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Badanie zale no ci mi dzy stylem kierowania,
a efektywno ci pracy
oraz samoocen pracownika
Marzena Mieczkowska*, Joanna Zio o**
Dobry przyk ad jest najlepszym kazaniem.
(przys owie perskie)

Przedmiotem niniejszego artyku u jest problem dopasowania stylów kierowania prze o onego
do preferencji pracownika i jego konsekwencje (wp yw na efektywno ).
W przeprowadzonym badaniu wzi o udzia 80 osób pracuj cych (w wybranych 2 bran ach)
na podstawie umowy prowizyjnej, których wynagrodzenie roczne brutto (okre lone samoopisem) obiektywnie informowa o o efektywno ci pracy. Badani wype niali w formie zdalnej
Kwestionariusz Stylów Kierowania Herseya-Blancharda w odniesieniu do swojego aktualnego prze o onego i w odniesieniu do idea u (wykazuj c, jak chcieliby – w zdefiniowanych
sytuacjach – eby zachowywa si ich prze o ony). Porównanie tych dwóch stylów pozwoli o
wyznaczy miar dopasowania stylu do preferencji. Ponadto, w tej samej konwencji online,
badani wype niali Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, który mia pomóc
okre li , czy pewne sk adowe samooceny determinuj preferencje przywódcze i na jakiej
zasadzie (podobie stwa/komplementarno ci). Ponadto, w trakcie badania, postanowiono
sprawdzi wp yw na ocen aktualnego stylu kierowania oraz czy istnieje zwi zek z efektywno ci .
Wyniki bada pokaza y, e pomi dzy grupami pracowników preferuj cymi ró ne style idealne
w a ciwie brak jest ró nic w samoocenie wyra onej kolejnymi skalami kwestionariusza. Na
poziomie istotno ci statystycznej wykazano jednak, e najwy sza efektywno charakteryzuje
pracowników, dla których styl idealny jest to samy ze stylem aktualnym. Co wi cej, wykazano,
i wysoka samoocena koreluje z bli szymi idea om, ocenami aktualnych stylów kierowania
i na skali zdolno ci przywódczych dodatnio wi e si z wynagrodzeniem. Uzyskane dane
pozwalaj na przewidywanie oceny aktualnego stylu kierowania (na podstawie profilu samooceny) przez jednostk , odniesienia jej do preferencji i w kontek cie dopasowania(braku
dopasowania) – przewidywanie efektywno ci pracownika. Otwieraj one tak e szerokie pole
do dalszej eksploracji naukowej, maj cej na celu okre lenie determinantu percepcji stylu
idealnego, a tym samym zmiennych wp ywaj cych na dopasowanie. Wnioski z bada mog
wspomóc proces zarz dzania lud mi w firmach, w kierunku zwi kszenia efektywno ci dziaania tych organizacji.
S owa kluczowe: samoocena, przywództwo, efektywno , psychologia zarz dzania zasobami ludzkimi.
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Is There a Link Between a Manager’s Leadership Style and an Employee’s
Work Effectiveness or Self Esteem?
The purpose of the studies was to answer the question concerning the adjustment of a line
manager’s leadership style to an employee’s preferences and its consequences, as well as trying
to establish the underlying reasons.
The study comprised 80 respondents working on a commission contract, whose gross annual
remuneration (defined using the self-report method) provided objective information about
their work effectiveness. The respondents were asked to remotely complete the Hersey-Blanchard Leadership Styles Questionnaire with regard to their current line manager and the
ideal (indicating how they would like their line manager to behave in defined situations). The
comparison of these two styles allowed for the definition of the fit between the actual style and
the preferences. Moreover, using the same on-line approach, the respondents were also asked
to complete the Multidimensional Self Esteem Inventory Questionnaire (MSEI), which aimed
at defining whether certain components of self esteem determine leadership preferences and, if
so, how (similarity/complementarity)? Furthermore, when building the construct, the decision
was made to check whether it had an impact on the assessment of the current leadership style
and whether there was a link with effectiveness?
The studies have shown that there are hardly any differences in self esteem expressed on
subsequent scales of the Questionnaire between the groups of employees opting for different
ideal styles. However, on the level of statistical significance it has been confirmed that the
highest effectiveness is demonstrated by employees whose ideal leadership style is identical to
the current style. What’s more it has been shown that high self esteem correlates with current
leadership styles that are perceived to be closer to the ideal and that on the leadership skills
scale it is positively linked with remuneration.
The data collected makes it possible to predict the assessment of the current leadership style
(based on the self esteem profile) by the individual, to relate it to the individual’s preferences
and, in the context of adjustment, to predict the individual’s effectiveness. It also opens up
a broad scope for further research exploration aimed at establishing the determinant of ideal
style perception, and thus variables influencing its adjustment.
The conclusions from the studies can support the process of managing human resources in
companies, contributing to their increased operational effectiveness.
Keywords: self esteem, leadership, effectiveness, psychology of human resource management.
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1. Wprowadzenie
Podj to ju wiele prób zdefiniowania
przywództwa – jedna ze wspó czesnych
definicji tego terminu obejmuje proces
wp ywania na ludzi, jak równie wyzwalanie w nich si y i potencja u, w celu umo liwienia im d enia do wi kszego dobra
(Blanchard, 2007), które nie ko czy si
na profitach firmy, dla której pracownik
pracuje, a wychodzi poza to, skupiaj c si
równie na rozwoju osobowym jednostki
i jej kompetencjach czy zdolno ciach.
Pewnym standardem sta o si zatem nie
tylko koncentrowanie si na wska nikach
liczbowych efektywno ci pracowników, ale

równie dbanie o motywacj za ogi i klimat wspó pracy. Wszystkie te zabiegi maj
si przek ada na satysfakcj ludzi z pracy,
co z kolei ma rzutowa na efektywno ich
dzia a zawodowych.
W tym kontek cie przywództwo na wysokim poziomie jawi si jako pewna marka,
konkurencyjny model, który jest jedynym
rozwi zaniem, je li chce si mie pe n sukcesów firm (Schulze w: Blanchard, 2007).
St d te model skalowania wielowymiarowego, którego celem jest zobrazowanie
umys owej mapy poznawczej jednostki (tu:
preferencji stylu przywództwa) i proces
pozycjonowania marki (tu: lidera reprezentuj cego pewien rodzaj/stopie przy-
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wództwa) sta y si inspiracj poni szych
bada .
Umys owa mapa preferencji przywództwa i faktyczny styl przywódczy osoby zarz dzaj cej zostan przedstawione z punktu
widzenia pracownika, jak równie relacji
z samoocen i efektywno ci pracy.
Niniejsze obserwacje i wnioski mog s uy zarz dom firm w sprawniejszym kierowaniu organizacjami, jak równie wskaza
pewne nisze, które warto zidentyfikowa
i doskonali , aby pozyska jeszcze lepsze
wyniki biznesowe.

