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Pomiar organizacyjnego uczenia się: przegląd propozycji wybranych autorów...
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NARZĘDZIA

Wprowadzenie

Organizacyjne uczenie się jest postrzegane przez wielu badaczy jako kluczowa 
umiejętność niezbędna dla rozwoju przedsiębiorstwa, uzyskiwania przez nie prze‑
wagi konkurencyjnej oraz efektywności [11, s. 274–275; 17, s. 8; 12, s. 208]. W celu 
zbadania za pomocą metod ilościowych związków z innymi zmiennymi organiza‑
cyjnymi niezbędne jest dokonanie jej pomiaru [14, s. 113, 124, 127]. W literaturze 
dotyczącej zarządzania zaproponowano wiele narzędzi do oceny zjawisk związa‑
nych z organizacyjnym uczeniem się. Z przeprowadzonego przez autora przeglądu 
literatury wynika, iż dokonano niewielu empirycznych weryfikacji tych narzędzi, 
a mimo ich wielości kolejni badacze wciąż przedstawiają nowe propozycje. Wielość 
niezweryfikowanych lub słabo zweryfikowanych narzędzi pomiarowych sprawia, iż 
badacz planujący zbadanie związków między organizacyjnym uczeniem się i innymi 
zmiennymi staje przed wyzwaniem dokonania przeglądu obszernej literatury, zmie‑
rzenia się z niejasnością pojęć i brakiem konsekwencji w ich używaniu oraz wielością 
konceptualizacji i operacjonalizacji. Następnie musi podjąć ważną, nieodwracalną 
w ramach danych badań decyzję dotyczącą wyboru narzędzia. Jej podjęcie nie oznacza 
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jednak końca wyzwań. Za kolejne kroki uznać należy jego tłumaczenie1 i weryfikację 
co najmniej w badaniu pilotażowym.

Celem niniejszego artykułu jest ułatwienie wyboru narzędzia badaczom planują‑
cym badanie związków między organizacyjnym uczeniem się a innymi zmiennymi 
organizacyjnymi. Artykuł zawiera przegląd zasługujących zdaniem autora na szcze‑
gólną uwagę2 propozycji narzędzi pomiarowych, rekomendację jednego spośród 
nich, opis wyników przeprowadzonego dwukrotnie testowania rekomendowanego 
narzędzia w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości oraz jego 
tłumaczenie na język polski3. W podpunkcie Inne propozycje narzędzi do oceny zja-
wisk związanych z uczeniem się w organizacjach przedstawiono także krótko narzędzia 
niemogące mieć zastosowania w badaniach naukowych, lecz mogące posiadać walor 
przydatności w innych okolicznościach (np. w projektach doradczych, w przypadku 
dokonywania samooceny przez członków kierownictwa itp.). Autor ma nadzieję, iż 
publikacja przyczyni się do oszczędzenia czasu osobom planującym analizy związ‑
ków między organizacyjnym uczeniem się a innymi konstruktami, do tego, że analizy 
takie będą częściej podejmowane, a także do dokonywania przez badaczy trafnych 
wyborów dotyczących narzędzia do pomiaru tej ważnej cechy organizacyjnej.

1.  Wyzwania związane z konceptualizacją 
i operacjonalizacją zdolności do organizacyjnego 
uczenia się

Uczenie się w organizacjach jest przedmiotem zainteresowania nauk o zarzą‑
dzaniu od lat 60. XX wieku [zob. np. 3, s. 175–203], jednak podejścia do procesów 
uczenia się prezentowane przez różnych badaczy ciągle znacząco się różnią [19, s. 22, 
24, 26]. Według Lähteenmäki i in. rozważaniom w zaskakującym wręcz stopniu bra‑
kuje cechy kumulatywności, integralności oraz weryfikacji empirycznej większości 

1 Zdecydowaną większość narzędzi opublikowano w języku angielskim. Tłumaczenie jest ważną i zazwy‑
czaj niedocenianą czynnością, o czym mowa w dalszej części artykułu.

2 W przeglądzie uwzględniono wybrane propozycje znalezione w literaturze przedmiotu. Kryteriami 
wyboru były: zachowanie metodyki wymaganej przy opracowywaniu nowych skal; podanie informacji doty‑
czących parametrów statystycznych skal; zwięzłość (liczba stwierdzeń/pytań zawartych w skali); liczebność 
próby; charakterystyka próby (preferowana próba: przedsiębiorstwa średnie); opublikowanie całości skali 
w literaturze dotyczącej zarządzania w języku polskim lub angielskim. Autor nie deklaruje, że dokonany przez 
niego przegląd ma charakter pełny oraz że wybrana przez niego skala jest „jedynie słuszną”. Specjalnością 
autora nie jest organizacyjne uczenie się, zmienna ta była jednym z kilku konstruktów przyjętych przez niego 
w modelu badawczym jako zmienna objaśniająca organizacyjny rozwój. Jego intencją nie jest wyrażenie kate‑
gorycznych opinii, lecz wpisanie się w nurt dyskusji na temat operacjonalizacji zdolności do organizacyjnego 
uczenia się.

