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zaufanie organizacyjne  
a transfer wiedzy  

Anna Sankowska

wprowadzenie 

aufanie w gospodarce opartej na wiedzy sta-
nowi coraz częstszy przedmiot dociekań na-
ukowych, co w największej mierze wynika 

z jego unikalnych związków z procesami wiedzy i inno-
wacjami [Sankowska, 2011] . W organizacjach stanowi 
swego rodzaju główną wartość organizacyjną [Bugdol, 
2006; Bugdol, 2010], która wpływa na sposób funkcjo-
nowania organizacji . Niniejszy artykuł został poświęco-
ny jego związkom z procesami transferu wiedzy . 

zaufanie 

aufanie tworzy kapitał relacyjny . Mayer 
i inni pod pojęciem zaufania rozumieją „go-
towość jednej strony do uwrażliwienia się na 

działania drugiej opartą na oczekiwaniu, że wykona 
ona konkretne działania ważne dla ufającego niezależ-
nie od jego zdolności do monitorowania i kontrolowa-
nia drugiej strony” [Mayer, Davis i in ., 1995, s . 712] . 
Można przy tym wyróżnić przynajmniej trzy podsta-
wowe czynniki, które czynią obiekt wiarygodnym, 
a tym samym wpływają na zaufanie do obiektu . Są 
to zdolności związane z realizacją konkretnych zadań, 
życzliwość pociągająca za sobą działanie w dobrym 
interesie strony oraz uczciwość wynikająca z konse-
kwencji i przestrzegania określanych zasad . Opisany 
model został w wielu badaniach empirycznych pozy-
tywnie zweryfikowany [Colquitt, Scott i in ., 2007] . To 
podejście zostało przyjęte również w niniejszej pracy . 

Uważa się, że zaufanie ma zdolność motywowania 
ludzi do zbiorowego wysiłku, podejmowania ryzykow-
nych działań [Serva, Fuller i in ., 2005] . Zaufanie jako 
gotowość uwrażliwienia się na działania innych może 
prowadzić do różnych zachowań niosących ze sobą ry-
zyko zależnych od kontekstu . Jest też ono uznawane 
za poprzednik kooperacji [Gambetta, 1988] . 

Zaufanie może być konceptualizowane i operacjo-
nalizowanie na różnych poziomach analizy – w odnie-
sieniu do relacji dwuosobowych, zespołów, organizacji, 
społeczeństw, narodów . Przedmiotem zainteresowa-
nia niniejszego artykułu jest zaufanie organizacyjne 
w perspektywie wewnętrznej, odnoszące się do „kli-
matu panującego w organizacji związanego z goto-
wością do zaufania oraz wiarygodnością organizacji” 
[Sankowska, 2011, s . 51] . Sposób jego pomiaru zosta-
nie opisany w części dotyczącej metody badawczej . 

transfer wiedzy 

ransfer wiedzy, zwany inaczej dystrybu-
cją wiedzy [Tyndale, 2001], to „dostarcza-
nie lub odbieranie informacji związanych 

z zadaniem, know-how oraz sprzężenia zwrotnego 

dotyczącego produktu lub procedury” [Cummings, 
2004, s . 352] w wyniku interakcji i komunikacji . Ba-
dania empiryczne sugerują, że składa się z dyfuzji 
oraz absorpcji wiedzy [Wei-he i Qiu-yan, 2006] . 

Transfer wiedzy jest podstawą do uczenia się 
organizacyjnego oraz zarządzania wiedzą . Transfer 
wiedzy jest szczególnie istotny w organizacji w kon-
tekście złożoności i współzależności występujących 
w systemie, jakim jest organizacja . Nonaka i Takeuchi  
uznają, że bez niego niemożliwa jest indukcja kreatyw-
ności, a tym samym innowacji [Nonaka i Takeuchi, 
2000] . 

zaufanie a transfer wiedzy 

onad 15-letnie badania nad procesami dzie-
lenia się wiedzą doprowadziły do identyfika-
cji różnorodnych czynników je determinują-

cych . Choć wiele czynników wpływa na procesy trans-
feru wiedzy, zaufanie w literaturze zajmuje szczegól-
nie miejsce, jako że jest uznawane za czynnik kry-
tyczny [Mooradian, Renzl i in ., 2006; Bugdol, 2010] . 
Nahapiet i Ghoshal zasugerowali, że zaufanie impli-
kuje wymianę oraz kombinację zasobów [Nahapiet  
i Ghoshal, 1998], co zostało zresztą potwierdzone na 
drodze empirycznej [Tsai i Ghoshal, 1998] . 

