie negocjacji – składa się z dwóch skal, każdej za-
wierającej po osiem twierdzeń. Skala TM mierzy skłonność do stosowania technik 
manipulacyjnych, a OK – do otwartej komunikacji (Kleka, Kowalczyk, 2018).

Rezultaty badawcze

W toku prowadzonych badań empirycznych respondentki uzyskały w każdym 
z zastosowanych narzędzi wyniki zamieszczone w tabeli 2. 

Tabela 2

Statystyczna analiza opisowa

Zmienne i wskaźniki badawcze (zakresy punktacji) Wynik

U
w

ar
un

ko
w

an
ia

 Lęk – cecha (20–84) M = 43,23; sd = 9,41
Nadzieja na sukces (ogółem) (8–64) M = 46,63; sd = 6,51
Nadzieja na sukces (UZR) (4–32) M = 24,49; sd = 3,38
Nadzieja na sukces (SW) (4–32) M = 22,26; sd = 4,55

Wiara w grę o sumie zerowej (12–84) M = 43,38; sd = 8,49

Po
st

aw
y 

Postawa poznawcza wobec rynku pracy 
(25–125) M = 77,94; sd = 11,98

Postawa emocjonalna wobec rynku pracy 
(10–50) M = 33,43; sd = 5,46

Etatyzm (31–155) M = 91,98; sd = 8,36
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Sk

ut
ki

 

Techniki manipulacyjne (TMOK) (8–40) M = 19,05;  sd = 5,36
Otwarta komunikacja (TMOK) (8–40) M = 29,81; sd = 4,04

Szacowany okres szukania pracy w miesiącach 
do 1 – 25,2%; 1–3 – 42,5%;  

4–6 – 21,8%; 
powyżej 6 – 3,4%; brak danych – 6,9%

Aspiracje płacowe M = 5777 zł; Me = 3000 zł
M – wynik średni. 
sd – odchylenie standardowe. 
Me – mediana.

Źródło: badania własne.

Do dalszych analiz statystycznych wykorzystano współczynnik r-Pearsona  
oraz rho-Spearmana. W toku tych badań ustalono, iż istnieją statystycznie istotne 
związki pomiędzy odczuwanym przez badane lękiem-cechą a postawami wobec 
rynku pracy w wymiarze poznawczym (r = 0,33; p ˂ 0,01) oraz emocjonal-
nym (r = 0,37; p ˂ 0,001), a także postawą etatystyczną wobec pracy (r = 0,24;  
p ˂ 0,05). Oznacza to, że im większy poziom lęku, tym u badanych występują 
bardziej negatywne przekonania i emocje związane z rynkiem pracy oraz chęć 
posiadania pracy dającej bezpieczeństwo zatrudnienia, wparcie socjalne oraz 
wynagrodzenie za gotowość do pracy, a nie za kompetencje. Ponadto postawa 
wobec pracy (etatyzm vs. merytokratyzm) jest skorelowana z nadzieją na sukces 
w wymiarze ogólnym (r = –0,27; p ˂ 0,01), w wymiarze znajdowania rozwiązań 
(p = –0,26; p ˂ 0,01) oraz z wiarą w grę o sumie zerowej (r = 0,27; p ˂ 0,01). 
Oznacza to, że im większy etatyzm przejawiały badane, tym mniej miały nadziei 
na sukces, nie wierzyły w swoje umiejętności wyjścia z trudnej sytuacji i były 
bardziej przekonane, że ich wygrana pociąga za sobą przegraną drugiej strony, i na 
odwrót – im mniej zyskają one, tym więcej konkurencja. Na przykład zdobycie 
pracy przez jedną kandydatkę wyklucza sukces innych, bo tort w postaci puli miejsc 
pracy (etatów) ma ograniczoną wielkość. 