3 Z uwagi na ograniczenia w objętości artykułu nie przedstawiono w nim treści stwierdzeń zawartych 
w pozostałych skalach.
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pojawiających się koncepcji [14, s. 124, 126, 127]. Autorzy ci wskazują także na brak 
równowagi między liczbą publikacji o charakterze rozważań teoretycznych a liczbą 
badań empirycznych. Sytuacji nie ułatwia fakt, że z organizacyjnym uczeniem się 
wiążą się pojęcia, niebędące jego synonimami [18, s. 97], takie jak: zdolność absorb‑
cyjna [5, s. 128 i n.], organizacja inteligentna [6, s. 43] czy zarządzanie wiedzą [24; 
22, s. 636]. Istotne różnice w podejściach do definiowania, wielowątkowość i inter‑
dyscyplinarność problematyki [23, s. 4], nieostre granice między używanymi poję‑
ciami skutkują więc z jednej strony wielością narzędzi, z drugiej zaś – brakiem ich 
rzetelnej, empirycznej weryfikacji4.

Decyzja dotycząca wyboru skali pomiarowej nie oznacza jednak końca wyzwań. 
Niedocenianą zazwyczaj czynnością jest jej przetłumaczenie na język polski. Poza 
przypadkami bardzo dobrej znajomości języka obcego przez badacza pożądane jest, 
aby tłumaczenie było efektem jego współpracy z tłumaczem dobrze znającym słow‑
nictwo używane w literaturze naukowej dotyczącej zarządzania. Następnie należy 
przeprowadzić badania pilotażowe w celu sprawdzenia reakcji respondentów na prze‑
tłumaczone stwierdzenia skali5 oraz oszacowania jej parametrów pomiarowych. 
Satysfakcjonujące parametry uzyskane w badaniach przedsiębiorstw brytyjskich, 
hiszpańskich itd. nie muszą się potwierdzić w badaniach polskich przedsiębiorstw. 
Istotny wpływ na te parametry mogą mieć różnice kulturowe pomiędzy krajami, 
a także charakterystyki demograficzne przedsiębiorstw z próby. Obserwacja reakcji 
respondentów na poszczególne stwierdzenia skali, liczba braków w odpowiedziach, 
odpowiedzi „nie wiem/nie dotyczy”, a także przeprowadzenie analiz czynnikowej 
oraz rzetelności doprowadzają prawie zawsze do przeformułowania niektórych 
stwierdzeń, usunięcia niektórych z nich itp., a w efekcie zaś do poprawy parame‑
trów pomiarowych skali.

4 Problemy związane z dokonaniem wyboru skali pomiarowej dotyczą oczywiście nie tylko organizacyj‑
nego uczenia się. Wydaje się jednak, że w tym przypadku problem wyboru skali jest większy niż w przypadku 
innych koncepcji będących przedmiotem rozważań w literaturze dotyczącej zarządzania od wielu lat, w odnie‑
sieniu do których osiągnięto pewien konsensus co do ich konceptualizacji i operacjonalizacji. Na przykład 
w przypadku orientacji przedsiębiorczej można przyjąć, iż osiągnięto konsensus dotyczący jej wymiarów, 
istnieją też wielokrotnie zweryfikowane skale do jej pomiaru. W przypadku zdolności do organizacyjnego 
uczenia się należy uznać, że nauki o zarządzaniu są dalekie od osiągnięcia takiego konsensusu.

5 Stwierdzenia, które wydają się zrozumiałe i jednoznaczne dla badacza, mogą okazać się o wiele mniej 
zrozumiałe dla respondentów. Należy wskazać, iż jest mało prawdopodobne, aby znali oni literaturę naukową 
dotyczącą badanych zjawisk, kontekst badań itp. Autor rekomenduje wzięcie udziału w przeprowadzeniu 
kilku pierwszych wywiadów (w przypadku zlecenia ich przeprowadzenia firmie badawczej) bądź samodzielne 
przeprowadzenie kilku pierwszych wywiadów z respondentami (w przypadku wyboru metody papierowej 
lub CAWI–Computer Assisted Web Interviews). 
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2.  Przegląd propozycji narzędzi pomiarowych 
wybranych autorów

2.1. J. M. Sinkula, W. E. Baker i T. Noordewier [21]

W oparciu o przeprowadzony przegląd literatury autorzy przyjęli założenie, że 
organizacyjne uczenie się uwarunkowane jest przez trzy elementy:

 � wspólną wizję i cele (shared vision); badacze wskazują, że w literaturze przed‑
miotu są one często uważane za podstawę organizacyjnego uczenia się, ukierun‑
kowują je i nadają mu sens;

 � zaangażowanie w uczenie się (commitment to learning), bez którego jest mało 
prawdopodobne, aby uczenie się na poziomie organizacyjnym osiągało satysfak‑
cjonujące poziomy;

