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Praca doktorska podejmuje problematykę zdolności absorpcyjnej organizacji uczącej 

się. Problematyka zdolności absorpcyjnej jest przedmiotem badań od ponad 20 lat.                                  

W. M. Cohen i D. A. Levinthal jako pierwsi dostrzegli, że zdolność absorpcyjna to 

identyfikacja, asymilacja oraz wykorzystanie wiedzy, która znajduje się w otoczeniu 

organizacji. Wiedzę tę organizacja może wykorzystywać do celów gospodarczych. To także 

umiejętność wypracowania zestawu procedur organizacyjnych i procesów, dzięki którym 

może ona nabyć, przyswoić, przetworzyć i wykorzystać wiedzę w celu uzyskania 

dynamicznych zdolności organizacyjnych. 

Identyfikacja zewnętrznych i zewnętrznych czynników zdolności absorpcyjnej  

w szkołach stanowiła główny cel badań przedstawionych w rozprawie. Dla realizacji celu 

głównego przyjęto następujące cele szczegółowe: teoretyczno-poznawczy, metodologiczny, 

utylitarny. Cel teoretyczno-poznawczy zakłada charakterystykę zależności między 

czynnikami zdolności absorpcyjnej a procesami składowymi zdolności absorpcyjnej. Cel 

metodologiczny dotyczy operacjonalizacji czynników oraz procesów składowych zdolności 

absorpcyjnej. Cel utylitarny zakłada dostarczenie kadrze zarządzającej szkołami wiedzy  

o czynnikach zdolności absorpcyjnej oraz opracowanie dyrektyw kształtowania zdolności 

absorpcyjnej dla decydentów, organów prowadzących oraz kontrolujących szkoły. 

Osiągnięcie zakładanych w pracy celów było możliwe dzięki przeprowadzeniu 

systematycznego przeglądu literatury oraz badań empirycznych. Na potrzeby realizowanych 

założeń badawczych opracowano model badawczy, który dostarcza ram konceptualnych. 

Model ten przedstawia zależności, które zostaną przetestowane empirycznie. Model 

badawczy służy także osiągnięciu celów pracy. Testuje on także zależności opisane 

hipotezami. Model badawczy służy także osiągnięciu celów pracy. Testuje on także 

zależności opisane hipotezami. Model badawczy, przegląd literatury oraz badania pilotażowe 

zakładają weryfikację następujących hipotez:  

H1: Wiedza bazowa wpływa dodatnio na zdolność absorpcyjną. 

H2: Umiejętności pracowników wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. 
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H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. 

H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. 

H5: Potencjalna zdolność absorpcyjna przyczynia się do wykonawczej zdolności 

absorpcyjnej. 

Osiągnięciu celów rozprawy podporządkowany został dobór obiektu badawczego. 

Obiektem badań są szkoły w rozumieniu art. 2 Ustawy o systemie oświaty  

z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). System oświaty 

obejmuje szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. 

W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w okresie od sierpnia 2011 

r. do września 2012 r. Badania empiryczne zostały podzielone na pięć etapów. Etap pierwszy 

został zrealizowany w sierpniu 2011 r. i obejmował realizację badań pilotażowych. Badania 

miały charakter eksploracyjny i stanowiły podstawę do weryfikacji modelu badawczego oraz 

wstęp do dalszych badań nad czynnikami zdolności absorpcyjnej w szkołach. Kolejne badanie  

pilotażowe zostało przeprowadzone w styczniu 2012 r. Jego celem była weryfikacja  

i przetestowanie narzędzia badawczego na większej próbie. Trzecie badanie pilotażowe 

przeprowadzono w marcu 2012 r. Obejmowało kolejne przetestowanie narzędzia 

badawczego. Kwestionariusz ankiety został przekazany, dobranym metodą ekspercką, 

dyrektorom z pięciu następujących typów szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza 

szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna. Właściwe badania zostały 

podzielone na dwa etapy i były prowadzone w dwóch formach: kwestionariusz ankiety 

(n=151) oraz kwestionariusz wywiadu (n=20). 

Układ pracy jest odzwierciedleniem realizacji wyznaczonych celów badawczych. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały przedstawiają wyniki 

systematycznego przeglądu literatury. Rozdział czwarty prezentuje metodykę badań, 

natomiast rozdział ostatni, piąty – wyniki badań empirycznych oraz zalecenia  

i rekomendacje dla kadry kierowniczej.  

