
1 

 
 

 

 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

 

Postrzeganie oddalenia jako determinanta zaangażowania 

i odpowiedzialności w zespołach wirtualnych 

 Perception of remoteness as a determinant of engagement and accountability in virtual teams 

 

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania wirtualnych 

zespołów do nadzorowania pracy w organizacji i oczekuje się, że trend ten utrzyma się w 

przyszłości (Dulebohna i Hoch, 2017). Znaczenie tego tematu wydaje się teraz jeszcze 

bardziej oczywiste, ponieważ autorka zakończyła pisanie tego pracy doktorskiej w 

przededniu wybuchu epidemii Covid-19, kiedy praca zdalna była tylko opcją, a nie 

sposobem na przetrwanie. Ta epidemia, która od razu zmieniła nasze życie, na zawsze 

pozostawi trwały ślad w naszym środowisku pracy. Covid-19 to bezprecedensowy 

akcelerator dla już rosnącego trendu, aby praca była wykonywana w bardziej wirtualnych 

środowiskach, z którymi już obecnie mamy do czynienia. Dlatego znaczenie tego badania 

nie ogranicza się obecnie tylko do osób zainteresowanych tą konkretną dziedziną, ponieważ 

można założyć, że ta zmiana wpłynie na całość globalnego zatrudnienia. Obecne badania 

mają zatem na celu wzbogacenie szybko rozwijającego się zbioru wiedzy i prawdopodobnie 

będzie miała wpływ na wiele innych dziedzin badawczych. 

Biorąc pod uwagę złożoność tematu, ważne jest uświadomienie sobie, czym są 

wirtualne zespoły. W tej pracy uważa się, że są to struktury organizacyjne, w których 

członkowie zespołu są rozproszeni geograficznie, mają ograniczony kontakt twarzą w twarz 

(ang. Face-to-Face - FtF) i pracują współzależnie za pośrednictwem platform 

elektronicznych, aby osiągnąć wspólne cele. W rezultacie wirtualne zespoły łączą 

pracowników wykorzystujących wiedzę na przestrzeni czasu i na odległość, aby połączyć 

ich wysiłek i kierunek (Bell i Kozłowski, 2002). W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania przez organizacje wirtualnych zespołów do 

organizowania pracy i oczekuje się, że trend ten utrzyma się także w przyszłości (Dulebohna 

i Hoch, 2017). 

W 2015 roku Foster i in. stwierdzili, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci 
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globalizacja i innowacje technologiczne skierowały organizacyjne wykorzystanie zespołów 

w nowym kierunku - w stronę wirtualności. Obecnie, obserwując skutki epidemii Covid-19, 

widzimy, że świat zmienia się dramatycznie i nadal będzie się zmieniać pod względem 

sposobu, w jaki ze sobą współpracujemy, czyli innymi słowy, w strukturze naszej pracy. 

Długie procesy organizacyjne, które postrzegano jako rzeczywiste rewolucje, których 

przebieg zająłby lata, są obecnie skracane do zaledwie kilku miesięcy. Autorka przewiduje, 

że w ramach tej szybkiej transformacji wszystkie istniejące statystyki z zakresu zespołów 

wirtualnych i ich obecności w organizacjach nie będą już miały znaczenia w erze post-

COVID 19, gdyż wykorzystanie wirtualnych zespołów będzie diametralnie rosło. 

Kierując się tymi przewidywaniami, można bezpiecznie założyć, że zainteresowanie 

akademików i motywacja do eksplorowania dziedziny wirtualnych zespołów wzrośnie, 

zgodnie z jej rosnącą, empiryczną widocznością. Jednak motywacja autorki do eksploracji 

tej dziedziny zaczęła się 15 lat temu jako część jej roli w dużej międzynarodowej korporacji, 

kiedy sama była częścią wirtualnego zespołu. Po pierwsze, swoje zainteresowania i osobiste 

doświadczenia związane z pracą w zespołach wirtualnych skierowała na swoje pierwsze 

badania w tej dziedzinie, w ramach pracy magisterskiej. Wtedy temat ten dopiero się 

pojawiał i był uważany za „gorący” do badań. Dziś, 15 lat później, rozumiemy, że znaczenie 

i aktualność tego tematu nigdy nie była większa i wciąż rośnie. 

