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Związek pomiędzy zakorzenieniem w pracy a rotacją pracowników: wpływ rozmiaru 

przedsiębiorstwa i spójności grupy roboczej. 

 

Autorzy w artykule badają trzy kwestie: po pierwsze, biorąc pod uwagę sytuację w dużych                 

i małych organizacjach, analizują związek pomiędzy zakorzenieniem w pracy a zamiarem 

zmiany miejsca zatrudnienia; po drugie, w przypadku dużych i małych organizacji, sprawdzają 

różnice w postrzeganiu przez pracowników różnych wymiarów zakorzenienia w pracy;                  

po trzecie określają, czy spójność grupy roboczej pełni rolę moderatora w związku pomiędzy 

zakorzenieniem w pracy a wyrażaną przez pracowników chęcią zmiany firmy. Dane potrzebne 

do badania zebrano na drodze oryginalnych kwestionariuszy wypełnionych                                            

przez 549 pracowników zatrudnionych w organizacjach, które miały swoje siedziby w czterech 

głównych centrach biznesu w Afryce Południowej. Uczestnicy badania pracowali                                       

w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. Wyniki badania pokazują, że poczucie 

zakorzenienia w pracy związane jest z chęcią zmiany miejsca pracy, ale tylko w przypadku 

dużych organizacji. W przeciwieństwie do oczekiwań autorów badania, pracownicy 

zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach uważali, że jeśli odejdą z pracy poświęcą więcej 

korzyści, niż osoby zatrudnione w dużych firmach będące w tej samej sytuacji. Takie rezultaty 

potwierdzają, że spójność grupy pracowniczej pełni rolę moderatora w związku pomiędzy 

zakorzenieniem w pracy a chęcią zmiany organizacji. W praktyce oznacza to, że małe 

przedsiębiorstwa powinny budować jedność pomiędzy pracownikami i sugestywnie 

komunikować korzyści płynące z pracy w niedużej organizacji, gdyż taka strategia pomoże 

zakorzenić, a więc utrzymać personel w firmie. Artykuł jest odpowiedzią na wezwania 

domagające się dalszych badań dotyczących w szerszym kontekście zakorzenienia w pracy. 

Wnosi swój wkład do bardziej szczegółowego zrozumienia trzech wymiarów tego zagadnienia 

(więzi, dopasowanie, poświęcenie) oraz analizuje moderatorów omawianego związku. Należy 

przeprowadzić kolejne badania, aby określić sposób działania zakorzenienia w pracy                                

w organizacjach o różnej wielkości, oraz małych przedsiębiorstwach miejskich i wiejskich. 

 


