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Wprowadzenie

W warunkach, w których wiedza jest utożsamiana z kluczowym źródłem prze‑
wagi konkurencyjnej, dzielenie się nią staje się priorytetem w dążeniu do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej [8]. Dzielenie się wiedzą umożliwia maksymalizowanie 
zdolności przedsiębiorstw. Jest nieodzownym elementem funkcjonowania organi‑
zacji, ponieważ zwiększa ich wydajność innowacyjną [10]. Ponadto badacze dowo‑
dzą, że dzielenie się wiedzą mediuje, moderuje lub w inny sposób wpływa na wyniki 
przedsiębiorstw [np. 13]. Może także bezpośrednio oddziaływać na różne zjawiska 
[17]. Jednak w zaskakująco małej liczbie analiz podjęto próbę wyjaśnienia, jak oraz 
w jakich warunkach zachodzi sam proces dzielenia się wiedzą (transmisja i absorp‑
cja wiedzy). W związku z tym celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależności 
występujących między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowni‑
ków, w obecności zmiennej mediującej (zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa) 
oraz przy uwzględnieniu moderatorów (otwartości pracowników na nowe poglądy 
i ich zaangażowaniu w uczenie się). Wartością dodaną prezentowanych dociekań 
jest wzbogacenie literatury z zakresu zarządzania strategicznego o rozważania 
na temat mechanizmów wzmacniających związek między transmisją i absorpcją 
wiedzy w przedsiębiorstwie, w warunkach zaistnienia efektu mediacji, moderacji 
oraz moderowanej mediacji.

* Dr Monika Stelmaszczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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1.  Proces dzielenia się wiedzą: transmisja 
i absorpcja wiedzy

Według Probsta i in. dzielenie się wiedzą polega na jej rozpowszechnianiu w obrębie 
danej grupy pracowników lub jest transferem tej kategorii zasobu pomiędzy określo‑
nymi osobami, bądź zespołami i grupami pracowniczymi [20]. Autorzy tej definicji 
prezentują pogląd, że dzielenie się wiedzą może występować na trzech poziomach: 
indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Jednocześnie podkreślają, że jest 
ona dobrem, które często jest przekazywane tylko drogą bezpośredniej wymiany 
między określonymi osobami. Ponadto Davenport i Prusak [6] dowodzą, że wiedza 
jest osobista. Uważają, że organizacja może skutecznie zarządzać zasobami wiedzy, 
jeżeli pracownicy są gotowi współpracować ze sobą i są zaangażowani we wza‑
jemne dzielenie się tą kategorią zasobu. Dodatkowo dzielenie się wiedzą na pozio‑
mie indywidualnym stanowi podstawę dzielenia się nią na poziomie zespołowym 
i organizacyjnym. Dlatego w niniejszych rozważaniach dzielenie się wiedzą będzie 
rozpatrywane na poziomie indywidualnym. Tak więc dla indywidualnych pracowni‑
ków dzielenie się nią jest rozmową z kolegami, dzięki której mogą zrobić coś lepiej, 
szybciej lub skuteczniej [12]. Dzieląc się swoją wiedzą z innymi, jednocześnie uczą 
się od nich, jak można wykorzystać ją w innych dziedzinach [5]. Zatem dzielenie 
się wiedzą na poziomie indywidualnym umożliwia wzajemne uczenie się, co z kolei 
przez zespołowe i organizacyjne uczenie się może prowadzić do poprawy wyników 
całej organizacji [22, 23].

Dzielenie się wiedzą jest procesem, w którym pracownicy wzajemnie się nią wymie‑
niają i wspólnie tworzą nową [16]. Składają się na niego dwa następujące po sobie 
etapy: transmisja wiedzy i absorpcja wiedzy. Transmisja polega na pobraniu wiedzy 
z jej bazy lub innego źródła, a następnie przekazaniu jej odbiorcy [28]. Potem wystę‑
puje akceptacja otrzymanej wiedzy, jej przyswojenie i wykorzystanie, czyli absorpcja 
[4]. Zatem bez absorpcji transmitowanej wiedzy nie będzie mógł być zrealizowany 
proces dzielenia się nią. Analogicznie, nigdy nie nastąpi przyswojenie i wykorzystanie 
tego zasobu, jeżeli pominięty zostanie etap transmisji. W związku z tym sformuło‑
wano hipotezę, która jest podstawową przesłanką niniejszego badania oraz stanowi 
punkt wyjścia do dalszych rozważań:

H1. Istnieje pozytywna zależność między transmisją wiedzy a absorpcją wiedzy indy‑
widualnych pracowników.
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2.  Proces dzielenia się wiedzą w kontekście 
zdolności absorpcyjnej

Mimo dotychczasowych badań poświęconych procesowi dzielenia się wiedzą 
w zaskakująco niewielu analizach wykazano właściwe dopasowanie między poszcze‑
gólnymi etapami tego procesu. W związku z tym głębsze i bardziej holistyczne zro‑
zumienie zależności występujących pomiędzy transmisją i absorpcją wiedzy wymaga 
zwrócenia uwagi na dodatkowe zmienne, które mogą kształtować relacje zachodzące 
między zmienną niezależną a zmienną zależną.

