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Wprowadzenie

Spowolnione tempo wzrostu gospodarczego utożsamiane z przejawem ogólno-
światowego kryzysu gospodarczego powoduje, że organizacje poszukują nowych 
źródeł przewagi konkurencyjnej. Jest to również coraz częściej podejmowana 
tematyka badawcza w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu. W licznych pra-
cach naukowych wskazuje się na systematyczne wdrażanie innowacji, jako czynnik 
pozwalający współczesnym organizacjom skutecznie konkurować na rynku [27, 
s. 1120–1127; 28, s. 1528–1536]. Badacze dowodzą, że tworzenie i implementacja 
wartościowych innowacji stanowi warunek konieczny do uzyskania i utrwalenia 
przewagi konkurencyjnej w złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 
[2, s. 315–326].

Świadomość kluczowego znaczenia innowacji w funkcjonowaniu współczesnych 
organizacji sprzyja intensyfikacji badań w tym zakresie. Duża aktywność badawcza 
zapewniła znaczący wkład do literatury z zakresu zarządzania strategicznego. Mimo 
wielu opracowań teoretycznych i empirycznych identyfikacja mechanizmów tworze-
nia innowacji należy do problematyki szczególnie złożonej i nadal niewystarczająco 
rozpoznanej. Rozważany przez autorów niejednokrotnie wąski przedmiot badań 
pozwolił na zidentyfikowanie luki badawczej, dotyczącej mediacyjnego efektu zaufa-
nia w relacji między organizacyjnym uczeniem się a innowacjami.

* Dr Monika Stelmaszczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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W związku z powyższym celem prowadzonych w opracowaniu rozważań jest 
identyfikacja zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami z uwzględ-
nieniem mediacyjnej roli zaufania. Zbadanie tego typu związku może pomóc w roz-
poznaniu jednego z mechanizmów tworzenia innowacji, który z kolei może zostać 
wykorzystany do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej.

1.  Związek między organizacyjnym uczeniem się, 
innowacjami i zaufaniem – przegląd literatury

Obecnie istnieje wiele definicji innowacji, które są przyjmowane przez badaczy 
w zależności od prowadzonych przez nich rozważań. Duży wpływ na współczesny 
sposób pojmowania innowacji oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw wywarły poglądy 
sformułowane przez J. A. Schumpetera oraz P. Druckera. Według pierwszego z nich 
kluczowym słowem innowacji jest wyraz „nowy”. J. A. Schumpeter utożsamił innowację 
tylko i wyłącznie z pierwszym zastosowaniem określonego rozwiązania [25, s. 104]. 
P. Drucker odmiennie postrzegał rolę i źródła innowacji. Dużą wagę przywiązywał 
do systematyczności. Jego zdaniem systematyczną innowację należy rozumieć jako 
celowe oraz zorganizowane poszukiwanie zmian [11, s. 44]. Według P. Druckera 
przedsiębiorstwa w sposób systematyczny poszukujące i wykorzystujące wewnętrzne 
oraz zewnętrzne źródła innowacji można uznać za innowacyjne.

W niniejszych rozważaniach przyjęto za M. Pichlak, że innowacja jest pomy-
słem, sposobem, procesem, metodą, produktem lub usługą. Jest traktowana przez 
jednostkę jako nowa, tzn. stanowi nowość w skali organizacji, klienta bądź rynku 
[21, s. 27]. Podejście to jest kompatybilne z koncepcją przedstawioną w Podręczniku 
Oslo, w którym innowacja jest utożsamiana z wdrożeniem nowego lub znacząco udo-
skonalonego produktu, procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej, 
przy założeniu, że produkt, proces czy metoda są nowe przynajmniej z perspektywy 
wprowadzającego je przedsiębiorstwa [22, s. 48–49].

Współcześnie innowacje są utożsamiane z podstawowym czynnikiem wzrostu 
i rozwoju organizacji. Wielu badaczy prezentuje pogląd, że są one kluczem do sku-
tecznego konkurowania w turbulentnym otoczeniu [14, s. 195–220]. Organizacje 
wdrażają innowacje dla wzbogacenia asortymentu o nowe produkty i usługi w celu 
poszerzenia dotychczasowych lub pozyskania nowych rynków zbytu [16, s. 367–390]. 
Jednak nie zawsze wprowadzenie pojedynczej innowacji sprzyja długookresowemu 
rozwojowi. Znacznie częściej jest on osiągany dzięki umiejętnościom systematycznego 
tworzenia, adaptacji i implementacji innowacji niż w wyniku pojedynczej zmiany.

