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1. Obszar badawczy i jego znaczenie 

Według istniejącej literatury, zaangażowanie (ang. engagement), które jest branżowym, 

organizacyjnym i psychologicznym konceptem, może być opisane z perspektywy podejścia 

behawioralnego (Saks, 2006) i związane jest z wysokim poziomem motywacji (Bedow, 2011). 

Należy jednak rozróżnić pojęcie zaangażowania pracowników od innych, podobnych zjawisk jak 

na przykład przywiązanie pracownika do organizacji (ang. commitment) czy satysfakcja z pracy. 

Podlega ono również kategoryzacji, w przeciwieństwie do powyższych dwóch pojęć, dzięki 

"wykorzystaniu potencjału członków organizacji do pełnienia ich ról w pracy" (Kahn, 1990). 

Pozwala także lepiej wyjaśnić związek z wydajnością aniżeli inne dobrze znane koncepty 

(Crawford i in., 2010; Kahn, 1990). Zaangażowanie pracowników, które po raz pierwszy zostało 

przedstawione w opracowaniu naukowym autorstwa Kahna (1990) jest nowym podejściem w 

naukach behawioralnych. Z dotychczas przeprowadzonych licznych badań wynika, że wysoki 

poziom zaangażowania wśród pracowników ma bezpośredni związek z sukcesem danej 

organizacji, przyczynia się ono bowiem do osiągania lepszych wyników firmy, czemu towarzyszą 

wyższe zyski, wyższy ogólny przychód i rozwój oraz utrzymanie wysokiego poziomu przewagi 

nad konkurencją (Albrect i in., 2015; Federman, 2010; Rich i in., 2010; Siddiqi, 2013; Sinha i in., 

1992; Taneja i in., 2015; Shuck 2010; Swington 2010; Ugwu i in., 2014). Ponadto, 

zaangażowanie pracowników ma też swoje moralne skutki w postaci uczestniczenia w pracy, 

satysfakcji z niej i wyższego poziomu energii, którą pracownik przynosi ze sobą do miejsca 

pracy. Pracownicy, którzy są zaangażowani o wiele łatwiej ufają swoim zwierzchnikom i bardziej 

koncentrują się na osiągnięciu celów misji, strategicznym kierunku i celach organizacji. Starają 

się również mieć wpływ na codzienną, bieżącą pracę i nie pozwalają na to, by praca ta toczyła 

się rutynowo. Zazwyczaj wyróżnia ich dobre samopoczucie, wigor, oddanie się pracy i 

zaabsorbowanie codziennymi czynnościami w pracy (Bailey i in., 2017a; Bedarkar & Pandita, 

2014; Csikszentmihalyi, 1990; Schaufeli i in., 2002; Smith, 1996; Swington-Douglas, 2010; 

Wollard & Shuck, 2011). 

Najbardziej istotne teorie leżące u podstaw niniejszego badania, które ma na celu jak najlepsze 

wyjaśnienie powiązań między takimi zmiennymi jak kultura organizacyjna, motywacja, zaufanie 

i zaangażowanie, obejmują w szczególności teorię wymagań i zasobów w pracy (Bakker & 

Demerouti, 2007), teorię wymiany (Emerson, 1976); teorię osobistego zaangażowania 

pracowników (Kahn, 1990, 1992), teorię autodeterminacji (Deci & Ryan, 1985), oraz teorię 
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projektowania stanowisk pracy (Hackman & Oldham, 1976). Ogólnie, najbardziej oczywistym 

faktem wynikającym z teorii motywacji jest to, że czynniki wewnętrzne mają większy wpływ na 

budowanie zaangażowania. Jeśli pojęcie zaangażowania pracowników rozpatrywane jest w 

kontekście wewnętrznej motywacji, fachowa literatura wymienia kilka ciekawych czynników, 

które wzmacniają poczucie zaangażowania wśród pracowników, tzn. zainteresowanie 

kierownictwa wyższego szczebla dobrym samopoczuciem pracownika, poczucie bycia 

docenionym i zaangażowanym, przedstawianie własnych pomysłów, możliwości rozwoju 

zawodowego, wsparcie ze strony organizacji w ogólnym tego słowa znaczeniu, a w 

szczególności bezpośrednich przełożonych, wspólne podejście, szacunek i uznanie, otwarta 

komunikacja oraz używanie języka motywacji, elastyczne godziny pracy, zaufanie, jasne cele, 

autonomiczne i ambitne zadania, właściwe dopasowanie osób do zadań, wizerunek marki (ang. 

brand image) oraz lokalizacja niedaleko miejsca zamieszkania (Markos & Sridev, 2010; Jenkins & 

Delbridge, 2013; Dasgupta i in., 2014; Roger, 1987; Sullivan, 1988). 

Badacze są zgodni co do znaczenia kultury organizacyjnej dla istnienia organizacji, jej 

długoterminowego rozwoju oraz zdolności do skutecznej konkurencyjności na lokalnych i 

globalnych rynkach (Cameron & Quinn, 2011; Csikszentmihalyi, 1990; Groysberg i in., 2018; 

Kotter & Hasket, 1992; Salacuse, 1998; Smircich, 1983). Główną przyczyną tego zjawiska jest 

fakt, że kultura organizacyjna ma olbrzymi wpływ na sposób w jaki pracownik uważa, że on lub 

ona powinien zachować się w określonym kontekście (Groysberg, i in., 2018; Kotter & Hasket, 

1992; Latham & Pinder, 2005; McGregor & Doshi, 2015; Schein, 2010). Kultura organizacyjna 

jest postrzegana przez większość naukowców jako jeden z czterech głównych strategicznych 

czynników, które kształtują zachowanie pracowników, z czego trzy pozostałe obejmują 

strukturę formalną, systemy i politykę (Groysberg i in., 2018; Kotter & Hasket, 1992; Latham & 

Pinder, 2005; McGregor & Doshi, 2015). Dlatego, istnieje silny związek między kulturą 

organizacyjną a zachowaniami, ponieważ kultura wpływa na postawę pracowników oraz ich 

zachowania, a organizacja kreuje behawioralne oczekiwania, które skłaniają jej pracowników do 

zachowań zgodnych z jej kulturą (Gregory i in., 2009). Kultura organizacyjna to wzorzec 

zachowań, który jest wdrażany na przestrzeni długoterminowego funkcjonowania organizacji 

(Kotter & Haskett, 1992). 