Godny uwagi jest również fakt, że w literaturze z zakresu zarządzania strate‑
gicznego jest podkreślana bardzo ważna rola wiedzy zewnętrznej w budowaniu 
i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej [10]. Jednak wiedza, która pochodzi ze 
zewnętrznych źródeł, jest niejednokrotnie trudno dostępna. Warto również podkre‑
ślić to, że wiedza pochodząca ze źródeł zewnętrznych wzmacnia potrzebę kreowa‑
nia wiedzy wewnętrznej. Zatem w tym kontekście na czołową pozycję wysuwa się 
zdolność absorpcyjna, utożsamiana z umiejętnością nabywania oraz wykorzystywa‑
nia wiedzy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych. Badacze od dawna wskazują na jej 
związek z bazową wiedzą przedsiębiorstwa, podobnie jak na dodatnią liniową rela‑
cję z procesem dzielenia się wiedzą. Jednak do tej pory zdolność absorpcyjna była 
postrzegana jako czynnik mediujący lub moderujący zależności między dzieleniem 
się wiedzą a innymi zjawiskami [11]. Zwrócono także uwagę na jej bezpośredni zwią‑
zek z procesem dzielenia się wiedzą [9]. Natomiast niezbadana pozostaje kwestia, 
czy zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa może wpływać na zmianę relacji mię‑
dzy poszczególnymi etapami procesu dzielenia się wiedzą, tj. transmisją a absorpcją 
wiedzy indywidualnych pracowników.

Zatem przyjmuje się, że zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa stanowi brakujące 
ogniwo w badaniu relacji między transmisją a absorpcją wiedzy. Po wprowadzeniu 
jej do modelu zostanie podjęta próba wyjaśnienia mechanizmu leżącego u podstaw 
relacji zachodzącej między zmienną niezależną a zmienną zależną. Przewiduje się, 
że zdolność absorpcyjna osłabi związek występujący między poszczególnymi eta‑
pami procesu dzielenia się wiedzą. Wobec tego postawiono następującą hipotezę:

H2. Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa jest mediatorem zależności pomiędzy 
transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników.

Zdolność absorpcyjna polega na uznaniu wartości wiedzy znajdującej się w oto‑
czeniu organizacji, przyswojeniu jej oraz wykorzystaniu do realizacji celów. Cohen 
i Levinthal [5] zdefiniowali ją jako umiejętność przedsiębiorstwa do identyfika‑
cji, asymilacji i wykorzystania do celów handlowych wiedzy pochodzącej ze źródeł 
zewnętrznych. Zahra i George [29] zwrócili również uwagę, na zbiór strategicznych 
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procedur i procesów, za pomocą których organizacja nabywa, asymiluje, przetwarza 
oraz eksploatuje nową wiedzę. Zdefiniowali oni zdolność absorpcyjną przy wyko‑
rzystaniu czterech wymiarów: nabycia wiedzy zewnętrznej, asymilacji (polegającej 
na analizie i zrozumieniu informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych), trans‑
formacji (za pośrednictwem której jest łączona obecna wiedza z wiedzą nowo nabytą 
i zasymilowaną) oraz eksploatacji (która umożliwia rozbudowę istniejących kompe‑
tencji lub stworzenie nowych, dzięki wykorzystaniu nabytej i przekształconej wie‑
dzy). W przytoczonych definicjach widać wyraźną orientację na wiedzę pochodzącą 
ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym w niniejszych rozważaniach przyjmuje 
się, że zdolność absorpcyjna jest umiejętnością przedsiębiorstwa do nabycia, przy‑
swojenia, przetworzenia oraz wykorzystania wiedzy zewnętrznej.

3.  Otwartość na nowe poglądy – analiza 
moderowanej mediacji

Otwartość na nowe poglądy to gotowość do poszukiwania dowodów przeciwko 
własnym przekonaniom, planom czy celom [21]. Autorzy tej definicji uważają, że 
dzięki otwartości na nowe poglądy kierownicy zachęcają pracowników do kreowania 
nowej wiedzy. Ponadto dla indywidualnego pracownika otwartość ta oznacza chęć 
do wyrażania opinii i pomysłów, które są nowe lub w znaczącym stopniu różne od 
dotychczasowych [26].