Umiejętności tego typu są kształtowane przez różnorodne czynniki. Jedna z klasy-
fikacji obejmuje uwarunkowania zewnętrzne oraz determinanty wewnętrzne, wśród 
których wymieniana jest wiedza jako zasób strategiczny organizacji [21, s. 9]. Jej rolę 
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w tworzeniu i wdrażaniu innowacji dostrzeżono i doceniono pod koniec XX w. wraz 
z przyjęciem paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy [1, s. 13–42]. Zasób ten 
uznano za kluczowy w budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje.

Przyjmując, że wartościowa i użyteczna wiedza jest zwykle szeroko rozproszona 
[6, s. 1438–1458], istotne wydaje się zwrócenie uwagi na działania umożliwiające jej 
pozyskiwanie i wykorzystywanie na rzecz tworzenia czy też implementacji wartościo-
wych innowacji. Są badacze, którzy wskazują na organizacyjne uczenie jako narzę-
dzie ułatwiające dostosowywanie się do zachodzących zmian, pozwalające przetrwać 
oraz skutecznie konkurować [15, s. 661–675]. Utożsamiane jest z ważnym źródłem 
przewagi konkurencyjnej oraz mechanizmem mogącym wywierać znaczący wpływ 
na innowacje [9, s. 687–705].

Niektórzy badacze podjęli próbę wyjaśnienia zależności występujących między 
organizacyjnym uczeniem a innowacjami. Na przykład J. Alegre i R. Chiva potwier-
dzili jedną z testowanych przez siebie hipotez o związku między orientacją przedsię-
biorczą a innowacjami, mediowaną przez organizacyjne uczenie. Istotną statystycznie 
zależność między organizacyjnym uczeniem a innowacjami zaobserwowano podczas 
równoczesnego uwzględnienia w modelu zmiennej niezależnej (orientacji przedsię-
biorczej). Również na podstawie zaprezentowanych wcześniej podstawowych statystyk 
opisowych można stwierdzić, że istnieje dodatnia korelacja między interesującymi 
nas zmiennymi – badaniu poddano włoskich i hiszpańskich producentów płytek 
ceramicznych [3, s. 491–507]. O występowaniu zależności między organizacyjnym 
uczeniem a innowacjami sugerują również wyniki badań przeprowadzonych przez 
innych autorów [np. 13, s. 148–156]. W związku z powyższym sformułowano hipo-
tezę, która jest podstawową przesłanką niniejszego badania, stanowiącą jednocześnie 
punkt wyjścia dla dalszych rozważań:
H1: Istnieje pozytywna zależność między organizacyjnym uczeniem a innowacjami.

We wskazanych wcześniej pracach organizacyjne uczenie potraktowano jako 
zmienną jednowymiarową. Zatem wartością dodaną niniejszych rozważań jest zba-
danie związku między organizacyjnym uczeniem a innowacjami przy założeniu, że 
organizacyjne uczenie łączy uczenie na trzech poziomach: indywidualnym, zespo-
łowym i organizacyjnym. W związku z tym oczekuje się, że każdy z wymiarów orga-
nizacyjnego uczenia będzie pozytywnie powiązany z innowacjami.

Dla potrzeb niniejszych analiz przyjęto, że organizacyjne uczenie jest procesem, 
podczas którego organizacje zmieniają lub modyfikują swoje modele mentalne, zasady, 
procesy oraz wiedzę, utrzymując lub poprawiając swoją wydajność [9, s. 687–705]. 
Wielu badaczy zgadza się z tym, że organizacyjne uczenie łączy uczenie na trzech 
poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym [20, s. 1186–1202; 23, 
s. 50–63]. Uczenie na poziomie indywidualnym, zgodnie z koncepcją Ch. Argy-
risa i D. A. Schöna, występuje wtedy, kiedy nowa wiedza jest nabywana w wyniku 
transformacji posiadanych doświadczeń [4, s. 16–29]. Również według D. H. Kim 
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indywidualne uczenie odbywa się przez doświadczenia i obserwacje [17, s. 37–50]. 
W oparciu o nie formułowane są różnorodne koncepcje i modele mentalne [7, s. 957–
986]. Uczenie na tym poziomie odnosi się do indywidualnego poszerzania wiedzy, 
zdobywania doświadczeń, czy też kształtowania poglądów na daną sytuację. Nato-
miast uczenie na poziomie zespołu A. C. Edmondson utożsamia z zaangażowaniem 
członków zespołu w monitorowanie osiąganych wyników z perspektywy realizacji 
wytyczonych celów, wspólne pozyskiwanie nowych informacji i tworzenie nowych 
możliwości [12, s. 164]. To również zaangażowanie poszczególnych uczestników 
w poszerzanie zdolności całego zespołu oraz ich dostosowywanie do potrzeb wynika-
jących z postawionych celów [24, s. 236–237]. Tak więc efektem uczenia na poziomie 
indywidualnym są indywidualne zdolności, osobiste doświadczenia, swoje notatki 
czy własna pamięć. Tym czasem na poziomie zespołowym uczenie odbywa się przez 
dystrybucję informacji i ich interpretację. Rezultatem mogą być: raporty, produkty, 
specyficzne doświadczenia zespołu, technologie. Co się zaś tyczy uczenia na pozio-
mie organizacyjnym, wiedza gromadzona jest w tym przypadku w pamięci organi-
zacji. Tworzone są: bazy danych, procesy, procedury oraz kluczowe kompetencje. 
Wiedza gromadzona w pamięci organizacyjnej służy do dalszego jej przekazywania 
lub upowszechniania.

