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Wprowadzenie 

Zaangażowanie organizacyjne jest przeważnie uznawane jako jeden z czynni-

ków poprawy wydajności i wyników organizacji (Wagner, Harter, 2006; Mac-

Leod, Clarke, 2009). Jednocześnie stwierdzono, że zaangażowanie organizacyjne 

prowadzi do usprawnienia obsługi klientów, kształtowania innowacyjności orga-

nizacyjnej, zmniejszenia absencji i ilości zachorowań pracowników, wzrostu ich 

lojalności wobec pracodawcy, a także zwiększenia kreatywności i identyfikacji 

z celami organizacji (Balay, 2007). Zaangażowanie organizacyjne jest brane pod 

uwagę jako instrument identyfikacji pracowników z organizacją (Riketta, Dick, 

2005) oraz ich gotowości do podejmowania wysiłków na rzecz pomagania innym 

i odpowiedzialności za ich pracę (Chang i in., 2013). Łączone jest także z poprawą 

poziomu uczenia się pracowników oraz organizacji (Dharmanegara, 2016).  

Najnowsze badania nad zaangażowaniem organizacyjnym sugerują, że zaan-

gażowanie organizacyjne odgrywa kluczową rolę w dzieleniu się wiedzą (Bah-

ramzadeh, 2012; Demirel, Goc, 2013; Razzaq i inni, 2018). Uznaje się, że dzie-

lenie się wiedzą wymaga poza czynnikami organizacyjnymi, między innymi 

czynników motywacyjnych i behawioralnych, w tym integracji pracowników 

z celami organizacji (Kożuch, Lenart-Gansiniec, 2016). Mimo to w literaturze 

brakuje prac wyjaśniających i pozwalających zrozumieć znaczenie zaangażowa-

nia organizacyjnego dla dzielenia się wiedzą. Po pierwsze, chociaż dotychczas 
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akademicy analizowali znaczenie zaangażowania organizacyjnego dla dzielenia 

się wiedzą, to istniejący stan wiedzy na ten temat jest fragmentaryczny i rozpro-

szony. Badania prowadzone były z perspektywy korporacji, uczelni oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest, aby dokonać inwentaryzacji 

dotychczasowych ustaleń innych badaczy, aby na tej podstawie określić kluczo-

we tematy przyszłych badań. Po drugie, zaangażowanie organizacyjne jest nie-

jednokrotnie różnie interpretowane, badane i określane. Pojawiają się problemy 

semantyczne związane z wysokim poziomem zróżnicowania konceptualizacji 

i operacjonalizacji zaangażowania organizacyjnego (Łaguna i in., 2015). 

Celem rozdziału jest identyfikacja dotychczasowych badań nad znaczeniem 

zaangażowania organizacyjnego dla dzielenia się wiedzą. Dla realizacji celu wy-

korzystano metodykę systematycznego przeglądu literatury (Czakon, 2013). Lite-

ratura przedmiotu została wyselekcjonowana w oparciu o zagraniczne naukowe 

bazy danych, jak: Ebsco, Elsevier, Proquest, Scopus i Web of Science. Łącznie 

analizie poddano 69 artykułów anglojęzycznych opublikowanych od 1997 roku do 

22 listopada 2018 roku.  

Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej zdefiniowano zaangażowa-

nie organizacyjne i dzielenie się wiedzą. Część druga zawiera metodykę badań. 

W części ostatniej, trzeciej zamieszczono dotychczasowe ustalenia w zakresie 

znaczenia zaangażowania organizacyjnego dla dzielenia się wiedzą. Rozważania 

zakończono podsumowaniem, w którym omówiono implikacje, kluczowe obsza-

ry przyszłych kierunków badań oraz ograniczenia przeprowadzonych badań. 

