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Ponowne omówienie związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi                           

a wydajnością: motywacja inspiracyjna, uczestnictwo w procesie podejmowania 

decyzji a poczucie szczęścia w pracy. 

 

Niektóre badania przedstawiały w ostatnich latach różne modele koncepcyjne, mające na celu 

wyjaśnienie luki pojawiającej się w związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi                  

a wydajnością, biorąc pod uwagę wpływ zmiennych pełniących rolę mediatorów. Artykuł 

proponuje model teoretyczny, który stara się rozwinąć tę „czarną skrzynkę” zasobów ludzkich, 

poprzez empiryczne potwierdzenie zasadności propozycji koncepcji, łączącej przywództwo 

inspiracyjne z uczestnictwem w procesie podejmowania decyzji oraz poczuciem szczęścia          

w pracy. Wykorzystana w badaniu próba składała się z lekarzy specjalistów alergologów, 

zatrudnionych w szpitalach publicznych w Hiszpanii (n=167). Autorzy badania użyli 

modelowania równań strukturalnych, aby zweryfikować czy uczestniczenie w procesie 

podejmowania decyzji pełni rolę mediatora w związku pomiędzy przywództwem 

inspiracyjnym a poczuciem szczęścia w pracy. Wyniki badania pokazują, że założenia autorów 

artykułu są właściwe, a więc proces podejmowania decyzji występuje w roli mediatora. 

Oznacza to, że gra on kluczową rolę w wyjaśnieniu sposobu, w jaki zachowują się przywódcy 

inspiracyjni. Autorzy artykułu przedstawiają badanie obejmujące kilka sekcji, które                       

nie gwarantuje otrzymania podobnych wyników w przyszłości. Kolejne długookresowe analizy 

mogą pokazać inne skutki inspirującej motywacji oraz uczestnictwa w procesie podejmowania 

decyzji wykraczające poza poczucie szczęścia w pracy. Ponadto autorzy skupili się                            

na szczególnej grupie lekarzy pracujących na oddziałach alergologicznych w szpitalach 

publicznych, a więc kolejne analizy powinny obejmować próbkę pochodzącą od innej grupy 

ochotników. Niniejszy artykuł przedstawia dowody na istnienie bezpośredniego                                   

i pozytywnego wpływu przywództwa inspiracyjnego na poczucia szczęścia w pracy. Jednakże 

nie wystarczy samo wspieranie przywództwa, aby je wywołać. Powinno być ono uzupełnione 

o zastosowanie innych czynników organizacyjnych jak na przykład proces podejmowania 

decyzji. 