 � otwartość na nowe idee (open-mindedness) sprawiająca, iż uczestnicy organizacji 
są w stanie podchodzić krytycznie do istniejących rutyn i przekonań, w konse‑
kwencji zaś modyfikować je lub odrzucać; jest ona konieczna w procesie „odu‑
czania się” niezbędnego w procesie trwałej zmiany.
Przy opracowaniu narzędzia pomiarowego wykorzystano stwierdzenia użyte 

wcześniej przez innych badaczy, oddzielnie dla każdego z wymiarów, uzyskując 
początkową, rozbudowaną wersję kwestionariusza. Został on poddany dyskusji pane‑
lowej z udziałem praktyków i naukowców, w efekcie której część stwierdzeń została 
przeformułowana lub usunięta, dodano także nowe, oryginalne stwierdzenia. Skala 
została przetestowana na próbie losowo wybranych 125 amerykańskich głównie 
dużych przedsiębiorstw6 będących członkami Amerykańskiego Stowarzyszenia Mar‑
ketingu. Respondenci ustosunkowywali się do stwierdzeń za pomocą 5‑stopniowej 
skali Likerta. Przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową oraz analizy rze‑
telności, w efekcie których w skali pozostawiono 11 stwierdzeń. Badacze deklarują 
uzyskanie satysfakcjonujących współczynników rzetelności alfa Cronbacha dla każ‑
dego z wymiarów: zaangażowanie w uczenie się 0,87; wspólna wizja i cele 0,86 oraz 
0,80 dla wymiaru otwartość na nowe idee [21, s. 312 i n.], nie podają jednak wskaź‑
nika dla całości skali. Wymiary zaangażowanie w uczenie się oraz wspólna wizja 
i cele są mierzone za pomocą czterech stwierdzeń dla każdego z nich, zaś otwartość 
na nowe idee – za pomocą trzech [21, s. 316].

6 4,1% przedsiębiorstw zatrudniało do 100 osób, 10,7% – od 101 do 500, pozostałe zaś – ponad 500; 
53,7% z spośród wszystkich przedsiębiorstw zatrudniało ponad 5000 osób.
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2.2. S. Goh i G. Richards [8]

Badacze ci wyróżniają pięć wymiarów organizacyjnego uczenia się [8, s. 577–578], 
definiując je następująco:

 � przejrzystość misji i wizji (clarity of purpose and mission): stopień jasności, z jakim 
pracownicy postrzegają wizję i misję organizacji, oraz zrozumienia, w jaki sposób 
mogą przyczyniać się do jej osiągnięć;

 � przywództwo (leadership): stopień, w jakim kadra zarządzająca wspiera uczenie 
się pracowników i inicjuje zachowania wspierające kulturę eksperymentowania 
i zmiany;

 � eksperymentowanie (experimentation): stopień swobody pracowników w zakre‑
sie sposobów osiągania celów oraz podejmowania ryzyka;

 � transfer wiedzy (transfer of knowledge): stopień wykorzystania systemów zarzą‑
dzania umożliwiających uczenie się na podstawie odniesionych porażek, uczenie 
się od innych, w tym także na podstawie doświadczeń innych organizacji;

 � praca zespołowa i grupowe rozwiązywanie problemów (teamwork and group-pro-
blem solving): stopień, w jakim w organizacji jest wykorzystywana praca zespo‑
łowa przy rozwiązywaniu problemów oraz tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.
Opracowanie kwestionariusza rozpoczęto od zawarcia w nim 55 stwierdzeń zapro‑

ponowanych wcześniej przez innych badaczy. Poddano je serii dyskusji w grupach 
fokusowych, w efekcie których część stwierdzeń została przeformułowana [8, s. 579]. 
Następnie poproszono 100 pracowników z dwóch organizacji o wypełnienie kwestio‑
nariusza, po czym na podstawie ich odpowiedzi przeprowadzono analizę czynnikową. 
W jej efekcie zredukowano liczbę stwierdzeń do 21, przy czym nie zmieniono liczby 
wymiarów konstruktu [8, s. 582, 583]. Autorzy deklarują uzyskanie współczynnika 
alfa Cronbacha dla całości skali na poziomie 0,9 [8, s. 579], nie podają jednak infor‑
macji o współczynnikach uzyskanych dla poszczególnych wymiarów. Badacze użyli 
narzędzia do porównania zdolności do organizacyjnego uczenia się czterech przedsię‑
biorstw z sektorów „intensywnie wykorzystujących wiedzę, takich jak szkolenia i tele‑
komunikacja” [8, s. 579, 580]. Dwa z nich były przedsiębiorstwami publicznymi, dwa 
prywatnymi, zatrudniającymi kolejno: 300, 550, 2000 oraz 200 osób. Kwestionariusz 
został wypełniony przez 632 osoby z różnych szczebli zarządzania, którzy ustosun‑
kowywali się do zawartych w nim stwierdzeń za pomocą 7‑stopniowej skali Likerta.

Następnie narzędzia tego użył w swoich badaniach Chan [4], uzyskując nastę‑
pujące wartości współczynnika alfa Cronbacha: 0,65 dla wymiaru przejrzystość 
misji i wizji, 0,81 dla wymiaru przywództwo, 0,73 dla wymiaru eksperymentowanie, 
0,68 dla wymiaru transfer wiedzy oraz 0,52 dla wymiaru praca zespołowa i grupowe 
rozwiązywanie problemów [4, s. 227]. Badacz podaje także, że w przeprowadzonej 
przez niego analizie czynnikowej stwierdzenia grupowały się do poszczególnych 
czynników w sposób „bardzo niejasny”; konkluduje więc, iż przyjęta wymiarowość 
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konstruktu „pozostaje sprawą problematyczną” [4, s. 228]. Ostatecznie jednak, argu‑
mentując to uzyskanymi wartościami wskaźników rzetelności, zdecydował się on 
na użycie w swoich badaniach skali bez wprowadzania zmian w stosunku do orygi‑
nału [4, s. 228]7.