Jak wynika z powyższych rozważań, uczestnicy organizacji indywidualnie zdoby-
wają wiedzę, doświadczenie, jak również kształtują swoje poglądy na daną sytuację. 
Następnie mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami w zespołach. Te natomiast powoli 
przekształcają kierunki i sposoby działania samej organizacji. Zatem gromadzenie 
wiedzy w organizacji odbywa się nie tylko w pamięci jej pracowników. Ta kategoria 
zasobu jest również przekładana na pamięć organizacji, tzn. na procedury (rutyny), 
kody, zasady postępowania.

Identyfikacja zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami nie 
wyczerpuje zakresu prowadzonych badań w tym obszarze. Bardziej skomplikowana 
konceptualizacja relacji między wskazanymi zmiennymi znajduje wyraz w uwzględ-
nieniu zmiennej mediującej założoną relację. Zatem wprowadzenie do modelu 
mediatora będzie stanowić wartość dodaną w stosunku do dotychczas prowadzo-
nych rozważań na temat związku między organizacyjnym uczeniem a innowacjami.

Mediacja ma miejsce wtedy, kiedy wpływ zmiennej niezależnej na zmienną zależną 
jest przekazywany przez trzecią zmienną. Wystąpienie zależności między organi-
zacyjnym uczeniem się a mediatorem oraz mediatorem a innowacjami zwiększa 
prawdopodobieństwo zaistnienia efektu mediacji. P. E. Swift oraz A. Hwang prezen-
tując wyniki swoich badań, zwrócili uwagę na związek zaufania między pracowni-
kami z procesem dzielenia się wiedzą oraz organizacyjnym uczeniem. Podkreślili, że 
w przypadku organizacyjnego uczenia zachodzi silna zależność z zaufaniem afektyw-
nym, a nie racjonalnym [26, s. 20–37]. Natomiast X. F. Molina-Morales i inni badając 
pozytywne i negatywne zależności między zaufaniem a innowacjami, zaobserwowali 
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korelacje między tymi zmiennymi. Zaufanie między pracownikami jest pożądane, 
jednak do pewnego poziomu. Pomaga w podejmowaniu decyzji, ale przesadna inwe-
stycja w budowanie zaufania równoznaczna z kształtowaniem relacji o niewielkiej 
wartości dla organizacji może negatywnie wpływać na innowacje [19, s. 118–133].

Na podstawie zaobserwowanych zależności między organizacyjnym uczeniem 
i zaufaniem oraz zaufaniem a innowacjami można przypuszczać, że zaufanie nie 
tylko wspiera innowacje, lecz także pełni rolę zmiennej pośredniczącej w pojawie-
niu się zakładanej relacji. Przy założeniu, że istnieje związek między organizacyjnym 
uczeniem a innowacjami uznano, że:
H2: Zaufanie jest mediatorem zależności między organizacyjnym uczeniem a inno-
wacjami.

2.  Zależność między organizacyjnym uczeniem 
a innowacjami mediowana zaufaniem 
– wyniki badań empirycznych

2.1. Metodyka badań

Na potrzeby badań empirycznych wyodrębniono trzy kategorie zmiennych. 
Zmienną zależną są innowacje, natomiast zmienną niezależną jest organizacyjne 
uczenie, które determinuje wartość zmiennej zależnej. Organizacyjne uczenie zostało 
opisane za pomocą następujących wymiarów: uczenia na poziomie indywidualnym, 
uczenia na poziomie zespołowym oraz uczenia na poziomie organizacyjnym. Zależ-
ność między zmiennymi jest rozpatrywana w kontekście efektu mediacji. Zatem 
mediatorem zakładanej relacji jest zaufanie budowane między pracownikami bada-
nej organizacji.