Prezentowane przez studentki postawy mogą wpływać na odwoływanie się 
przez nie do manipulacyjnych technik negocjacyjnych, na aspiracje płacowe oraz 
szacowany okres szukania pracy. W toku dalszych analiz ustalono, że na powyższe 
skutki wpływa emocjonalna postawa wobec rynku pracy. Im bardziej negatywna 
emocjonalna postawa wobec rynku pracy, tym mniejsza skłonność do stosowa-
nia technik manipulacyjnych (r = –0,21; p ˂ 0,05), mniejsze aspiracje płacowe  
(r = –0,34; p ˂ 0,001) oraz dłuższy szacowany czas szukania pracy (rho = 0,23;  
p ˂ 0,05). Zatem wybrane negatywne skutki postaw wobec pracy i rynku pracy są 
szczególnie kształtowane przez wysoki poziom lęku charakteryzującą studentki. 



204 Elżbieta Kowalczyk

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań za kluczową dla analizowanej relacji uwa-
runkowania–postawy–skutki (rys. 1) można uznać ścieżkę: lęk–emocjonalna 
postawa wobec rynku pracy–wszystkie objęte badaniem skutki postaw. Dowodzi 
to fundamentalnej roli tej emocji, która wydaje się szczególnie istotna w kontek-
ście płci. Ustalono też, że lęk wpływa na pozostałe wskaźniki postaw, natomiast 
nadzieja na sukces wraz z wiarą w grę o sumie zerowej kształtują postawę etatyzmu 
(vs. merytokratyzmu). Jednak ani postawa etatystyczna, ani przekonania (aspekt 
poznawczy) na temat rynku pracy nie wiążą się z badanymi skutkami postaw. 
Postawa wobec pracy nie determinuje częstszego odwoływania się do technik nego-
cjacyjnych, bowiem zarówno osoby etatystyczne, jak i merytokratyczne korzystają 
z nich. Ponadto nie wpływa też na aspiracje płacowe (pomimo że etatyzm zakłada 
większe bezpieczeństwo kosztem niższego wynagrodzenia) ani na szacowany czas 
szukania pracy. Wynikać to może z pewnych deficytów studentek w znajomości 
reguł panujących na rynku pracy i dość życzeniowej wizji zysków z pracy, w której 
obok bezpieczeństwa pojawia się wysokie wynagrodzenie. Szacowany czas po-
szukiwania pracy pokazuje, że zarówno studentki preferujące bezpieczeństwo, jak 
i te, dla których ważne są kompetencje, są zdania, że znajdą pracę równie szybko. 
Wynikać to może z założenia o funkcjonowaniu dwóch paralelnych rynków pracy 
– tego opartego na bezpieczeństwie oraz drugiego, opartego na kompetencjach. 
Z kolei przekonania na temat rynku pracy nie wpływają na mierzone w badaniu 
skutki, co można tłumaczyć tym, że kobiety dobrze radzą sobie z przekonaniami 
za pomocą poznawczych mechanizmów regulacyjnych, co powoduje, że negatywne 
poglądy na temat rynku pracy nie znajdują swego odzwierciedlenia w skutkach 
postaw objętych badaniem. 

W celu poprawienia funkcjonowania studentek na rynku pracy należy wzmac-
niać je od najmłodszych lat przez wspierające oddziaływanie rodziny, instytucji 
edukacyjnych oraz przekazywanie nieopartych na stereotypach norm i wartości 
społeczno-kulturowych. Tak by lęk i negatywne emocje powstałe na jego bazie nie 
były czynnikami obniżającymi ich samoocenę i w dalszej kolejności utrudniający-
mi aktywność zawodową. 
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Selected Determinants and Effects of the Attitudes of Female Students  
Toward Work and Labour Market

Keywords: attitudes, work, labour market, emotions
Summary. The aim of this paper is to show selected determinants and effects of attitudes 
towards work and the labour market. The chosen determinants of attitudes include the level 
of anxiety, hope for success and the belief in the zero-sum game. In contrast, the effects 
of attitudes include salary aspirations, negotiating techniques used and the estimated time 
of job search. The experimental group consisted of 90 female students of economics from 
Wielkopolska voivodship. The study was conducted using the author’s own surveys as 
well as professional psychological questionnaires. The statistical analysis was performed 
using Pearson’s r, Spearman’s rho, among others. It has been established that the key path 
proved to be: anxiety – emotional attitudes towards labour market – all tested effects. In 
sum, emotions are the most important factors forming the behaviour female students on 
the labour market.
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