Zakończenie pracy zawiera wnioski sformułowane w toku przeglądu literatury oraz 

badań empirycznych, a także kierunki dalszych badań nad zdolnością absorpcyjną. 

Uzupełnienie pracy stanowi bibliografia, wykaz tabel, wykresów oraz schematów, które 

zostały zamieszczone w pracy. Integralną część pracy stanowi aneks, w którym zamieszczono 

wzory kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza wywiadu użyte do badań empirycznych. 

Aneks zawiera także dotychczasową operacjonalizację zdolności absorpcyjnej oraz 

uzyskiwane przez innych badaczy wyniki korelacji. 

Badania zostały objęte honorowym patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Kadry Kierowniczej Oświaty. Przyczyniło się to, w znacznym stopniu, do uzyskania 
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rzetelnego i wyczerpującego materiału badawczego, który pozwolił na analizę statystyczną 

występujących prawidłowości. 

Wyodrębnionymi w toku systematycznego przeglądu literatury oraz badania 

pilotażowego czynnikami zdolności absorpcyjnej są: wiedza bazowa, umiejętności 

pracowników, interakcje z otoczeniem oraz projekty edukacyjne. Czynnik wiedza bazowa 

oraz umiejętności pracowników mogą stanowić jeden czynnik. Dotychczas obydwa te 

czynniki były traktowane rozdzielnie. Badania empiryczne wykazały, że najwyżej ocenianym  

przez respondentów czynnikiem są umiejętności pracowników, natomiast najniższej oceniana 

jest wiedza bazowa. Ma ona najmniejsze znaczenie, jako czynnik zdolności absorpcyjnej. 

Interakcje z otoczeniem są ważniejsze od wiedzy bazowej oraz projektów edukacyjnych, 

natomiast są mniej istotne od umiejętności pracowników. Natomiast czynnik projekty 

edukacyjne jest lepiej oceniany od wiedzy bazowej. Projekty edukacyjne są mniej istotne od 

umiejętności pracowników oraz interakcji z otoczeniem.  

 Zdolność absorpcyjna jest pojęciem złożonym. Sugeruje się, że procesy składowe 

ujmowane były rozdzielnie. Sprawne zarządzanie procesami składowymi przyczynia się do 

maksymalnej wydajności absorpcyjnej. Wtedy to organizacja jest w stanie odnawiać swoją 

wiedzę z uwzględnieniem uzyskania korzyści z jej późniejszej eksploatacji. Przeprowadzona 

analiza korelacji ujawniła występowanie silnej zależności dodatniej pomiędzy potencjalną  

i wykonawczą zdolnością absorpcyjną. Potencjalna zdolność absorpcyjna przyczynia się do 

wykonawczej zdolności absorpcyjnej. 

Wskazuje się, że czynniki zdolności absorpcyjnej wpływają na procesy składowe 

zdolności absorpcyjnej. Wyniki badań potwierdzają istnienie zależności i związku pomiędzy 

czynnikami a zdolnością absorpcyjną oraz pomiędzy potencjalną a wykonawczą zdolnością 

absorpcyjną. Związek korelacyjny był statystycznie istotny. Potencjalna i wykonawcza 

zdolność absorpcyjną są ze sobą silnie skorelowane. Stanowi to o tym, że organizacja nie 

może wykorzystywać wiedzy bez uprzedniego przyjęcia nowej wiedzy.  

Zdolność absorpcyjna stanowi sekwencję następujących po sobie zależności.  

Wskazuje się na cztery procesy składowe, które odnoszą się do: identyfikowania, 

asymilowania, internalizowania oraz wykorzystywania nowej wiedzy. W toku badań 

empirycznych dostrzeżono brak świadomości respondentów na temat mechanizmu 

przenikania wiedzy do organizacji. Respondenci pozyskują wiedzę bez świadomości na temat 

powodów oraz przyczyn tego stanu rzeczy. Istnieje konieczność uzupełnienia procesów 

składowych zdolności absorpcyjnej o dwa nowe: wchłanianie i pochłanianie. Resorpcja jest 

procesem przenikania nowej wiedzy do organizacji, natomiast absorpcja jest procesem 

wnikania do wnętrza nowej wiedzy. Organizacja ucząca się powinna mieć świadomość 
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momentu przenikania oraz wnikania nowej wiedzy. Nieświadomość może spowodować, że do 

organizacji przedostanie się wiedza bezużyteczna, która może jej zaszkodzić.  

