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Budowanie przewagi konkurencyjnej współcze-
snych przedsiębiorstw wymaga dostrzeżenia znacze-
nia roli wiedzy. Jednak koncentracja na wykorzysty-
waniu istniejącej wiedzy jest już niewystarczająca.
Konieczne jest radykalne przejście do organizacji
w masowej skali procesów, które rozwijają tę wiedzę.
Stąd współcześnie trwałym źródłem przewagi konku-
rencyjnej powinna być wysoka zdolność uczenia się,
rozumiana jako gotowość przedsiębiorstwa do zmia-
ny jego wiedzy1) (przy czym zmiana wiedzy postrzega-
na jest w kontekście dwóch równoległych procesów –
weryfikacji wiedzy już istniejącej oraz rozwijania
nowej).

Kluczowe jest założenie, że wszystkie przed-
siębiorstwa się uczą, jednak wykazują różne
zdolności uczenia się. Można przyjąć, że na jednym
biegunie znajdują się przedsiębiorstwa o najniższych
zdolnościach uczenia się, czyli te bliskie weberowskiej
biurokracji, a na drugim przedsiębiorstwa potencjal-
nie uczące się najsprawniej, czyli takie, które stale
weryfikują istniejące sposoby działania i myślenia oraz
są tak doskonałe w rozwijaniu nowej wiedzy, że cią-
gle przekształcają się stosownie do potrzeb otoczenia
i własnych aspiracji. Jednak nawet przedsiębiorstwa
o najwyższej zdolności uczenia się nie mogą weryfiko-
wać absolutnie wszystkiego – niezmienne, mimo zmie-
niającej się sytuacji otoczenia, muszą pozostać tzw.
nadrzędne wartości przedsiębiorstwa2). Oczywiście
przedsiębiorstwa funkcjonujące w rzeczywistości mają
zdolność uczenia się gdzieś pomiędzy nakreślonymi
biegunami.

Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa nie
jest tworem bezpośrednio obserwowalnym, ale
może być mierzona poprzez czynniki je kształtujące.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań
empirycznych zorientowanych na określenie tych
czynników. Badania przeprowadzono w 2004 r.
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce; wy-
korzystano autorski instrument badawczy, jakim był
kwestionariusz. Podstawą do prowadzenia badań było
wyznaczenie hipotetycznej struktury czynnikowej,
która następnie została zweryfikowana empirycznie
metodą konfirmacyjnej analizy czynnikowej na prób-
ce 212 przedsiębiorstw. Rezultatem badań jest model
zdolności uczenia się przedsiębiorstwa składający się
z 10 czynników – zostaną one poniżej pokrótce scha-
rakteryzowane.
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zynnik „jednostka agentem organizacyj-
nego uczenia się” okazał się jednym z naj-
ważniejszych dla rozwoju zdolności uczenia

się przedsiębiorstwa (ładunek czynnikowy wyniósł
0,93). Hipotetycznie założono, że uczestnicy przedsię-
biorstwa wpływają na jego uczenie się przede wszyst-
kim poprzez wykazywanie inicjatyw jego doskonale-
nia3). Waga tej zmiennej została potwierdzona empi-
rycznie. Okazało się jednak, że podstawowe znacze-
nie dla zdolności uczenia się przedsiębiorstwa miało
zaangażowanie pracowników w samorozwój oraz
wsparcie organizacyjne dla ich wysiłków (tak w kwe-
stii inicjatyw indywidualnego rozwoju, jak i doskona-
lenia przedsiębiorstwa).