2. Zarys teoretyczny
2.1. Teoria przywództwa
Istniej ró ne koncepcje przywództwa.
Ró nica mi dzy nimi polega na pomijaniu
lub szukaniu udzia u pracowników w procesie podejmowania decyzji.
Chamorro-Premuzic i Furnham (2010)
podkre lali wp yw, jaki maj liderzy na swoich podw adnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem ich mo liwo ci do inspirowania
i motywowania oraz sprawiania, by pracownicy funkcjonowali w organizacji na najwy szym poziomie. Blanchard (2007) podj
prób wyprowadzenia pewnych zale no ci,
systematyzuj c tym samym indywidualne
podej cie przywódcze do wiadczenia i rozwoju pracowników. Niniejsza analiza zostanie przeprowadzona na bazie rezultatów
jego bada .
Przywództwo Sytuacyjne wed ug Kenetha Blancharda to nowoczesny model
zarz dzania, koncentruj cy si na rozwijaniu kompetencji pracownika. Pomaga
uwolni energi i kreatywno pracowników oraz po czy cele indywidualne i cele
firmy. Umo liwia wykorzystanie wiedzy,
umiej tno ci i postaw pracowników do
realizacji wizji i misji ca ej organizacji.
W tym modelu rol przywódcy jest tworzenie pracownikom warunków do podnoszenia ich w asnej motywacji oraz rozwoju.
Przywództwo nie istnieje do momentu,
gdy kto nie zdecyduje si pod a za kim
innym (nie nale y zak ada , e ka dy kierownik jest liderem, przywódc ).
Model Przywództwa Sytuacyjnego Blancharda opiera si na nast puj cych stwierdzeniach:
• Ludzie chc i mog si rozwija .
• Komunikacja z lud mi i anga owanie ich w realizacj wspólnych celów
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przynosz du e korzy ci dla wszystkich
stron.
• Zarz dzanie opiera si na partnerstwie.
• Zarz dzanie to dzia anie wspólnie z pracownikami.
Osoba, która chce zarz dza , opieraj c
si na tym modelu, musi posiada (i rozwija ) trzy strategiczne umiej tno ci:
1. Diagnozowanie, czyli umiej tno oceny
poziomu rozwoju pracownika (ma wiele
narz dzi, np. roczna ocena, obserwacja
wykonywanych zada przez pracownika),
2. Elastyczno , czyli swobodne stosowanie
ró nych stylów zarz dzania (musi zna
te style),
3. Partnerstwo, czyli umiej tno uzgadniania z pracownikami tego, jaki styl
kierowania zastosuje przywódca, aby
pracownik osi gn swoje cele indywidualne i cele organizacji. Proces partnerstwa sk ada si z kolei z 3 etapów:
planowania, asysty, oceny osi gni pracownika.
Zgodnie z modelem Przywództwa Sytuacyjnego Blancharda najlepszy styl zarz dzania opiera si na zasadzie: „to zale y…
od”, czyli od:
– ludzi – gdy ró ne metody stosuje si
wobec ró nych pracowników,
– sytuacji, w jakiej si znajduj – gdy
ró ne metody stosuje si wobec tych
samych osób w zale no ci od celu lub
zadania.
Ponadto K. Blanchard wyró ni równie
4 funkcje zarz dzania zespo ami pracowników:
1) wyznaczanie celów i planowanie dziaa ,
2) udzielanie informacji zwrotnych,
3) rozwi zywanie problemów,
4) wyra anie uznania.
Osoba zarz dzaj ca powinna realizowa
te funkcje bez wzgl du na styl zarz dzania.
Ró ni si b dzie tylko sposób realizacji
tych funkcji, w zale no ci od wybranego
typu.
Stwierdzono, e na poziom rozwoju pracownika wp ywaj g ównie:
1. Kompetencje pracownika (wiedza, umiej tno ci, do wiadczenie), czyli fachowo
pracownika.
2. Zaanga owanie pracownika (motywacja,
pewno siebie, satysfakcja).
W zale no ci od poziomu kompetencji
i zaanga owania mo na z kolei wyró ni
4 g ówne poziomy rozwoju pracownika:
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1 poziom: Niska fachowo i wysokie zaanga owanie, gdy pracownik pozytywnie odnosi si do celu/zadania, ale brakuje mu umiej tno ci
i do wiadczenia.
2 poziom: Fachowo
niska do redniej
(ro nie) i niskie zaanga owanie,
gdy pracownik zaczyna zdobywa
do wiadczenie i podnosi swoje
kompetencje, jednak niespe nione oczekiwania i trudno ci
powoduj zniech cenie, frustracj i demotywacj pracownika.
3 poziom: Fachowo
rednia do wysokiej
(ro nie) i zmienne zaanga owanie, gdy pracownik posiada
ju wystarczaj ce umiej tnoci, jednak jego pewno siebie
mo e by czasami zachwiana,
co wp ywa na zmienn motywacj , zaanga owanie i satysfakcj
z pracy.
4 poziom: Wysoka fachowo i wysokie zaanga owanie, gdy pracownik realizuje cele i zadania, jest pewny
siebie, zmotywowany, do wiadczony.
K. Blanchard opisuje 4 style zarz dzania:
• Dyrektywny – charakteryzuje si wysokim poziomem zachowa dyrektywnych
i niskim poziomem zachowa wspieraj cych. Kieruj cy wówczas mówi do pracownika: „To ja zdecyduj i powiem Ci,
co i jak masz zrobi ”.
• Asystuj cy – charakteryzuje si wysokim poziomem zachowa dyrektywnych i wysokim poziomem zachowa wspieraj cych. Kieruj cy mówi:
„Porozmawiajmy i potem ja zdecyduj ”.
• Wspieraj cy – charakteryzuje si niskim
poziomem zachowa
dyrektywnych
i wysokim poziomem zachowa wspieraj cych. Kieruj cy mówi: „Porozmawiamy
i razem zdecydujemy”.
• Deleguj cy – charakteryzuje si niskim
poziomem zachowa
dyrektywnych
i niskim poziomem zachowa wspieraj cych. Kieruj cy mówi: „Ty decyduj”.
Powy sze style zarz dzania s wi c
swoist kombinacj dwóch podstawowych
typów zachowa , czyli tego, co ludzie mówi
i robi , a nie, jacy s , czyli mieszank zachowania dyrektywnego i zachowania wspieraj cego.
Najwa niejszym elementem zachowania
dyrektywnego jest precyzowanie tego, co?,