Motywacja jest zjawiskiem psychologicznym, wewnętrznym stanem jednostki, który skłania ją 

do działania i jako taka jest cechą indywidualną (Ryan, 2014, s. 356). Czynniki warunkujące 
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wewnętrzną i zewnętrzną motywację odgrywają kluczową rolę w motywowaniu pracowników, 

co z kolei może zachęcać ich do większego zaangażowania (Balducci i in., 2010; Evangeline & 

Ragavan, 2016; Latta & Faith, 2016). Motywacja i zaangażowanie pracowników są silnie 

powiązane i stanowią nieodzowny element życia organizacji, co znalazło ogólnie 

odzwierciedlenie w teoriach potrzeb i motywacji, a w szczególności w teoriach, które proponują 

lepsze zrozumienie pojęcia zaangażowania pracowników (Bakker & Demerouti, 2007; Emerson, 

1976; Hackman & Oldham, 1976; Kahn, 1990; Ryan & Deci, 2000a, 2000b). Również emocje 

odgrywają ważną rolę w budowaniu motywacji i zaangażowania pracowników. Emocje 

wywołane w pracy są postrzegane jako czynnik, który skumulowany w czasie buduje 

podświadomy emocjonalny stosunek pracownika do działań zawodowych (Weiss & 

Cropanzano, 1996). Zaangażowanie ludzi w dużej mierze wymaga zmiany ich percepcji bieżącej 

rzeczywistości i tutaj motywacja może być bodźcem wyzwalającym proces zastępowania 

obecnej sytuacji wizją nowej rzeczywistości (Hunter, 2012). Motywacja i zaangażowanie 

pracowników są ściśle ze sobą powiązane.  

Zaufanie jest często uważane za "wizytówkę pomyślnych relacji " (Dirks & Ferrin, 2002, s. 3) lub 

"społeczne spoiwo" powiązań w obrębie korporacji, które łączy ludzi, procesy oraz środowisko i 

dlatego może zwiększyć zaangażowanie pracowników (Abrams i in., 2003; Covey & Merrill, 

2006). Zaufanie jest silnie i pozytywnie skorelowane z zaangażowaniem pracowników w miejscu 

pracy (Chughtai & Buckley, 2013; Hassan & Ahmed, 2011; Men, 2015; Mone & London, 2018; 

Ozmen, 2017; Victor & Hoole, 2017; Wang & Hsieh, 2013). Zaufaniu przypisuje się tworzenie 

psychologicznie bezpiecznego i usamodzielniającego środowiska, w którym pracownicy mają 

odwagę podejmować ryzyko, ujawniać swoje prawdziwe “ja”, podejmować inicjatywy i odnosić 

być może porażki (tzw. ‘bezpieczne porażki’) bez obawy o konsekwencje popełniania (Paul & 

Fenlason, 2014, s. 13) i, w którym mogą uczyć się z doświadczenia, a w rezultacie zwiększyć 

swoją wydajność i zaangażowanie w miejscu pracy (Kahn, 1990; Ugwu i in., 2014). Liderzy, 

którzy wykazują wysoki poziom pozytywnych psychologicznych możliwości z reguły cieszą się 

pozytywną relacją z podwładnymi opartą na zaufaniu. Istotną kwestią jest także to, że za 

pomocą behawioralnej ekspresji cech moralnych liderzy dają wyraz swojej troski o innych, 

ponieważ w przypadku braku moralnych czy empatycznych fundamentów, nie można zbudować 

zaufania. 
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Wzmacnianie zaangażowania pracowników jest pierwszorzędnym wyzwaniem dla menedżerów 

na obecnym etapie silnej, globalnej konkurencji i w erze olbrzymiej niestabilności, w 

szczególności w czasach koronawirusa, które ma na celu zatrzymanie wykwalifikowanej kadry, 

wzrost produktywności i rentowności zachowując przy tym konkurencyjny poziom cen i jakość 

produktu. Dlatego dziś przedsiębiorstwa muszą bardziej niż dotychczas zaangażować swoich 

pracowników, ponieważ funkcjonują one w rosnącym, konkurencyjnym na arenie globalnej i 

lokalnej środowisku pracy, które charakteryzuje się głównie częstą rotacją menedżerów i 

pracowników (w samych Stanach Zjednoczonych wskaźnik rotacji pracowników wzrósł w ciągu 

ostatniej dekady do 1,3% na miesiąc), zmniejszonymi świadczeniami zdrowotnymi i funduszami 

emerytalnymi bądź też nawet ich likwidacją, wyższym poziomem stresu z powodu obaw o 

utratę pracy i niestabilność, a przede wszystkim firmy funkcjonują w erze wzmożonej 

transparentności korporacyjnej, braku wykwalifikowanej kadry, istotnych zmian w samej pracy 

dotyczących jej znaczenia i sposobu w jaki jest wykonywana (Phillips i in., 2016; Ramlall, 2000). 