Wydaje się, że otwartość na nowe poglądy może odgrywać istotną rolę w związku 
między transmisją i absorpcją posiadanej wiedzy. W szczególności otwartość może 
się ujawnić w kontekście rozpatrywanego wcześniej efektu mediacyjnego, w którym 
mediator polega na uznaniu wartości wiedzy znajdującej się w otoczeniu przedsię‑
biorstwa, przyswojeniu jej oraz wykorzystaniu (zdolność absorpcyjna). Celowość 
wprowadzenia tej zmiennej do modelu wynika z faktu, że otwartość na nowe poglądy 
zachęca do kwestionowania bieżących założeń i praktyk w celu kreowania nowej 
wiedzy. Prowadzi do otwartego dzielenia się pomysłami oraz do rozważania alter‑
natywnych stanowisk. Otwartość łączy w sobie przekonanie, że wszyscy pracownicy 
powinni mieć możliwość swobodnego wypowiadania swojego zdania, przede wszyst‑
kim wtedy, kiedy jest on odmienne. Według Nisbeta i in. [15] odgrywa ona ważną rolę 
w tym, jak odbiorcy przetwarzają informacje. Co więcej, stanowi swoistego rodzaju 
motywator do odkrywania nowej wiedzy. Odzwierciedla stopień, w jakim pracow‑
nicy są otwarci na różne rodzaje różnorodności oraz źródła odmienności. Innymi 
słowy, otwartość na nowe poglądy jest skoncentrowana na wiedzy i odzwierciedla 
stopień, w jakim pracownicy są: a) otwarci na dzielenie się nią, b) otwarci na przyj‑
mowanie alternatywnych perspektyw, bez względu na ich źródło pochodzenia oraz 
c) zmotywowani do zakwestionowania swoich własnych przekonań, planów czy 
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celów. Nasuwa się więc pytanie, jak mediator będzie oddziaływał na związek między 
transmisją i absorpcją wiedzy, przy założeniu, że otwartość na nowe poglądy będzie 
moderatorem efektu mediacyjnego? Wobec tego zaproponowano hipotezę:

H3. Mediacyjna funkcja zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa, odnosząca się do 
związku między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników, zależy 
od poziomu otwartości pracowników na nowe poglądy.

Zatem kolejnym aspektem rozważań jest współwystępowanie mediacyjnej funkcji 
zdolności absorpcyjnej (H2) i moderacyjnej funkcji otwartości na nowe poglądy, czyli 
efekt moderowanej mediacji (H3). Efekt ten wskazuje, jak (mediacja) oraz w jakich 
warunkach (moderacja) zachodzi dane zjawisko [19]. Stąd za pomocą moderowa‑
nej mediacji będzie można sprawdzić, czy mediacyjny efekt zdolności absorpcyjnej 
jest zależny od poziomu moderatora (tj. otwartości na nowe poglądy), co stanowi 
wartość dodaną niniejszych rozważań.

4.  Transmisja i absorpcja wiedzy a zaangażowanie 
pracowników w uczenie się

Zgodnie z założeniem stanowiącym podstawę hipotezy pierwszej, im więcej wie‑
dzy zostanie przekazane odbiorcy, tym więcej wiedzy zostanie przyswojone i wyko‑
rzystane w praktyce. Jednak niewiele wiadomo na temat zmiennych, których wartość 
decyduje o kierunku lub sile tej zależności. Identyfikacja moderatora ma więc duże 
znaczenie. Pozwoli on określić warunki, w których wystąpi związek między transmi‑
sją a absorpcją wiedzy, oraz odróżnić je od warunków, w których zależność ta zanik‑
nie lub znacząco osłabi się.

W kontekście dotychczasowych rozważań na szczególną uwagę zasługuje zaan‑
gażowanie pracowników w uczenie się. Definiowane jest ono jako stopień, w jakim 
pracownik ceni, propaguje oraz wspiera naukę [21]. Efektem zaangażowania pra‑
cownika w naukę jest uczenie się na poziomie indywidualnym, co stanowi pod‑
stawę całościowego uczenia się organizacji. Uczenie się na poziomie indywidualnym 
oznacza indywidualne poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń oraz 
kształtowanie poglądów na daną sytuację [22]. Pracownicy, angażując się w naukę, 
poszerzają swoją wiedzę, dzięki czemu przyspieszają procesy uczenia się oraz cało‑
ściowy rozwój organizacji.

Jednak do tej pory nie przeprowadzono badań empirycznych, które łączyłyby 
transmisję i absorpcję wiedzy z moderatorem w postaci zaangażowania pracowników 
w uczenie się. Jedynie Almahamid i in. [1] wykazali istotną statystycznie, bezpośred‑
nią relację między dzieleniem się wiedzą (jako zmienną jednowymiarową) a indy‑
widualnym zaangażowaniem w naukę. Mimo wszystko związek ten był stosunkowo 
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słaby i nie był rozpatrywany w ujęciu efektu moderacyjnego. Natomiast Matzler i in. 
[14] poddali analizie osobiste uwarunkowania, jako czynniki uaktywniające indywi‑
dualne zaangażowanie w dzielenie się wiedzą. Zwrócili również uwagę na pozytywną 
zależność pomiędzy orientacją na uczenie się a dzieleniem się wiedzą. Tymczasem 
Backer i in. [2] uznali, że jednym z wymiarów orientacji na organizacyjne uczenie 
się jest właśnie zaangażowanie w uczenie się. Ponadto orientacji na organizacyjne 
uczenie się, podobnie jak innym strategicznym orientacjom, niejednokrotnie przy‑
pisuje się rolę moderatorów badanych zjawisk [np. 28]. Ważną kwestią jest również 
to, że zaangażowanie w uczenie się jest związane z długoterminową orientacją stra‑
tegiczną [7], co oznacza, że krótkookresowe inwestycje będą prowadzić do długo‑
terminowych korzyści. W związku z powyższym:

H4. Zaangażowanie w uczenie się jest moderatorem związku między transmisją 
a absorpcją wiedzy.