2.3. E. Sadler-Smith, D. P. Spicer i I. Chaston [20]

Badacze po dokonaniu przeglądu literatury, wykorzystując stwierdzenia użyte 
w opublikowanych dotąd skalach oraz po przeprowadzeniu „nieformalnych dysku‑
sji z menadżerami” [20, s. 146], opracowali wstępne narzędzie zawierające 30 stwier‑
dzeń. Zostało ono poddane dyskusji panelowej z udziałem naukowców i praktyków, 
w efekcie której zredukowano liczbę stwierdzeń do 20. Skalę poddano następnie 
badaniu pilotażowemu (ankieta została wypełniona przez 30 menadżerów), po któ‑
rym dokonano dalszej redukcji stwierdzeń, zmniejszając ich liczbę do 13. Tak opra‑
cowaną jednowymiarową skalę użyto w badaniu właściwym, którego celem było 
zbadanie zależności między organizacyjnym uczeniem się a innymi zmiennymi. Prze‑
prowadzono je na próbie właścicieli – przedsiębiorców oraz dyrektorów zarządzają‑
cych w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 100 pracowników z południa 
i zachodu Wielkiej Brytanii z sektorów produkcji maszyn oraz usług biznesowych 
[20, s. 147]. Przeprowadzona po tym badaniu analiza czynnikowa wykazała, iż 
wbrew oczekiwaniom badaczy 4 z 13 użytych stwierdzeń grupowały się do oddziel‑
nego czynnika, w związku z czym do ostatecznych analiz użyli oni 9 stwierdzeń [20, 
s. 154]. Badacze deklarują uzyskanie współczynnika rzetelności alfa Cronbacha dla 
skali o wartości 0,79 [20, s. 148].

2.4. V. J. Marsick i K. E. Watkins [15]

Autorki przedstawiają propozycję skali do pomiaru kultury organizacyjnego ucze-
nia się. Narzędzie zawiera 43 stwierdzenia odnoszące się do trzech poziomów uczenia 
się: 13 – indywidualnego, 6 – grupowego, 24 stwierdzenia odnoszą się do poziomu 
organizacji. Dodatkowo autorki wskazują na stwierdzenia, które mogą być użyte 
w skróconej wersji kwestionariusza, zawierającej 21 stwierdzeń (6 na poziomie indy‑
widualnym, 3 – grupowym i 12 – organizacyjnym) oraz na 7 stwierdzeń w bardzo 
uproszczonej wersji kwestionariusza (2 stwierdzenia dotyczące poziomu indywidual‑
nego, 1 stwierdzenie – grupowego, 4 stwierdzenia – poziomu organizacji). Niniejszy 

7 Warto wskazać, że Chan uzyskał przywołane wartości wskaźników rzetelności na podstawie 139 kwe‑
stionariuszy wypełnionych przez pracowników australijskiego szpitala zatrudniającego 800 osób, przy czym 
lekarze nie byli ankietowani [4, s. 226].



93ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2017 (175)

Pomiar organizacyjnego uczenia się: przegląd propozycji wybranych autorów...

artykuł koncentruje się na poziomie organizacji, dlatego w dalszych rozważaniach 
pominięto rozważania dotyczące pozostałych poziomów.

Autorki wskazują na cztery wymiary uczenia się na poziomie organizacji [15, 
s. 139, 144, 148]:

 � wspieranie współpracy i zespołowego uczenia się (encourage collaboration and team 
learning) dotyczące klimatu wspólnego uczenia się i pracy, wspierania i nagradza‑
nia współpracy oraz wykorzystywania opinii grup prezentujących różne myślenie;

 � wykorzystanie systemów umożliwiających nabywanie wiedzy oraz dzielenie się 
nią (systems to capture and share learning);

 � delegowanie i odpowiedzialność (empower people) dotyczące zaangażowania pra‑
cowników w tworzenie i wdrażanie wizji organizacji oraz umiejscowienia podej‑
mowania decyzji możliwie blisko miejsc ich wdrażania;

 � powiązanie organizacji z otoczeniem (connect the organization to its environment): 
pracownicy powinni identyfikować efekty swojej pracy zarówno dla organizacji, 
jak i dla jej otoczenia.
Autorki informują, że narzędzie było opracowywane i ulepszane w trakcie ich 

uczestnictwa w projektach badawczych oraz doradczych, a stwierdzenia zawarte 
w skali były przez kolejne lata testowane i ulepszane [15, s. 133, 136]. Nie podają 
jednak szczegółowych informacji dotyczących jej właściwości pomiarowych, ogra‑
niczając się do informacji, że pracowały nad wszystkimi skalami do uzyskania przez 
nie wskaźników alfa Cronbacha co najmniej 0,7 [15, s. 137]. Powyższe spostrzeże‑
nia mogą budzić obawy dotyczące zarówno metodyki opracowywania skali, jak i jej 
właściwości pomiarowych, co należy wziąć pod uwagę w przypadku chęci jej użycia 
w badaniach naukowych.