Kolejnym czynnikiem o bardzo wysokim udziale
w kształtowaniu zdolności uczenia się przedsiębior-
stwa było kolektywne uczenie się (ładunek czyn-
nikowy 0,91). Struktura tego czynnika okazała się być
bliska założonej teoretycznie. Tak jak oczekiwano,
najważniejsza była intensywność procesów synergicz-
nego kolektywnego uczenia się, w wyniku których
członkowie przedsiębiorstwa wspólnie tworzą wiedzę4).
W dalszej kolejności dla zdolności uczenia się przed-
siębiorstwa ważne było posiadanie przez pracowników
umiejętności wspierających kolektywne uczenie się,
ich pozytywny stosunek do zespołowej współpracy oraz
to, by relacje między pracownikami zorientowane
były na zaufanie, otwartość, wzajemny szacunek oraz
współpracę. Najmniej istotne okazało się stosowanie
w przedsiębiorstwie formalnych form współpracy.

Jeden z największych udziałów w strukturze zdol-
ności uczenia się przedsiębiorstwa miała otwarta kul-
tura organizacyjna (ładunek czynnikowy 0,9). Zdol-
ności uczenia się przedsiębiorstwa sprzyjało przede
wszystkim założenie o tymczasowości posiadanej wie-
dzy (otwartość w wymiarze poznawczym). Badania
wskazały ponadto, że uczenie się przedsiębiorstwa
wymaga otwartej kultury w wymiarze antropologicz-
nym, czyli woluntaryzmu, który zakłada proaktywność
uczestników przedsiębiorstwa w kształtowaniu ota-
czającej rzeczywistości. Najmniejszy wkład w kulturę
budującą zdolność uczenia się przedsiębiorstwa miał
wymiar społeczny kultury. Był on pierwotnie mierzo-
ny na skali od kolektywizmu do indywidualizmu, jed-
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nak badania ujawniły, że należy mówić o dwóch zmien-
nych mierzących osobno nasilenie indywidualizmu
i kolektywizmu. Zgodnie z badaniami, uczeniu się
współczesnego przedsiębiorstwa jednoznacznie sprzyja
poczucie tożsamości indywidualnej5), które nie ozna-
cza jednak odejścia od zespołowości. Równocześnie
okazało się, że nasilenie kolektywizmu nie miało zna-
czenia dla zdolności uczenia się badanych przedsię-
biorstw.

Bardzo ważnym czynnikiem budującym zdolność
uczenia się przedsiębiorstwa była też ciągłość orga-
nizacyjna (ładunek czynnikowy 0,84), kształtowana
przez nadrzędne wartości i wyrastającą z nich wspólną
wizję przyszłości. Zdolność uczenia się przedsiębior-
stwa była tym wyższa, im większa była świadomość
nadrzędnych wartości wśród uczestników przedsię-
biorstwa6) oraz im więcej pracowników podzielało wi-
zję przedsiębiorstwa i było zaangażowanych w jej for-
mułowanie.

System informacyjny mobilizujący do rozwo-
ju był czynnikiem o bardzo wysokim udziale w zdol-
ności uczenia się przedsiębiorstwa (ładunek czynni-
kowy 0,83). Zdolności sprzyjało stosowanie zróżnico-
wanych sposobów przekazywania informacji, równo-
ległe ich wykorzystanie, minimalna standaryzacja spo-
sobów komunikacji oraz form wiadomości7). Ponadto
zdolność uczenia się przedsiębiorstw była tym wyższa,
im bardziej formalne systemy informacyjne mobilizo-
wały do działania8).

Przywództwo rozproszone miało również wy-
soki wkład w rozwój zdolności uczenia się przedsię-
biorstwa9) (ładunek czynnikowy 0,8). Przedsiębiorstwa
miały tym wyższą zdolność, im bardziej władza miała
charakter nietrwały i przechodni, zależała od rodzaju
zadań i warunków ich realizacji, a nie od miejsca w hie-
rarchii organizacyjnej; wynikała z kompetencji, bazo-
wała na zaangażowaniu, a nie na środkach przymusu.
Dla rozwoju zdolności uczenia się istotne były ponad-
to aktywne działania kierowników na rzecz wspiera-
nia przywództwa rozproszonego oraz gotowość samych
pracowników do przejmowania władzy. Równocześnie
kluczowe okazały się relacje między przełożonymi
a pracownikami – otwarte, oparte na zaufaniu, part-
nerstwie, niesformalizowane, w których dominuje
wzajemny szacunek.