Zakłada się więc, że zaangażowanie w uczenie się, występując w roli moderatora, 
nie będzie oddziaływać bezpośrednio ani na transmisję, ani na absorpcję wiedzy. 
Będzie za to modyfikować (moderować) związek między tymi zmiennymi. Będzie 
to oznaczać, że związek między transmisją i absorpcją wiedzy będzie zależeć od 
poziomu indywidualnego zaangażowania w uczenie się.

Na potrzeby niniejszych rozważań zbudowano model teoretyczny, wyjaśniający 
układ relacji między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników, 
przy uwzględnieniu zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa oraz zaangażowania 
pracowników w uczenie się. Dodatkowo, w celu wyjaśnienia roli zmieniającej układ 
rozpatrywanych relacji, postanowiono przetestować model mediacyjny z uwzględnie‑
niem moderatora w postaci otwartości pracowników na nowe poglądy (rysunek 1).

Rysunek 1. Model opisujący cel główny pracy

H2. Efekt mediacji

Transmisja
wiedzy

Otwartość na
nowe poglądy

Zdolność
absorpcyjna

Zaangażowanie
w uczenie się

H4. Efekt moderacji

H3. Efekt moderacji

H1 Absorpcja
wiedzy

Źródło: opracowanie własne.
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5. Wyniki badań empirycznych

5.1. Metodyka badań

Obiektem badań jest przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wysokiej 
jakości szyb zespolonych oraz szkła specjalnego. W Polsce jest jednym z czołowych 
producentów tej branży. W swojej ofercie posiada m.in.: szyby ciepłochronne, lami‑
nowane, dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, dekoracyjne oraz tzw. szkło specjalne 
(szkło hartowane, półhartowane i emaliowane). Przedsiębiorstwo dysponuje nowo‑
czesnym parkiem maszynowym, opartym na zaawansowanych rozwiązaniach tech‑
nologicznych. W okresie objętym badaniem było w nim zatrudnionych 427 osób.

Badanie przeprowadzono od stycznia do marca 2017 roku. Do pomiaru zależności 
między transmisją i absorpcją wiedzy, zdolnością absorpcyjną, otwartością na nowe 
poglądy oraz zaangażowaniem w uczenie się wykorzystano kwestionariusz ankiety. 
W badaniu zastosowano 7‑punktową skalę Likerta, począwszy od 1) „zdecydowa‑
nie nie” do 7) „zdecydowanie tak”. Kwestionariusz ankiety skierowano do wszystkich 
pracowników badanego przedsiębiorstwa, tj. do 427 osób. Zostały usunięte te, które 
miały brakujące dane, jak również sprzeczne lub niedające się wyjaśnić odpowiedzi. 
Łącznie otrzymano 239 ważnych kwestionariuszy.

Spośród 239 respondentów 84 osoby stanowiły kobiety (35,1%), natomiast 155 osób 
(64,9%) – mężczyźni. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 20 do 59 lat. 24,1% 
osób zadeklarowało wykształcenie wyższe, 48,1% – średnie, 26,6% osób miało 
wykształcenie zawodowe, podczas gdy 1,2% – podstawowe. Ponadto 6 osób (2,5%) 
było pracownikami umysłowymi pełniącymi funkcje kierownicze, 61 badanych 
(25,4%) – pracownikami umysłowymi niepełniącymi funkcji kierowniczych, nato‑
miast 173 osoby (72,1%) były wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi.

Na potrzeby badań empirycznych wyodrębniono następujące rodzaje zmiennych: 
zmienną zależną, zmienną niezależną, zmienną mediującą oraz dwa moderatory.

Zmienna zależna. Absorpcja wiedzy polega na otrzymaniu wiedzy od drugiego 
pracownika, przyswojeniu jej oraz wykorzystaniu w praktyce [4]. Absorpcja wiedzy 
została zmierzona przy wykorzystaniu 5‑itemowej skali opracowanej przez Van den 
Hooffa i in. [25]. Wartość α Cronbacha dla tej zmiennej wyniosła 0,91.

Zmienna niezależna. Transmisja wiedzy sprowadza się do pobrania wiedzy z jej 
bazy lub innego źródła, a następnie przekazania jej odbiorcy [27]. Do pomiaru tej 
zmiennej wykorzystano skalę zaproponowaną przez Van den Hooffa i in. [25], skła‑
dającą się z 5 itemów. Wartość α Cronbacha dla transmisji wiedzy wyniosła 0,90.