Autorka zidentyfikowała kilka luk w literaturze i pytaniach, które nigdy nie zostały 

szczegółowo zbadane. W związku z tym niniejsze badanie ma na celu wypełnienie tych luk i 

zasugerowanie odpowiedzi na te pytania. Do tej pory zespoły były obserwowane jako 

wirtualne (brak interakcji twarzą w twarz) lub niewirtualne (100% interakcji twarzą w 

twarz). Jednak rzeczywistość organizacyjna obejmuje również stany pośrednie, w których 

zespoły spotykają się częściowo wirtualnie lub niewirtualnie, w zależności od okazji. 

Praktycznie przekłada się to na stopnie wirtualności. Innym niedocenianym aspektem 

zespołów wirtualnych jest subiektywne postrzeganie odległości między członkami, z 

naciskiem na doświadczenie pracownika. Niniejsze badanie ma na celu odniesienie się 

zarówno do stopnia wirtualności, jak i subiektywnego postrzegania. 

Jeśli chodzi o pytania praktyczne, to badanie pomoże organizacjom zrozumieć 

wpływ bezpośredniego przełożonego, opierając się na założeniu, że stopień wirtualności 

zależy od częstotliwości spotkań, jakie pracownicy będą mieli z bezpośrednim przełożonym. 

Ponadto badanie to sugeruje innowacyjny punkt widzenia, w którym uwaga organizacji 

powinna koncentrować się na postrzeganiu wirtualności przez pracownika, a nie na 

faktycznej wirtualności.  
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Przegląd literatury 

Domena wirtualnych zespołów  

W historii wirtualnych zespołów (WZ) jest całkiem jasne, że literatura dotyka 

szerokiego zakresu dyscyplin, w tym zachowań organizacyjnych, zarządzania 

międzynarodowego, zasobów ludzkich, komunikacji, psychologii, systemów 

informacyjnych, edukacji, zarządzania projektami, medycyny, strategii i badania w małych 

grupach [(Schweitzer i Duxbury, 2010; Gilson i in., 2014)]. 

 Prace badawcze na temat WZ zaczęły pojawiać się w publikacjach w latach 90-tych. 

W swoim przeglądzie badań empirycznych Hertel i wsp. (2005) odkryli, że doszło do 

mnożenia się artykułów i książek na temat WZ. Głównym powodem tej proliferacji jest 

globalizacja. Nie ma wątpliwości, że globalizacja i innowacje technologiczne były 

najsilniejszymi akceleratorami rozwoju WZ w przedsiębiorstwach międzynarodowych. 

Dlatego też współpraca z innymi osobami na odległość przy użyciu WZ stała się nowym, 

bardzo rozpowszechnionym aspektem pracy w wielu organizacjach globalnych i 

obejmujących różne zawody (Krumm i in., 2016). Rzeczywiście, w tym samym roku Foster 

i wsp. (2016) podali, że według Society for Human Resource Management 66% organizacji 

międzynarodowych korzysta z WZ, a 46% wszystkich organizacji korzysta z WZ. 

Odzwierciedla to stale rosnące znaczenie WZ w międzynarodowych firmach oraz 

konieczność ich tworzenia, uczestniczenia i przewodzenia. 

W związku z tym, gdy organizacje się globalizują, często działają poza granicami 

kraju, tworząc nowe możliwości biznesowe, ale także nowe wyzwania w zakresie 

zarządzania pracownikami, takie jak zarządzanie globalnymi WZ (Gibson i Gibbs, 2006). 

Globalne WZ składają się z członków różnych narodowości „z dwóch lub więcej krajów, 

którzy komunikują się głównie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych” 

(Martins & Schilpzand, 2011, s. 1). Ze względu na globalizację biznesu, większe potrzeby w 

zakresie innowacji oraz ulepszone technologie informacyjne i komunikacyjne, liczba 

globalnych WZ znacznie wzrosła w ostatniej dekadzie (Gilson i in., 2015). Międzynarodowi 

konsultanci i praktycy zarządzania łączą duży potencjał z globalnymi WZ w zakresie 

większej innowacyjności i wydajności. Jednak samo zgromadzenie ekspertów „praktycznie 

nie daje gwarancji, że będą w stanie pracować efektywnie i wprowadzać innowacje” 

(Gibson i Gibbs, 2006, s. 452–453). Globalne WZ często cierpią z powodu różnic 

kulturowych, problemów interpersonalnych, nieporozumień i stresującego środowiska, które 

uniemożliwiają tym zespołom czerpanie korzyści z ich różnorodności kulturowej (Furumo, 
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2009). Z powodu tych problemów, wciąż istnieje wiele wyzwań dla menedżerów i liderów 

(Adamovic, 2017). 