Obiektem badań jest duże przedsiębiorstwo z siedzibą w województwie święto-
krzyskim. Powstało w 1948 r. w wyniku połączenia trzech odlewni. Specjalizuje się 
w produkcji wyrobów żeliwnych, dostarczając je na rynek krajowy i zagraniczny. 
Nastawione jest przede wszystkim na produkcję przemysłową i wielkoseryjną. W ciągu 
ostatnich lat wdrożyło liczne innowacje procesowe i produktowe, za które zostało 
wielokrotnie nagrodzone1. Badane przedsiębiorstwo jest największym zakładem 

1 Wśród najważniejszych nagród należy wskazać: wyróżnienie przez czasopismo „Murator” w konkursie 
„Produkt Roku”; zwycięstwo w konkursie „Europrodukt” pod patronatem premiera RP; wyróżnienie przez 
odbiorcę zagranicznego – firmę Hermann Schmidt GmbH & Co.; wyróżnienie w kategorii „Dużych Przed-
siębiorstw” z ramienia Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości; zwycięstwo w konkursie „Teraz Polska” 
organizowanym przez Kapitułę Godła Promocyjnego; pierwsza nagroda w konkursie Ministra Infrastruktury 
„Liderzy Branży Infrastruktury”; nagroda Grand Prix Ministra Infrastruktury za najlepszy produkt w kategorii 
„Inwestycje Infrastrukturalne”.
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produkcyjnym na terenie gminy, w której ma siedzibę, oraz jedną z największych 
odlewni żeliwa szarego w Polsce. Zatrudnia 270 pracowników.

Badanie przeprowadzono od sierpnia do października 2015 roku. Do pomiaru 
związku między organizacyjnym uczeniem, innowacjami i zaufaniem wykorzystano 
kwestionariusz ankiety. Uczenie na poziomie indywidualnym, zespołowym i organi-
zacyjnym zmierzono za pomocą narzędzia opracowanego przez C. A. Chan [8]. Do 
pomiaru innowacji i zaufania wykorzystano narzędzie zaprojektowane przez L. Li-
-Fen [18]. W badaniu zastosowano siedmiopunktową skalę Likerta, począwszy od 
(1) „zdecydowanie NIE” do (7) „zdecydowanie TAK”. Badaniem objęto wszystkich 
pracowników przedsiębiorstwa, jednak po wyeliminowaniu nieprawidłowo wypeł-
nionych kwestionariuszy dane zostały zebrane od 143 respondentów.

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych wykonano analizy staty-
styczne, wykorzystując pakiet IBM SPSS Statistics w wersji 20. Na wstępie przeprowa-
dzono analizę podstawowych statystyk opisowych oraz test Kołmogorowa-Smirnowa, 
który bada normalność rozkładu mierzonych zmiennych. Następnie wykonano sze-
reg analiz korelacji, analizy regresji liniowej, jak również analizy mediacji przy wyko-
rzystaniu makro PROCESS autorstwa A. F. Hayesa, K. F. Preachera.

2.2. Wyniki

Analizę rozpoczęto od wyliczenia podstawowych statystyk opisowych łącznie 
z testem Kołmogorowa-Smirnowa (K-S), za pomocą którego zbadano normalność 
rozkładu wszystkich mierzonych zmiennych na skali ilościowej. Wyniki testu K-S 
świadczą o tym, że mierzone zmienne mają rozkład zgodny z krzywą Gaussa. Wartość 
skośności potwierdza z kolei, że rozkłady każdej ze zmiennych są stosunkowo syme-
tryczne względem średniej. Wszystkie wyliczone statystyki zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe oraz wynik testu K-S

M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S p

Uczenie na poziomie indywidualnym 3,51 3,50 0,78 0,01 –0,32 1,88 5,57 0,57 0,904

Uczenie na poziomie zespołowym 3,58 3,60 0,70 0,16 0,04 2,00 5,70 0,82 0,506

Uczenie na poziomie organizacyjnym 3,65 3,62 0,71 0,25 0,12 1,81 5,57 0,88 0,417

Zaufanie 3,74 3,67 0,90 –0,02 0,17 1,33 6,33 1,03 0,241

Innowacje 3,61 3,60 0,86 0,41 0,57 1,60 6,20 1,13 0,156

Organizacyjne uczenie (wynik ogólny) 3,58 3,60 0,65 0,15 –0,09 2,10 5,27 0,93 0,353

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. –  kurtoza; Min. i Maks. 
– najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogorowa Smirnowa; p – istotność.
Źródło: opracowanie własne.
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Następnie wykorzystując współczynnik r Pearsona, sprawdzono, czy zmienne 
ważne w tym punkcie analiz są istotnie powiązane ze sobą związkiem liniowym. Oka-
zało się, że każda z mierzonych zmiennych jest skorelowana z pozostałymi umiar-
kowanym lub silnym i dodatnim związkiem (por. tabela 2). Pozytywny charakter 
tych korelacji świadczy o tym, że wzrostowi wyników jednej ze zmiennych (uczenie 
na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym) będzie towarzyszyć 
wzrost liczby innowacji w badanym przedsiębiorstwie. Zatem wyniki dotychcza-
sowych analiz potwierdzają hipotezę (H1) o występowaniu pozytywnej zależności 
między organizacyjnym uczeniem a innowacjami.