Wiedza w teorii zasobowej przedsiębiorstwa 
opartej na wiedzy jest postrzegana jako specyficz-
ny zasób [Kogut i Zander, 1992], stąd też można 
wnioskować, że zaufanie wpływa na transfer wiedzy, 
w szczególności tej ukrytej, którą trudno skodyfi-
kować [Nonaka, 1991; Nonaka i Takeuchi, 2000] . 
Jest ona zależna od kontekstu i wysoce personalna  
[D’Eredita i Barreto, 2006; Holste i Fields, 2010] . 
Jej wymianie sprzyjają więzi relacyjne . W atmos-
ferze zaufania ludzie nie obawiają się rozmawiać 
szczerze i otwarcie bez obawy, że informacje, który-
mi się dzielą, zostaną użyte przeciwko nim . 

W literaturze przedmiotu odnajdziemy wiele 
badań potwierdzających przypuszczenie o pozytyw-
nym wpływie zaufania na transfer wiedzy . Badania 
Edmondson (1999) wśród 51 zespołów pokazują, że 
bezpieczeństwo psychologiczne jest ważnym pre-
dykatorem zespołowego uczenia się [Edmondson, 
1999] . Daje stronie dzielącej się informacją poczu-
cie, że druga będzie działać w dobrym interesie  
pokładającego zaufanie . Z drugiej strony dla pozy-
skującego wiedzę wiąże się z przekonaniem o jej wia-
rygodności i dobrych intencjach partnera wymiany . 
Są to dwa obszary związane z dzieleniem się wiedzą, 
a mianowicie poleganie na partnerze wymiany oraz 
ujawnienie posiadanej wiedzy [Gillespie, 2003; Lee, 
Gillespie i in ., 2010] . 

Badania K . Niu wskazują, że zaufanie jest swe-
go rodzaju bramą dostępu do potrzebnej wiedzy ,
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[Niu, 2010] . Wiele badań empirycznych potwierdza 
pozytywne związki zaufania z transferem wiedzy 
[Mooradian, Renzl i in ., 2006] w różnych kontek-
stach: międzyorganizacyjnym [Holste i Fields, 
2010], relacji klient – konsultant zewnętrzny 
[Ko, 2010], w relacji przywódca – zespół [Lee,  
Gillespie i in ., 2010], mentor – protegowany  
[Dymock, 1999] czy w środowiskach wirtualnych 
[Lin, Wang i in ., 2010] . W szczególności badania  
Levin i Cross wskazują na znaczącą poprawę transfe-
ru wiedzy w obecności zaufania [Levin i Cross, 2004], 
podobnie jak inne badania [Darvish i Nikbakhsh, 
2010] . 

Niektórzy autorzy, identyfikując tak ścisłe związ-
ki zaufania z procesami wymiany informacji, utożsa-
miają pojęcie zaufania z transferem wiedzy . I tak A . 
Marcisz przyjmuje, że zaufanie ujawnia się w trak-
cie wymiany informacji jednego obiektu z drugim . 
Intensywność przepływu informacji uznaje za rów-
noznaczną z wielkością zaufania [Marcisz, 2003, s . 
156] . Innymi słowy, zaufanie „jest łatwością utożsa-
miana się (wymieniania informacji) z innymi obiek-
tami” [Marcisz, 2003, s . 157] . 

sformułowanie problemu badawczego 

przeglądu literatury wynika jednoznacznie, 
że zaufanie poprawia transfer wiedzy . Jed-
nak zjawisko to nie zostało jeszcze w spo-

sób wystarczający wyjaśnione . Nie jest jasne, jak do-
kładnie zaufanie wpływa na transfer wiedzy . Istnieje 
potrzeba precyzyjniejszego określenia tegoż wpływu . 
Stąd też zdecydowano się na określenie, jak wymia-
ry transferu wiedzy, tj . absorpcja oraz dyfuzja są 
zdeterminowane przez zaufanie organizacyjne . 

metoda badawcza 

adanie przeprowadzono wśród 202 przedsię-
biorstw spośród 378 notowanych na liście 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-

wie z dnia 27 stycznia 2010 r . Na skali siedmiostop-
niowej, gdzie 1 oznacza: „całkowicie się nie zgadza”, 
a 7 „całkowicie się zgadza” dokonano pomiaru za-
ufania poprzez ustosunkowanie się do stwierdzenia: 
„W organizacji panuje klimat zaufania” . Skalę taką 
zastosowała Glińska-Neweś w swojej pracy [Glińska- 
-Neweś, 2007] . Analogicznie poprzez ustosunkowanie 
się do twierdzeń na skali 7-stopniowej zmierzono ab-
sorpcję i dyfuzję wiedzy . W badaniu chcemy porów-
nać przedsiębiorstwa z grup niskiego i wysokiego za-
ufania organizacyjnego pod kątem procesów absorp-
cji i dyfuzji wiedzy . Wykorzystamy do tego procedurę 
testu t dla prób niezależnych . Zmienną niezależną 
będzie zaufanie organizacyjne, gdzie wartości nie 
większe niż 4 będą oznaczać grupę niskiego zaufania, 
zaś wartości powyżej 4 będą wyznaczać grupę wyso-
kiego zaufania organizacyjnego . 

wyniki 

rzeprowadzono wstępnie analizę korelacji 
liniowej klimatu zaufania organizacyjnego 
z absorpcją wiedzy . Jak wynika z tabeli 1, 

zarówno absorpcja, jak i dyfuzja wiedzy są staty-
stycznie istotnie skorelowane z klimatem zaufania 
organizacyjnego, przy czym współczynnik korelacji 
dla relacji dyfuzja wiedzy i zaufanie organizacyjne 
jest większy . Wynika to prawdopodobnie z faktu, że 
o poziomie absorpcji wiedzy, oprócz zaufania, decy-
duje również jej użyteczność w danym kontekście . 