Podstawy teoretyczne 

Zaangażowanie organizacyjne 

Zaangażowanie organizacyjne wiąże się z indywidualnym przywiązaniem pra-

cownika do organizacji i identyfikacji z nią (Porter i in., 1974), indywidualnymi 

jego dyspozycjami do włączania się w działania pozwalające na realizację celu 

(Becker, 1960). Związane jest także z przywiązaniem do pełnionej roli zawodowej 

(Kahn, 1990). Definiowane jest jako rezultat zaangażowania pracownika, który 
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określa podejście do organizacji i siłę więzi pracownika z zatrudniającą go firmą 

(Saks, 2006). To także stan, w którym pracownik identyfikuje się z konkretną 

organizacją i jej celami i chciałby utrzymać członkostwo w tej organizacji (Tolen-

tino, 2013). 

Zaangażowanie organizacyjne traktuje się bardzo często jako jeden z głów-

nych obszarów efektywności zespołów pracowniczych, a jego poziom jako 

miernik skuteczności zarządzania tymi zespołami (Steinerowska, 2015). Prowa-

dzi to do pozytywnych efektów dla organizacji, do których należą między inny-

mi jakość i efektywność działania (Tolentino, 2013), uczenie się pracowników 

(Xanthopoulou i in., 2009), ale także obniżenie kosztów operacyjnych organiza-

cji. Wysoki poziom tego zaangażowania poprawia wskaźnik retencji pracowni-

ków, ich satysfakcji (Dharmanegara, 2016) i warunkuje powodzenie przedsię-

wzięć w trudnych warunkach reorganizacji organizacji oraz poprawia jej wyniki 

finansowe (Steinerowska, 2015). Zaangażowanie organizacyjne jest pojęciem 

złożonym i zależnym od wielu różnorodnych czynników, ze szczególnym 

uwzględnieniem wiedzy pracowników (Jaramillo in., 2005; Lee-Kelley i in., 

2007; Smith, Rupp, 2002). 

Dzielenie się wiedzą  

Dzielenie się wiedzą definiowane jest jako dostarczanie lub otrzymanie in-

formacji zadaniowej, know-how i informacji zwrotnej dotyczącej produktu lub 

procedury (Cummings, 2004), proces wymiany wiedzy w organizacji (Lilleoere, 

Hansen, 2011; Saint-Onge, 1996), aby zapewnić rozpowszechnianie wiedzy 

w całej organizacji (Grant, 1996). To także proces skoncentrowany na eksploat-

acji istniejącej wiedzy i polegający na identyfikacji istniejącej i dostępnej wie-

dzy, w taki sposób, aby ją przekazać i zastosować w celu lepszego, szybszego 

lub tańszego wykonania konkretnego zadania (Christensen, 2007). Dzielenie się 

wiedzą definiowane jest także jako dostarczanie informacji związanej z zada-

niem lub know-how, aby pomóc innym, a także aby współpracować z innymi 

w rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu nowych pomysłów lub wdrażaniu 

polityki i procedur (Wang, Noe, 2010).  
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Dzielenie się wiedzą jest uznawane za „rdzeń kręgowy” tworzenia wiedzy 

(Qureshi, Evans, 2013) i jej rozwijania (Dixon, 2000), co ma prowadzić do opty-

malnej wydajności organizacji i jej konkurencyjności (McNeish, Mann, 2010; 

Mishra, Bhaskar, 2011). Ponadto, dzielenie się wiedzą umożliwia i zwiększa 

transfer wiedzy (McNeish, Mann, 2010; Qureshi, Evans, 2013) oraz zdolność 

absorpcyjną firmy (Cohen, Levinthal, 1990; Qureshi, Evans, 2013; Zahra, George, 

2002). 

Dzielenie się wiedzą stanowi typową sytuację współzależności, w której 

osiągnięcie pożądanych celów i efektów zależy nie tylko od działań własnych, 

lecz także od działań pozostałych członków organizacji, a postawy i zachowania 

osób dzielących się wiedzą odgrywają ważną rolę, zarówno dla poszczególnych 

członków organizacji oraz dla organizacji jako całości (Rudawska, 2013). Dla 

członków organizacji pozytywnymi efektami mogą być satysfakcja z posiadanej 

wiedzy, którą mogą się dalej dzielić, zaangażowanie w wiedzę, umiejętność 

tworzenia nowej wiedzy, co prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości 

oraz motywacji (Michalik, 2018). Natomiast z perspektywy całej organizacji 

dzielenie się wiedzą prowadzi do wzrostu upowszechnienia wiedzy w organiza-

cji, a większa wspólna wiedza umożliwia współpracę pomiędzy członkami or-

ganizacji, powiększając istniejące w organizacji zasoby wiedzy. 