Międzyorganizacyjne uczenie się okazało się
ważną składową zdolności uczenia się przedsiębior-
stwa, jednak ładunek czynnikowy był tu relatywnie
niższy (wynosił 0,76). Najważniejsze dla kształtowa-
nia zdolności uczenia się przedsiębiorstwa było roz-
wijanie przez przedsiębiorstwo szerokiej sieci kontak-
tów międzyorganizacyjnych, zorientowanych na po-
szukiwanie nowej wiedzy dla przedsiębiorstwa. Duże
znaczenie miała ponadto intensywność współpracy
między kooperantami. Zdolność uczenia się przedsię-
biorstw była też tym wyższa, im bardziej relacje mię-
dzy kooperantami miały charakter otwarty i zorien-
towany na rozwój. Nieco mniejsze znaczenie miało to,
czy zawiązywaniu współpracy międzyorganizacyjnej
przyświecały cele związane z uczeniem się. Badania
pokazały ponadto, że zdolności uczenia się sprzyjała

orientacja na stabilność we współpracy międzyorga-
nizacyjnej.

Strategia zorientowana na przyszłość miała
wysoki udział w strukturze zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa (ładunek czynnikowy 0,72). Dla roz-
wijania zdolności uczenia się kluczowe było to, by stra-
tegia była zorientowana na budowanie przedsiębior-
stwa przyszłości, a nie przedłużanie przedsiębiorstwa
teraźniejszego. Przedsiębiorstwa charakteryzowały się
tym wyższą zdolnością uczenia się, im bardziej ich stra-
tegie były zorientowane na nowatorskie rozwiązania
w danej branży i budowanie nowych rodzajów działal-
ności, czyli by strategia była pewnym „wytężeniem”
dla organizacji, a nie jedynie doskonaleniem aktual-
nej działalności. Duże znaczenie miało to, by procesy
formułowania i realizacji strategii były procesami ucze-
nia się.

Istotny wkład w budowanie zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa miało myślenie systemowe (ładu-
nek czynnikowy 0,7). Przedsiębiorstwa miały tym
wyższą zdolność uczenia się, im intensywniejsze były
zachowania na rzecz radzenia sobie z dynamiczną zło-
żonością. Chodzi tu przede wszystkim o działania
mające na celu identyfikację konsekwencji podejmo-
wanych decyzji oraz te, zmierzające do określenia sys-
temowych struktur problemów organizacyjnych. Zdol-
ność uczenia się była też tym wyższa, im częściej wy-
korzystywano modelowanie i symulacje w procesie
rozwiązywania problemów organizacyjnych i podejmo-
waniu decyzji. Należy jednak podkreślić, że czynnik
ten różni się od zaproponowanego teoretycznie, gdyż
nie obejmuje pomiaru postaw sprzyjających myśleniu
systemowemu.

Przedsiębiorstwo ma wreszcie tym wyższą zdolność
uczenia się, im bardziej jego struktura organiza-
cyjna zbliża się do rozwiązania innowacyjnego
– np. sieciowego, czy procesowego (ładunek czynniko-
wy 0,52). Jest to czynnik, który ma istotnie mniejszy
od pozostałych udział w kształtowaniu zdolności ucze-
nia się przedsiębiorstwa. Jego konstrukcja uległa
zmianie względem założonej teoretycznie, gdyż nie-
które zmienne zostały uznane za nieistotne statystycz-
nie (dla upewnienia się, co do rzeczywistej nieistotno-
ści odrzuconych ścieżek, ważna byłaby większa liczba
pozycji mierzących poszczególne zmienne). Ostatecz-
nie badania wykazały, że struktura organizacyjna tym
bardziej sprzyja uczeniu się przedsiębiorstwa, im
mniej ogranicza zakres dowolności zachowań organi-
zacyjnych. Mamy więc do czynienia z minimalnym
stopniem standaryzacji i formalizacji; dominują po-
ziome interakcje w komunikacji, kontroli i koordyna-
cji, i można mówić przede wszystkim o hierarchii ce-
lów, a nie stanowisk.