Statystyki dla grup 
o niskim i wysokim po-
ziomie zaufania organi-
zacyjnego zaprezento-
wano w tabeli 2 . Wyniki 
przeprowadzonego t-testu 
ujęto w tabeli 3 . W obu 
grupach możemy przyjąć, 
że populacje mają róż-
ne wariancje . Poziomy p 
(dwustronne) w obu przy-
padkach skłaniają nas do 
odrzucenia hipotez zero-
wych, a więc do stwier-
dzenia, że grupy przed-
siębiorstw o niskim i wy-
sokim poziomie zaufania 
organizacyjnego różnią 
się od siebie w zakresie 
średniego poziomu zmien-
nych zależnych absorpcji 
i dyfuzji wiedzy . 

wnioski 

yniki badań jed-
noznacznie suge-
rują, że wysiłki 

zarządzających powinny 
być skoncentrowane na 
działaniach wspierających 
transfer wiedzy poprzez 
zaufanie organizacyjne . 

Tab. 2. Statystyki opisowe dla grup 

W organizacji 
panuje klimat 
zaufania

N Średnia Odchylenie 
standardowe

Błąd 
standardowy 

średniej
AbsorpcjA wiedzy >= 4 160 15,1875 3,67242 0,29033

 < 4 32 10,3438 2,92497 0,51707

dyfuzjA wiedzy >= 4 163 18,8957 4,97477 0,38965

< 4 32 10,3125 3,41191 0,60315

Skala pomiaru klimatu zaufania od 1 (całkowicie się nie zgadza) do 7 (całkowicie się zgadza) . 
Źródło: badania własne . 

Tab. 1. Współczynniki korelacji dla badanych zmiennych 

  
AbsorpcjA 

wiedzy
dyfuzjA 
wiedzy

w orgAnizAcji 
pAnuje klimAt 

zAufAniA

AbsorpcjA wiedzy
 
 

Korelacja Pearsona 1 0,645(**) 0,574(**)

Istotność (dwustronna) 0,000 0,000

N 192 187 192

dyfuzjA wiedzy
 
 

Korelacja Pearsona 0,645(**) 1 0,730(**)

Istotność (dwustronna) 0,000 0,000

N 187 195 195

w orgAnizAcji pAnuje 
klimAt zAufAniA
 
 

Korelacja Pearsona 0,574(**) 0,730(**) 1

Istotność (dwustronna) 0,000 0,000

N 192 195 202

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie) 
Źródło: opracowanie własne . 
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Okazuje się, że zaufanie jest silniej związane z samą 
dyfuzją wiedzy niż absorpcją, co uzasadnia przy-
bliżanie pomiaru zaufania przez pomiar transferu 
wiedzy, aczkolwiek należy uznać, że są to odmienne 
teoretycznie konstrukty . 

dr hab. inż. Anna Sankowska 
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 

Wydział Inżynierii Produkcji 
Politechniki Warszawskiej 
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Organizational Trust and Knowledge Transfer 

This article analyzes the role of organizational trust in know-
ledge transfer processes, namely diffusion and absorption . The 
empirical research carried out among 202 Polish enterprises re-
vealed that organizational trust has greater impact on diffusion 
than absorption of knowledge . 

Tab. 3. Test dla prób niezależnych 

  

Test Levene’a 
jednorodności 

wariancji
F

Sig .

Test t równości średnich

t df

Istot-
ność 
(dwu-
stron-
na)

Różnica 
średnich

Błąd 
standar-
dowy 
różnic

95-proc . przedział 
ufności dla różnicy 

średnich

 Dolna      Górna 
granica     granica 

AbsorpcjA 
wiedzy
 

Założono równość 
wariancji 3,860 0,051 7,024 190 0,000 4,84375 0,68962 3,48345 6,20405

Nie założono 
równości wariancji 8,168 52,609 0,000 4,84375 0,59300 3,65414 6,03336

dyfuzjA wiedzy
 

Założono równość 
wariancji 9,391 0,002 9,329 193 0,000 8,58321 0,92006 6,76854 10,39787

Nie założono 
równości wariancji 11,953 60,267 0,000 8,58321 0,71806 7,14700 10,01942

Źródło: badania własne . 
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