Metodyka badawcza 

Metodyka systematycznego przeglądu literatury została przeprowadzona przy 

uwzględnieniu siedmiu następujących etapów (Czakon, 2016): (1) określenie celu 

badań, (2) wyłonienie literatury przedmiotu, (3) selekcja publikacji, (4) opracowa-

nie baz danych publikacji, (5) analiza bibliometryczna, (6) analiza frekwencyjno-

ści i analiza treści oraz (7) sporządzenie raportu.  

W celu zidentyfikowania prac naukowych poświęconych znaczeniu zaangażo-

wania organizacyjnego dla dzielenia się wiedzą dokonano przeglądu artykułu 

w czasopismach naukowych dostępnych w międzynarodowych baz danych: Eb-

sco, Proquest, Scopus, Web of Science i Google Scholar. Słowa klucze, które 
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zastosowano w celu przeszukiwania baz danych to: „organizational commitment” 

lub „organizational engagement” oraz „knowledge sharing”. W rezultacie prze-

szukiwania tychże baz uzyskano łącznie ponad 200 tysięcy publikacji. W dalszej 

kolejności na zidentyfikowane artykuły nałożono następujące ograniczenia: 

(1)  pełnotekstowe, recenzowane publikacje, (2) „organizational commitment” lub 

”organizational engagement” i „knowledge sharing” w tytule, abstrakcie, słowach 

kluczowych. Wyeliminowano także publikacje dublujące się, recenzje, książki, 

rozdziały w książkach, dysertacje oraz materiały pokonferencyjne. Stąd poszuki-

wania zawężono dodatkowo do czasopism z zakresu nauk o zarządzaniu. Nałożo-

no kolejne ograniczenie. Przeanalizowano abstrakty wyselekcjonowanych artyku-

łów w celu odnalezienia publikacji o charakterze empirycznym. Szczegółowe 

wyniki kolejnych etapów selekcji przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Etapy, kryteria i wyniki selekcji artykułów w ramach systematycznego 
przeglądu literatury 

Kryteria wyszukiwania 
Bazy danych wraz z liczbą zidentyfikowanych artykułów 

Ebsco Proquest Scopus Web of 
Science 

Google 
Scholar 

Łączna liczba publikacji doty-
czących „organizational com-
mitment” lub „organizational 
engagement” 

50581 289736 84616 27503 - 

„Organizational commitment” 
lub „organizational engagement” 
– tytuł, abstrakt, słowa kluczowe 

9233 404 6693 4867 - 

„Organizational commitment” 
lub „organizational engagement” 
oraz „knowledge sharing” – 
tytuł, abstrakt, słowa kluczowe 

4500 356 520 212 - 

Pełnotekstowe, recenzowane 
publikacje naukowe 

3329 120 396 135 - 

Obszar nauki o zarządzaniu 68 68 114 110 35 
Po usunięciu dublujących się 
publikacji 

123 

Po weryfikacji abstraktów, tytu-
łów oraz obszaru badawczego 

69 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyniki badań 

W tej części przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy systematyczne-

go przeglądu 69 zidentyfikowanych prac naukowych. Początki koncepcji zaan-

gażowania organizacyjnego sięgają lat 60., kiedy to Becker uznał to pojęcie za 

niepisany kontakt pomiędzy pracownikami a organizacją. Teoria Beckera łączy 

zaangażowanie organizacyjne z dobrowolnością obrotu handlowego. Ujęcie to 

jednak nie znalazło wielu orędowników i ostatecznie zostało porzucone. Dopiero 

praca Meyera i Allena z 1991 roku zapoczątkowała stopniowy wzrost zaintere-

sowania problematyką dotyczącą zaangażowania organizacyjnego. Zapropono-

wali oni trzy wymiary zaangażowania organizacyjnego, a mianowicie: norma-

tywne, afektywne oraz trwania. Tak więc zaangażowanie jest postrzegane przez 

nich jako odzwierciedlające afektywną orientację w kierunku organizacji, uzna-

nie kosztów związanych z opuszczeniem organizacji i moralnym obowiązkiem 

pozostania w organizacji.  

