Wspomaganie rozwoju człowieka w procesie rekrutacji
a sytuacja rodzinna poszukującego pracy

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach zagadnienie rekrutacji oraz poszukiwania pracy jest tematem ważnym i często poruszanym
przez naukowców z różnych dziedzin. Zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne mogą mieć wpływ na
funkcjonowanie człowieka w procesie rekrutacji. Coraz popularniejszym pojęciem jest “work-life balance” czyli
umiejętność znalezienia równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Stąd autorki podjęły temat
wspomagania rozwoju człowieka w procesie rekrutacji związanego z jego sytuacją rodzinną. Celem
przeprowadzonych badań było odpowiedzenie na pytanie jak czynnik rodzinny wpływa na sytuację osoby
podejmującej decyzję o podjęciu rekrutacji w grupie osób poniżej swoich kwalifikacji. W związku z tak postawionym
pytaniem przebadano 302 kandydatów w 11 miastach w Polsce (Lublin, Warszawa, Rzeszów, Lipsko, Poznań,
Kielce, Sandomierz, Gorzyce, Opole, Łódź, Krosno). Osoby badane były w wieku od 18 do 45 lat. Badani wypełniali
kwestionariusz, który w pierwszej części zawierał metryczkę, gdzie kandydaci pytani byli o status zawodowy, płeć,
wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, tryb nauki, status zawodowy, wykonywany zawód, sytuację materialną,
uczestnictwo w szkoleniach zwiększających kwalifikacje oraz staż pracy zawodowej. Następnie opisywali swoje
doświadczenie zawodowe z trzech ostatnich miejsc pracy. Respondenci określali poziom stanowiska pracy
(podstawowe, specjalistyczne czy kierownicze), wpisywali zakres obowiązków na danym stanowisku oraz staż pracy
podany w miesiącach. Ta część kwestionariusza pozwoliła na określenie u 302 kandydatów na skali od 0 do 9
adekwatności poziomu kwalifikacji do stanowiska na jakie się ubiegali. W dalszej części kwestionariusza znajdowała
się Skala Decyzji Rekrutacyjnej, gdzie osoby badane oceniały wsparcie rodziny (Sytuacja rodzinna) w procesie
poszukiwania pracy.
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Pytania i hipotezy
P1: Czy istnieje związek pomiędzy podejmowaniem decyzji o rekrutacji a jego sytuacją rodzinną w grupie osób poniżej swoich kwalifikacji?
W związku z tak przedstawionym pytaniem badawczym sformułowano następujące hipotezy:
H 1.1: Istnieje związek pomiędzy decyzją o udziale w rekrutacji a sytuacją rodzinną w grupie osób poniżej swoich kwalifikacji
W badaniach ujęta została zmienna objaśniana zależna, którą jest decyzja o udziale w rekrutacji. Sytuacja decyzyjna „jest stanem podmiotowym, który powstaje w określonych warunkach motywacyjnych. Podmiot zwany decydentem
przeżywa wówczas trudności dotyczące sposobu zachowania się (Biela, Chlewiński, Walesa, 1978). Kiedy mówimy o czynności jaką jest decyzja w jest psychologii musimy mieć zawsze na uwadze podmiot tej czynności oraz
sytuację, w której się znajduje. W związku z tym ważne jest, aby analizy każdej czynności podmiotu dokonywać w kontekście sytuacji, w której czynność ta przebiega tj. sytuacja poszukiwania pracy (Biela, 2011).
Zmienna ta została zoperacjonalizowana na skali rangowej w podziale dychotomicznym na dwie grupy (zakresy). Zmienna decyzja o aplikowaniu poniżej kwalifikacji jest sumą wykształcenia, stażu pracy oraz doświadczenia, które
zostało ocenione w ankiecie badawczej przez kandydatów. Poniższa Tabela 1 przedstawia wyodrębnione dwie grupy badawcze.
W Tabeli 1 wyodrębniono zakres dwóch grup badawczych decyzji o udziale w rekrutacji. Pierwszy to zakres decyzji o
udziale w rekrutacji osób innych niż poniżej kwalifikacji (ta grupa badawcza nie jest przedmiotem badań w tym
artykule). Drugi to zakres decyzji o udziale w rekrutacji osób poniżej swoich kwalifikacji. Zsumowany zakres grupy
poniżej kwalifikacji zawiera się na skali od 11 do 20, natomiast innych niż poniżej kwalifikacji od 2 do 10.
Zmienna objaśniająca to sytuacja rodzinna kandydata (decydenta) podejmującego decyzję o rozwoju jakim jest
poszukiwanie pracy.
Do projektu badawczego włączono również inne zmienne, które mogą wykazywać dodatkowo zależność i korelować
z pozostałymi zmiennymi. Tymi zmiennymi są: Postrzeganie firmy, Opinia innych, Lokalizacja miejsca pracy,
Dostępność informacji o ofercie pracy, Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych.
Tabela 4. Korelacje rho Spearmana między
poszczególnymi zmiennymi zakłócającymi a decyzją o
udziale w rekrutacji poniżej kwalifikacji w wyniku ogólnym,
stażu pracy, doświadczeniu zawodowym i wykształceniu
, gdzie * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.

