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Streszczenie

Niezwykle istotną i aktualną płaszczyznę badań stanowią społeczne i kulturowe 
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Wprowadzenie 

W związku z nasileniem zjawisk globalizacyjnych, wchodząc na coraz bar-
dziej odległe kulturowo rynki zagraniczne, przedsiębiorstwa dostrzegają różnice 
w zachowaniach ludzi, których zrozumienie wymaga wiedzy z zakresu zarządzania 
międzykulturowego. Ważną kwestią jest świadomość specyfiki kultur narodowych 
oraz potencjalnego wpływu na interakcje społeczne w organizacjach działających 
na rynkach zagranicznych, ponieważ kultura narodu stanowi element otoczenia 
zewnętrznego przedsiębiorstw transnarodowych. Obecnie badania międzykultu-
rowe stają się coraz ważniejsze (Inkson, Khapova, Parker, 2007), badacze szuka-
ją odpowiedzi na pytanie, jak duży jest bezpośredni i pośredni wpływ czynników 
kulturowych na zachowania i postawy pracowników w coraz bardziej globalnym 
środowisku, oraz zastanawiają się, jak pogodzić różnorodność członków organizacji 
i ich kultur z preferowanym modelem kultury organizacyjnej. Wyzwaniem dla me-
nedżerów staje się uwalnianie potencjału pracowników, a także stworzenie środowi-
ska pracy sprzyjającego ich zatrzymaniu. Sposoby oddziaływania na pracowników 
różnią się w zależności od dominującej kultury organizacyjnej (Nogalski, Szpitter, 
2012). Jest to powód, dla którego należy w sposób rozmyślny kształtować organiza-
cję wielokulturową poprzez przyjmowanie odpowiednich strategii behawioralnych 
i przywiązywanie uwagi do miękkich aspektów zarządzania (Jankowska-Mihuło-
wicz, 2008).

Przez behawioralne wyniki pracy autorzy rozumieją zachowania prowadzące 
do osiągnięcia określonego rezultatu bądź postawy, przejawiające się w skłonno-
ści do zachowywania w określony sposób. Dotyczą one zarówno sposobu wyko-
nywania pracy, jak i wyników osiąganych w konsekwencji jej wykonania. Według 
Brumbacka (1988) zachowania nie są jedynie instrumentem osiągania wyników, 
same w sobie stanowią rezultat (wynik) pracy, ponieważ są produktem włożonym 
w wykonanie zadania. 

Zasadne wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie o relacje pomiędzy kul-
turą organizacyjną a systemem ZKL oraz ich wpływ na postawy i zachowania pra-
cowników, tj. proinnowacyjne i przywiązanie do organizacji. Warto poszukiwać ich 
związku z wydajnością organizacji na poziomie jednostki i organizacji. 

Dostępne w literaturze przedmiotu badania mają charakter fragmentaryczny, 
ujmują zależności wpływu tylko jednej zmiennej, kultury (Chen, Chiu, Roese, Tam, 
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Lau, 2006; Gahan, Abeysekera, 2009) bądź systemu ZKL (Lewicka, 2013b) na po-
stawy i zachowania pracownicze w organizacji, bądź koncentrują się na objaśnianiu 
tylko jednej zmiennej, np. przywiązania przez pryzmat kultury (Ortega-Parra, Sa-
stre-Castillo, 2013) czy systemu ZKL (Cohen, 2007; Morrow, 2011). Brakuje podej-
ścia, które w sposób kompleksowy powiązałoby wskazane przez autorów zmienne. 
Uwzględnione w badaniu konstrukty dobrano, mając na uwadze, że w dzisiejszej 
rzeczywistości gospodarczej wydają się niezbędne do osiągania przewagi konku-
rencyjnej.

1. System ZKL i kultura organizacyjna w aspekcie organizacji 
transnarodowej

System ZKL odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu czynnikiem ludzkim 
w organizacjach zorientowanych na rozwój w dobie gospodarki opartej na wiedzy 
(Rau, 2012; Sonnenberg, Koene, Paauwe, 2011). Do zawartości systemu zalicza się 
praktyki personalne powiązane z wynagrodzeniem, pozyskiwaniem pracowników, 
szkoleniami, partycypacją i integracją pracowników z oraz oceną (Lewicka, Krot, 
2015). Celem właściwego zarządzania w ramach systemu ZKL jest utrzymanie 
i wzmacnianie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników, wzmacnianie 
postaw pracowniczych budujących tzw. innowacyjne środowisko pracy, wspierania 
organizacyjnego uczenia się oraz generowania wiedzy (Nankervis, Stanton, 2010; 
Zakrzewska-Bielawska, 2008). 