Tabela 2.  Korelacje między organizacyjnym uczeniem i jego poszczególnymi 
wymiarami a innowacjami i zaufaniem

Organizacyjne 
uczenie (wynik 

ogólny) 

Uczenie 
na poziomie 

indywidualnym

Uczenie 
na poziomie 
zespołowym

Uczenie 
na poziomie 

organizacyjnym
Zaufanie

Uczenie 
na poziomie 
indywidualnym

r Pearsona 0,892

Istotność <0,001

Uczenie 
na poziomie 
zespołowym

r Pearsona 0,902 0,715

Istotność <0,001 <0,001

Uczenie 
na poziomie 
organizacyjnym

r Pearsona 0,872 0,641 0,700

Istotność <0,001 <0,001 <0,001

Zaufanie
r Pearsona 0,583 0,480 0,441 0,637

Istotność <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Innowacje
r Pearsona 0,430 0,335 0,318 0,499 0,409

Istotność <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Następnie postanowiono sprawdzić, czy zaufanie jest istotnym statystycznie 
mediatorem relacji między organizacyjnym uczeniem a innowacjami. Zaprezento-
wane wcześniej wyniki analizy korelacji potwierdzają zasadność testowania modeli 
mediacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ między każdym z wymiarów zmiennej nie-
zależnej a zmienną zależną zachodzi istotny związek, zmienne niezależne korelują 
również z mediatorem, a ten jest istotnie statystycznie powiązany ze zmienną zależną.

W związku z tym, że organizacyjne uczenie zostało opisane przez trzy wymiary, 
pierwszą analizę mediacji wykonano dla relacji między uczeniem na poziomie 
indywidualnym a innowacjami. Zarówno w tym przypadku, jak i we wszystkich 
kolejnych mediatorem jest poziom zaufania. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że 
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zaufanie jest istotnym statystycznie mediatorem relacji między zmienną niezależną 
a zmienną zależną. Wpływ indywidualnego uczenia na innowacje w przedsiębior-
stwie, choć nadal istotny statystycznie, słabnie po wprowadzeniu do modelu media-
tora w postaci zaufania (jest to mediacja częściowa). Można więc uznać, że zaufanie 
pośredniczy w zależności między indywidualnym uczeniem a innowacjami, zgod-
nie z założeniem R. M. Barona i D. A. Kenny’ego [5]. Również w oparciu o założenie 
J. Cohena i P. Cohen [10] mediację można uznać za istotną, ponieważ zmienna nie-
zależna jest istotnie statystycznie powiązana z mediatorem, który z kolei jest powią-
zany ze zmienną zależną. Natomiast na podstawie wyniku testu Aroiana stwierdza 
się, że estymator punktowy efektu mediacji (będący iloczynem niestandaryzowanego 
współczynnika regresji B dla relacji między zmienną niezależną a mediatorem oraz 
tego samego współczynnika dla relacji między mediatorem a zmienną zależną) jest 
istotnie statystycznie różny od zera. Ponadto w przedziale ufności wygenerowanym 
za pomocą metody bootstrap autorstwa A. F. Hayesa i K. J. Preachera nie ma wartoś ci 0 
(por. tabela 3, rysunek 1).

Tabela 3.  Mediacyjny efekt zaufania zależności między uczeniem na poziomie 
indywidualnym a innowacjami

Estymator punktowy SE Z
95% CI z poprawką na skośność

LL UL

Mediacyjny efekt zaufania 0,170 0,05 3,19** 0,008 0,385

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1.  Schemat relacji w modelu testującym mediacyjny efekt zaufania związku 
między uczeniem na poziomie indywidualnym a innowacjami

0,31***0,55***

0,37*** (0,20*)

Zaufanie

Uczenie na poziomie indywidualnym Innowacje

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Następnie wykonano analogiczną analizę mediacji, lecz w tym przypadku zmienną 
niezależną było uczenie na poziomie zespołowym. Tutaj również można dostrzec 
istotny statystycznie efekt mediacyjny. Zatem zaufanie pośredniczy w relacji między 
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zespołowym uczeniem a innowacjami (por. tabela 4, rysunek 2). W tym przypadku 
również obserwuje się występowanie mediacji częściowej.