Konkurowanie ceną i jakością produktu jest niewystarczające. Kadra zarządzająca nieustannie 

wywiera presję na pracowników (często wydłużając godziny pracy), aby osiągnąć optymalne 

wyniki w sytuacji, gdy rosną wymagania klientów (Bandyopadhyay, 2014). Odkąd 

przedsiębiorstwa mogą funkcjonować bez narodowych granic, globalizacja i bezprecedensowe 

zmiany na światowym rynku nakładają na nie konieczność wdrążania ciągłych zmian w 

strategicznym planowaniu (Taneja i in., 2015). 

Istnieje jednak wiele firm, które osiągają lepsze wyniki niż ich branżowi konkurenci i 

przewyższają ich coraz lepszą różnorodnością parametrów biznesowych takich jak wartość 

spółki, rentowność czy wzrost, są bardziej innowacyjne, mają atrakcyjną ofertę pozwalającą im 

zatrzymać pracowników i atrakcyjną markę przyciągającą nowe talenty. Takie odnoszące 

sukcesy przedsiębiorstwa charakteryzują się zatrudnianiem zaangażowanych pracowników, 

którzy wykazują się wysoką wydajnością pracy, tworzą innowacyjne produkty i rozwiązania oraz 

są ambasadorami marki skłaniając klientów do lojalności i przyciągając wielkie talenty (Phillips i 

in., 2016). Większość organizacji (87%) wskazuje kulturę i zaangażowanie pracowników jako 

największe wyzwanie dla działów HR, a 50% z nich definiuje problem jako „bardzo ważny”. 

Zaangażowanie pracowników definiowane jest jako jedno z trzech najważniejszych trendów 

doświadczanych przez organizacje (Goodman i in., 2009; Phillips i in., 2016). Z tego też powodu 

zaangażowania pracowników w ciągu ostatnich dwóch dekad znalazło się w kręgu olbrzymiego 
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zainteresowania i przyciąga dużą uwagę w świecie naukowym i w samych organizacjach 

(Albrecht i in., 2015; Phillipe i in., 2016). 

W rozprawie przedstawiono również psychologiczne i ekonomiczne przyczyny wyjaśniające 

popularność zjawiska jakim jest indywidualizacja pracy, co odzwierciedla spadek znaczenia form 

zbiorowych działalności oraz zwiększone zainteresowanie psychologów nurtem psychologii 

pozytywnej (Schaufeli, 2014). W celu zaangażowania pracowników firma musi radykalnie odejść 

od podejścia 4xD (ang. damage, disease, disorder, and dysfunction), tj. szkoda, choroba, nieład i 

dysfunkcja, które koncentruje się na zapobieganiu niskiej wydajności, motywacji, złego 

samopoczucia, a nawet zdrowia i braku zaangażowania, do podejścia nastawionego na 

usamodzielnianie, które skupia się na mocnych aspektach zaangażowania pracowników i tutaj 

właśnie wkracza koncepcja pozytywnego zachowania organizacyjnego (ang. Positive 

Organizational Behavior - POB) (Bakker and Schaufely 2008). Koncepcja pozytywnego 

zachowania organizacyjnego wyrosła z psychologii pozytywnej, która ukierunkowana jest na 

zdrowiu mentalnym pracowników, w porównaniu do tradycyjnej psychologii, która zajmuje się 

chorobami psychicznymi. Powyższa koncepcja pozytywnego zachowania organizacyjnego jest 

zjawiskiem proaktywnym, które podkreśla bardziej mocne strony aniżeli kontynuuje spiralę 

spadku z powodu negatywnego podejścia, starając się naprawiać słabe strony (Luthans, 2002). Z 

kolei inni naukowcy starają się wyjaśnić popularność koncepcji zaangażowania pracowników 

poprzez strategię biznesową, która wskazuje zasoby ludzkie jako kluczowe źródło zwiększenia 

przewagi nad konkurencją. Zapewne wszyscy menedżerowie zgodzą się co do tego, że 

pracownicy różnią się zasadniczo między sobą motywacją, efektywnością organizacyjną, 

konkurencyjnością, a w rezultacie odniesionym ostatecznie sukcesem zawodowym (Bakker & 

Scaufely, 2008; Rees i in., 2013). Współczesne firmy kierują uwagę na zarządzanie kapitałem 

ludzkim, ponieważ „wkład pracownika staje się najistotniejszą kwestią dla firmy, a same firmy 

nie mają innego wyboru jak tylko starać się zaangażować nie tylko ciało, ale także umysł i duszę 

każdego pracownika" (Bakker & Scaufely, 2008, s.147). Przyczyny ekonomiczne popularności 

koncepcji zaangażowania pracowników obejmują bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. 

Wewnętrzne bodźce opierają się na tym, co Guest (2014, s.143) definiuje jako „deficyt 

zaangażowania pracowników, który wynika z niskiego odsetka zaangażowania pracowników w 

organizacjach”. Instytut Gallupa przeanalizował te procesy w skali globalnej i w wydanym 

raporcie wyróżnia trzy typy zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę: 



7 

 

1. Zaangażowani – „pracownicy wysoce zaangażowani i entuzjastyczni w swoim podejściu do 

samej pracy jak i środowiska pracy. Są psychologicznymi ‘posiadaczami’ siły napędowej 

wydajności i innowacji, rozwijają firmę”. Ich odsetek na świecie szacuje się na zaledwie 15%. 

2. Niezaangażowani – „pracownicy psychologicznie nieprzywiązani do pracy i firmy, w której 

pracują, ponieważ ich potrzeby zaangażowania nie są w pełni zaspokojone. Poświęcają swój 

czas pracy, ale nie energię czy pasję”. Ich odsetek na świecie szacuje się na 67%. 

3. Pracownicy kontestujący pracę „są nie tylko niezadowoleni z pracy, ale czują się wręcz 

urażeni, że ich potrzeby nie są zaspokojone i otwarcie demonstrują swoje niezadowolenie. 

Codziennie podważają osiągnięcia osób zaangażowanych w pracę”. Ich odsetek szacuje się na 

18% ogółu pracowników na świecie (Gallup, 2017).  