Konstrukcja WZ - od stanu do stopnia. Według Gilson i wsp. (2014) większość 

definicji WZ skupia się na trzech parametrach: czasie, rozproszeniu geograficznym i 

wykorzystaniu technologii. Zgodnie z tym Geber (1995) definiuje WZ jako „formę 

organizacji, która umożliwia składanie zespołów zgodnie z kwalifikacjami i wiedzą bez 

ograniczeń czasowych, przestrzennych oraz kosztów i zakłóceń relokacji” (s. 15). 

Definicje oparte na powyższych parametrach należą do wczesnego podejścia - 

podejścia warunkowego - w którym zespół może być wirtualny lub nie. Obecne badania 

opierają się na nowszych trendach w eksploracji wirtualnego zespołu, która przechodzi od 

podejścia warunkowego do podejścia wielowymiarowego, w którym WZ mają różne stopnie 

wirtualności. 

Tak więc we wczesnych badaniach wirtualność była traktowana jako wyraźnie 

kategoryczna, a badacze stosowali prostą dychotomiczną charakterystykę do zespołów 

wirtualnych i bezpośrednich. Niedawno jednak uczeni stwierdzili, że ta prosta 

charakterystyka zbyt pobieżnie podchodzi do sprawy i nie niuansuje istotnych cech WZ, 

które leżą u podstaw szeregu różnic w stopniu wirtualności (Gibson i Gibbs, 2006; Irwin i 

McClelland, 2003; Kirkman i in., 2012; MacCallum i in., 2002; Mesmer-Magnus i in., 

2011). 

Rzeczywiście, wraz z rozwojem i ewolucją zespołów wirtualnych w ciągu ostatniej 

dekady, badacze skupili się na konceptualizacji i pomiarze wirtualności zespołu (Bell & 

Kozlowski, 2002; Hinds, Liu i Lyon, 2011; Kirkman & Malthieu, 2005). Jeśli chodzi o 

pomiary, wielu badaczy próbowało zmierzyć stopień wirtualności. Aktualne badania 

mierzące stopień wirtualności obejmują zmienną „poziom oddalenia menedżer: pracownik”. 

Ta zmienna odzwierciedla częstotliwość interakcji FtF między pracownikiem a jego 

bezpośrednim przełożonym.   

 

Relacje Pracownik: Menedżer w wirtualnych zespołach 

Wśród naukowców panuje zgoda co do tego, że wirtualne zespoły są trudniejsze do 

kierowania niż zespoły operujące twarzą w twarz (FtF) (Bell & Kozlowski, 2002; Duarte & 

Snyder, 2001; Gibson & Cohen, 2003; Hinds & Kiesler, 2002; Lipnack & Stamps, 2000). W 

konsekwencji braku kontaktu FtF i rozproszenia geograficznego, a także (często) 

asynchronicznego charakteru komunikacji, liderom zespołów trudniej jest realizować 

tradycyjne hierarchiczne zachowania przywódcze, takie jak motywowanie członków i 
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zarządzanie dynamiką zespołu (Avolio i in., 2000; Bell & Kozlowski, 2002; Purvanova & 

Bono, 2009). 

W obszernych badaniach z obszaru przywództwa zbadano wpływ transformacyjnych i 

charyzmatycznych form przywództwa na motywację, postawy i zachowania pracowników 

(Joshi i in., 2009). 

W kilku badaniach zbadano interakcję między przywództwem a wirtualnością, 

stwierdzając, że członkowie zespołu są bardziej zadowoleni ze swojego zespołu i lidera oraz 

postrzegają swojego lidera jako bardziej zdolnego do dekodowania wiadomości, gdy jest on 

/ ona geograficznie oddalona od zespołu (Henderson, 2008). 