Zmienna mediująca. Zdolność absorpcyjna jest zdolnością przedsiębiorstwa do 
nabywania, przyswajania, przetwarzania oraz wykorzystywania wiedzy pochodzącej 
ze źródeł zewnętrznych [29]. Zdolność absorpcyjną zmierzono przy wykorzystaniu 
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10‑itemowej skali opracowanej przez Pavlou i Sawy’ę [18]. Wartość α Cronbacha dla 
tej zmiennej wyniosła 0,92.

Zmienne moderujące. Otwartość na nowe poglądy świadczy o gotowości do 
poszukiwania dowodów przeciwko własnym przekonaniom, planom czy celom 
[21]. Dla indywidualnego pracownika oznacza chęć do wyrażania opinii i pomysłów, 
które są nowe lub w znaczącym stopniu różne od dotychczasowych [26]. Tymczasem 
zaangażowanie w uczenie się jest definiowane jako stopień, w jakim pracownik ceni, 
propaguje oraz wspiera naukę [21]. W tym badaniu otwartość na nowe poglądy oraz 
zaangażowanie w uczenie się zostały oparte na skali autorstwa Sinkuli i in. [21] oraz 
Bakera i Sinkuli [2]. Skala składa się z 4 itemów w przypadku pierwszego modera‑
tora oraz 4 itemów w odniesieniu do drugiego moderatora. Wartości α Cronbacha 
dla każdej ze zmiennych wyniosły odpowiednio: 0,77 i 0,84.

W celu empirycznej weryfikacji postawionych hipotez badawczych wykonano 
analizy statystyczne, wykorzystując w tym celu pakiet IBM SPSS Statistisc w wersji 
20. Wykonano szereg analiz korelacji, analizy regresji liniowej, jak również analizę 
mediacji, moderowanej mediacji oraz moderacji, do czego wykorzystano narzędzie 
makro PROCESS Hayesa i Preachera w wersji 2.16.

5.2. Analiza mediacji

W celu przetestowania zaproponowanego modelu teoretycznego przeprowa‑
dzono analizę mediacji przy użyciu narzędzia makro PROCESS autorstwa Hayesa 
i Preachera. W pierwszym kroku sprawdzono, czy istnieje dodatnia zależność mię‑
dzy transmisją i absorpcją wiedzy. Należy zaznaczyć, że między zmienną niezależną 
a zmienną zależną zachodzi istotny statystycznie i bardzo silny związek o dodat‑
nim znaku (β = 0,79; p < 0,001). Następnie sprawdzono, czy zdolność absorpcyjna 
przedsiębiorstwa jest zmienną pośredniczącą w relacji między transmisją a absorpcją 
wiedzy indywidualnych pracowników. Z przeprowadzonych analiz wynika, że trans‑
misja wiedzy współwystępuje istotnie statystycznie z mediatorem, a relacja między 
tymi zmiennymi jest umiarkowanie silna i również dodatnia (β = 0,79; p < 0,001). 
Nieistotny związek dostrzec można jednak między mediatorem a zmienną zależną, 
podczas gdy do modelu wprowadzona zostaje transmisja wiedzy (β = 0,03; p = 0,450). 
Stanowi to złamanie założenia klasycznego podejścia Barona i Kenny’ego [3]. Brak 
występowania mediacji potwierdza też fakt, że zmienna niezależna jest istotna staty‑
stycznie i nadal bardzo silnie powiązana z absorpcją wiedzy, także w obecności media‑
tora (β = 0,76; p < 0,001). Niniejszą analizę uzupełniają wyniki testu Sobela (Z = 0,74; 
p = 0,457), jak również 95% przedziały ufności dla efektu mediacyjnego zbudowa‑
nego na podstawie metody bootstrap z losowaniem n = 5000 próbek (LL = –0,03, 
UL = 0,05). Wynik testu Sobela oraz przedziały ufności, które zawierają w sobie war‑
tość zero, potwierdzają, że zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa nie pośredniczy 
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w relacji między transmisją wiedzy a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowni‑
ków. Rezultaty tej części analiz zaprezentowano na rysunku 21.

Rysunek 2.  Efekt mediacyjny zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa w relacji między 
transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników

b = 0,75***; SE = 0,04

Transmisja
wiedzy

Zdolność
absorpcyjna

Absorpcja
wiedzy

b = 0,76***; SE = 0,04

b = 0,34***; SE = 0,05 b = 0,04; SE = 0,05

*** p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

5.3. Analiza moderowanej mediacji

W następnej części przeprowadzanych analiz podjęto próbę przetestowania hipo‑
tezy zakładającej, że otwartość na nowe poglądy jest moderatorem efektu pośredniczą‑
cego zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa w relacji między transmisją a absorpcją 
wiedzy indywidualnych pracowników. Na rysunku 3 zobrazowano testowany model 
moderowanej mediacji.

Rysunek 3. Ilustracja testowanego modelu moderowanej mediacji

Transmisja
wiedzy

Zdolność
absorpcyjna

Absorpcja
wiedzy

Otwartość na
nowe poglądy

Źródło: opracowanie własne.

