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Artykuï przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wĂród ekspertów ds. komunikacji wewnÚtrznej
i intranetu na temat postrzeganego w ich praktyce oddziaïywania portali intranetowych na zarzÈdzanie
wiedzÈ w organizacjach. Zdaniem ekspertów-respondentów portale intranetowe najsilniej oddziaïywajÈ
na transfer wiedzy i wykorzystywanie wiedzy, a w mniejszym, ale zauwaĝalnym stopniu na ewaluacjÚ
i rozwój wiedzy, innowacyjnoĂÊ w organizacji i motywowanie do dzielenia siÚ wiedzÈ. Paradoksalnie,
zdaniem ekspertów wpïyw portali intranetowych jest marginalny na sfery: zwiÚkszanie kompetencji pracowników oraz identyfikowanie wiedzy.
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This article presents the results of a survey performed among experts in internal communications and
intranet on the perceived impact of intranet portals on knowledge management in their organizations.
According to responding experts, the strongest impact of intranet portals is observed on knowledge
transfer and knowledge usage, and weaker – but noticeable – on knowledge evaluation and development,
innovation in organization and motivation to share knowledge. Paradoxically enough, experts say the
impact of intranet portals is marginal in increasing employees’ competence and knowledge identification.
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1. Wprowadzenie
W odróĝnieniu od portali internetowych dziaïajÈcych w przestrzeni
WWW, portale intranetowe sÈ portalami korporacyjnymi dla pracowników
danej organizacji.
Gïównym motywem wdraĝania portali intranetowych jest uïatwienie
wykonywania bieĝÈcych zadañ przez pracowników, a ponadto uïatwienie
dostÚpu do informacji (elektronicznej) zwiÈzanej z realizowanymi zadaniami,
uïatwienie komunikacji pomiÚdzy zespoïami lub pracownikami przebywajÈcymi w róĝnych lokalizacjach oraz budowanie spoïecznoĂci pracowniczych.
Dodatkowo w organizacjach oferujÈcych produkty i usïugi nasycone
wiedzÈ (ang. knowledge-intensive products and services) portale intranetowe
majÈ wspomagaÊ rozwój procesów zarzÈdzania wiedzÈ poprzez umoĝliwianie
pracownikom dostÚpu do informacji, utrwalanie oraz transfer wiedzy oraz
uïatwianie jej wykorzystania we wszelkich procesach biznesowych organizacji
(Sikorski, 2005; Sikorski, 2007).
W dalszej perspektywie moĝna zaïoĝyÊ, ĝe rozwój procesów z wykorzystaniem portali intranetowych przyczynia siÚ do rozwoju kapitaïu intelektualnego organizacji, jednakĝe jest to silnie uzaleĝnione od specyfiki danej
organizacji i uwarunkowane wieloma lokalnymi czynnikami organizacyjnymi
i kulturowymi.
Literatura dotyczÈca funkcjonowania portali intranetowych w polskich
przedsiÚbiorstwach jest doĂÊ skromna, a opublikowane dotÈd badania sÈ
nieliczne1 i poza pracÈ Ziemby (2008) brak jest w zasadzie publikacji zwartych na ten temat.
Z tego powodu w niniejszym badaniu2 podjÚto próbÚ okreĂlenia oddziaïywania portali intranetowych na zarzÈdzanie wiedzÈ w wybranych polskich
organizacjach.

2. Model oddziaïywania: portal intranetowy – zarzÈdzanie wiedzÈ
2.1. Plan badania
Gïównym celem badania byïa próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,
jakie czynniki zwiÈzane z funkcjami i uĝytkowaniem portali intranetowych
mogÈ wpïywaÊ na rozwój zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego
wb organizacjach.
Obiektem badañ byïy szeroko rozumiane organizacje usïugowe (w tym
handlowe, finansowe, informatyczne, administracyjne) dostarczajÈce usïugi
nasycone wiedzÈ i informacjÈ. Dokïadny opis zastosowanej metodyki badawczej podaje praca FazlagiÊa, Sikorskiego i Sali (2014).
Zaïoĝono, ĝe zasadnicza czÚĂÊ danych bÚdzie pochodziÊ z wnÚtrza badanych
organizacji i bÚdzie pozyskiwana bezpoĂrednio od specjalistów/menedĝerów
ds. portali intranetowych lub komunikacji wewnÚtrznej. Aby przeprowadziÊ
ocenÚ wpïywu elementów skïadowych portali intranetowych na rozwój zarzÈ102
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dzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego w organizacjach, naleĝaïo okreĂliÊ
podstawowe elementy skïadowe (czynniki wpïywu) zwiÈzane:
– z jednej strony – z konstrukcjÈ, funkcjami i uĝytkowaniem portalu intranetowego,
– z drugiej strony – z procesami zarzÈdzania wiedzÈ, na które portal intranetowy moĝe oddziaïywaÊ.
Na dalszym etapie prac nastÈpiïo okreĂlenie postrzeganego wpïywu zidentyfikowanych czynników na rozwój zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego wb organizacjach.
W panelu eksperckim realizowanego badania uczestniczyli konsultanci
i praktycy, a jego wyniki zawieraïy zagregowane doĂwiadczenia z ich prac
projektowych, wdroĝeniowych, analitycznych i doradczych, zweryfikowane
poprzez zespoïowe dyskusje, gry symulacyjne, analizy oraz techniki graficzne
(metaplan, sortowanie kart, SSM) wykorzystane podczas prac zespoïu.
Poniewaĝ cele badania dotyczyïy bardziej identyfikacji czynników wpïywu
(co? jak? w jaki sposób?) niĝ okreĂlenia iloĂciowego charakteru tych zjawisk
(jak wiele? jak czÚsto? w jakim stopniu?), jako adekwatne do tej sytuacji
stosowane byïy przede wszystkim metody i techniki badañ jakoĂciowych.
Tam, gdzie to moĝliwe, zostaïa równieĝ zastosowana analiza iloĂciowa lub
pseudoiloĂciowa, o ile pozwalaï na to charakter zebranych danych.