Tabela 4.  Mediacyjny efekt zaufania zależności między uczeniem na poziomie 
zespołowym a innowacjami

Estymator punktowy SE Z
95% CI z poprawką na skośność

LL UL

Mediacyjny efekt zaufania 0,181 0,06 3,21** 0,091 0,415

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2.  Schemat relacji w modelu testującym mediacyjny efekt zaufania związku 
między uczeniem na poziomie zespołowym a innowacjami

0,32***0,57***

0,39*** (0,21*)

Zaufanie

Uczenie na poziomie zespołowym Innowacje

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym kroku wykonano analizę mediacji dla związku między uczeniem 
na poziomie organizacyjnym a innowacjami. W tym wypadku nie dostrzega się istot-
nego efektu mediacyjnego. Zarówno wyniki testu Aroiana, jak i metody bootstrap 
wskazują, że zaufania nie można uznać za zmienną istotnie statystycznie pośredni-
czącą między uczeniem na poziomie organizacyjnym a innowacjami. Widać jed-
nak, że związek między zmienną niezależną a zmienną zależną słabnie z poziomu 
B = 0,61 do B = 0,49, choć nadal pozostaje wysoce istotny statystycznie (p < 0,001). 
Może to być spowodowane tym, że uczenie na poziomie organizacyjnym jest zmienną 
najsilniej powiązaną z innowacjami (r = 0,64, p < 0,001), przez co związek zaufania 
z innowacjami przy jednoczesnej obecności uczenia na poziomie organizacyjnym 
jest nieistotny statystycznie. Iloczyn obu współczynników (0,81 i 0,15) jest przez 
to stosunkowo niski i – jak wynika z testu Aroiana – nieistotnie statystycznie różny 
od zera (por. tabela 5, rysunek 3).
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Tabela 5.  Mediacyjny efekt zaufania zależności między uczeniem na poziomie 
organizacyjnym a innowacjami

Estymator punktowy SE Z
95% CI z poprawką na skośność

LL UL

Mediacyjny efekt zaufania 0,119 0,08 1,60 –0,047 0,280

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3.  Schemat relacji w modelu testującym mediacyjny efekt zaufania związku 
między uczeniem na poziomie organizacyjnym a innowacjami

0,150,81***

0,61*** (0,49***)

Zaufanie

Uczenie na poziomie organizacyjnym Innowacje

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Z powyższych rozważań wynika, że nie w każdym przypadku zaufanie jest media-
torem zależności między poszczególnymi wymiarami organizacyjnego uczenia a inno-
wacjami. W związku z tym jako ostatnią postanowiono wykonać analizę mediacji dla 
związku między ogólnym wynikiem organizacyjnego uczenia a innowacjami. Okazało 
się, że zaufanie jest istotnym statystycznie mediatorem relacji między zmienną nieza-
leżną a zmienną zależną. Zależność między organizacyjnym uczeniem a innowacjami 
słabnie po wprowadzeniu do modelu zaufania, choć nadal jest istotna statystycznie. 
Świadczy to o występowaniu mediacji częściowej. Jest ona jednak statystycznie zna-
mienna, na co wskazuje wynik testu Aroiana oraz przedziały ufności, które nie obej-
mują wartości 0 (por. tabela 6, rysunek 4).

Tabela 6.  Mediacyjny efekt zaufania zależności między ogólnym wynikiem 
organizacyjnego uczenia a innowacjami

Estymator punktowy SE Z
95% CI z poprawką na skośność

LL UL

Mediacyjny efekt zaufania 0,185 0,07 2,47* 0,048 0,360

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4.  Schemat relacji w modelu testującym mediacyjny efekt zaufania związku 
między ogólnym wynikiem organizacyjnego uczenia a innowacjami

0,23*0,81***

0,57*** (0,38**)

Zaufanie

Organizacyjne uczenie Innowacje

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonych analiz mediacyjnych pozwalają na przyjęcie hipo-
tezy H2. Tak więc stwierdza się, że zaufanie jest istotnym statystycznie mediatorem 
zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami, mimo że mediator nie 
pośredniczy w związku między jednym z wymiarów zmiennej niezależnej (uczeniem 
na poziomie organizacyjnym) a zmienną zależną.

3. Podsumowanie

3.1. Wkład do teorii i praktyki

Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja zależności między orga-
nizacyjnym uczeniem a innowacjami z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania. 
Rozpoznanie zależności między wskazanymi zmiennymi przy wykorzystaniu efektu 
mediacji pozwala na poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów tworzenia innowa-
cji. Rezultaty badań okazały się być interesujące. Zrozumienie wyników może mieć 
istotne implikacje dla badań naukowych oraz praktyki.