Zaangażowanie w świetle wirtualnych zespołów 

Zaangażowanie pracowników to emocjonalna więź, która rozwija się między 

miejscem pracy a pracownikiem (Kanaka, 2012). Zaangażowany pracownik jest skłonny 

włożyć dodatkowy wysiłek, aby organizacja rosła i rozwijała się (Baldev i Raina, 2010). 

Zaangażowanie pracowników jest motorem, który może pomóc w uzyskaniu partycypacji 

pracowników i wysokiej jakości wyników, lepszej wydajności i zwiększonym poziomie 

motywacji (Kanaka, 2012). W 2010 roku firma Gallup Inc. dowiodła w badaniach, że 

dodatni wysoki stosunek liczby zaangażowanych pracowników względem liczby 

pracowników niezaangażowanych zapewnia lepsze wyniki finansowe. 

Brak zaangażowania pracowników może prowadzić do nielojalności i organizacyjnej 

porażki (Kumar i Sia, 2012). Według Baldev i Raina (2010) pracownicy, którzy nie są 

zaangażowani, zwykle koncentrują się na zadaniach, a nie na celach. Chcą, aby im 

mówiono, co mają robić i mają skłonność do odczuwania, że ich wkład jest pomijany. 

Aktywnie niezaangażowani pracownicy to „mieszkańcy jaskini”: są konsekwentnie oporni i 

blokują nowe inicjatywy, siejąc ziarno defetyzmu przy każdej okazji. Aktywnie 

niezaangażowani pracownicy codziennie podważają to, co osiągają ich zaangażowani 

współpracownicy (Sonnentag, 2011). 

Odpowiedzialność  

Odpowiedzialność została zdefiniowana jako poczucie odpowiedzialności, 

obowiązku i potrzeby uzasadniania swoich działań przed innymi lub przed samym sobą 

(London i Smither, 1997; Tetlock, 1985; Weigold i Schlenker, 1991). Reprezentując 

fundamentalny element wszystkich organizacji, odpowiedzialność oznacza doświadczenie 

pracownika, który jest odpowiedzialny za swoje decyzje i działania oraz zakłada, że ma 

wpływ na wydajność pracy (Antonioni, 1994). 
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Poczucie odpowiedzialności jest rozwinięciem koncepcji odpowiedzialności i zostało 

zdefiniowane przez Hall & Ferris (2010) jako „ukryte lub wyraźne oczekiwanie, że czyjeś 

decyzje lub działania będą przedmiotem oceny przez niektórych ważnych odbiorców z 

przekonaniem, że istnieje możliwość otrzymania nagrody lub sankcji w oparciu o tę 

oczekiwaną ocenę” (str. 134). 

Kiedy jednostki mają poczucie odpowiedzialności, formalne mechanizmy kontroli, 

takie jak opisy ról, oceny wyników, zewnętrzne nagrody i kary, mogą nie być konieczne. 

Zamiast tego, jednostki zachowują się tak z powodu postrzeganego obowiązku wobec 

siebie. Jednak, gdy osoby postrzegają odpowiedzialność zewnętrzną, prawdopodobnie będą 

zachowywać się tak, jak opisano powyżej głównie z powodu presji zewnętrznej. (London & 

Smither, 1997). 

 

1.1. Problem badawczy i cel badań 

 

Niniejsze badanie dotyczy dwóch luk zidentyfikowanych w literaturze, które opisano 

powyżej, dotyczących istnienia różnych poziomów wirtualności oraz potrzeby zbadania 

postrzeganego, subiektywnego poziomu wirtualności. Omawiam te dwie nierozwiązane 

kwestie, odpowiadając na następujące pytania: Czy różne poziomy wirtualności wpływają 

na postawy pracowników? Jak postrzegany poziom wirtualności wpływa na postawy 

pracowników? 

Wychodząc z powyższego, celem niniejszego badania jest zmierzenie wpływu 

wirtualności na postawy pracowników ZW, w szczególności, ich zaangażowania i 

odpowiedzialność (accountability). Ponadto badanie ma na celu zbadanie subiektywnych 

doświadczeń pracowników ZW. Zostanie to zbadane za pomocą nowej oryginalnej 

koncepcji, zwanej „postrzeganiem oddalenia przez pracownika” (perception of remoteness 

by an employee). Modyfikuję w ten sposób konwencjonalną koncepcję, że obiektywna 

wirtualność rzutuje bezpośrednio i w pełni na subiektywną wirtualność lub postrzeganą 

odległość. Natomiast „postrzeganie oddalenia” obejmuje sposób, w jaki pracownik czuje i 

doświadcza wirtualnego środowiska. Ponadto badanie ma na celu rozważenie wpływu stylu 

przywództwa przełożonego na postrzeganie pracowników. 