jak? – a wi c kluczowe dzia ania to: uporz dkowa , zorganizowa , nauczy , nadzorowa itp.
Natomiast najwa niejszym elementem
zachowania wspieraj cego kierownika
jest s uchanie i zach canie pracownika do
samodzielnego rozwi zywania problemów,
a wi c kluczowe kwestie to: s ucha , pyta ,
wyja nia , zach ca , motywowa itp.
We wszystkich powy szych stylach osoba
zarz dzaj ca ustala wymagane wyniki i cele,
obserwuje i monitoruje osi gni cia, udziela
informacji zwrotnych. Style te ró ni si
pod wzgl dem ilo ci dyrektyw, ilo ci wsparcia oraz stopnia zaanga owania pracownika
w podejmowanie decyzji.
Celem przywództwa sytuacyjnego jest
wi c dopasowanie odpowiedniego stylu
zarz dzania do poziomu (etapu) rozwoju
danego pracownika. W rezultacie otrzymuje si najwy sz efektywno pracy, jak
równie najwy szej jako ci sposób zarz dzania firm .
Nie nale y si sugerowa , e poziom
(etap) rozwoju jest „cech ” pracownika,
bowiem „ka dy pracownik znajduje si na
innym etapie rozwoju, zale nie od zada ,
jakie ma do wykonania w danym czasie”.
Bior c pod uwag potrzeby pracowników na ró nych poziomach rozwoju oraz
zachowania zarz dzaj cych, zauwa ono, e
najbardziej odpowiedni jest:
• Styl dyrektywny – do 1 poziomu (jak
wy ej) rozwoju kompetencji pracownika,
• Styl asystuj cy – do 2 poziomu rozwoju
kompetencji pracownika,
• Styl wspieraj cy – do 3 poziomu rozwoju
kompetencji pracownika,
• Styl deleguj cy – do 4 poziomu rozwoju
kompetencji pracownika.
Zarz dzaj cy, rozwijaj c kompetencje
pracowników, powinni przestrzega nast puj cych zasad:
Poka , powiedz, pozwól spróbowa , obserwuj dokonania, wyra uznanie za post py lub
ukierunkuj dzia ania.
Istotn , nast pn wskazówk dla mened erów w tym modelu zarz dzania zespoami pracowników jest sprecyzowanie
kluczowych dziedzin odpowiedzialno ci,
wyznaczanie celów (zasada SMART), ocenianie poziomu rozwoju kompetencji pracownika, dokonanie refleksji nad dotychczasowym stosowanym stylem zarz dzania,
jak równie okre lenie przysz ego (bardziej
dopasowanego) stylu zarz dzania, monitorowanie post pów.
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Tabela 1. Styl przywódczy w zale no ci od etapu rozwoju pracownika

Etap rozwoju
pracowniczego

Charakterystyka pracownika

Potrzeby pracownika

1. Entuzjastyczny wysoki poziom zaanga owania, wi cej instrukcji ni
wsparcia
debiutant
wzgl dnie niski poziom
kompetencji
2. Rozczarowany niski poziom zaanga owania,
adept
niski poziom kompetencji

Styl przywódczy
instruowanie, czyli
styl dyrektywny

wsparcie i instrukcje na konsultowanie,
takim samym, wysokim czyli styl asystuj cy
poziomie

3. Kompetentny, zmienny poziom
wsparcie zdecydowanie wspieranie, czyli
lecz ostro ny zaanga owania, wysoki poziom powinno przewa a
styl wspieraj cy
praktyk
kompetencji
nad instrukcjami
4. Samodzielny
ekspert

wysoki poziom zaanga owania, wymaga si zarówno
wysoki poziom kompetencji
niewielu instrukcji, jak
i wsparcia

delegowanie, czyli
styl deleguj cy

ród o: opracowanie w asne.

2.2. Problemy badawcze
W niniejszym artykule postaramy si
odpowiedzie na pytanie:
Czy istniej zale no ci pomi dzy punktami maksymalnej preferencji stylu przywódczego danego prze o onego przez
pracownika, jego efektywno ci i samoocen ?
Zaprezentowany tok rozumowania teoretycznego sk ania do przewidywania, e
samoocena b dzie wykazywa pozytywne
zwi zki z efektywno ci pracy, preferowanym stylem przywództwa i percypowanym
aktualnym, jak równie odleg o idea u
od rzeczywisto ci lidera b dzie korelowa
z efektywno ci .
Otrzymane wyniki badania mog tak e
mie wp yw na dzia y personalne w firmach, które b d mog y podejmowa
bardziej trafne decyzje kadrowe zwi zane
z rekrutacj , przydzieleniem pracowników
do odpowiednich zespo ów czy polityk
przesuni wewn trz organizacji w ramach
awansów poziomych, w celu efektywniejszego wykorzystania potencja u danej jednostki, sprawniejszego zarz dzania, lepszej
komunikacji mi dzyludzkiej.