Analizę statystyczną wykonano, posługując się wspomnianym już wcześniej 
narzędziem makro PROCESS. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że otwartość 

1 Na rysunku przedstawiono niestandaryzowane współczynniki b wraz z błędem standardowym SE. 
Wartości zapisane pogrubioną czcionką odnoszą się do związku między zmienną niezależną a zmienną 
zależną przy jednoczesnym uwzględnieniu obecności mediatora.
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na nowe poglądy jest zmienną moderującą zarówno relację między transmisją wie‑
dzy a zdolnością absorpcyjną przedsiębiorstwa, jak i między transmisją a absorpcją 
wiedzy indywidualnych pracowników. Ponadto zamieszczone w tabeli 1 i 2 rezultaty 
przeprowadzonych analiz dowodzą, że istotny statystycznie czynnik interakcyjny jest 
widoczny zarówno wtedy, gdy zmienną zależną jest zdolność absorpcyjna przedsię‑
biorstwa (mediator), jak i w sytuacji, kiedy stanowi ją absorpcja wiedzy indywidu‑
alnych pracowników.

Tabela 1.  Otwartość na nowe poglądy jako moderator związku między transmisją 
wiedzy indywidualnych pracowników a zdolnością absorpcyjną 
przedsiębiorstwa

95% CI

b SE t p LL UL

Stała 4,60 0,04 110,84 <0,001 4,52 4,68

Transmisja wiedzy 0,20 0,04 4,75 <0,001 0,11 0,28

Otwartość na nowe poglądy 0,50 0,04 12,31 <0,001 0,42 0,58

Transmisja × otwartość 0,11 0,03 3,36 0,001 0,05 0,18

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2.  Otwartość na nowe poglądy jako moderator związku między transmisją 
a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników

95% CI

b SE t p LL UL

Stała 4,23 0,29 14,59 <0,001 3,66 4,80

Zdolność absorpcyjna 0,21 0,06 3,38 0,001 0,09 0,33

Transmisja wiedzy 0,72 0,04 17,66 <0,001 0,64 0,80

Otwartość na nowe poglądy –0,15 0,05 –3,09 0,002 –0,25 –0,06

Transmisja × otwartość –0,14 0,03 –4,29 <0,001 –0,21 –0,08

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik moderowanej mediacji jest istotny statystycznie i świadczy o tym, 
że otwartość na nowe poglądy jest moderatorem relacji między transmisją wiedzy 
a absorpcją wiedzy, która z kolei jest mediowana przez zdolność absorpcyjną przed‑
siębiorstwa (indeks moderowanej mediacji jest równy 0,24 z błędem standardo‑
wym SE wynoszącym 0,01, oraz 95% CI na podstawie metody bootstrapowej od LL 
równej 0,01 do UL sięgającej 0,06). W związku z tym można uznać z zadowalają‑
cym prawdopodobieństwem, że występowanie lub siła efektu mediacyjnego zależy 
od poziomu moderatora. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 3 należy 
stwierdzić, że wraz ze wzrostem nasilenia otwartości na nowe poglądy (moderator) 
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rośnie mediacyjne znaczenie zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa w relacji mię‑
dzy transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników. Już w przypadku 
średniego nasilenia otwartości na nowe poglądy, mediacyjna rola zdolności absorp‑
cyjnej jest istotna statystycznie. Wobec tego, gdy otwartość na nowe poglądy jest silna, 
efekt mediacyjny zdolności absorpcyjnej jest silniejszy i również istotny statystycznie.

Tabela 3.  Mediacyjny efekt zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa w związku 
między transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników 
na trzech poziomach moderatora

95% CI (bootstrap) 

Otwartość na nowe poglądy Efekt mediacyjny SE LL UL

Niska 0,02 0,01 0,00 0,05

Średnia 0,04 0,02 0,01 0,09

Wysoka 0,07 0,03 0,02 0,14

Źródło: opracowanie własne.

5.4. Analiza moderacji

W celu przetestowania ostatniej hipotezy przeprowadzono analizę modera‑
cji. Sprawdzono w ten sposób, czy zaangażowanie pracowników w uczenie się jest 
zmienną modyfikującą siłę lub kierunek zależności między transmisją i absorp‑
cją wiedzy. Okazuje się, że dodanie do modelu analizy regresji wektora interakcyj‑
nego sprawia, że procent wyjaśnionej wariancji wzrasta istotnie statystycznie o 2,1% 
[Fzmiany(1, 230) = 13,33; p < 0,001]. 

Tabela 4.  Związek między transmisją i absorpcją wiedzy na trzech poziomach 
moderatora w postaci zaangażowania w uczenie się

95% CI

Zaangażowanie w uczenie się Efekt SE t p LL UL

Niskie 0,88 0,05 15,97 <0,001 0,77 0,98

Średnie 0,73 0,04 17,49 <0,001 0,65 0,81

Wysokie 0,58 0,06 9,42 <0,001 0,46 0,70

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wyników zaprezentowanych w tabeli 4 stwierdzić należy, że wraz 
ze wzrostem zaangażowania w uczenie się maleje siła związku między transmisją 
wiedzy a jej absorpcją. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ transmisji na absorpcję 
wiedzy indywidualnych pracowników jest istotny statystycznie na każdym poziomie 
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moderatora. Widać jednak wyraźny spadek siły tej zależności wraz ze wzrostem nasi‑
lenia zaangażowania pracowników w naukę. Tym można samym przypuszczać, że 
transmisja wiedzy ma największy wpływ na jej absorpcję w przypadku osób najsła‑
biej zaangażowanych w uczenie się (wykres 1).