2.5. P. Jerez-Gomez, J. Céspedes-Lorente i R. Valle-Cabrera [10]

Opierając się na wnioskach z przeprowadzonego przeglądu literatury, autorzy 
wyróżniają cztery wymiary zdolności do organizacyjnego uczenia się [10, s. 717, 
718, 724]:

 � zaangażowanie kierownictwa w uczenie się (managerial commitment): menadże‑
rowie powinni rozumieć wagę oraz rozwijać kulturę promującą organizacyjne 
uczenie się;

 � podejście systemowe (systems perspective): myślenie skupiające członków orga‑
nizacji wokół wspólnej tożsamości i osiągania celów;

 � otwartość i eksperymentowanie (openness and experimentation): otwartość na nowe 
pomysły, eksperymentowanie oraz podejmowanie kontrolowanego ryzyka;

 � transfer i integracja wiedzy (knowledge transfer and integration): analiza i ucze‑
nie się na błędach i porażkach, stosowanie magazynów wiedzy, przeprowadzanie 
otwartych rozmów dotyczących nowych pomysłów i inicjatyw.
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W kwestionariuszu uwzględniono stwierdzenia używane dotąd przez innych bada‑
czy, na podstawie literatury przedmiotu opracowano także dodatkowe stwierdzenia. 
Skala zawierająca 23 pytania została poddana dyskusji z dyrektorami HR z sektora 
hiszpańskich produkcyjnych firm chemicznych, w efekcie której przeformułowano 
część z nich. Następnie poddano skalę testowaniu na próbie 111 przedsiębiorstw z tego 
sektora zatrudniających co najmniej 50 osób8. Respondentami byli dyrektorzy zarzą‑
dzający lub dyrektorzy HR, którzy odnosili się do stwierdzeń zawartych w ankiecie 
za pomocą 7‑stopniowej skali Likerta. Po przeprowadzeniu zaawansowanych analiz 
statystycznych [zob. 10, s. 719–723] ostatecznie uzyskano skalę składającą się z 16 
stwierdzeń: 5 – dla zaangażowania kierownictwa w uczenie się, 3 – dla podejścia sys-
temowego, 4 – dla wymiaru otwartość i eksperymentowanie oraz 4 stwierdzenia dla 
wymiaru transfer i integracja wiedzy. Autorzy deklarują uzyskanie satysfakcjonują‑
cych właściwości pomiarowych, w tym współczynników rzetelności alfa Cronbacha: 
0,88 – dla całej skali; 0,82 – dla wymiaru zaangażowanie kierownictwa; 0,78 – dla 
podejścia systemowego; 0,73 – dla otwartości i eksperymentowania oraz 0,80 – dla 
wymiaru transfer i integracja wiedzy [10, s. 721, 722].

2.6.  Inne propozycje narzędzi do oceny zjawisk związanych 
z uczeniem się w organizacjach

Warto też zwrócić uwagę na inne propozycje mogące być ciekawymi w pewnych 
okolicznościach i kontekstach.

Bontis i  in. [2] zaproponowali narzędzie Strategic Learning Assessment Map 
Questionnaire do pomiaru relacji między przepływami wiedzy na różnych poziomach 
systemu uczenia się organizacji. Zostało ono opracowane z zachowaniem wysokiego 
stopnia rygoryzmu wymaganego przy opracowywaniu skal [zob. 2, s. 447–450], 
w rezultacie czego otrzymano satysfakcjonujące właściwości pomiarowe narzędzia 
[2, s. 454]. Składa się ono z 29 stwierdzeń pogrupowanych do 6 wymiarów [2, s. 462]. 
Autorzy uwzględnili w nim stwierdzenia, które po dokonanej przez nich analizie 
czynnikowej skali bardziej rozbudowanej grupowały się do poszczególnych wymia‑
rów z siłą co najmniej 0,7 [2, s. 453]. Rozbudowaną skalę zawierającą 60 stwierdzeń 
przyporządkowanych do 6 wymiarów można znaleźć np. w załączniku B do [1]9. 
Ciekawą propozycją jest też narzędzie opracowane przez Garvina i in. [7], zawiera‑
jące 55 stwierdzeń pogrupowanych do trzech wymiarów. Szkoda, że mimo przekonu‑
jąco sformułowanych, jasnych i zwięzłych stwierdzeń autorzy nie podają parametrów 

8 Z czego od 29 przedsiębiorstw otrzymano po dwa wypełnione kwestionariusze – razem 140 kwestio‑
nariuszy [10, s. 719].

9 Skala zawiera także wymiar dotyczący rezultatów uczenia się, będący jednak w opisywanych badaniach 
zmienną zależną.
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statystycznych narzędzia10. Z tego powodu użycie go w badaniach naukowych należy 
uznać za ryzykowne, chyba że po przeprowadzeniu badań pilotażowych, które wyka‑
załyby satysfakcjonujące właściwości pomiarowe, ewentualnie doprowadziłyby do 
usunięcia bądź przeformułowania niektórych stwierdzeń.