3. Metoda
3.1. Osoby badane
W badaniu wzi o udzia 80 osób, zatrudnionych na podstawie wynagrodzenia prowizyjnego, które jest zale ne od efektywno ci
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pracy i wyników. W tym badaniu wzi to pod
uwag bran e: bankowo i sektor rekrutacyjny w nast puj cej konfiguracji:
13 pracowników Alior Banku S.A., 14 –
BNP Paribas, 10 – Citi Handlowy, 13 – ING
Bank l ski, 15 – PKO SA i 15 – rekrutacja.
Przekrój p ciowy kszta tuje si nast puj co: 43 kobiety i 37 m czyzn.
Uczestnicy badania równie okre lani
byli w stosunku do swojego sta u pracy,
który przestawia si w zakresie od 1 roku
do 34 lat.
3.2. Materia y
Badanie opiera o si na dwóch kwestionariuszach i samoopisie.
Pierwszym z nich by Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI
E.J. O’Briena i S. Epsteina w polskiej adaptacji D. Fecenec.
Narz dzie to charakteryzuje zadowalaj ca lub wysoka zgodno wewn trzna
wi kszo ci skal (wspó czynniki alfa Cronbacha przybieraj warto ci mi dzy 0,70 a 0,90)
i du a stabilno (korelacje mi dzy dwoma
pomiarami wykonanymi z odst pem 2 tygodni znajduj si w przedziale 0,73–0,96).
Dobrze udokumentowana trafno teoretyczna sprzyja natomiast wykorzystywaniu
narz dzia w badaniach naukowych.
Kwestionariusz sk ada si z 116 pozycji
testowych, do których badany ustosunkowuje si na pi ciostopniowej skali. Na tej
podstawie zebrane zosta y dane o profilu
samooceny badanych na 11 skalach: ogólna
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samoocena, kompetencje, bycie kochanym, popularno , zdolno ci przywódcze,
samokontrola, samoakceptacja moralna,
atrakcyjno fizyczna, witalno , integracja
to samo ci i obronne wzmacnianie samooceny.
Kolejnym narz dziem by Kwestionariusz stylów kierowania Herseya-Blancharda. Sk ada si on z 12 kategorii, do
których badany okre la jedn odpowied
spo ród 4 przedstawionych. Na tej podstawie zosta okre lony aktualny oraz idealny styl przywódczy dla badanego. Skala
kategorialna testu uwzgl dnia przywództwo poprzez instruowanie, konsultowanie,
wspieranie i delegowanie, jednak nieznane
s dane dotycz ce prób normalizacyjnych
na warunki polskie.
Samoopisem badani deklarowali natomiast trzy zmienne. O dwóch z nich ju
wspomniano – by y to p e i sta pracy. Bardzo istotn informacj o randze zmiennej
zale nej by a jednak dana o wynagrodzeniu
rocznym brutto pracownika, uwzgl dniaj ca podstaw , prowizj , premie uznaniowe
i inne dodatki finansowe wynikaj ce ze
stosunku pracy i uznanej jej efektywnoci. Na potrzeby bada ta informacja jest
zoperacjonalizowan efektywno ci pracy
badanego, uznaj c za o enia wynagradzania prowizyjnego, przy których wraz z wzrostem efektywno ci wzrasta przychód.
3.3. Procedura
Procedura rozpocz a si od rozmów
z dyrektorami placówek i otrzymania ich
zgody na przeprowadzenie procedury
badawczej. Po tym uzgodnieniu dyrektorzy rozmawiali z pracownikami, uzyskuj c
ich zgod na udzia w badaniu. Nast pnie
wysy ano badanie na adres e-mail zdeklarowanej osoby, aby komunikacja by a poufna
i dawa a jak najwi ksze poczucie bezpiecze stwa dla badanego w zwi zku z nieanga owaniem prze o onego w to po rednictwo. Zarówno ten czynnik, jak i pe na
anonimowo tej relacji dawa y nadziej na
bardziej szczere i wiarygodne odpowiedzi,
niezaburzone zjawiskami takimi jak efekt
bycia „dobr osob badan ”.
Dysponuj c adresem poczty internetowej osoby badanej, na platformie E-psilon
Pracowni Testów Psychologicznych, tworzono klucz licencyjny dla kwestionariusza
MSEI i wraz z instrukcj oraz testem stylów
kierowania (zawieraj cym równie samoopisow metryczk ) w formie MS Excel

wysy ano bezpo rednio poczt elektroniczn .
W zwi zku ze zdaln form bada czas
wype nienia procedury nie móg zosta
zmierzony, jednak szacunkowo badanie
nie powinno by o zajmowa wi cej ni
45 minut. Warto wspomnie , e proponowanym przez dyrektorów rozwi zaniem
by o równie delegowanie przez nich tego
zadania pracownikom i „po redniczenie”
pomi dzy osob badaj c a docelow grup
badanych. Pomys ten jednak zosta ostatecznie odrzucony.
Dane by y zbierane w okresie pa dziernik–grudzie 2013 r., a ogniwem cz cym
test MSEI na platformie internetowej
z testem stylów przywództwa w formie MS
Excel by klucz licencyjny, generowany
indywidualnie i specyficzny dla osoby badanej, do której zosta bezpo rednio losowo
przypisany i wys any.

4. Wyniki. Podsumowanie bada
W badaniu wzi o udzia N = 80 ankietowanych (43 kobiety i 37 m czyzn)
o sta u pracy od 1 do 34 lat (M = 13;
SD = 7). Zostali oni przydzieleni do
czterech grup uwzgl dniaj cych ich preferencje wobec aktualnego stylu oraz
stylu idealnego (liczebno ci zgrupowane
w tabelach).
Tabela 2. Liczebno ci podgrup wzgl dem aktualnego i oczekiwanego stylu/etapu rozwoju pracownika

N dla
aktualnego
stylu

N dla
oczekiwanego
stylu

Instruowanie

22

11

Konsultowanie

40

54

Wspieranie

9

11

Delegowanie

9

4

Styl

Kwestionariusz zawieraj cy 116 pyta
generuje dla ankietowanych wzgl dem
klucza metodologicznego 11 czynników
samooceny, w tym jeden czynnik ogólny.
Okre lali oni tak e w samoopisie swój sta
pracy oraz wynagrodzenie prowizyjne.
Statystyki opisowe czynników badawczych
zosta y zgrupowane w tabeli 3.
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Tabela 3. Statystyki opisowe dla czynników badawczych

N

M

SD

Min

Max

Me

1
W 1

W (p)

Ogólna samoocena (OS)

80

35,45

8,31

15,00

50,00

35,00

0,09

0,08

Kompetencje (K)

80

37,47

6,72

26,00

50,00

38,50

0,14

0,00

Bycie kochanym (BK)

80

36,05

7,04

19,00

49,00

36,00

0,09

0,20

Popularno

(P)

80

35,39

6,28

18,00

50,00

35,00

0,08

0,20

Zdolno ci przywódcze (ZP)

80

33,44

7,95

15,00

50,00

33,00

0,11

0,02

Samokontrola (S)

80

32,98

6,31

16,00

50,00

33,00

0,06

0,20

Samoakceptacja moralna (SM)

80

39,43

6,64

28,00

50,00

39,50

0,10

0,04

Atrakcyjno

80

35,14

7,41

15,00

50,00

35,00

0,08

0,20

(W)

80

34,43

5,96

19,00

50,00

35,00

0,09

0,09

Integracja to samo ci (IT)

80

36,95

6,96

24,00

50,00

37,50

0,12

0,00

Obronne wzmacnianie
samooceny (OWS)

80

52,49

8,12

26,00

68,00

52,00

0,07

0,20

Sta pracy

80

13

7

1

34

12

0,11

0,02

Wynagrodzenie

80

0,16

0,00

Witalno

1

fizyczna (AF)

89274 48816 10550 325000 86000

Tu i w nast pnych analizach oceny normalno ci rozk adu dokonywano przez u ycie testu Saphiro-Wilka,
którego moc lepiej sprawdza si dla ma ych grup (poni ej N = 100).