Podsumowanie powyższych rozważań stanowiły wskazówki dla kadry zarządzającej 

oraz nadzorującej szkoły. Punkt wyjścia stanowiło stwierdzenie, że badania nad zdolnością 

absorpcyjną oraz czynnikami wpływającymi na nią przyczyniać się mogą do zrozumienia,  

w jaki sposób i dlaczego organizacje mogą pozyskiwać i przyswajać nową zewnętrzną 

wiedzą. Istotna jest także odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre organizacje mogą 

pozyskiwać, a inne zaś nie mogą. Wskazuje się na odpowiedni klimat dla rozwoju zdolności 

absorpcyjnej, ujęty w strategii wiedzy. Obrana strategia wiedzy zakłada zmiany strategiczne, 

które mogą prowadzić do rekonfiguracji istniejących zasobów i dostosowanie ich do 

organizacji. Badania wykazały, że istotne jest świadome rozwijanie odpowiednich elementów 

zdolności absorpcyjnej, co może podwyższyć jej efektywność.  

Procedura badawcza nakazuje wskazać ograniczenia przeprowadzonych badań, 

albowiem wyniki nie są ostateczne, uniwersalne czy też słuszne. Ograniczenia 

przeprowadzonych badań dotyczą dwóch kwestii: próby badawczej oraz operacjonalizacji.  

Ze względu na trudności w dotarciu do licznej grupy szkół, badania przeprowadzono na 

próbie dobranej w sposób losowy. Dodatkowo ograniczenie w badaniach stanowiła 

operacjonalizacja. W przypadku operacjonalizacji zdolności absorpcyjnej jest to o tyle trudne, 

że dotychczasowe badania nad zdolnością absorpcyjną były fragmentaryczne  

i oparte o jedną metodę. Jednakże istniała konieczność wypracowania nowych miar, które 

uwzględniają specyfikę instytucji szkolnictwa. Celem przeprowadzonej operacjonalizacji było 

stworzenie definicji operacyjnych i dalej określenie procedur pomiaru wartości zmiennych. 

Następowało to poprzez tworzenie obrazu zmiennej oraz dobór odpowiednich wskaźników.  

 Przyszłe badania dotyczące zdolności absorpcyjnej powinny być prowadzone  

z wykorzystaniem i połączeniem obydwu metod: metod ilościowych i jakościowych. Pozwoli 

to na wypracowanie nowych konstruktów i zależności, które dalej można poddać testowaniu 

ilościowemu. Można dzięki temu zminimalizować wpływ negatywnych stron metodyki badań 

jakościowych oraz ilościowych. Za interesujące poznawczo i badawczo można uznać 

rozszerzenie badań nad kwestią zdolności absorpcyjnej – albowiem wydaje się ona jednym  

z najważniejszych wyznaczników identyfikowania, asymilowania, internalizowania oraz 

wykorzystywania nowej wiedzy. Sama wiedza jednak na ten temat nie wystarczy. Istotna jest 

znajomość narzędzi, które mogą być osadzone w specyfice danej organizacji. Dalsze badania 

powinny uwzględnić nowe, wskazane przez autorkę, procesy składowe: wchłaniania  

i pochłanianie oraz znaczenie pracowników w zdolności absorpcyjnej, a także zasadność 

redukcji procesów składowych asymilacja i internalizacja do jednego, łączącego procesu 
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składowego, który ujmie wszystkie atrybuty.  

Sugeruje się rozszerzenie badań na identyfikacją innych, niż już zawartych  

w literaturze, czynników, przebadanie ich zależności pomiędzy zdolnością absorpcyjną. Może 

to pozwolić na wypracowanie możliwości jego rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności. 

Potrzeba zwrócenia uwagi na ten obszar badawczy wynika z przekonania, że zdolność 

absorpcyjna przyczynia się do uczenia się organizacji. 

 

 

 

Katowice, 28 kwietnia 2013 r. 

 

 

 

 

 