Kolejne lata przyniosły nowe ujęcia zaangażowania organizacyjnego. Od te-

go czasu liczba publikacji poświęcona zaangażowaniu organizacyjnym zaczęła 

stopniowo wzrastać, przy czym największa liczba publikacji, bo 53 artykuły, 

przypadała na lata 2012-2018. Należy jednak wskazać na trzy podejścia do kon-

ceptualizacji zaangażowania organizacyjnego: 

1. Behawioralne, gdzie łączono zaangażowanie organizacyjne z teorią giełdo-

wą i zakładów typu side-bet oraz kosztami pozostania w organizacji. Spro-

wadza się do tego, że dana osoba osiąga stan lub pozycję zaangażowania 

w wyniku wykonywania czynności zachowawczych, a więc zachowań, któ-

re w rezultacie powodują, że późniejsze odwrócenie pozycji lub wycofanie 

się z jakiegoś działania będzie trudne lub niemożliwe. 

2. Atrybucyjne, gdzie następuje koncentracja na aspektach moralnych i ak-

tywnym uczestnictwie w celach organizacji. W związku z tym zaanga-

żowanie organizacyjne jest konceptualizowane jako stan, w którym jed-

nostka identyfikuje się z daną organizacją i jej celami. 
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3. Psychologiczne, które odnosi się do procesu identyfikacji i poświęcenia 

przez pracownika własnej energii do celów organizacji, zaangażowania 

w świat pracy, organizację i jej wartości, cele, w wykonywany zawód, ka-

rierę, co wiąże się z przejawami silnej etyki pracy.  

W odniesieniu do powyższego, należy podkreślić, że wśród badaczy nie ma 

również jednomyślności w sprawie nazewnictwa zaangażowania organizacyjnego. 

Akademicy zamiennie używają określenia „commitment” i „engagement”. Prze-

prowadzona systematyczna analiza literatury wskazuje, że określenie „commit-

ment” jest dominującym (63 publikacje).  

W wyniku przeprowadzonej analizy frekwencyjności, zidentyfikowano najczę-

ściej pojawiające się zmienne, które są zestawiane z pojęciem zaangażowania orga-

nizacyjnego, a szczegółowiej są to: wiedza, praca, zarządzanie, przywództwo, płyn-

ność kadr (rysunek 1). 

Rysunek 1. Analiza frekwencyjności zmiennych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Dotychczas w literaturze przedmiotu zaangażowanie organizacyjne było roz-

patrywane z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności 
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analizowano relacje pomiędzy zaangażowaniem organizacyjnym a satysfakcją 

z pracy ( 8 publikacji, np. Westover i in., 2010; Joung i in., 2015; Ahmad, 2018), 

wydajnością pracowników – 5 publikacji (przykładowo: Razzaq i in., 2018; Chat-

zoudes i in., 2015; Kashefi i in., 2013), intencją opuszczenia organizacji – 9 publi-

kacji (przykładowo: Nazir i in., 2016; Cho, Huang, 2012; Loi i in., 2006) oraz 

przywództwem transformacyjnym – 7 artykułów (przykładowo: Joo i in., 2012; 

Stinglhamber, 2015; Peachey i in., 2014). Pozostałe zmienne, występujące w ana-

lizowanych publikacjach koncentrują się klimacie i kulturze organizacyjnej, kli-

macie etycznym, sprawiedliwości organizacyjnej, zaufaniu, wypaleniu zawodo-

wym, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zachowaniach organizacyjnych.  