4.1. Samoocena a efektywno

w pracy

W celu sprawdzenia zwi zku mi dzy
komponentami samooceny a efektywnoci pracowników mierzon wynagrodzeniem prowizyjnym pos u ymy si analiz
korelacyjn , poniewa wszystkie te czynniki
maj posta liniow (ilo ciow ). Wi kszo
czynników nie ma rozk adów normalnych;
pos u y si mo emy jedynie statystyk
nieparametryczn opart na rangach,
czyli testem Rho Spearmana (odpowiednik r Pearsona). Wyniki testu zgrupowano
w tabeli 4.
Mo emy z du doz pewno ci powiedzie , e wraz ze wzrostem dowolnego
podczynnika samooceny w bardzo ma ym
stopniu wzrasta wynagrodzenie, czyli efektywno pracowników. Co wa ne – ogólna
samoocena, bycie kochanym czy obronne
wzmacnianie samooceny s bliskie istotno ci statystycznej i najprawdopodobniej ta istotno zosta aby osi gni ta przy
wi kszej próbie badanych. Niemniej – nie
mo emy wnioskowa o nich w odniesieniu do populacji. Z kolei s aba, ale istotna
statystycznie (p = 0,024) korelacja mi dzy
zdolno ciami przywódczymi a wynagrodzeniem wskazuje, e gdy ro nie jeden z tych
czynników, ro nie proporcjonalnie tak e
drugi.
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Tabela 4. Zwi zki mi dzy samoocen a efektywno ci (wynagrodzeniem) wyra one w postaci
wspó czynników korelacji

rho Spearmana

Wynagrodzenie

Ogólna samoocena (OS)

0,205*

Kompetencje (K)

0,156

Bycie kochanym (BK)

0,193*

Popularno

0,155

(P)

Zdolno ci przywódcze (ZP)

0,253**

Samokontrola (S)

0,176

Samoakceptacja moralna
(SM)

0,164

Atrakcyjno

0,158

Witalno

fizyczna (AF)

(W)

0,130

Integracja to samo ci (IT)

0,103

Obronne wzmacnianie
samooceny (OWS)

0,201*

*
**

Warto p korelacji jest na poziomie trendu < 0.09.
Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie).

4.2. Samoocena a preferowany styl
przywództwa
Z uwagi na fakt, i podgrupy wydzielone wzgl dem aktualnego stylu oraz stylu
Studia i Materia y 2/2015 (19)

idealnego nie s równoliczne, a tak e dlatego, e rozk ady danych dla poszczególnych czynników badawczych (skal samooceny) odbiegaj od rozk adu normalnego
( wiadcz o tym wyniki testu normalno ci
Saphiro-Wilka), zastosowano statystyki
nieparametryczne. Porównywane s tutaj
wspó czynniki skal samooceny dla czterech
podgrup stylu idealnego. Wybrano nieparametryczny odpowiednik testu ANOVA
oparty na rangach, czyli H Kruskala-Wallisa. Wyniki b d zatem interpretowane
nie wzgl dem rednich, a median, które
s dla statystyk nieparametrycznych lepsz

ocen tendencji centralnych. Wyniki testu
oraz ró nice mi dzygrupowe zestawiono
w tabelach 5 i 6.
Opisuj c ró nice istotne statystycznie,
mo emy zwróci uwag , e mi dzy grupami
pracowników preferuj cymi ró ne style idealne w a ciwie brakuje ró nic w samoocenie, wyra onej kolejnymi skalami kwestionariusza. Ani jeden wynik testu nie okaza
si istotny statystycznie. Ponadto trudno
tu mówi o trendach, poniewa z za o enia testy oparte na rangach odporne s
na zaburzenia rozk adu i nierówne liczebno ci, a zatem nie przedstawiaj trendów

Tabela 5. Ró nice w samoocenie (wszystkie wymiary) wzgl dem stylu idealnego

H

df

p

Ogólna samoocena (OS)

6,496

3

,090

Kompetencje (K)

3,855

3

,278

Bycie kochanym (BK)

4,513

3

,211

Popularno

(P)

2,951

3

,399

Zdolno ci przywódcze (ZP)

7,416

3

,060

Samokontrola (S)

2,788

3

,425

Samoakceptacja moralna (SM)

4,982

3

,173

Atrakcyjno

1,488

3

,685

(W)

1,402

3

,705

Integracja to samo ci (IT)

5,403

3

,145

Obronne wzmacnianie samooceny (OWS)

2,099

3

,552

Witalno

fizyczna (AF)

Tabela 6. Mediany wspó czynników samooceny dla podgrup wzgl dem stylu idealnego

instruowanie
Me

Idealny styl
konsultowanie wspieranie
Me
Me

delegowanie
Me

Ogólna samoocena (OS)

35

38

31

27

Kompetencje (K)

34

39

36

32

Bycie kochanym (BK)

35

36

37

29

Popularno

(P)

35

35

38

30

Zdolno ci przywódcze (ZP)

35

34

28

26

Samokontrola (S)

31

34

31

29

Samoakceptacja moralna (SM)

38

40

41

33

Atrakcyjno

35

37

34

32

(W)

35

35

34

32

Integracja to samo ci (IT)

33

38

37

31

Obronne wzmacnianie
samooceny (OWS)

