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Otwieranie czarnej puszki: systemy i oburęczność organizacji w roli mediatorów               

w związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a wydajnością                                  

w organizacjach sektora publicznego. 

 

Literatura badawcza poświęcona zarządzaniu skupiała się ostatnio na zdolnościach 

przedsiębiorstwa do łatwej adaptacji w globalnym świecie, innowacyjności, a także 

wewnętrznej skutecznej organizacji, która pozwala na dobre wykorzystanie istniejących 

zasobów, prowadząc tym samym do wysokiej wydajności firmy. Radzenie sobie z napięciem 

wynikającym z tych dwóch sprzecznych założeń nazywane jest „oburęcznością” organizacji 

(ang. organisational ambidexterity - OA) i jest szczególnie atrakcyjne dla organizacji 

działających w złożonych środowiskach, tak jak robią to organizacje rządowe. Ponieważ 

agencjom publicznym stawiane są wymagania radzenia sobie z tymi sprzecznymi celami             

oraz duże działania z wykorzystaniem małych zasobów w coraz bardziej skomplikowanym 

świecie, autorzy artykułu starają się polepszyć nasze rozumienie sposobu, w jaki systemy 

pracy wysokiego zaangażowania (ang. high involvment work systems – HIWS) mogą 

przyczynić się do osiągania lepszych wyników przez organizacje sektora publicznego. 

Niniejsze badanie rzuca więc światło do czarnej skrzynki związku pomiędzy systemami pracy 

wysokiego zaangażowania a wydajnością organizacji. Dane potrzebne do przeprowadzenia 

tego wielopoziomowego badania ilościowego zebrano poprzez ankietę przeprowadzoną 

wśród 2123 kierowników i 9496 pracowników zatrudnionych w 56 organizacjach rządowych. 

Wyniki badania pokazują dwie ścieżki prowadzące do wydajności organizacji. Pierwsza z nich 

to bezpośredni związek pomiędzy systemami pracy wysokiego zaangażowania a wynikami 

instytucji. Druga, to podwójny model mediacji od systemów pracy wysokiego zaangażowania 

do systemów organizacji, do „oburęczności”, a następnie do wydajności. Niniejsze badanie 

jest jednym z niewielu pokazujących, jak systemy te mogą rozwijać możliwości zbiorowe                  

i indywidualne. Skupienie się na systemach pracy wysokiego zaangażowania dostarcza 

alternatywne środki pomocy dla wyników organizacji w sektorze publicznym, inne niż                    

na przykład restrukturyzacja. 