W przeanalizowanych pracach zaangażowanie organizacyjne stanowiło 

głównie zmienną zależną (28 publikacji), jako zmienna niezależna zaangażowa-

nie organizacyjne zostało ujęte w 14 publikacjach, natomiast 10 badaczy wyko-

rzystało zaangażowanie organizacyjne jako zmienną pośredniczącą, stanowiącą 

moderator taki jak: intencja odejścia, negatywne emocje w pracy, poziom jako-

ści obsługi klientów czy skutki strategii zarządzania środowiskowego. 

Analiza treści artykułów wykazała, że ponad 85% publikacji dotyczących za-

angażowania organizacyjnego ma charakter empiryczny, przy czym w ponad 

96% spośród nich badacze sięgali po ilościowe metody badań, w szczególności 

kwestionariusze ankiet autorstwa Meyer i Allen. Zarówno w przypadku pomiaru 

zaangażowania organizacyjnego oraz dzielenia się wiedzą kwestionariusze an-

kietowe były prowadzone w sposób liniowy oraz były to badania jednorazowe, 

pozwalające na ocenę relacji pomiędzy badanymi zmiennymi w jednym, okre-

ślonym czasie.  

Eksploracja publikacji wykazała, że dotychczasowe badania nad zaangażowa-

niem organizacyjnym prowadzone były w różnych sektorach i typach organizacji. 

W analizowanych publikacjach najczęściej badania prowadzone były w firmach 

konsultingowych, sektorze bankowym, opieki zdrowotnej, usług gastronomiczno-

hotelarskich oraz edukacji. W odniesieniu do edukacji, badania prowadzone 

były w podmiotach szkolnictwa wyższego oraz szkołach powszechnych, gdzie 
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w tym ostatnich dzielenie się wiedzą ujęte zostało jako jeden z procesów za-

rządzania. Pozostałe branże reprezentowane w badaniach, koncentrują się wokół 

przemysłu ciężkiego oraz sektora IT, badania prowadzono także pośród pracow-

ników zatrudnionych w wielu organizacjach, należących do różnych branż.  

Analiza treści artykułów zgromadzonych podczas systematycznego przeglądu 

literatury wykazała, że dzielenie się wiedzą stanowiło zmienną zależną w 5 przy-

padkach, gdzie był badany wpływ zaangażowania organizacyjnego na dzielenie 

się wiedzą, w jednym z artykułów zaangażowanie organizacyjne oraz dzielenie się 

wiedzą stanowiły zmienne zależne od kultury uczenia się oraz dialogu (Malik, 

Garg, 2017), natomiast inna grupa badaczy potraktowała zaangażowanie organi-

zacyjne oraz dzielenie się wiedzą jako czynniki warunkujące satysfakcję z pracy 

(Najeeb i in., 2018). 

Szczegółowa analiza treści prac zgromadzonych w bazie literaturowej, łączącej 

zaangażowanie organizacyjne oraz dzielenie się wiedzą pozwoliła na stwierdzenie 

różnorodności w podejściu badaczy. Po pierwsze, uznaje się, że dzielenie się wiedzą 

wymaga poza czynnikami organizacyjnymi, między innymi czynników motywacyj-

nych i behawioralnych, w tym integracji pracowników z celami organizacji (Ko-

żuch, Lenart-Gansiniec, 2016). Po drugie, najnowsze badania nad zaangażowaniem 

organizacyjnym sugerują, że zaangażowanie organizacyjne odgrywa kluczową rolę 

w dzieleniu się wiedzą (Bahramzadeh, 2012; Demirel, Goc, 2013; Razzaq i in., 

2018). Przykładowo, badacze wskazują, że jeden z wymiarów zaangażowania 

organizacyjnego – zaangażowanie afektywne, czyli emocjonalne przywiązanie 

jednostki do miejsca pracy, wpływa na dzielenie się wiedzą (Casimir i in., 

2012). Nieliczne badania wykazują na pozytywne związki zaangażowania orga-

nizacyjnego z dzieleniem się wiedzą (Hislop, 2002). Po trzecie, zaangażowanie 

organizacyjne uznawane jest za zmienną pośredniczącą w relacji między predyk-

torami dzielenia się wiedzą a dzieleniem się wiedzą (Tangaraja i in., 2016) oraz 

zmienną wyjaśniającą dzielenie się wiedzą (Van den Hooff i in., 2003). Po 

czwarte, w literaturze przyjmuje się także, że brak zaangażowania organizacyj-

nego może stanowić jedną z barier dzielenia się wiedzą (SamGnanakkan, 2010).  
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Zakończenie 