Dwa regiony na półkuli zachodniej, tj. USA/Kanada i Ameryka Łacińska, przewodzą w 

światowych rankingach pracowników zaangażowanych w pracę1. Firmy na całym świecie płacą 

bardzo wysoką cenę za pracowników niezaangażowanych i nie przywiązanych do firmy, 

włącznie z wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników. Tak niski odsetek zaangażowanych 

pracowników stanowi barierę dla stworzenia kultury o wysokiej efektywności i oznacza 

olbrzymi zmarnowany potencjał (Gallup, 2017). Utrata produktywności z powodu 

niezaangażowanych pracowników kosztuje amerykańskie firmy rocznie 450-550 miliardów 

dolarów amerykańskich (Gallup, 2013, s.4). Instytut Gallupa szacuje, że firmy niemieckie tracą 

rocznie 80,3-105,1 miliardów euro z powodu rosnącej absencji (10,3 dni dla pracowników 

kontestujących pracę w porównaniu z 6,5 dniami w przypadku zaangażowanych pracowników). 

Ponadto pracownicy niezaangażowani, czy wręcz kontestujący pracodawcę negatywnie 

wpływają na klientów (Gallup, 2017).  

2. Cele badania i hipotezy 

Na przestrzeni lat naukowcy starali się przedstawić różne teorie motywacji, aż do momentu, 

gdy Kahn (1990) przedstawił teorię zaangażowania pracowników opartą głównie na 

wewnętrznej motywacji. Pojęcie zaangażowania pracowników jest zjawiskiem złożonym, które 

odnosi się do wszystkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Zjawisko zaangażowania 

pracowników opierające się na fundamencie wcześniejszych konceptów takich jak satysfakcja z 

                                                           
1 W oparciu o światowe dane zgromadzone przez Instytut Gallupa w latach 2014, 2015 i 2016 w 155 krajach 

(Gallup, 2017).  
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pracy, przywiązanie pracownika do firmy czy organizacyjne zachowania obywatelskie jest 

pojęciem wychodzącym poza powyższe koncepty. Uważa się, że jest silnym predykatorem 

pozytywnej efektywności organizacji, która znajduje odzwierciedlenie w dwustronnej relacji 

pracodawca-pracownik w porównaniu z powyższymi trzema koncepcjami. Od ogłoszenia teorii 

zaangażowania pracowników przedstawionej po raz pierwszy przez Khana opracowano około 

dwudziestu innych teorii, opublikowano niezliczone artykuły i książki na ten temat. Dorobek 

ponad 350 z nich zawarto w przeglądzie literatury przeprowadzonym na potrzeby niniejszej 

rozprawy doktorskiej. 

Cele niniejszej rozprawy doktorskiej są następujące: 

1. Integracja trzech wymienionych powyżej zmiennych niezależnych (kultura organizacyjna, 

motywacja i zaufanie) jako ram dla lepszego zrozumienia mechanizmu zwiększania 

zaangażowania pracowników, które jest zmienną zależną.  

2. Wniesienie wkładu w globalną wiedzę dotyczącą podnoszenia poziomu zaangażowania 

pracowników. 

3. Zachęcenie korporacji i liderów do skoncentrowania się na zarządzaniu kapitałem ludzkim, 

ponieważ zaangażowanie pracowników w działalność przedsiębiorstwa jest kluczowe dla 

osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnych rynkach. 

4. Przedstawienie liderom i menedżerom spostrzeżeń dotyczących tak złożonej kwestii jak 

sposoby angażowania pracowników i tego, na czym skupiać menedżerską energię.  

W oparciu o podstawową wiedzę teoretyczną, w rozprawie doktorskiej sformułowano 

następujące hipotezy: 

H1: Istnieje pozytywny związek pomiędzy kulturą organizacyjną a 

zaangażowaniem. 

 H2: Istnieje pozytywny związek pomiędzy motywacją a zaangażowaniem. 

 H3: Istnieje pozytywny związek pomiędzy zaufaniem a zaangażowaniem. 

 H4: Istnieje pozytywny związek pomiędzy kulturą organizacyjną a motywacją. 

 H5: Istnieje pozytywny związek pomiędzy kulturą organizacyjną a zaufaniem. 
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 H6: Istnieje pozytywny związek pomiędzy motywacją a zaufaniem. 

H7: Istnieją różnice między krajami odnośnie do hipotez: H1, H2, H3, H4, H5, H6 

(tj. istnieje moderujący wpływ kultury danego kraju na zależności 

przedstawione w hipotezach H1-H6). 

H8: Pomiędzy krajami istnieją różnice pomiędzy średnimi wartościami dla 

kultury organizacyjnej, motywacji, zaufania i zaangażowania. 

H9: Wśród pracowników z różnym doświadczeniem zawodowym istnieją 

różnice w odniesieniu do korelacji pomiędzy czterema badanymi zmiennymi. 

W celu zrozumienia kontekstu omawianego problemu, niniejsza rozprawa poddaje dogłębnej 

analizie następujące pytania: 

1) Jaka jest rola każdej omawianej zmiennej niezależnej w osiąganiu zaangażowania 

pracowników? 

2) Czy istnieją silne i znaczące zależności między zmiennymi? 

3) Czy istnieją relacje pośrednie między niezależnymi zmiennymi a zmienną zależną lub czy 

istnieje bezpośrednia relacja między każdą zmienną niezależną a zmienną zależną?  

4) Jakie są metody przyswajania w organizacji czynników pobudzających zaangażowanie?  

5) Jaką rolę odgrywają liderzy w osiąganiu lepszego zaangażowania pracowników? 

6) Czy istnieją różnice między krajami dotyczące wartości zmiennych i relacji pomiędzy nimi? 