Niniejsze badanie ma na celu zbadanie, w jaki sposób wirtualność wpływa na 

poczucie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników w ZW. Ponadto badanie to 

uwzględnia subiektywne doświadczenia pracowników ZW, badając rolę postrzegania 
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wirtualności przez pracowników. Ponadto bierze pod uwagę wpływ postrzegania przez 

pracowników stylu przywództwa przełożonego. 

 

1.2. Uzasadnienie podjęcia tematyki badań 

 

Zmiennymi zależnymi w tym badaniu są zaangażowanie i odpowiedzialność. Jak 

twierdzili Schweitzer i Duxbury (2010), skuteczność ZW została konceptualizowana w 

kategoriach postaw i wyników behawioralnych: najczęściej wydajności i satysfakcji członka 

zespołu z doświadczeniem w ZW. Wydaje się jasne, że środowisko wirtualne wpływa na 

osobiste nastawienie. Jednym z typowych osobistych postaw, z którymi w ostatnich latach 

zajmowała się literatura dotycząca zachowań organizacyjnych, jest zaangażowanie. 

Ponieważ praca w środowiskach wirtualnych i prowadzenie wirtualnych interakcji 

zmniejsza nacisk na widoczne, namacalne wymiary definiujące grupę (biura, 

współpracujący pracownicy itp.), które mogą wpływać na zaangażowanie względem 

organizacji, a tym samym zaangażowanie pracowników (Wiesenfeld i in., 2001). Ponadto 

inni badacze przypuszczali, że członkom trudno jest identyfikować się z wirtualnym 

zespołem (np. Mannix i in. 2002), co również wpływa na zaangażowanie. 

Jeśli chodzi o wymiar odpowiedzialności, autorka założyła, że w środowisku 

wirtualnym z pewnych powodów odpowiedzialność wzrośnie. Po pierwsze, w środowisku 

wirtualnym możemy znaleźć więcej chaosu (Frink i Klimoski, 1998), a kiedy ludzie 

poczują, że wokół nich panuje chaos, będą dążyć do stworzenia porządku (Hochwarter i in., 

2005), a taka postawa próbująca zwiększyć porządek może być wyjaśniona jako poczucie 

odpowiedzialności. Po drugie, próżniactwo społeczne może wzrosnąć w ZW, ponieważ 

kiedy nie widzisz kogoś twarzą w twarz, możesz być mniej przywiązany do niego (Alnuaimi 

i in., 2010), a w takim przypadku członek ZW może czuć, że nikt nie będzie robił za niego 

pracy, będzie czuł, że tylko on odpowiada za swoje zadanie. Innymi słowy, mógłby czuć się 

bardziej odpowiedzialny. 

Motywacja autora do dodania nowej zmiennej do tych badań wynika z analizy 

literatury z zakresu psychologii poznawczej, gdzie tradycyjnie obiektywne pojęcia, takie jak 

czas (Ancona i in., 2001) czy odległość (Harrison-Hill, 2001; Siebdrat i in., 2014) mają 

ważne subiektywne wymiary. Ponieważ dwa z najbardziej powszechnych wymiarów 

obiektywnej wirtualności są przestrzenne i czasowe, można założyć, że subiektywny (lub 

postrzegany) poziom tej koncepcji (wirtualność) będzie różnił się od poziomu 
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obiektywnego. 

Jeśli chodzi o zespoły wirtualne, uczeni zaczęli uznawać subiektywność 

rozproszenia, wzywając do badań dotyczących subiektywnych reprezentacji odległości 

między członkami zespołu, zamiast polegać wyłącznie na obiektywnych reprezentacjach 

czasoprzestrzennych (Siebdrat i in., 2014). Konieczność zrozumienia doświadczeń 

członków ZW może wyjaśnić ich postawę w tym środowisku, w szczególności ich 

zaangażowanie i odpowiedzialność. Na przykład Siebdrat i in. 2014 porównuje zespoły o tej 

samej obiektywnej odległości między poszczególnymi członkami zespołu. Odkryli różnice 

we współpracy zespołowej i wyjaśnili, że jest to spowodowane różnicami w poziomie 

subiektywnych doświadczeń. 