51

54

51

52

Witalno

fizyczna (AF)
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istotno ci statystycznej, tak samo jak robi
to testy parametryczne. Niemniej w przypadku ogólnej samooceny (OS) i zdolno ci
przywódczych warto ci p s na poziomie
trendu (p < 0,09).
4.3. Styl przywództwa w odniesieniu do
preferencji a efektywno
Badani zostali podzieleni pod wzgl dem
tego, jak bardzo ich styl preferowany (idealny) odbiega od stylu aktualnego (obecnego). Style zarz dzania s zasadniczo
– z racji teorii – rozmieszczone na skali
porz dkowej, st d mo liwe by o porównywanie ró nicy numerycznej mi dzy nimi
(dla kolejno: 1 = instruowanie; 2 = konsultowanie; 3 = wspieranie oraz 4 = delegowanie). Je li styl preferowany nie ró ni
si od stylu aktualnego, wówczas uznawano
pe n zgodno stylów. Gdy styl idealny
by odleg y od aktualnego o 1, wówczas
mo emy mówi o umiarkowanej niezgodno ci. Pozosta e osoby zosta y przydzielone
do grupy o pe nej niezgodno ci. Podobnie
jak w powy szym przypadku liczebno
porównywanych podgrup jest ró na, a rozk ady danych (wynagrodzenia wzgl dem
zgodno ci stylu) nie s zgodne z rozk adem
normalnym – ponownie zastosowano nieparametryczn statystyk H.
Tabela 7. Liczebno ci podgrup wzgl dem ró nic
mi dzy stylami preferowanym a idealnym

Liczebno
Pe na zgodno

38

Ró nica Umiarkowana niezgodno

24

Ca kowita niezgodno

18

Wynik testu okaza si istotny statystycznie (H (2) = 8,32; p = 0,016) i wskazuje, e
mi dzy grupami s ró nice istotne statystycznie. Na podstawie przedstawionych

danych mo emy zaobserwowa , e najwy sze wed ug mediany wynagrodzenie otrzymuj pracownicy, których style (obecny
i idealny) nie ró ni si od siebie. Grupy,
które wykazuj si na tej p aszczy nie niezgodno ci stylów wykazuj si tak e ni szym wynagrodzeniem – pomi dzy nimi za
nie ma ró nic istotnych statystycznie. Co
ciekawe – testy post-hoc, czyli wielokrotne
porównania parami przy u yciu testu skorygowanego wskazuj , i jedyna ró nica
istotna statystycznie to ró nica mi dzy
grup o pe nej zgodno ci wzgl dem grupy
o umiarkowanej niezgodno ci (p = 0,024),
poniewa tylko w przypadku tych grup
liczebno ci s zadowalaj ce. Oznacza to,
e widoczny trend wymaga potwierdzenia
na wi kszej liczbie osób (warto rozwin
te badania w przysz o ci). Nale y równie
zwróci uwag , e w ród osób o najwi kszej
niezgodno ci stylów mo na by o obserwowa zaskakuj co najwy sze – ze wszystkich
– wynagrodzenie prowizyjne i gdyby nie
potraktowa ich jako przypadki odstaj ce,
znacz co zaburzy oby to wyniki analizy
(test H jest odporny na takie zaburzenia).
4.4. Samoocena a aktualny styl
przywództwa w odniesieniu do
preferencji
Aby zbada zwi zek mi dzy trzema
komponentami samooceny: ogólnej samooceny, integracji to samo ci oraz obronnego wzmacniania samooceny, a ró nic
w stylach idealny vs aktualny – wykorzystamy wcze niejszy podzia na trzy podgrupy zwi zane z ró nicami w stylach
– pe na zgodno , umiarkowana niezgodno oraz ca kowita niezgodno , a nast pnie, z wykorzystaniem testu H, porównamy
w tych trzech podgrupach komponenty
samooceny. Zarówno mediany dla poszczególnych podczynników w podgrupach, jak
i wyniki testu ró nic, zosta y zgrupowane
w tabelach 8–9.

Tabela 8. Mediany wspó czynników samooceny dla podgrup ró nicy w stylach

pe na
zgodno
Me

Ró nica
umiarkowana
niezgodno
Me

ca kowita
niezgodno
Me

Ogólna samoocena (OS)

40

30

30

Integracja to samo ci (IT)

42

34

31

Obronne wzmacnianie samooceny (OWS)

58

52

48
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Tabela 9. Ró nice w samoocenie (wybrane
wymiary) wzgl dem ró nicy w stylach

H

df

p

25,173

2

,000

Integracja to samo ci (IT) 24,784

2

,000

Obronne wzmacnianie
samooceny (OWS)

2

,000

Ogólna samoocena (OS)

16,870

W przypadku ogólnego komponentu
samooceny okaza o si , e jej mediana jest
istotnie (p < 0,001) najwy sza, gdy wyst puje pe na zgodno stylów, podczas gdy
rozbie no ci (umiarkowana rozbie no
i ca kowita rozbie no ) osi gaj wyniki
zdecydowanie ni sze i nie ró ni si mi dzy sob (p = 1,000). Podobny wynik istotno ci wraz z testami post-hoc mo emy
zaobserwowa dla integracji to samo ci,
gdzie mediany malej wraz ze wzrostem
niezgodno ci, oraz dla obronnego wzmacniania samooceny.
Mimo e wydaje si tu, i mediany spadaj regularnie, to w przypadku integracji
to samo ci nie ma ró nic mi dzy grupami
umiarkowanej niezgodno ci i ca kowitej
niezgodno ci (p = 0,982), a obie te grupy
ró ni si od grupy o ca kowitej zgodnoci (p < 0,001). Regularny spadek median
wraz ze wzrostem niezgodno ci mo emy
zaobserwowa jedynie w przypadku obronnego wzmacniania samooceny, gdzie grupa
o umiarkowanej niezgodno ci ma median
dok adnie po rodku mi dzy pozosta ymi
podgrupami, od których nie ró ni si istotnie statystycznie (odpowiednio: p = 0,229;
p = 0,069), natomiast mi dzy grupami pe nej niezgodno ci i ca kowitej zgodno ci jest
ró nica istotna statystycznie (p < 0,001).