7) Jaki wpływ mają kultura narodowa, organizacyjna i korporacyjna na zaangażowanie 

pracowników?  

W celu rozpatrzenia powyższych zagadnień, przeprowadzono badania ilościowe w azjatyckim 

przedsiębiorstwie produkcyjnym o zasięgu globalnym, zlokalizowanym w sześciu krajach: w 

Indiach, USA, Kanadzie, Rumunii, na Węgrzech oraz w Izraelu. 

 3. Plan projektu 

Project badawczy składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie, trwającym od lipca 2015 

do stycznia 2016, autor przeprowadził wywiady z 120 kierownikami wyższego i średniego 

szczebla oraz 15 zogniskowanych wywiadów grupowych (każda z grup fokusowych składała 
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się z 12 pracowników). Wszystkie wywiady i grupy fokusowe skupiały się na percepcji 

zaangażowania pracowników, kultury jakości, kultury komunikacji, motywacji, zaufania i 

reputacji korporacji przez uczestników badania. W oparciu o powyższe wywiady i grupy 

fokusowe przygotowany został szkic kwestionariusza. Do badania wybrano metodę 

ilościową, ponieważ jest ona adekwatna do analizy większych zbiorów danych i weryfikacji 

zależności sformułowanych w hipotezach badawczych (Huse & Cummings, 1985). Wśród 

zalet metod ilościowych można w szczególności wymienić łatwość uzyskania przekrojowej 

oceny i porównań (między jednostkami, organizacjami czy podzespołami), powtarzalność 

oceny w różnych zespołach lub lokalizacjach oraz przez innych naukowców czy specjalistów 

zajmujących się rozwojem organizacji oraz wspólnych ram odniesienia dla interpretacji 

danych. Chociaż obie metody, ilościowa i jakościowa, mają swój potencjał do stworzenia 

zbiorczych baz informacji podlegających ocenie i testujących teorie, podejście ilościowe 

może być bardziej praktyczne dla celów analizy zmiany opartej na danych w konkretnej 

organizacji (Cooke & Rousseau, 1988, s. 246). Dlatego podejście ilościowe wpisuje się w 

główny cel niniejszej pracy mającej na celu udoskonalenie i zmianę kultury organizacyjnej, 

oraz stanowiło lepszą metodę, na której można było oprzeć badanie. 

Ankieta zawiera 36 pytań odnoszących się do czterech zmiennych, tj. kultury organizacyjnej, 

motywacji, zaufania i zaangażowania, a także trzy pytania dotyczące danych osobowych 

respondenta. Pytania oparte są na różnych narzędziach pomiaru, które mogą być uznane za 

odpowiednie, ponieważ pomagają ocenić zachowania i normy, które są odzwierciedlone w 

ankiecie badawczej. Na pytania w ankiecie odpowiedziało 6738 pracowników, którzy 

reprezentują około 50% całkowitej łącznej liczby pracowników azjatyckiej korporacji 

przemysłowej zlokalizowanej w 19 miastach w Indiach, USA, Kanadzie, Rumunii, na 

Węgrzech i w Izraelu. Respondenci reprezentowali różne stanowiska i mieli różne zakresy 

obowiązków. Wewnętrzna rzetelność została sprawdzona za pomocą współczynnika Alpha 

Cronbacha, służącego jako narzędzie pomiaru, i odnotowano wysoki poziom rzetelności. 

Wartość każdego wskaźnika (zmiennej) stanowiła średnią wszystkich elementów składowych 

tego wskaźnika. 

Na drugim etapie sprawdzono przejrzystość ankiety za pomocą dwóch grup fokusowych 

składających się z pracowników i menedżerów średniego szczebla. W oparciu o uwagi 

przedstawione przez obie grupy, przygotowano ostateczną wersję ankiety. Trzeci etap 
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odbył się w okresie od listopada do grudnia 2016, kiedy ankieta w j. angielskim została 

przesłana do wszystkich uczestników badania i przetłumaczona na cztery lokalne języki: 

dwa lokalne indyjskie, rumuński i węgierski. Wszystkie ankiety przetłumaczone na 

miejscowe języki były podwójnie sprawdzone przez menedżerów wyższego szczebla. 

Ankieta była anonimowa, a odpowiedzi można było udzielić w dwóch formach, tj. on-line, 

dla osób, które miały dostęp do Internetu, i papierowej, która została przekazana wszystkim 

tym pracownikom, którzy nie mieli dostępu do Internetu. 

4. Struktura rozprawy 

Niniejsza rozprawa doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. 

Rozdziały dotyczą następujących kwestii: 

Pierwszy rozdział stanowi przegląd literatury, która dogłębnie analizuje wieloczynnikowość 

konceptu jakim jest zaangażowanie pracowników, tzn. ewolucję pojęcia, cztery najważniejsze 

teorie dotyczące zaangażowania pracowników, siedem różnych ujęć zjawiska zaangażowania 

pracowników, które wyjaśniają różnorodność i kompleksowość pojęcia, definicje i ujęcia 

samego zjawiska, przyczyny oraz dwa skutki zaangażowania, zarówno moralne jaki i te 

związane z efektywnością pracy. Zbadane zostały również główne czynniki pobudzające 

zaangażowanie pracowników, które w dużej mierze obejmują czynniki usamodzielnienia i 

braku zaangażowania oraz rolę menedżerów w tworzeniu zaangażowania pracownika.  