Jednym z etapów niniejszych badań była eksplo-
racja powiązań pomiędzy poszczególnymi czyn-
nikami kształtującymi zdolność uczenia się. Najważ-
niejszym wnioskiem z tej analizy jest to, że kultura
organizacyjna wpływa istotnie na wszystkie pozosta-
łe czynniki. Innymi słowy, jej zmiana w kierunku kul-
tury otwartej przyczynia się do zmiany wszystkich
innych czynników w kierunku sprzyjającym uczeniu ,
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się przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest tu czynnik „cią-
głość organizacyjna”. Choć kultura miała na niego
wpływ, to jednak odwrócenie zależności zdecydowa-
nie poprawiło dopasowanie całego modelu. Kultura
organizacyjna okazała się więc czymś wtórnym wzglę-
dem ustalonych nadrzędnych wartości i wspólnej wi-
zji przyszłości.

Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa
jako integracja zmienności i ciągłości
organizacyjnej

owyższa charakterystyka czynników kształ-
tujących zdolność uczenia się przedsiębior-
stwa wskazuje, że zjawisko to integruje w so-

bie czynniki mobilizujące zmienność organizacyjną
oraz odpowiadające za ciągłość trwania przedsiębior-
stwa (rys.). Perspektywa zmienności ściśle koreluje
z wizją przedsiębiorstwa samoorganizującego się,
skrajnie elastycznego i jest intensyfikowana przez
większość czynników (na rysunku tendencje elastycz-
ne symbolizowane są przez rozproszone strzałki).
Wydaje się jednak, że takie przedsiębiorstwo z cza-
sem naraża swoją tożsamość i trwałość. Badania em-
piryczne potwierdziły wagę rozwijania ciągłości orga-
nizacyjnej w kształtowaniu zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa. Ogranicza ona przestrzeń dowolno-
ści zachowań organizacyjnych powodując, że procesy
uczenia się wyrastają z nadrzędnych wartości i ukie-
runkowane są na wspólną wizję przyszłości. Aby moż-
liwości stworzone przez elementy budujące zmienność
i ciągłość organizacyjną mogły być wykorzystane, ko-
nieczne jest zaangażowanie systemu w procesy orga-
nizacyjnego uczenia się. Myślenie systemowe stanowi
czynnik przyspieszający procesy organizacyjnego ucze-
nia się poprzez odkrywanie struktur leżących u pod-
staw dynamicznie złożonej rzeczywistości.

Uwagi końcowe

najomość czynników kształtujących zdolność
uczenia się przedsiębiorstwa stanowi istotną
podstawę tworzenia narzędzi jej diagnozowa-

nia oraz wyznaczenia metod i technik jej rozwijania.
Badania wykazały jednak, że kształtowanie zdolności
uczenia się nie może być traktowane jako szybki pro-
ces, polegający na wdrożeniu określonych procedur.
Wynika to stąd, że jest to zjawisko złożone, integrują-
ce w sobie dwie – pozornie sprzeczne perspektywy –
ciągłości i zmienności organizacyjnej. Ponadto kluczo-
wym czynnikiem dla rozwoju zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa okazała się kultura organizacyjna.
Jest ona nie tylko jednym z najważniejszych czynni-
ków w strukturze zdolności, ale równocześnie, jak
wykazała eksploracja powiązań między poszczególny-
mi czynnikami, istotnie wpływa na wszystkie pozo-
stałe. Jednak otwieranie się kultury organizacyjnej
zależy od zapewnienia w przedsiębiorstwie ciągłości
organizacyjnej. Rozwijanie zdolności uczenia się przed-
siębiorstwa wymaga więc przede wszystkim głębokich
zmian kulturowych oraz zaangażowania w rozwijanie
nadrzędnych wartości, co jest procesem złożonym
i długotrwałym.
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