Kolejną motywacją autorki było sprawdzenie efektu moderacji stylu przywództwa 

bezpośredniego zdalnego menedżera. Wiele badań wykazało, że ZW są bardziej złożone w 

kierowaniu niż zespoły niewirtualne. Na przykład, ze względu na rozproszenie geograficzne, 

brak interakcji FtF i wysokie wykorzystanie komunikacji asynchronicznej, liderzy ZW stają 

przed większym wyzwaniem, aby motywować członków zespołu, zarządzać dynamiką 

zespołu i radzić sobie z innymi tradycyjnymi zachowaniami przywódczymi (Purvanova i 

Bono, 2009). Dodatkowy przykład konkretnej umiejętności potrzebnej liderom ZW wiąże 

się z globalnym pozyskiwaniem talentów, które jest niezbędne w środowisku wirtualnym 

(Liao, 2017). Purvanova i Bono (2009) stwierdzili, że liderzy ZW potrzebują więcej czasu i 

wysiłku, chociaż nie zawsze jest możliwe, aby zainicjowali dalsze działania, aby poświęcić 

więcej czasu i energii na rozwój swojej roli lidera. 

Literatura wskazuje, że ZW wymagają określonego stylu przywództwa i jako taka 

teoria przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego pojawia się w wielu badaniach. Ta 

teoria jest szeroko stosowana w obszarze zachowań organizacyjnych w ogóle, a 

przywództwo transformacyjne jest obecnie uważane za najbardziej odpowiednie w 

dzisiejszym burzliwym i dynamicznym środowisku organizacyjnym (Dulebohn i Hoch, 

2017). 

 

1.3. Omówienie projektu badawczego 

 

Aby zbadać wpływ wirtualności na zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników ZW, 

zastosowano model IMO (ang. input-mediator-output, IMO). Zmienną wejściową jest 
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„poziom oddalenia menedżera: pracownika”. Mediator to „postrzeganie oddalenia przez 

pracownika”. Zmienne wyjściowe to „zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników”. 

Ponadto zbadano efekt moderowania „percepcji stylu przywództwa lidera przez 

pracownika”, aby ustalić, czy związek między „postrzeganiem oddalenia a zaangażowaniem 

/ odpowiedzialnością” będzie się zachowywał inaczej na różnych poziomach „postrzegania 

stylu przywództwa lidera”. 

Ten projekt badawczy jest spójny z większością prac prowadzonych w zespołach 

wirtualnych, które zostały oparte na danych wejściowych (np. cechach zadań, czynnikach 

kompozycyjnych, technologii i przywództwie), mediatorach (np. komunikacja, koordynacja, 

konflikt i zaufanie), moderatorach (np. wirtualność i wzajemne współzależności w zespole) 

oraz wyniki (np. wydajność i reakcje afektywne) (Gilson i in., 2014; Hoch i Kozlowski, 

2012). 

Aby odpowiedzieć na pytanie badawcze, w modelu uwzględniono zmienną mediatora 

„postrzeganie oddalenia przez pracownika” w celu wyjaśnienia związku między „poziomem 

oddalenia menedżer: pracownik” a „zaangażowaniem i odpowiedzialnością”. Ponadto 

autorka bada, czy relacja między „poziomem oddalenia menedżer: pracownik” a 

„zaangażowaniem i odpowiedzialnością” zmienia się przy różnych poziomach postrzegania 

stylu przywództwa przez pracownika (efekt moderacji). 

Model badawczy ma następującą strukturę: 

• Poziom oddalenia menedżer: pracownik - zmienna niezależna (dane wejściowe) 

• Postrzeganie oddalenia przez pracownika - Mediator 

• Postrzeganie stylu przywództwa przez pracownika - Moderator 

• Zaangażowanie - zmienna zależna (wynik) 

• Poczucie odpowiedzialności - Zmienna zależna (wynik) 

 

Rysunek 1: Model badania 
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1.4. Hipotezy badawcze 

 

H1: „Poziom oddalenia menedżer: pracownik” jest pozytywnie powiązany z „postrzeganiem 

oddalenia przez pracownika”. 