Rozdział drugi omawia kwestie teoretyczne i praktyczne oraz koncentruje się na przeglądzie 

czynników wpływających na zaangażowanie pracowników, które obejmują trzy niezależne 

zmienne, tzn. kulturę organizacyjną, motywację i zaufanie, oraz przedstawia ich główne 

definicje, ujęcia i czynniki pobudzające. Rozdział ten przedstawia również kompleksowy 

przegląd głównych teorii motywacji, które są postrzegane jako podstawowe warstwy teorii 

zaangażowania pracowników, koncept kultury organizacyjnej jako podstawy egzystencji 

danej organizacji i różnice między trzema rodzajami kultury, tj. kultury organizacyjnej, 

narodowej i korporacyjnej, oraz omawia rolę wartości i zachowań w kontekście kultury. 

Przeanalizowano także koncept zaufania w odniesieniu do najnowszego podejścia 

wykorzystującego neuronaukę w zarządzaniu w celu budowania zaufania. Przedstawiono 

również najważniejsze podejścia do asymilacji w celu stworzenia zaangażowania 
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pracowników. Rozdział kończy się kompleksowym przeglądem różnych metod pomiaru 

zaangażowania pracowników. 

Trzeci rozdział rozprawy rozpoczyna się przedstawieniem badania, założeń i metodologii oraz 

rezultatów badań, które oparte są na analizie ankiety ilościowej. Trzy następujące metody 

analityczne posłużyły za podstawę analizy, tj. współczynnik korelacji Pearsona, 

jednoczynnikowa analiza wariacji (ANOVA) i wielokrotna regresja liniowa. Ankieta oparta jest 

na pięciostopniowej skali odpowiedzi (skala Likerta) i zawiera stwierdzenia odnoszące się do 

czterech zmiennych: kultury organizacyjnej, motywacji, zaufania i zaangażowania. 

Wewnętrzna rzetelność została sprawdzona za pomocą współczynnika Alpha Cronbacha, 

służącego jako narzędzie pomiaru i odnotowano wysoki poziom rzetelności. Obliczenie 

wartości każdego wskaźnika stanowiło średnią wszystkich elementów, których wskaźnik 

dotyczył. 

Rozdział czwarty omawia wnioski dotyczące wyników badań w świetle literatury przedmiotu, 

wyniki ankiety oraz doświadczenia zawodowego autora rozprawy. Pierwsza część rozdziału 

podsumowuje wyniki badań i przedstawia analizę korelacji między zmiennymi oraz ich wpływ 

na zaangażowanie pracowników. Druga część analizuje takie główne tematy jak bezpośredni 

model predykcji zaangażowania pracowników, jego znaczenie oraz implikacje, związek 

między kulturą narodową a organizacyjną i korporacyjną, oraz kulturę korporacyjną jako 

predykator zaangażowania pracowników, rolę liderów oraz menedżerów w budowaniu i 

utrzymywaniu wysokiego zaangażowania wśród pracowników. Trzecia część rozdziału odnosi 

się do wkładu niniejszego badania do teorii, jego praktyczne zastosowanie i ograniczenia oraz 

wskazuje kierunki przyszłych badań. 

5. Wyniki, implikacje i kierunki przyszłych badań 

Hipotezy H1 – H3, które zakładają, że zależności pomiędzy takimi zmiennymi jak kultura 

organizacyjna, motywacja, zaufanie i zaangażowanie pracowników są bardzo silne, 

pozytywne i znaczące, zostały potwierdzone. Te korelacje zostały sprawdzone za pomocą 

współczynnika korelacji Pearsona. 

Hipotezy H4 – H6, które zakładają silne i pozytywne korelacje między niezależnymi 

zmiennymi zostały potwierdzone za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Również w 

tym kontekście korelacja między kulturą organizacyjną a motywacją jest nieznacznie wyższa 
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niż w przypadku korelacji motywacji z zaufaniem oraz kulturą organizacyjną a zaufaniem. 

Zmienna zaufania nieznacznie wyróżnia się w stosunku do korelacji pozostałych zmiennych, a 

korelacje zaufania z resztą zmiennych są słabsze. 

Hipoteza 7, która zakłada, że odpowiedzi respondentów z kilku państw będą różnić się 

odnośnie do hipotez: H1, H2, H3, H4, H5, H6 nie została potwierdzona za pomocą 

współczynnika korelacji Pearsona. Wszystkie zmienne wykazują silne korelacje między sobą 

we wszystkich obszarach i nie ma zbyt wielkiej różnicy między obszarami. Podział analizy 

korelacji ze względu na obszar nie zmienia wyników badań znacząco, a różnice między 

obszarami są niewielkie. Jednakże, istnieje drobna różnica między korelacjami zmiennych z 

Izraela w porównaniu z korelacjami z pozostałymi obszarami. 

Hipoteza H8, która zakłada, że istnieją różnice między kilkoma państwami w czterech 

głównych zmiennych badania została potwierdzona za pomocą analizy zmiennych między 

regionami. Różnice te wynikają z faktu, że mamy do czynienia z dwoma regionami, w których 

wartości są relatywnie wysokie i dwoma regionami z niskimi wartościami. Obszary z niskimi 

wartościami obejmują Europę (Europę Wschodnią) oraz Stany Zjednoczone, natomiast 

wyższe wartości odnotowywane są w Kanadzie i w Izraelu. Indie są krajem ze średnimi 

wartościami, które są często bliższe regionom o niższych lub wyższych wartościach. 

Hipoteza H9, która zakłada, że istnieją różnice między pracownikami (pod względem funkcji, 

które pełnią), w odniesieniu do korelacji między czterema badanymi zmiennymi została w 

pełni potwierdzona. Okazuje się, że dyrektorzy filii produkcyjnych i podlegli im 

menedżerowie lepiej rozumieją znaczenie czynników wpływających na zaangażowanie 

pracowników aniżeli kierownicy i pracownicy niższych szczebli. 