Warto też wspomnieć, iż w literaturze (nie tylko naukowej) związanej z zarzą‑
dzaniem są publikowane tzw. modele dojrzałości wykorzystywane do przeprowa‑
dzenia samooceny i oceny dojrzałości ocenianych zjawisk organizacyjnych, w tym 
także związanych z uczeniem się w organizacjach [9, s. 66 i n.]. Należy jednak wska‑
zać, iż większość z nich ma charakter opisowy [16, s. 53], a metody ich opracowania, 
poza nielicznymi wyjątkami, nie są naukowe11. Nie są to więc narzędzia pomiarowe 
w znaczeniu przyjętym w niniejszym artykule.

3.  Rekomendacja narzędzia pomiarowego: uzasadnienie 
i wyniki empirycznej weryfikacji przeprowadzonej 
w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw

Autor podjął decyzję o wykorzystaniu w swoich badaniach12 skali zaproponowanej 
przez Jerez‑Gomez i in. [10]. Jest ona, w ocenie autora, skalą w najwyższym stopniu 
spośród przywołanych w niniejszej publikacji wykorzystującą dorobek innych bada‑
czy. Jerez‑Gomez i in. w sposób wyczerpujący opisali metodykę badań, próbę oraz 
wyniki analiz statystycznych. Próba badawcza13 była bardziej zbliżona do przedsię‑
biorstw średnich będących przedmiotem badań autora niż próby, na których opra‑
cowano pozostałe narzędzia. Przekonujące są także wyniki przedstawionych przez 
autorów zaawansowanych analiz statystycznych. Nie bez znaczenia jest fakt, iż kwe‑
stionariusz zawiera 16 stwierdzeń14. W sytuacji gdy konstrukt ma być jednym z kilku 
zawartych w modelu badawczym, zwięzłość powinna być jednym z kluczowych kry‑
teriów wyboru skali.

Autor dokonał tłumaczenia oryginalnych stwierdzeń skali, następnie tłumacz 
zweryfikował jego poprawność, zapoznawszy się wcześniej ze wskazanymi przez 
autora fragmentami publikacji Jerez‑Gomez i in. Skala została poddana badaniu 
pilotażowemu na próbie 42 przedsiębiorstw niewzrostowych (zmiana zatrudnienia 
w ostatnich 3 latach w przedziale 0–10%) oraz 43 wzrostowych (przyrost zatrudnienia 

10 Być może ze względu na miejsce publikacji („Harvard Business Review”). 
11 Większość modeli dojrzałości została opracowana przez firmy doradcze.
12 Jak wspomniano, tematyka organizacyjnego uczenia się nie jest specjalnością autora. Było ono jedną 

ze zmiennych objaśniających organizacyjny rozwój w modelu badawczym weryfikowanym przez niego.
13 Składała się z hiszpańskich produkcyjnych przedsiębiorstw z sektora chemicznego zatrudniających co 

najmniej 50 osób.
14 Skala pomiarowa nie musi zawierać wielu stwierdzeń, aby być skalą rzetelną i trafną. Na przykład 

większość uznanych skal do pomiaru orientacji przedsiębiorczej zawiera nie więcej niż 10 stwierdzeń.
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o przynajmniej 50% w ostatnich 3 latach)15. Przeprowadzenie wywiadów za pomocą 
metody mieszanej CATI + CAWI16 zostało zlecone firmie badawczej17. Autor przepro‑
wadził szkolenie dla ankieterów, następnie zaś wziął udział w przeprowadzeniu kilku 
pierwszych wywiadów telefonicznych. Po przeprowadzeniu badania pilotażowego 
poprawiono tłumaczenie niektórych stwierdzeń. Zdecydowano także o takim prze‑
formułowaniu dwóch pytań, aby nie było konieczności kodowania odwrotnego. Po 
przeprowadzeniu analiz rzetelności oraz czynnikowej zdecydowano o pozostawieniu 
wszystkich stwierdzeń w kwestionariuszu, z utrzymaniem ich przyporządkowania 
do pierwotnie przyjętych wymiarów. Współczynnik alfa Cronbacha dla całości skali 
okazał się satysfakcjonujący i wyniósł 0,8. Rozważano usunięcie jednego stwierdzenia 
z wymiaru otwartość i eksperymentowanie: firma promuje eksperymentowanie i inno-
wacje jako sposoby poprawiania realizowanych procesów. Jego usunięcie nieznacznie 
podwyższyłoby współczynnik alfa Cronbacha dla tego wymiaru, zdecydowano jed‑
nak, iż decyzję taką można też podjąć po przeprowadzeniu badań właściwych, nie 
uwzględniając go w ostatecznych analizach. Przeprowadzenie badania pilotażowego 
umożliwiło także upewnienie się o prawidłowości doboru respondentów18, przyję‑
tej metody ankietowania oraz jakości usług świadczonych przez firmę przeprowa‑
dzającą wywiady. Przed przystąpieniem do przeprowadzania wywiadów w ramach 
badania właściwego autor skrócił definicję zdolności do organizacyjnego uczenia 
się przedstawianą respondentom oraz ponownie przeprowadził szkolenie dla ankie‑
terów. Badanie właściwe przeprowadzono techniką CATI + CAWI19, podobnie jak 
w przypadku badań pilotażowych, a respondenci proszeni byli o odniesienie się do 
stwierdzeń za pomocą 7‑stopniowej skali Likerta. Badanie przeprowadzono w roku 
2015 na próbie 138 polskich wzrostowych przedsiębiorstw średniej wielkości20, 21. 