H2a: „Postrzeganie oddalenia przez pracownika” jest negatywnie powiązane z 

„zaangażowaniem pracownika”. 

H2b: „Postrzeganie oddalenia przez pracownika” jest pozytywnie powiązane z 

„rozliczalnością pracownika”. 

H3a: „Postrzeganie stylu przywództwa przez pracownika” jest zmienną moderującą w 

relacji między „Postrzeganiem oddalenia przez pracownika” a „zaangażowaniem 

pracownika”. Negatywne powiązanie między „postrzeganiem oddalenia przez pracownika” 

a „zaangażowaniem pracownika” jest silniejsze, gdy styl przywództwa w „postrzeganie 

stylu przywództwa przez pracownika” ma tendencję do bycia przywództwem 

transformacyjnym. 

H3b: „Postrzeganie stylu przywództwa przez pracownika” jest zmienną moderującą w 

relacji między „Postrzeganiem oddalenia przez pracownika” a „odpowiedzialnością 

pracownika”. Pozytywne powiązanie między „postrzeganiem oddalenia przez pracownika” a 

„odpowiedzialnością pracownika” jest silniejsze, gdy styl przywództwa w „postrzeganie 

stylu przywództwa przez pracownika” ma tendencję do bycia przywództwem 

transformacyjnym. 

H4a: „Poziom oddalenia menedżer: pracownik” ma negatywne powiązanie z 

„zaangażowaniem pracowników”. 

H4b: „Poziom oddalenia menedżer: pracownik” jest pozytywnie powiązany z 
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„odpowiedzialnością pracowników”. 

H5a: Relacja między „Poziomem oddalenia menedżer: pracownik” a „zaangażowaniem 

pracowników” będzie zapośredniczona przez „Postrzeganie oddalenia przez pracownika” 

H5b: Zależność między „Poziomem kierownictwa: oddalenie pracownika” a 

„odpowiedzialnością pracowników” będzie zapośredniczona przez „Postrzeganie oddalenia 

przez pracownika” 

1.5. Struktura pracy 

Niniejsza rozprawa została podzielona na siedem głównych rozdziałów. We wstępie 

autorka wyjaśnia cele i uzasadnienie rozprawy wraz z projektem badania i pytaniami. 

Rozdział pierwszy poświęcony jest domenie zespołów wirtualnych. W tym rozdziale 

autorka dokonuje przeglądu literatury na temat wirtualnych zespołów, sposobu, w jaki 

wirtualne zespoły są zintegrowane z organizacjami, zalet i wad, które mają. Na końcu tego 

rozdziału autorka odwołuje się do „podejścia kontinuum” i „podejścia warunkowego”, te 

dwa podejścia stanowią podstawowy paradygmat niniejszej dysertacji. 

W drugim rozdziale dokonano przeglądu literatury dotyczącej relacji między 

pracownikami a ich menedżerami w środowisku wirtualnym. Autorka omawia, w jaki 

sposób środowisko wirtualne wpływa na postawy pracowników oraz jaki wpływ wywiera 

bezpośredni przełożony w tym szczególnym stanie. Rozdział ten skupia się głównie na teorii 

przywództwa transformacyjnego jako reprezentatywnej teorii stylu przywództwa. 

Trzeci rozdział podsumowuje niektóre z najważniejszych aspektów zmiennych 

zależnych obecnej rozprawy, którymi są zaangażowanie i odpowiedzialność. Pod koniec 

przeglądu literatury w trzecim rozdziale znajduje się obszerne odniesienie do sposobu 

funkcjonowania tych zmiennych w środowisku wirtualnym. 

Czwarty rozdział opisuje metodologię wybraną do tego badania oraz uzasadnienia 

zmiennych. W tej części opisano procedury gromadzenia danych, a także opis narzędzi 

pomiarowych. 

Rozdział piąty przedstawia wyniki badań z wykorzystaniem statystyki opisowej, 

analizy czynnikowej, testowania istotności współczynników korelacji oraz testowania 

hipotez metodą testowania modelowego. 

Wreszcie, ostatni rozdział omawia główne ustalenia, ich implikacje dla kierownictwa 

oraz wkład teoretyczny do literatury. Poza tym omawia ograniczenia rozprawy i kierunki 
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dalszych badań.  