Teoretyczną implikacją niniejszego badania jest potwierdzenie występowania 
istotnej statystycznie i dodatniej zależności między organizacyjnym uczeniem a inno-
wacjami. Oznacza to, że intensyfikacji organizacyjnego uczenia może towarzyszyć 
wzrost liczby innowacji w przedsiębiorstwie. Otrzymane rezultaty potwierdziły 
wyniki wcześniejszych badań, które zostały przeprowadzone przez J. Alegre i R. Chiva 
[3, s. 491–507], R. Chiva, P. Ghauri i J. Alegre [9, s. 687–705] czy też innych badaczy 
[13, s. 148–156]. Wartością dodaną jest natomiast potraktowanie zmiennej nieza-
leżnej jako zmiennej trójwymiarowej w badanej zależności. Okazało się, że wraz ze 
wzrostem wartości każdego z jej wymiarów (uczenie na poziomie indywidualnym, 
zespołowym i organizacyjnym) rośnie również wartość zmiennej zależnej. Co ciekawe, 
najsilniejsza zależność wystąpiła jednak między uczeniem na poziomie organizacyj-
nym a innowacjami. Oznacza to, że w przypadku uczenia na poziomie indywidualnym 
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a innowacjami tylko część danych spełnia zakładaną zależność. Tendencja jest więc 
widoczna, jednak mogą wystąpić odstępstwa. Podobna sytuacja ma miejsce w przy-
padku relacji między uczeniem na poziomie zespołowym a innowacjami. Natomiast 
w odniesieniu do zależności między trzecim predyktorem (uczeniem na poziomie 
organizacyjnym) a zmienną zależną, większość danych spełnia to założenie – zatem 
tendencja jest bardzo widoczna. Może to świadczyć o tym, że wiedza przekładana 
na pamięć organizacyjną pod postacią procedur (rutyn), procesów, kodów, zasad 
postępowania, kluczowych kompetencji najsilniej oddziałuje na innowacje w przed-
siębiorstwie, ponieważ rezultatem takiej formy jej rozpowszechniania jest powolne 
przekształcanie kierunków i sposobów działania samej organizacji.

Kolejną teoretyczną implikacją jest poszerzenie wiedzy na temat zależności między 
organizacyjnym uczeniem, innowacjami i zaufaniem. Wnioski stanowią jednocze-
śnie wartość dodaną niniejszych rozważań. Udowodniono, że zaufanie kształtowane 
między pracownikami jest mediatorem zależności między organizacyjnym ucze-
niem a innowacjami. Wysoki poziom zaufania istotnie obniża bezpośrednią zależ-
ność między zmienną niezależną a zmienną zależną. Można wiec przypuszczać, że 
siła i kierunek zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami przyj-
muje charakter dynamiczny w zależności od zaufania, jakim darzą się pracownicy.

W związku z tym, że organizacyjne uczenie jest zmienną trójwymiarową, na 
ogólny wynik efektu mediacyjnego złożyły się trzy analizy. Ujawniły one wiele cie-
kawych zależności. Po pierwsze, zaufanie pośredniczy w związku między uczeniem 
na poziomie indywidualnym a innowacjami. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że dolna granica przedziału ufności jest bardzo bliska wartości O. Może to świadczyć 
o tym, że obserwowany efekt mediacyjny jest stosunkowo słaby (mimo że jest istotny 
statystycznie). Po drugie, obserwuje się dużo silniejszy mediacyjny efekt zaufania 
w przypadku uczenia na poziomie zespołowym a innowacjami. Świadczy o tym siła 
zależności między tymi dwiema zmiennymi, która, choć nadal istotna statystycznie, 
znacząco się zmniejsza po wprowadzeniu do modelu mediatora w postaci zaufania. 
Po trzecie, zaskakującym odkryciem jest jednak to, że zaufania nie można uznać za 
zmienną istotnie statystycznie pośredniczącą między uczeniem na poziomie organi-
zacyjnym (tj. zmienną najsilniej powiązaną z innowacjami) a zmienną zależną. Może 
to oznaczać, że w kontekście organizacyjnego uczenia to zaufanie, jakim darzą się 
członkowie zespołów, odgrywa największą rolę w kształtowaniu zależności między 
zmienną niezależną a zmienną zależną.

Praktyczną implikacją przeprowadzonego badania jest dostarczenie naczelnemu 
kierownictwu przedsiębiorstwa pomysłu na postrzeganie organizacyjnego uczenia 
jako mechanizmu tworzenia innowacji. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że mene-
dżerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, na jakość 
i rodzaj wiedzy, która gromadzona w pamięci organizacyjnej (w postaci baz danych, 
procedur, procesów, kodów, kluczowych kompetencji, zasad postępowania) najsil-
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niej oddziałuje na innowacje w przedsiębiorstwie. Po drugie, na mechanizmy budu-
jące zaufanie między członkami poszczególnych zespołów. Zaufanie może wpłynąć 
na zachowania wzmacniające ich zdolności do uczenia się w zespołach, i tym samym 
na innowacje w przedsiębiorstwie.