Wykres 1. Nachylenie linii regresji na trzech poziomach zaangażowania w uczenie się

A
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Zaangażowanie
w uczenie się

Transmisja wiedzy

niskie
średnie
wysokie
niskie
średnie
wysokie

Źródło: opracowanie własne.

6. Podsumowanie

6.1. Wkład do teorii

Reasumując, wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają na przyjęcie hipotez H1, 
H3 i H4 oraz odrzucenie hipotezy H2. Tym samym teoretyczną implikacją niniejszych 
badań jest potwierdzenie występowania dodatniego, bardzo silnego i istotnego sta‑
tystycznie związku między transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracow‑
ników. Oznacza to, że duże zaangażowanie w przekazywanie wiedzy wzmaga chęć 
przyswojenia oraz wykorzystania w praktyce wiedzy otrzymanej od innych. Zależność 
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o podobnym charakterze zaobserwowali również inni badacze, którzy poddali ana‑
lizie proces dzielenia się wiedzą w organizacji [np.: 16, 27].

Wkładem w rozwój literatury z zakresu zarządzania strategicznego jest niewątpliwie 
wskazanie moderatora efektu mediacyjnego w relacji między transmisją a absorpcją 
wiedzy. Zapewne bardzo silny związek między tymi zmiennymi utrudnił identyfika‑
cję zmiennej pośredniczącej, której zadaniem było osłabienie powyższej zależności. 
Analiza mediacji wykazała, że zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa nie pośredni‑
czy w relacji między transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników. 
Jednak po włączeniu do modelu moderatora w postaci otwartości na nowe poglądy 
okazało się, że mediacyjna funkcja zdolności absorpcyjnej jest zależna od poziomu 
tej zmiennej. Tylko w sytuacji niskiego poziomu moderatora niedostrzegalny jest 
mediacyjny efekt zdolności absorpcyjnej. Natomiast wzrostowi nasilenia otwartości 
pracowników na nowe poglądy towarzyszy wzrost mediacyjnego znaczenia zdolno‑
ści absorpcyjnej w relacji między zmienną niezależną a zmienną zależną. W związku 
z tym można uznać, że mediacyjna funkcja zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa, 
odnosząca się do związku między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pra‑
cowników, zależy od poziomu otwartości pracowników na nowe poglądy, co stanowi 
wartość dodaną niniejszych rozważań.

Kolejną teoretyczną implikacją jest poszerzenie wiedzy na temat zależności mię‑
dzy transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników a ich zaangażowa‑
niem w uczenie się. Okazuje się, że wraz ze wzrostem nasilenia moderatora maleje 
siła związku między transmisją wiedzy a jej absorpcją. W związku z tym należy przy‑
puszczać, że transmisja wiedzy najsilniej oddziałuje na absorpcję w przypadku osób 
najsłabiej zaangażowanych w poszerzanie swojej wiedzy.

6.2. Implikacje praktyczne

W praktyce niniejsze badanie ma następujące implikacje. Po pierwsze, menedże‑
rowie powinni zwrócić szczególną uwagę na fakt, że im wyższy jest stopień otwar‑
tości na nowe poglądy (zarówno ich samych, jak i podwładnych), tym silniejszy jest 
wpływ pośredniczącej roli zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa w relacji mię‑
dzy transmisją a absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników. Wobec tego nale‑
żałoby zachęcać pracowników do swobodnego wyrażania opinii i pomysłów, które 
są nowe lub w znaczącym stopniu różne od dotychczasowych. Taka postawa stano‑
wiłaby swoistego rodzaju motywator do odkrywania nowej wiedzy. Mogłaby przez 
to wpłynąć na poprawę umiejętności nabywania i wykorzystywania wiedzy pocho‑
dzącej zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poprawiłoby to jakość 
powiązań między transmisją i absorpcją, co z kolei oznaczałoby usprawnienie pro‑
cesu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie.
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Po drugie, wraz ze wzrostem zaangażowania pracowników w uczenie się zaobser‑
wowano wyraźny spadek siły zależności między transmisją i absorpcją wiedzy. Należy 
zatem przypuszczać, że w sytuacji większej koncentracji pracownika na indywidu‑
alnym uczeniu się zmniejsza się jego zaangażowanie w proces dzielenia się wiedzą 
z innymi. Mimo że udostępnia wiedzę współpracownikom, słabnie jego zaintereso‑
wanie pozyskiwaniem wiedzy od nich. Menedżerowie powinni mieć świadomość, 
że zaistniała sytuacja nie należy do najkorzystniejszych. Można by przypuszczać, 
że pracownicy dbający o swoją wiedzę nisko oceniają jakość i rodzaj wiedzy, którą 
dysponują ich współpracownicy. Transmisja najsilniej oddziałuje na absorpcję tylko 
w przypadku osób najsłabiej zaangażowanych w poszerzanie posiadanej wiedzy. Zatem 
w badanym przedsiębiorstwie należałoby poszukać przyczyn zaistniałej sytuacji, jak 
również zachęcać pracowników stale poszerzających swoją wiedzę do aktywnego 
uczestniczenia w procesie dzielenia się nią w miejscu pracy.