5. Wnioski
5.1. Samoocena a preferowany styl
przywództwa i efektywno w pracy
Samoocena jest stosunkowo siln determinant funkcjonowania cz owieka w rodowisku spo ecznym. Najcz ciej oczekuje
si , e zwi zane z ni s równie inne po dane stany – poczucie szcz cia, przynale no ci, harmonijne relacje z otoczeniem.
cie ka samorozwoju prowadz ca do spe nienia cz sto rozumiana jest poprzez prac
nad swoj samoocen i wiar w mo liwo
samodzielnego odniesienia sukcesu. St d

te postawiona przed wyborem jednostka
wybra aby posiadanie samooceny wy szej,
a nie ni szej (Kubalt, 2013).
Powszechnie uwa a si , e istnieje zwi zek mi dzy wysok samoocen i osi ganiem
sukcesów tak e na p aszczy nie ycia zawodowego. Z tej zale no ci korzystaj firmy,
buduj c polityk tzw. employer-brandingu,
której celem jest podniesienie samooceny
jednostek, b d cych w obr bie organizacji
poprzez przynale no i mo liwo identyfikacji z sukcesem, który ju zosta osi gni ty. Wizerunek firmy jest wykorzystany
do przyci gania z rynku dobrych pracowników, aby osi ga jeszcze bardziej spektakularne sukcesy i zyski.
Poni sze badania, metodologicznie niezale ne od samoopisu i samowarto ciowania, wykaza y zwi zek zdolno ci przywódczych z efektywno ci w pracy. Kierunek
pozostaje tu jednak niewiadomy. Mo na
zak ada , e wy szy wynik na skali zdolnoci przywódczych mo e by przyczyn lepszej efektywno ci, poprzez lepsze zarz dzanie dost pnymi zasobami. Mo na jednak
równie zauwa y , e wy sza efektywno
osoby dodaje jej pewnego autorytetu, pewno ci siebie, a tym samym stawia na pozycji
lidera, zwrotnie wp ywaj c na wyniki skali
zdolno ci przywódczych, których wymaga
sytuacja. Organizacja, która w szczególny
sposób opiera swój biznes na know-how
pracowników, powinna zwraca szczególn
uwag na wybór i kompetencje mened erów zarz dzaj cych zespo ami, relacjami
mi dzyludzkimi. Jest to kluczowy, strategiczny obszar rozwoju firmy, szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Najwa niejszym zasobem organizacji
s jej pracownicy, gdy to oni w a nie s
odpowiedzialni za wszelkie procesy w organizacji. Jak wynika z obserwacji, niestety
nadal nie wszyscy przedstawiciele kadry
kierowniczej s w pe ni wiadomi powy szych zale no ci.
Innych zwi zków samooceny nie stwierdzono w badaniu poza kwesti dopasowania, o czym mowa b dzie w kolejnym podrozdziale.
5.2. Samoocena a aktualny styl
przywództwa w odniesieniu do
preferencji
Analizuj c wyniki samooceny ogólnej,
integracji to samo ci i obronnego wzmacniania samooceny, odkryto ich zwi zek
z dopasowaniem stylu przywódczego aktu-
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alnego prze o onego do idea u postrzeganego przez badanego. Okazuje si , i osoby
utrzymuj ce wy sz zgodno w kwestii
przywództwa wykazuj si równie wy szymi wynikami na wspomnianych skalach.
Operacyjne uj cie tych zale no ci nie
odbiega od ich potocznego rozumienia.
Ogólna samoocena odnosi si do zgeneralizowanego przekonania co do swojej
osoby. Integracja to samo ci pozwala okreli spójno obrazu siebie, wiadcz cego
o efektywno ci samopoznania. Wy szy
wynik tej skali b dzie natomiast pozwala
przewidywa , i jednostka jest dojrza a,
wie, jakie ma cele i je realizuje, analizuje
fakty i na ich podstawie podejmuje racjonalne decyzje, ale równie rozpoznaje
swoje emocje i przekonania oraz adekwatnie sobie z nimi radzi. Poziom potrzeby
aprobaty spo ecznej zoperacjonalizowany
jest natomiast jako obronne wzmacnianie
to samo ci. Wy sze rezultaty tej skali mog
wiadczy o dzia aniu wed ug oczekiwa
(Fecenec, 2008).
Pracownicy wydaj si wykazywa
zmotywowanym dzia aniem, gdy wy sza
samoocena ogólna wspó wyst puje z wy sz zgodno ci obrazów szefów idealnego
i aktualnego. Satysfakcjonuj ca wspó praca pozytywnie dzia aj ca na przekonanie o naszej warto ci, czy satysfakcjonuj ca
ocena niezdeformowana w asnymi kompleksami, pozostaje wci otwarta w wietle
niniejszych danych.
Gdy jednak przyjrzymy si relacji integracji to samo ci (skrót: IT) do zgodnoci ocen prze o onego w a ciwego i odpowiedniego mu idea u, zauwa y mo na
intuicyjnie pewn oczywisto
wynikaj c ze rozumienia tej zale no ci. IT na
wysokim poziomie umo liwia okre lenie,
czego si potrzebuje i etapów po rednich,
które umo liwi tego osi gni cie. Mo na
zatem przypuszcza , polegaj c na definicji (Ferenc, 2008), e wraz z wzrostem
wyniku tej skali wy ania si obraz odpowiedniej pracy. Praktycznie odpowiednio
stanowiska nie zawsze b dzie jednak wiadczy o zadowoleniu z kadry zarz dzaj cej.
I w tym aspekcie to samo zintegrowana
wydaje si pozwala na przedstawienie
obrazu w a ciwego prze o onego, a dzi ki
temu, okre lenia celu i podj cie prób zmierzaj cych w kierunku osi gni cia stanu
optymalnego. Relacja przeciwna równie
jest mo liwa. Odpowiedni prze o ony mo e
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zainspirowa , zafascynowa prac , co wi e
si do nierozerwalnie z jego rol (Kotter,
1998), a potem, odpowiednio modyfikuj c zakres obowi zków i modeluj c samo
stanowisko, wykreowa w pracowniku
taki poziom zadowolenia, który pozwoli
mu lojalnie i perspektywicznie zwi za si
z zawodem oraz z aktualnie realizowan
cie k kariery, rozwijaj c j i siebie pod
tym k tem.
Trzeci wyodr bniony czynnik wykazuj cy
efekt to samy do powy szych, to obronne
wzmacniane samooceny. Wyczulenie na
feedback otoczenia mo e przywodzi na
my l zjawisko konformizmu normatywnego, który pojawia si ze wzgl du na niech do nara ania si na brak aprobaty ze
strony innych. Efekt ten jest obserwowany
ju w przypadku kontaktu z osobami, które
potencjalnie nie zostan powtórnie spotkane, a jego cel skupia si na potrzebie
bycia akceptowanym i lubianym przez nich
(Aronson, 1997). Kwesti drugorz dn
jest udzia w asnej akceptacji w procesie,
jednak okazuje si , e jest to bardziej eksponowana publicznie zgodno ni prywatnie realizowana. Wyniki bada wydaj si
natomiast potwierdza ten tok rozumowania, gdy osoby wykazuj ce wy sze obronne
wzmacnianie samooceny okre la y równie
wy sz zgodno obrazów szefów.
Postrzeganie osoby kierownika przez
podw adnego, jego autorytet, autentyczno , spójno , jak równie jego kompetencje zarz dcze odgrywaj istotn rol
w procesie pracy i wp ywaj na wyniki, na
fluktuacj w organizacji i jej wizerunek.
Z kolei mened erowie powinni cz ciej
udziela informacji zwrotnej swoim podw adnym, jednak nie wszyscy chc i potrafi
czyni to w sposób profesjonalny.
Mo liwo wypowiadania swoich opinii
przez pracowników w badaniach sondaowych czy dokonanie oceny stylu kierowania prze o onych w trakcie okresowych
rozmów oceniaj cych s natomiast cennymi
narz dziami w procesie zmian, doskonalenia zarz dzania w firmach.
5.3. Styl przywództwa w odniesieniu
do preferencji a efektywno
Na podstawie niniejszych bada mo na
stwierdzi , e zdecydowanie najbardziej
po danym przez badanych stylem przywódczym jest taki styl, gdy prze o ony
k adzie du y nacisk na relacje w pracy.
Drugim, wa nym aspektem tego stylu jest
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zorientowanie na zadanie, a co za tym idzie
du a ilo instrukcji i ma a swoboda sposobu wywi zania si z obowi zku. Powy sze
wnioski mo na w pewnym stopniu wyja ni
spu cizn historyczno-polityczn Polski.
Blanchard zak ada w swojej teorii,
e wraz z do wiadczeniem zdobywanym
w strukturach firmy ro nie w pracownikach potrzeba, aby prze o ony delegowa
im nowe zadania i zostawia przestrze
do samodzielnego radzenia sobie z nimi
(Mas yk-Musia , 2011). W wynikach niniejszych bada nie wida adnego zwi zku
preferencji ze sta em pracy.
Przy za o eniu, e potrzeba 10 tysi cy
godzin pracy, by sta si ekspertem, osoby
z 4-letnim do wiadczeniem reprezentuj
ju taki poziom wiedzy i umiej tno ci
zwi zanych ze swoim stanowiskiem, e
instrukcje powinny by zb dne, a mimo to
s po dane.
Nale y równie wyra nie podkre li , e
omawiane badania zosta y przeprowadzone
w kontek cie przywództwa bezpo redniego,
gdzie prze o ony by dost pny i swoj funkcj pe ni osobi cie. Obecne czasy stawiaj
jednak przed zarz dzaj cymi nowe wyzwania, takie jak: e-leadership, globalizacja
gospodarki, rozwój nauki, szybkie tempo
ycia, rozwój nowoczesnych technologii
wykorzystywanych w komunikacji mi dzy
lud mi wspó pracuj cymi ze sob , a pochodz cymi z ró nych kultur, cz sto o zró nicowanych kompetencjach i osobowo ciach.
Umiej tne po czenie tych ró nic i podobie stw wymaga dodatkowych predyspozycji i kwalifikacji od osób decyzyjnych.
Dzisiejszy wiat to nowe szanse i zagro enia, równie dla mened erów kieruj cych
ogromnymi firmami, ró norodnymi zespoami ludzi. Ich zdolno ci kierownicze, elastyczno , otwarto , komunikatywno ,
inteligencja emocjonalna, umiej tno rozpoznania kompetencji podw adnych i skupienie na tym, co potrafi robi najlepiej
– jak nigdy dot d decyduj o efektywno ci
gospodarki.