3.2. Ograniczenia i przyszłe badania

Wnioski sformułowane na podstawie otrzymanych wyników należy interpretować, 
mając na uwadze następujące ograniczenia. Pierwsze ograniczenie wynika z doboru 
próby, która została ograniczona do badanego przedsiębiorstwa. Ze względu na wery-
fikację hipotez może się okazać niezbędne zbadanie również innych przedsiębiorstw 
specjalizujących się w produkcji wyrobów żeliwnych. W przyszłości badacze mogą 
podjąć próbę zrozumienia pośredniczącej roli zaufania w zależności między organi-
zacyjnym uczeniem się a innowacjami także w innych branżach.

Zaobserwowana zależność między organizacyjnym uczeniem, innowacjami 
i zaufaniem jest mediacją częściową. Może to świadczyć o tym, że zaufanie nie jest 
jedyną zmienną pośredniczącą zakładanej zależności. Tym bardziej, że najsilniejszy 
efekt mediacyjny dostrzeżono w relacji między uczeniem na poziomie zespołowym 
a innowacjami. W przypadku uczenia na poziomie indywidualnym efekt mediacyjny 
był stosunkowo słaby. Natomiast związek między uczeniem na poziomie organizacyj-
nym a innowacjami, mimo że silny i istotny statystyczne, w ogóle nie jest mediowany 
zaufaniem. Wobec tego poszukiwanie innych zmiennych mediujących zakładaną 
zależność stanowi kierunek dalszych badań.
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MEDIACYJNY EFEKT ZAUFANIA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY 
ORGANIZACYJNYM UCZENIEM A INNOWACJAMI

Streszczenie

Celem przeprowadzonego badania jest identyfikacja zależności między organizacyjnym ucze-
niem a innowacjami, z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania. Rozpoznanie zależności 
między wskazanymi zmiennymi przy wykorzystaniu efektu mediacji pozwala na poszerzenie 
wiedzy na temat mechanizmów tworzenia innowacji. Obiektem badań jest jedna z najwięk-
szych odlewni żeliwa szarego w Polsce. Okazało się, że wraz ze wzrostem wartości każdego 
z wymiarów organizacyjnego uczenia (uczenie na poziomie indywidualnym, zespołowym 
i organizacyjnym) rośnie również wartość innowacji. Co ciekawe, najsilniejsza zależność 
występuje jednak między uczeniem na poziomie organizacyjnym a innowacjami. Na podsta-
wie wyników przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że zaufanie pośredniczy w związku 
między uczeniem na poziomie indywidualnym a innowacjami. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że obserwowany efekt mediacyjny jest stosunkowo słaby (mimo że jest istotny sta-
tystycznie). Dostrzeżono dużo silniejszy mediacyjny efekt zaufania w przypadku uczenia 
na poziomie zespołowym a innowacjami. Zaskakującym odkryciem jest jednak to, że zaufania 
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nie można uznać za zmienną istotnie statystycznie pośredniczącą między uczeniem na pozio-
mie organizacyjnym (tj. zmienną najsilniej powiązaną z innowacjami) a innowacjami.

Słowa kluczowe: organizacyjne uczenie, uczenie na poziomie 
indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, innowacje, zaufanie, 
mediacja, mediacyjny efekt zaufania

THE MEDIATING EFFECT OF TRUST ON RELATIONSHIP 
BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND INNOVATIONS

Abstract

The aim of this research is to identify the relationship between organizational learning 
and innovations considering the mediative role of confidence. Distinguishing the relations 
between the indicated variables with the use of mediation effect helps to broaden the knowl-
edge about the mechanisms of creating of innovations. The object of the research is one of 
the largest grey ironcast metalworks in Poland. It turned out that together with the increase 
of each of the dimensions of an independent variable (organizational, team and individual 
learning) the value of the independent variable increases. Interestingly however, the strongest 
relationships occur between organizational learning and innovations. On the basis of carried 
out analyses one can state that confidence mediates in the relation between individual learn-
ing and innovations. One should pay attention to the fact that the observed mediative effect 
is relatively weak (despite the fact that it is statistically significant). In case of team learning 
and innovations, a lot stronger mediative effect of confidence can be observed. However, an 
astonishing discovery is that confidence cannot be considered a variable that would be sta-
tistically significantly mediative between organizational learning (that is, the variable which 
would be linked to innovations the strongest) and the dependent variable.

Key words: organizational learning, team learning, individual 
learning, innovation, trust, mediation, mediating effect of trust
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