15 W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, niezależnie od formy prawnej zatrudnienia. Z próby 
wykluczono przedsiębiorstwa, w których więcej niż połowa wzrostu zatrudnienia została uzyskana w efekcie 
fuzji i/lub przejęć.

16 Computer Assisted Telephone Interviews oraz Computer Assisted Web Interviews. Pytania były zadawane 
telefonicznie przy równoczesnym wyświetlaniu kwestionariusza na ekranie komputera respondentów, przy 
czym były zapisywane odpowiedzi uzyskane przez ankietera.

17 Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
18 Respondentami były „osoby bezpośrednio podlegające prezesowi (właścicielowi, dyrektorowi naczel‑

nemu) dobrze zorientowane w sprawach organizacyjnych firmy i jej strategii, a w uzasadnionych przypadkach, 
w odniesieniu do wybranych części kwestionariusza, dodatkowo osoby, które dobrze orientują się w poszcze‑
gólnych obszarach – wywiad wielopodmiotowy” (fragment umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym 
we Wrocławiu oraz firmą przeprowadzającą ankietowanie). 

19 Przeprowadzenie wywiadów zlecono ponownie Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
20 W próbie znajdowały się przedsiębiorstwa, które miały status średnich w okresie ostatnich trzech lat. 

Z tego 41 przedsiębiorstw zatrudniało przed trzema laty poniżej 50 osób (zatem stały się przedsiębiorstwami 
średnimi w wyniku wzrostu), a 16 – zatrudniało w momencie badania powyżej 249 osób (czyli stało się 
w wyniku wzrostu przedsiębiorstwami dużymi). 

21 Liczebność próby, operat losowania, odsetek odmów oraz uzyskane wysokie wskaźniki podobieństwa 
struktur dla sektorów działalności, rozkładu procentowego regionów i dynamiki wzrostu pozwalają przyjąć, 
że próba ta była reprezentatywna dla populacji tak zdefiniowanych wzrostowych przedsiębiorstw średniej 
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Po przeprowadzeniu ankietowania ponownie przeprowadzono badanie rzetelności 
skali, na podstawie którego zdecydowano w ostatecznych analizach nie uwzględniać 
jednego stwierdzenia z wymiaru otwartość i eksperymentowanie: firma promuje ekspe-
rymentowanie i innowacje jako sposoby poprawiania realizowanych procesów, podwyż‑
szając nieznacznie współczynnik rzetelności alfa Cronbacha pomiaru tego wymiaru 
do wartości 0,7. Ostatecznie uzyskano następujące współczynniki alfa Cronbacha: dla 
całości skali (15 stwierdzeń) 0,86; dla zaangażowania kierownictwa (5 stwierdzeń) 
– 0,75; dla podejścia systemowego (3 stwierdzenia) – 0,79; dla wymiaru otwartość 
i eksperymentowanie (3 stwierdzenia) – 0,70; dla wymiaru transfer i integracja wie-
dzy (4 stwierdzenia) – 0,72. Są to więc wartości nieznacznie niższe niż deklarowane 
przez autorów skali. W załączniku do artykułu przedstawiono ostatecznie przyjętą 
do analiz wersję narzędzia.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono opis wybranych narzędzi do pomiaru zjawisk związa‑
nych z organizacyjnym uczeniem się. W ocenie autora wszystkie są wartościowymi 
propozycjami, posiadającymi jednak – jak wszystkie narzędzia do pomiaru cech 
ukrytych – ograniczenia i słabości. W przypadku narzędzia omówionego w punk‑
cie 2.1 wątpliwości dotyczą próby, na podstawie której opracowano skalę, mającej 
charakter próby „wygodnej”. Brakuje także informacji nt. wskaźnika rzetelności dla 
całości skali. Nieznane są wskaźniki rzetelności dla poszczególnych wymiarów narzę‑
dzia przedstawionego w punkcie 2.2. Także w tym przypadku wydaje się, iż opra‑
cowano je na próbie, do której badacze mieli „wygodny” dostęp. Narzędzie opisane 
w punkcie 2.3 może budzić niedosyt z uwagi na swoją jednowymiarowość oraz bar‑
dzo krótki opis metodyki. Opis metodyki opracowania narzędzia opisanego w punk‑
cie 2.4 wskazuje z kolei na brak spełnienia wymogów metodyki opracowywania skal 
pomiarowych przeznaczonych dla celów badaniach naukowych. W punkcie 2.6 przy‑
wołano inne propozycje skal będących ciekawymi propozycjami w pewnych oko‑
licznościach i kontekstach, poza badaniami naukowymi. W kontekście powyższych 
uwag Autor dokonał rekomendacji narzędzia opracowanego przez Jerez‑Gomez i in. 
(punkt 2.5), które w jego opinii w najwyższym stopniu spełnia kryteria wyboru okre‑
ślone we Wprowadzeniu. Następnie opisał kolejne kroki prowadzące do przetestowa‑
nia go w warunkach polskich: tłumaczenie, badanie pilotażowe na próbie 85 polskich 
średnich przedsiębiorstw, ocenę rzetelności, badanie właściwe na próbie 138 polskich 

wielkości w Polsce. Więcej informacji na temat próby oraz przesłanek pozwalających przyjęcie założenia o jej 
reprezentatywności znajdzie czytelnik w monografii autorstwa M. Czarneckiego pt. Rozwój organizacyjny 
a problemy wzrostu przedsiębiorstw (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016).
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średnich przedsiębiorstw wzrostowych oraz ponowną ocenę rzetelności. Załącznik 
do artykułu zawiera treść zweryfikowanego w ten sposób narzędzia pomiarowego.
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POMIAR ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ: PRZEGLĄD 
PROPOZYCJI WYBRANYCH AUTORÓW I EMPIRYCZNA 
WERYFIKACJA REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA

Streszczenie

Badacze planujący przeprowadzenie badań związków między zmiennymi organizacyjnymi 
stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wybór metody pomiaru tych zmiennych. 
Organizacyjnemu uczeniu się, jako umiejętności niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa, 
uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej oraz efektywności poświęcono dużo uwagi 
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w literaturze dotyczącej zarządzania. Dużo uwagi poświęcono także opracowaniu narzędzi 
do pomiaru zjawisk z nim związanych. Jednak zamiast empirycznie weryfikować i systema‑
tycznego doskonalić istniejące narzędzia, badacze przedstawiają coraz to nowe propozycje. 
Skutkuje to problemem wyboru spośród wielu istotnie różniących się od siebie, niezweryfi‑
kowanych bądź słabo zweryfikowanych skal. Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie tego 
wyboru osobom planującym ujęcie organizacyjnego uczenia się w swoich modelach badaw‑
czych. Artykuł zawiera opis propozycji wybranych autorów, przedstawienie argumentów 
skłaniających autora do zarekomendowania skali Jerez‑Gomez i in. oraz opis wyników prze‑
prowadzonego dwukrotnie testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw 
średniej wielkości. W załączniku do artykułu przedstawiono tłumaczenie skali na język polski.

Słowa kluczowe: organizacyjne uczenie się; skala pomiarowa; 
narzędzie pomiarowe

ORGANIZATIONAL LEARNING MEASUREMENT: 
LITERATURE REVIEW AND EMPIRICAL VERIFICATION  
OF THE RECOMMENDED MEASUREMENT TOOL

Abstract

In order to test relationships between organization learning and other variables using quan‑
titative methods, we need to measure them. In subject literature a number of instruments 
have been proposed to measure phenomena connected with organization learning, however, 
almost every time researchers try out different instruments that differ significantly from previ‑
ous ones, or attempt to build brand new scales. This results in a wide variety of measurement 
tools whose empirical verification tends to be reduced to a single use. The paper contains 
a description of more interesting measurement instruments in the Author's selection, argu‑
ments in favour and in recommendation of the Jerez‑Gomez et al. scale, as well as a descrip‑
tion of experiments carried out on two samples of Polish companies of medium size tested 
twice with the scale. A translation of the scale from the English language is presented, and 
results of testing with Cronbach's alpha, where both for the scale and for its four dimensions 
satisfactory reliability indices were obtained.

Key words: organizational learning, measurement scale, 
measurement tool, measurement instrument
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Pomiar organizacyjnego uczenia się: przegląd propozycji wybranych autorów...

Załącznik.  Narzędzie do pomiaru zdolności 
do organizacyjnego uczenia się, 
15 stwierdzeń przyjętych przez autora 
do końcowych analiz statystycznych

Wymiar zaangażowanie kierownictwa:
Menadżerowie często angażują pracowników w podejmowanie ważnych decyzji.
Uczenie się pracowników jest postrzegane bardziej jako inwestycja niż jako koszt.
Kierownictwo patrzy przychylnie na przeprowadzanie zmian w celu dostosowywa‑
nia się lub uprzedzania zmian w otoczeniu.
Umiejętność uczenia się przez pracowników jest uznawana za kluczowy czynnik 
sukcesu.
Innowacyjne inicjatywy, które się sprawdzają, są nagradzane.

Wymiar podejście systemowe:
Wszyscy pracownicy znają cele firmy.
Wszyscy dobrze rozumieją, w jaki sposób przyczyniają się do osiągania celów przez 
firmę.
Wszystkie osoby, zespoły, działy, sekcje są współzależne i pracują w sposób skoordy‑ 
nowany.

Wymiar otwartość i eksperymentowanie:
Obserwujemy, co robią inne firmy, oraz adoptujemy praktyki, które są interesujące 
i przydatne.
Doświadczenia i pomysły pochodzące z zewnątrz (od doradców, klientów, firm 
szkoleniowych itp.) postrzegamy jako użyteczne w procesie uczenia się przez firmę.
Możliwość wyrażania opinii i sugestii dotyczących procedur i metod realizacji zadań 
jest częścią naszej kultury organizacyjnej.

Wymiar transfer i integracja wiedzy:
Błędy i porażki są zawsze omawiane i analizowane na wszystkich szczeblach orga‑ 
nizacyjnych.
Pracownicy mają okazję do rozmawiania o nowych pomysłach, projektach i działaniach.
Praca zespołowa jest typowym podejściem do pracy w naszej firmie.
Stosujemy narzędzia (bazy danych, procedury, manuale itp.) umożliwiające zacho‑
wanie i wykorzystanie nabytej wiedzy.