Rozwiązania w zakresie ZKL są mocno uwarunkowane kulturowo (Trompe-
naars, Hampden-Turner, 2005), co oznacza, że analiza praktyk ZKL powinna być 
prowadzona równolegle z analizą aspektów kulturowych. To, w jaki sposób kultura 
wpływa na zachowania uczestników organizacji, zależy od typu kultury. Jej wpływ 
może obejmować przykładowo poziom zaangażowania pracowników czy wspól-
ną akceptację wartości innowacji (Krot, Lewicka, 2016). Peng, Ames i Knowles 
(2001) podkreślają, że nie ma jednej słusznej definicji kultury. Różne aspekty naj-
częściej przekładają się na wymiary kulturowe, a kategoryzowanie odbywa się za 
pomocą systemów wartości. Jednym z pierwszych modeli wymiarów kulturowych, 
który zyskał szeroką aprobatę w literaturze z zakresu biznesu międzynarodowego, 
była koncepcja Geerta Hofstedego. Badał kulturę organizacyjną w korporacji ma-
jącej filie na całym świecie. Wskazał, w jaki sposób kultury narodowe wpływają 
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i zmieniają kulturę organizacyjną i wyróżnił cztery wymiary kultury istotnie wpły-
wające na postawy oraz wartości wyznawane i manifestowane przez pracowników 
w miejscu pracy: dystans władzy, indywidualizm lub kolektywizm, męskość lub 
kobiecość, unikanie niepewności, orientacja na krótki lub daleki horyzont czasowy.

Kulturę organizacyjną uważa się za czynnik wpływający na funkcjonowanie 
organizacji oraz decydujący o jej skuteczności i efektywności (Deal, Kennedy, 1982; 
Peters, Waterman, 2006; Yilmaz, Ergun, 2008). Można ją wykorzystać jako narzę-
dzie do budowania przywiązania organizacyjnego i osiągania celów organizacji.

W aspekcie organizacji transnarodowej warto podjąć próbę odpowiedzi, do 
jakiego stopnia firma macierzysta może wpływać na kulturę organizacyjną rozpro-
szonych przedstawicielstw, mając na uwadze, że w obszarze praktyk ZKL można 
zaobserwować znaczący efekt kraju goszczącego, ponieważ podlegają one oddzia-
ływaniu czynników lokalnych (Björkmann, Fey, Park, 2007). Zdaniem Al-Saray-
rah, Tarhini Obeidat (2016) oraz Al-Syaidh, Masa’deh, Al-Zu’bi (2015), w obliczu 
globalizacji organizacjom powinno zależeć na znalezieniu równowagi pomiędzy 
rynkiem globalnym a lokalnym. Warto znaleźć odpowiedź na pytanie o zakres nie-
zbędnych dostosowań sposobu funkcjonowania firmy do specyfiki poszczególnych 
rynków, ponieważ czynniki kulturowe skłaniają ludzi do interpretowania rzeczy-
wistości i problemów z nią związanych w określony sposób (Rozkwitalska, 2007).

2. Wymiary przywiązania pracowników do organizacji

Organizacje podejmują działania coraz bardziej nakierowane na stworzenie 
środowiska pracy sprzyjającego zatrzymaniu pracowników, a tylko rozumienie roli 
czynników wpływających na przywiązanie pracowników może zapewnić organiza-
cji zatrzymanie wartościowych pracowników, dysponujących kluczowymi kompe-
tencjami i tworzących dla organizacji wartość dodaną. 

Allen i Meyer (1997) wskazują na aspekt wielowymiarowości przywiązania 
organizacyjnego, podkreślając jego trzy zróżnicowane komponenty: 

a) przywiązanie emocjonalne/afektywne (affective commitment) – opisujące 
emocjonalny związek pracownika z organizacją, który sprawia, że pozosta-
je on w organizacji, ponieważ jest to dla niego atrakcyjne; wyraża ono jego 
chęć do identyfikowania się z organizacją; 
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b) przywiązanie trwania (continuance commitment) – przejawiające się w nie-
chęci pracownika do ponoszenia kosztów związanych ze zmianą; osoba 
pozostaje w danej organizacji, ponieważ jest to dla niej pewien rodzaj przy-
musu; 

c) przywiązanie normatywne (normative commitment) – opisywane jako silne 
zobowiązanie pracownika (powinność) do pozostania w organizacji; osoba 
pozostaje w organizacji, gdyż uważa to za najwłaściwsze działanie, które 
jest moralnie uzasadnione. 

Od rodzaju przywiązania pracowników będą zależeć rezultaty osiągane przez 
organizacje, liczba wprowadzanych innowacji i zgłaszanych patentów, innowacyj-
ność produktów czy usług. 

3. Postawy innowacyjne

Spośród wielu czynników mających wpływ na szybkość i sprawność wdraża-
nia innowacji w przedsiębiorstwie szczególną rolę odgrywają postawy pracowni-
ków. Postawy innowacyjne to umiejętność tworzenia nowych idei, kwestionowania 
istniejących schematów oraz wprowadzanie ulepszeń (Tang, 1998), których efektem 
jest tworzenie i wprowadzanie innowacji. Jednym z celów ZKL jest wzmacnianie 
postaw pracowniczych budujących tzw. innowacyjne środowisko pracy. W litera-
turze występują badania wykazujące wpływ systemu ZKL na postawy związane 
z innowacyjnością oraz dzieleniem się wiedzą z innymi pracownikami organizacji 
(Prieto, Pérez-Santana, 2014). Wprowadzanie innowacji jest zawsze procesem zło-
żonym wymagającym pozyskania akceptacji i współdziałania pracowników w pro-
cesie jej wdrażania. Kierownictwo powinno zatem inspirować i ułatwiać ewolucję 
istniejącej kultury, ukazywać te wartości oraz utrwalać normy zachowań, które 
będą korzystniejsze dla realizacji celów organizacji. Warto przy tym uwzględniać 
rolę systemu ZKL jako czynnika wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwie 
(Lewicka, 2010, 2013a).
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4. Wydajność pracy