6. Zako czenie
Lee Iacocca, legendarny prezes Forda
i Chryslera w swojej autobiografii, pisze:
„Zacz em wtedy tworzy system zarz dzania, który stosuje do dzi . Przez wszystkie te
lata, w regularnych odst pach, stawia em
swoim bezpo rednim podw adnym – a ich
zmusi em do tego samego wobec swoich

podw adnych i tak dalej, a do samego do u
– kilka podstawowych pyta :
• Jakie s twoje cele, priorytety, oczekiwania?
• Jak zamierzasz dzia a , eby je osi gn ?”
Procedura ta jest czym znacznie wa niejszym ni tylko metod rozliczania si
przed szefem, ale prowadzi do rozliczania si z samym sob , podnosi kompetencje i wiadomo pracowników na wy szy
poziom, zwi ksza wydajno i motywacj
jednostek, doskonali proces komunikacji
pomi dzy prze o onym a podw adnym.
Podnoszone zostaj standardy pracy,
rosn zyski firmy, poprawia si atmosfera
w spo ecznym rodowisku pracy. Zmienia
si równie rola szefa, z administratora –
w lidera, doradc , mentora.
Prawdziwe przywództwo to odpowiedzialno , a nie pieni dze, tytu y i przywileje. Przywództwo to wynik dzia ania. Lider
powinien by bardzo tolerancyjny wobec
ró nych rodzajów ludzkiej osobowo ci
(„mi kki dla ludzi”), ale bezwzgl dny, je eli
chodzi o wyniki, normy, standardy i warto ci.
Powinien stale rozwija potencja tkwi cy
w pracowniku i nie obawia si jego wp ywu.
Tak e sam lider powinien stale podwy sza swoje kompetencje, by otwarty
na innowacje, by kreatywny, nie powinien l ka si wy szych celów, gdy wie, e
potrafi odpowiednio dobra zespó i efektywnie nim kierowa .
Liczne przyk ady wskazuj , jak zadziwiaj ce rezultaty mo e osi gn cz owiek
dobrze poinformowany, zmotywowany,
odpowiednio zarz dzany.
Niniejsze badania zosta y przeprowadzone w 2 bran ach: bankowej i rekrutacyjnej.
Z pewno ci warto by oby przeprowadzi podobne badania równie w innych
sektorach biznesu. Mo na jednak stwierdzi , e poziom umiej tno ci zarz dczych
kadry kierowniczej przek ada si w sposób
bezpo redni na efektywno danej organizacji, motywacj pracowników, wizerunek
firmy na rynku. Kluczowym wyzwaniem dla
ka dej firmy pozostaje rozwój kompetencji pracowników, ale przede wszystkim –
mened erów.
W przysz o ci nale y rozwa y i bada
wp yw innych czynników na efektywno
pracowników, np. kultur organizacyjn
firmy czy procesy zmian zachodz ce w danej
firmie.
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Badania empiryczne zosta y przeprowadzone przez p. Joann Zio o i wykorzystane
w jej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem dr. ukasza Tanasia w Uniwersytecie SWPS.
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