6. Wnioski 

Podsumowując wkład niniejszej rozprawy w badania i jej praktyczne zastosowanie można 

wyciągnąć kilka nadrzędnych wniosków. Celem rozprawy było zbadanie roli kultury 

organizacyjnej, motywacji i zaufania (niezależne zmienne) jako determinant zaangażowania 

pracownika (zależna zmienna) w wielonarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Zasadność wyboru zmiennych została wcześniej wykazana w przeglądzie literatury. W 

badaniu przeprowadzonym na potrzeby niniejszej rozprawy wybrane zmienne niezależne 

okazały się czynnikami determinującymi zjawiska zaangażowania pracowników. Podmiotem 

badania byli pracownicy i menedżerowie azjatyckiego wielonarodowego przedsiębiorstwa 
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produkcyjnego. Wkład niniejszej rozprawy do badań i praktycznych zastosowań można 

podsumować za pomocą następujących wniosków:  

1. Menedżerowie w firmie odgrywają kluczową rolę w asymilowaniu kultury 

organizacyjnej skoncentrowanej na rozwoju kapitału ludzkiego w firmie poprzez 

wzmacnianie motywacji, zaufania i zaangażowania pracowników. Według danych 

Instytutu Gallupa tylko 15% pracowników, którzy są dobrze zarządzani, są 

zaangażowani w firmę. Wyniki niniejszego badania wskazują również, że 

menedżerowie wyższych szczebli lepiej rozumieją znaczenie czynników 

wpływających na zaangażowanie pracowników aniżeli pozostali pracownicy. Nie 

oznacza to jednak, że są w stanie zbudować wysoki poziom zaangażowania 

pracowników w swoich fabrykach, a w szczególności wśród pracowników produkcji. 

Niewątpliwie niski poziom zaangażowania pracowników nasuwa wiele pytań 

dotyczących skuteczności menedżerów w budowaniu zaangażowania 

pracowników. Przyczyn może być wiele. Najbardziej wyraźną wydaje się być fakt, że 

firmy nie biorą pod uwagę kultury korporacyjnej lub organizacyjnej, które nadają 

priorytet kluczowym czynnikom odpowiedzialnym za skuteczne budowanie 

zaangażowania pracowników (Kahn 1990) oraz nie wprowadzają kultury 

usamodzielniania, która stawia człowieka w centrum strategii biznesowej. Zamiast 

tego, większość kadry kierowniczej nadal preferuje osiąganie natychmiastowych 

wyników kosztem inwestycji w zaangażowanie pracowników. Rzeczywistość 

pokazuje, że korporacja może odnieść sukces w określonych parametrach 

biznesowych nawet, jeśli poziom zaangażowania pracowników jest niski. Nie stoi to 

w sprzeczności z badaniami, które udowadniają, że organizacje z wysokim 

poziomem zaangażowania pracowników osiągają o wiele lepsze cele biznesowe 

aniżeli konkurenci. W tym kontekście, można wyciągnąć wnioski, że tak długo jak 

głównym przekazem korporacyjnego zarządzania kierowanym do menedżerów 

będzie koncentracja na osiąganiu wysokich zysków dla udziałowców, tak długo 

menedżerowie nie zbudują zaangażowania w zespole. 

2. Badania akademickie prowadzone od lat 40-tych XIX w. z czasem zmieniły 

perspektywę w odniesieniu do czynników, które sprzyjają budowaniu motywacji i 

zaangażowaniu pracowników – z perspektywy opartej na wyjaśnianiu motywacji z 
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punktu widzenia zewnętrznych czynników jak nagrody i kary, do perspektywy 

opartej na wzmacnianiu czynników wewnętrznych. Obecnie, istnieje prawie 

całkowita zgodność wśród naukowców co do znaczenia czynników wewnętrznych 

w budowaniu motywacji i zaangażowania pracowników. Innowacyjne badania z 

zakresu ekonomii behawioralnej i neuronauki podkreślają decydujący wpływ 

funkcji mózgu na ludzkie zachowanie (Kahneman, 2011; Zak, 2017a; 2017b). W 

kontekście wielu przeprowadzonych badań i wyżej opisanego badania, a także 

biorąc pod uwagę doświadczenie autora niniejszej rozprawy w dziedzinie 

zarządzania międzynarodowymi korporacjami, można wyciągnąć wniosek, że 

pracownicy na całym świecie, bez względu na rasę, położenie geograficznie, 

pozycję czy płeć oczekują, że ich menedżerowie będą w stosunku do nich 

zachowywać się etycznie, będą doceniali pracownika jako istotę ludzką zasługującą 

na szacunek, budując relacje oparte na zaufaniu, i delegując uprawnienia. Tego 

rodzaju podejście staje się nawet bardziej istotne w przypadku pracowników w 

branżach produkcyjnych, w których obecna mentalność menedżerów w większości 

przedsiębiorstw stawia procesy przed ludźmi jako swoje priorytety (Gallup, 2017). 

Badania pokazują, że wynagrodzenie nie jest priorytetem wśród pracowników pod 

warunkiem, że zostały spełnione pozostałe aspekty tj. satysfakcjonująca i ambitna 

praca, odpowiednie środowisko pracy, które zapewnia równowagę między 

wartościami organizacji a potrzebami pracowników.  

3. Istnieje silny pozytywny i znaczący związek między niezależnymi zmiennym, tj. 

kulturą organizacji, motywacją i zaufaniem a zależną zmienną, jaką jest 

zaangażowanie pracowników. Trzy niezależne zmienne razem wyjaśniają 77% 

zaangażowania pracowników, podczas gdy pozostałe 23% można wyjaśnić innymi 

czynnikami takimi jak poziom wynagrodzenia, zaawansowania technologicznego i 

automatyzacji, sprzyjające środowisko pracy czy cechy osobowe. Korelacja między 

zaufaniem a zaangażowaniem jest nieznacznie niższa niż korelacja kultury 

organizacyjnej i motywacji z zaangażowaniem. Zaufanie jako predyktor 

zaangażowania jest znacząco słabsze, chociaż istotne we wszystkich obszarach. Ten 

wynik jest stały we wszystkich rodzajach analizy, które zostały przeprowadzone. 