Przeprowadzony systematyczny przegląd literatury pozwolił osiągnąć cel po-

stawiony w niniejszym rozdziale, a mianowicie zidentyfikować dotychczasowe 

badania nad znaczeniem zaangażowania organizacyjnego dla dzielenia się wie-

dzą. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wysunięcie czterech wniosków. Po 

pierwsze, począwszy od 2012 roku obserwuje się wzrost zainteresowania pro-

blematyką zaangażowania organizacyjnego. Dotychczasowe analizy prowadzo-

ne były przy uwzględnieniu jednej z trzech konceptualizacji zaangażowania 

organizacyjnego takiej jak: behawioralna, atrybucyjna lub psychologiczna. Do-

strzec można także zamieszanie semantycznie, bowiem naprzemiennie badacze 

używają dla nazwania zaangażowania organizacyjnego słowa „commitment” 

oraz „engagement”, z przewagą tego pierwszego. 

Po drugie, zazwyczaj zaangażowanie organizacyjne rozpatrywane jest jako 

narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które prowadzi do wzrostu satysfakcji 

pracowników z wykonywanej pracy, ich wydajności bądź zmniejszenia fluktua-

cji kadr.  

Po trzecie, najnowsza literatura przedmiotu, począwszy od 2002 roku łączy 

zaangażowanie organizacyjne z dzielenie się wiedzą. Jednak dotychczasowe 

badania w tym zakresie prowadzone były głównie z perspektywy szkół wyż-

szych. Pojawiają się także rekomendacje, że zaangażowanie organizacyjne ma 

znaczenie w kontekście szkolnictwa powszechnego.  

Po czwarte, analiza treści artykułów wykazała, że badacze sięgali zazwyczaj 

po metody ilościowe, w szczególności prowadzili badania z wykorzystaniem 

kwestionariuszy ankiet. 

Wnioski z przeprowadzonych analiz mają charakter aplikacyjny. Mogą po-

służyć kadrze kierowniczej placówek szkolnych dążących do kształtowania 

dzielenia się wiedzą. Istotne jest tu stymulowanie pracowników do rozwoju, 

doskonalenia się, wzrostu motywacji oraz zaangażowania w proces dzielenia się 

wiedzą, bowiem proces ten powinien stanowić jeden z elementów zarządzania. 
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Przeprowadzone badania mają swoje ograniczenia. Przede wszystkim wyni-

kają one z ograniczeń samej metody systematycznego przeglądu literatury, 

w szczególności sięgnięcia przez badaczy jedynie po publikacje anglojęzyczne, 

przy pominięciu w analizach książek i publikacji pokonferencyjnych. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że zaangażowanie organizacyjne oraz 

dzielenie się wiedzą są tymi obszarami badawczymi, które znajdują się w cen-

trum zainteresowania naukowców, lecz wciąż wymagają prowadzenia kolejnych 

studiów wyjaśniających. Relacja pomiędzy zaangażowaniem organizacyjnym 

a dzieleniem się wiedzą jest obszarem uznanym za istotny, lecz wymagającym 

pogłębienia i poszerzenia istniejącej wiedzy, co pozwoli na promocję tej relacji 

do następnego etapu, w którym zaangażowanie organizacyjne oraz dzielenie się 

wiedzą nie są rozpatrywane jako zjawisko typu „jeden rozmiar dla wszystkich”, 

ale jako kwestia warunkowa i kontekstowa (Najeeb in., 2018).  

Wyniki przeprowadzonego systematycznego przeglądu literatury mogą sta-

nowić punkt wyjścia do dalszych analiz związanych w szczególności z empi-

ryczną weryfikacją znaczenia zaangażowania organizacyjnego dla dzielenia się 

wiedzą, tak istotnych w punktu widzenia placówek szkolnych i stawianych im 

wymagań i oczekiwań. 
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