6.3. Ograniczenia i przyszłe badania

Ograniczeniem niniejszego badania było potraktowanie zdolności absorpcyjnej 
jako zmiennej jednowymiarowej. Wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski 
świadczą o braku efektu mediacyjnego zdolności absorpcyjnej jedynie przy niskiej 
otwartości na nowe poglądy. Nurtujące pozostaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Nie 
ulega wątpliwości, że zdolność absorpcyjna jest zjawiskiem złożonym. Opisanie jej za 
pomocą kilku zmiennych umożliwiłoby uchwycenie jej wielowymiarowej struktury. 
Pozwoliłoby to ocenić wkład wnoszony przez każdą z pojedynczych zmiennych do 
całościowego efektu moderowanej mediacji, przede wszystkim w warunkach niskiego 
poziomu moderatora.

Na podstawie analizy literatury przedmiotu zauważono, że badacze przy komple‑
towaniu czynników opisujących tę zdolność w aspekcie wielowymiarowym, często 
nawiązują do wcześniejszych badań empirycznych autorstwa Tu i in. [24]. Zatem kie‑
runkiem przyszłych badań jest potraktowanie zdolności absorpcyjnej w kategoriach 
konstruktu opisanego za pomocą następujących zmiennych: wiedzy pracowników, 
wiedzy menedżerów, klimatu organizacyjnego oraz skanowania wiedzy.
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MODERATORY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY TRANSMISJĄ 
A ABSORPCJĄ WIEDZY W KONTEKŚCIE ZDOLNOŚCI 
ABSORPCYJNEJ

Streszczenie

Celem niniejszych rozważań było zbadanie zależności występujących między transmisją 
i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników, w obecności zmiennej mediującej (zdol‑
ności absorpcyjnej przedsiębiorstwa) oraz przy uwzględnieniu moderatorów (otwartości 
pracowników na nowe poglądy oraz ich zaangażowaniu w uczenie się). Do weryfikacji hipo‑
tez przystąpiono drogą testowania efektu mediacyjnego, moderowanej mediacji oraz efektu 
moderacyjnego i w tym celu wykorzystano analizę regresji. Na wstępie stwierdzono występo‑
wanie bardzo silnej dodatniej zależności między transmisją i absorpcją wiedzy. Weryfikacja 
kolejnej hipotezy pokazała, że zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa nie jest mediatorem 
związku między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników. Jednak z kolej‑
nych analiz wynika, że zależność ta występuje po wprowadzeniu do modelu moderatora, 
tzn. tylko wtedy, kiedy otwartość pracowników na nowe poglądy kształtuje się na średnim 
lub wysokim poziomie. Zatem zdolność absorpcyjna przyjmuje rolę mediatora, tylko przy 
uwzględnieniu moderatora w postaci otwartości na nowe poglądy oraz w zależności od jego 
poziomu. Ponadto zaangażowanie w uczenie się okazuje się być istotnym statystycznie mode‑
ratorem związku między zmienną zależną a zmienną niezależną.

Słowa kluczowe: zdolność absorpcyjna, transmisja wiedzy, 
absorpcja wiedzy, dzielenie się wiedzą, otwartość na nowe poglądy, 
zaangażowanie w uczenie się, moderowana mediacja
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MODERATORS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
KNOWLEDGE DONATING AND KNOWLEDGE COLLECTING 
IN THE CONTEXT OF ABSORPTIVE CAPACITY

Abstract

The aim of the deliberations was to examine the relationships between knowledge donating 
and knowledge collecting in the presence of a mediating variable (absorptive capacity) and 
with moderators taken into account (open‑mindedness and commitment to learning). In 
order to verify the hypotheses the mediative effect testing, moderated mediation and moder‑
ative effect, using the regression analysis. A very strong positive relationship between knowl‑
edge donating and knowledge collecting was found at the beginning. The verification of the 
next hypothesis showed that absorptive capacity is not a mediator of a relationship between 
knowledge donating and knowledge collecting. However, the next analyses show that such 
a relationship occurs after the introduction of a mediator into a model, that is, only when 
open‑mindedness is either on a medium or high level. Thus, absorptive capacity becomes 
a mediator only when a moderator is taken into account as open‑mindedness and depending 
on its level. Moreover, commitment to learning proves to be a statistically important moder‑
ator of the relationship between a dependent variable and an independent variable.

Key words: absorptive capacity, knowledge donating, knowledge 
collecting, knowledge sharing, open-mindedness, commitment to 
learning, moderated mediation analysis
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