Badania wykazały również, że waga zaufania w tworzeniu zaangażowania 

pracowników różni się w zależności od kraju. Prawdopodobnie przyczyną 
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relatywnie niskiej wagi zaufania jest fakt, że kultura organizacyjna i motywacja są 

zmiennymi inkluzywnymi, podstawowymi i głębokimi, w przeciwieństwie do 

zaufania, które jest specyficzną zmienną i stanowi jeden aspekt rzeczywistości. W 

przypadku testowania zaufania indywidualnie w stosunku do zaangażowania (jak to 

ma miejsce w większości badań), zaufanie jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu 

zaangażowania. Jednakże, jeśli zaufanie zostanie przeanalizowane razem z kulturą 

organizacyjną i motywacją, okaże się, że zaufanie jest zmienną, której znaczenie 

przybiera inne proporcje. Tym należy wytłumaczyć wyniki opisane w niniejszej 

dysertacji pokazujące, że zaufanie osiąga relatywnie niższą wagę w budowaniu 

zaangażowania. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi należy wysunąć wniosek, że 

kultura organizacyjna i motywacja stanowią kamień węgielny zaangażowania 

pracowników i dlatego należy przede wszystkim inwestować w budowanie tych 

fundamentów. Jednocześnie należy troszczyć się o budowanie relacji opartych na 

zaufaniu między pracownikami i menedżerami oraz między samymi pracownikami. 

4. Kultura organizacyjna i motywacja znacząco bardziej wpływają na przewidywanie i 

wyjaśnienie zaangażowania pracowników aniżeli zaufanie. Kultura organizacyjna 

może być postrzegana tutaj metaforycznie, jako gleba, w której kiełkuje ziarno 

motywacji i zaufania. Dlatego jeśli ziemia jest odpowiednio uprawiana, 

prawdopodobnie plony będą duże. Podobnie w przypadku kultury organizacyjnej, 

jeśli zasieje się w niej silne i zdrowe ziarno zaufania i motywacji, plony w postaci 

zaangażowania pracowników będą silne i zdrowe. Wymaga to budowania 

zrównoważonej etycznie kultury organizacyjnej, która za priorytet stawia 

indywidualne potrzeby moralne i fizyczne. Podczas gdy naukowcy badający aspekty 

zarządzania są podzieleni w kwestii odpowiedzi na pytanie jak to zrobić, tylko 

niektórzy uważają, że percepcja współczesnego zarządzania jest nieaktualna i 

potrzebna jest rewolucja, która postawi jednostkę na górze piramidy 

organizacyjnej. Drucker (2000) i Hamel (2001) zauważyli, że korporacje muszą 

zmieniać swoją percepcję zarządzania i położyć większy nacisk na elastyczność, 

kreatywność, zdolność do dokonywania szybkich, strategicznych zmian, współpracę 

między jednostkami i prawdziwe kompetencje pracowników na wszystkich 

poziomach. 
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5. Badania przeprowadzone dla potrzeb niniejszej dysertacji pokazują, że model 

predykcji bezpośredniej zaangażowania pracowników za pomocą trzech 

niezależnych zmiennych (kultury organizacyjnej, motywacji i zaufania) jest silny i 

znaczący we wszystkich regionach i zawodach. Korporacyjni liderzy muszą działać 

jednocześnie i równolegle we wszystkich trzech obszarach opisanych przez 

zmienne niezależne. Koncentracja tylko na jednym czynniku prawdopodobnie nie 

przebije szklanego sufitu niskiego odsetka osób zaangażowanych. 

6. Zarządzanie międzynarodową korporacją powinno kłaść nacisk na to, aby jej 

pracownicy na całym świecie pracowali zgodnie z tymi samymi wartościami 

korporacyjnymi i taką samą polityką operacyjną, rutyną pracy i procedurami 

operacyjnymi. Jednak należy również wziąć pod uwagę fakt, że ludzkie interakcje, 

zachowania, wierzenia, rytuały i podstawowe założenia, które składają się na 

kulturę pracownika różnią się w zależności od kraju pochodzenia i w dużym stopniu 

zostają pod wpływem kultury narodowej. Większość menedżerów w firmie, w 

której prowadzono badania, opowiadało się za zmianą i zastosowaniem wspólnej 

kultury korporacyjnej. Było to dla nich nieuniknione z powodu wewnętrznych i 

zewnętrznych czynników. Na poziomie wewnętrznym fabryki konkurują ze sobą a 

menedżerowie są świadomi, że zarząd korporacji zawsze może przenieść 

niewydajną linię produkcyjną, która nie sprostała wymaganym standardom i celom 

do fabryki w innym kraju, albo w tym samym kraju. Na poziomie zewnętrznym, 

surowa kontrola międzynarodowych organów regulacyjnych stanowi istotne 

zagrożenie dla funkcjonowania fabryk, które nie spełniają standardów branżowych. 

Wszystko to stwarza konieczność podejmowania zmian kulturowych.  

7. Niniejsza praca może mieć swój udział w badaniach akademickich poprzez 

zachęcanie naukowców do koncentrowania się na nowych kierunkach badawczych 

z zakresu zaangażowania pracowników w korporacjach międzynarodowych 

zajmujących się działalnością produkcyjną (wytwarzaniem dóbr materialnych). 

Szczególnie interesujące mogą być badania wykorzystujące najnowsze osiągnięcia 

ekonomii behawioralnej i neuronauki.  Wyzwanie jakim jest nieustanne budowanie 

zaangażowania pracowników, w sensie inwestycji jednostki w wykonywanie swojej 

roli, pozostaje złożone i otwarte do dalszych badań. 
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