Organizacje przywiązują coraz więcej uwagi do kultury wysokich wyników. 
Dokładają starań mających na celu wspieranie efektywności pracy rozumianej jako 
stosunek efektów do nakładów na pracę. Wydajność pracy jest pojęciem odnoszo-
nym do zasobów ludzkich i w przypadku innych zasobów przedsiębiorstwa raczej 
niestosowanym.

Armstrong (2005) wskazuje, że efekty pracy mogą być rozumiane nie tylko 
jako bezpośrednio osiągane wyniki pracy, lecz także jako zachowania. Efektem 
może być zachowanie, które prowadzi do osiągnięcia wyniku, bądź efektem mogą 
być zarówno zachowania, jak i wyniki, ponieważ zachowania same w sobie stano-
wią rezultaty włożonych w wykonywane zadania wysiłków umysłowych i fizycz-
nych i mogą być oceniane niezależnie od wyników. 

Wielu autorów (Delery, Doty, 1996; Huselid, 1995; Ichniowski, Shaw, Pren-
nushi, 1997; Wright, Gardner, Moynihan, 2003) w badaniach przeprowadzanych 
w zróżnicowanych sektorach i branżach potwierdziło zależność pomiędzy prakty-
kami ZKL i wydajnością pracy rozpatrywaną zarówno w kategoriach behawioral-
nych (behaviour or performance outcomes), jak i finansowych ( financial outcomes).

Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu wynika, że kultura organi-
zacyjna wywiera wpływ na organizację oraz pracowników, niezbędne jest zatem 
ciągłe rozwijanie zdolności do działania w określony sposób w zróżnicowanym 
kulturowo środowisku (Lewicka, 2010; Rozkwitalska, 2007). Kierowanie się okre-
ślonymi zasadami i normami sprzyja rozwojowi organizacji, a w przypadku organi-
zacji transnarodowych nie powinny być one w opozycji do kultury narodowej kraju 
goszczącego. 

Również system ZKL wywiera znaczący wpływ na postawy i zachowania pra-
cowników w organizacji (Huselid, 1995; Lewicka, 2010; Lewicka 2012). Jak poka-
zują badania behawioralne, wyniki pracy są kształtowane zarówno przez system 
ZKL, jak i kulturę organizacyjną, jednak łącząca je relacja wydaje się nie do koń-
ca zdiagnozowana na gruncie badań empirycznych, dlatego określenie związków 
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pomiędzy kulturą a systemem ZKL w szczególności w organizacji transnarodowej 
jest interesującym tematem dalszych poszukiwań. 

Celem kolejnych badań mogłoby być ustalenie zakresu wpływu systemu ZKL 
i kultury organizacyjnej na objaśniane postawy i zachowania. Warto byłoby skupić 
się na potwierdzeniu całościowego modelu wpływu systemu ZKL i kultury orga-
nizacyjnej na postawy przywiązania, innowacyjne, wydajność pracy, podjąć próbę 
wyodrębnienia tych elementów kultury oraz praktyk ZKL, które najsilniej korelują 
z poszczególnymi typami przywiązania, odczuwaniem bodźców dotyczących inno-
wacyjności, wydajnością pracy.

Godny dalszej eksploracji wydaje się również konstrukt wydajności pracy 
w ujęciu behawioralnym (behaviour or performance outcomes) jako postawy pra-
cowników w organizacji przejawiające się w skłonności do zachowywania w okre-
ślony sposób.

Aby dostrzec korzyści z zaprezentowanej metaanalizy, należałoby przepro-
wadzić badania empiryczne wśród jednostek organizacji transnarodowych. Takie 
badania pomogłyby menedżerom zrozumieć czynniki kształtujące efektywność 
kulturową, przyczyniając się do osiągania celów ekonomicznych i biznesowych or-
ganizacji transnarodowych. 
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EFFECT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF HUMAN CAPITAL  
AND ORGANIZATIONAL CULTURE FOR BEHAVIORAL RESULTS

Abstract

Social and cultural factors constitute a significant and relevant area of research in-
side an organisation. Each one of them creates a valuable component of human resourc-
es management. Expanding the body of research in this field, especially in the realm of 
trans national organisations, which have not received adequate attention, especially in Polish 
sources is thus crucial. The chief purpose of the article is to prove the influence of human 
resource management practices and organisational culture on the attitudes and behaviour of 
employees in a transnational organisation, such as: organisational commitment, innovation 
and work performance. The article is theoretical in nature and can act as a basis for under-
taking empirical studies in this field.

Keywords: human resources management, organisational culture, organisational commit-
ment, work performance
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