Tabela 3. Korelacje rho Spearmana między poszczególnymi
skalami decyzji rekrutacyjnej (SDR) a decyzją o udziale w
rekrutacji poniżej kwalifikacji w wyniku ogólnym, stażu pracy,
doświadczeniu zawodowym i wykształceniu
, gdzie * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.

Model badawczy

Podsumowanie i dyskusja wyników
Główne pytanie badawcze dotyczyło jak czynnik rodzinny wpływa na sytuację osoby podejmującej decyzję o podjęciu rekrutacji w grupie osób poniżej swoich kwalifikacji. Został wyrażony w postaci
stwierdzenia, do którego sformułowano pytanie badawcze oraz hipotezę. Pytanie badawcze dotyczy związku pomiędzy czynnikiem rodzinnym a decyzją o udziale w rekrutacji na stanowisko wymagające
niższych kwalifikacji niż posiadane.
• Założono, że istnieje związek pomiędzy osobami podejmującymi decyzję o udziale w rekrutacji poniżej kwalifikacji a czynnikiem rodzinnym. Hipoteza do pierwszego pytania badawczego znalazła
potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Przeprowadzone analizy korelacji wskazują na istotność w Czynniku rodzinnym. Wraz ze wzrostem ważności czynnika rodzinnego wzrasta
podejmowanie decyzji o aplikacji poniżej swoich kwalifikacji w wyniku ogólnym.
Badania prowadzone w Stachach Zjednoczonych i Europie (Sirgy, Lee, 2015) odnośnie powiązania pracy zawodowej z życiem rodzinnych (work-life-balance) wskazały na bardzo istotne powiązanie
pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Badania 5000 absolwentów Michigan State University (Greenhaus, Beutell, 1985), gdzie 70% z nich znajdowało się w związkach małżeńskich i partnerskich,
wskazały na trzy sfery życia pracowników, które pozostawały w konflikcie z ich pracą zawodową. Było to zdrowie, na drugim miejscu rodzina, oraz czas wolny.
• Wyniki te są argumentem na poparcie coraz popularniejszej współcześnie tezy, że work-life balance to nie tylko harmonijne relację między pracą a rodziną. Jest to także pewien stan równowagi między
funkcjonowaniem zawodowym a całościowym życiem prywatnym pracownika. Badacze zwrócili uwagę na dużą wagę wsparcia rodziny w sytuacji pracy, co wiąże się z utrzymaniem równowagi życiowej
pomiędzy rolą męża/żony lub innego członka rodziny a rolą pracownika. Wsparcie ze strony rodziny w licznych badaniach zostało zanalizowane według trzech głównych typów: emocjonalne,
instrumentalne i informacyjne. Pierwsza kategoria związana z koncentracją na jednostce związana jest z wyrażaniem współczucia. Ten rodzaj wsparcia pozwala utrzymać swoją decyzję, podjąć wysiłek w
celu uzyskania dobrego samopoczucia swoich najbliższych (Wilcox, Vernberg, 1985, Plopa, 1996, 2007).
• Kolejny aspekt to wsparcie instrumentalne, które polega na dostarczaniu pomocy ze strony innych, także finansowych od różnych instytucji (na przykład zasiłek dla osób bezrobotnych) (Thois, 1985,
Pratt, 1991). W grupie badawczej 70% respondentów stanowiły osoby bezrobotne. Fakt ten może wskazywać na pomoc finansową ze strony innych ludzi (rodziny) lub instytucji, może wiązać się z
przyzwyczajeniem do źródła finasowania i brakiem podnoszenia sobie poprzeczki zawodowej. Ostatnia grupa wsparcia związana jest z informacją, rozumianą jako źródło wiedzy pozyskiwane od innych
ludzi lub organizacji. Mechanizm ten związany jest ze strategią radzenia sobie ze stresem w sytuacji braku dostępności wystarczającej informacji (Thois, 1985, Payne, Jines, 1987, Helgeson, 1993).
Ostatni komponent wiąże się również ze zmienną zakłócającą i może składać się na wynik korelacyjny Czynnika Rodzinnego.
• Wśród zmiennych zakłócających zostały wskazane Opinie innych o firmie oraz Informacja o rekrutacji. Analizy korelacji wskazują jednoznacznie, że wraz ze spadkiem uzyskiwanych Opinii o firmie oraz
otrzymanej Informacji o rekrutacji wzrasta podejmowanie decyzji o aplikacji poniżej swoich kwalifikacji w doświadczeniu zawodowym. Zgodnie z powyższą koncepcją niedostateczny sposób pozyskania
informacji o potencjalnym pracodawcy oraz etapach rekrutacji wiąże się brakiem chęci lub możliwości składania CV na stanowisko adekwatne do kwalifikacji. Ważnym aspektem jest realistyczna
prezentacja pracy. Badania (Meglino, DeNisi, Ravlin,1993) pokazują, że osoby rzadziej przyjmują ofertę pracy, jeśli wcześniej nie miały o niej dostarczenie dużo informacji.
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