2.2. Model warstwowy portalu intranetowego
Jako punkt wyjĂcia w pracach analitycznych zidentyfikowano dwa wymiary
operacyjne zwiÈzane z jakoĂciÈ, sposobem i zakresem operowania portali
intranetowych:
– wymiar funkcjonalny (projektowy) – zakres funkcji i ich dopasowanie
do potrzeb uĝytkowników,
– wymiar utrzymania (zarzÈdzania i rozwoju) – sposób utrzymania intranetu
zgodny z potrzebami uĝytkowników i specyfikÈ procesów biznesowych
organizacji.
W tym celu, przeprowadziwszy identyfikacjÚ obszarów komunikacji
wewnÚtrznej w przedsiÚbiorstwie oraz typowych obszarów funkcjonalnych
portali intranetowych, moĝna byïo nastÚpnie przeprowadziÊ identyfikacjÚ
obszarów operacyjnych zwiÈzanych z uĝytkowaniem portali intranetowych.
W efekcie tych prac powstaï model wynikajÈcy z:
– obserwacji, analiz i uogólnienia rzeczywistych doĂwiadczeñ zwiÈzanych
z funkcjonowaniem portali intranetowych w przedsiÚbiorstwach,
– prac projektowych i wdroĝeniowych zebranych przez ekspertów i praktyków podczas tworzenia i wdraĝania portali intranetowych,
– doradztwa w zakresie uĝytecznoĂci, projektowania interakcji i user experience,
– audytów komunikacji wewnÚtrznej i rewitalizacji istniejÈcych intranetów.
W wyniku prac analitycznych zidentyfikowano 80 czynników skïadowych
funkcjonowania portali intranetowych. Zagregowano je w ukïad nastÚpuProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 2 (52), t. 1, 2015
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jÈcych po sobie oĂmiu warstw, przez co skïadajÈ siÚ na model warstwowy
pokazany na rysunku 1.

Wykorzystanie

wykorzystanie intranetu; realne używanie zawartości intranetu
w pracy i poza nią; rozwijanie treści, idei, projektów poza intranetem

Aktywność

udział w intranecie (motywacja); oglądalność treści; długość wizyty
w danej sekcji; realizacja procesów biznesowych i organizacyjnych

Użytkowanie

Dostęp
Utrzymanie
Zarządzanie
Procesy i procedury
Realizacja

Koncepcja

polityka dostępu; zasady tajności; narzędzia dostępu; mobilność;
architektura informacji (AI); User Experience (UX); graﬁka (GUI)
sposób prowadzenia redakcji i administracji; zaangażowanie
ekspertów wewnętrznych; sposób zaangażowania pracowników
w intranet; udział zarządu
zasady realizacji procesów biznesowych i operacyjnych;
procdury pracy i uczestniczenia w organizacji i obsłudze procesów

Zawartość

treści i funkcje intranetu; dokumenty; informacje; komentarze; wpisy;
raporty i powiadomienia intranetowe

Platforma

rozwiązania informatyczne; narzędzia; aplikacje; poziom
innowacyjności technologicznej; zakres integracji z innymi systemami

Strategia i kultura

cele biznesowe organizacji; strategia komunikacji wewnętrznej;
polityka intranetu; strategia zarządzania wiedzą

Rys. 1. Model warstwowy portalu intranetowego. ½ródïo: opracowanie wïasne wedïug A. Sala.
(2014). PowiÈzania portali intranetowych z rozwojem zarzÈdzania wiedzÈ w organizacjach.
W: J. FazlagiÊ, M. Sikorski i A. Sala, (2014). Portale intranetowe: zarzÈdzanie wiedzÈ,
kapitaï intelektualny, korzyĂci dla pracowników i dla organizacji. Gdañsk: Wydawnictwo
Politechniki Gdañskiej.

Warstwy pokazane na rysunku 1 reprezentujÈ pïaszczyzny rzeczywistego
funkcjonowania portali intranetowych w organizacji, obejmujÈce zarówno
aspekty funkcjonalne, jak i operacyjne, ale równieĝ strategiczne, zwiÈzane
z rolÈ portali intranetowych w zarzÈdzaniu strategicznym organizacjÈ:
1. Strategia i kultura – definiuje podstawÚ koncepcyjnÈ funkcjonowania
portalu intranetowego w organizacji umocowanÈ w kulturze i strategii
organizacji, komunikacji wewnÚtrznej, zarzÈdzania wiedzÈ itd.
2. Platforma – zapewnia rozwiÈzania informatyczne, bez których funkcjonowanie portali intranetowych nie byïoby moĝliwe.
3. ZawartoĂÊ – udostÚpnia treĂci informacyjne, dokumenty bÚdÈce produktami
procesów biznesowych oraz dziaïañ zwiÈzanych z zarzÈdzaniem wiedzÈ.
4. Procesy i procedury – moĝe zawieraÊ zarówno tekstowe opisy procesów
ibprocedur (jak w warstwie zawartoĂÊ), jak i zautomatyzowane mechanizmy obiegu dokumentów i realizacji procesów wewnÚtrznych w przedsiÚbiorstwie.
5. ZarzÈdzanie – obejmuje caïoĂÊ dziaïañ zwiÈzanych z zapewnieniem ciÈgïoĂci funkcjonowania portali intranetowych.
6. DostÚp – definiuje zasady zarzÈdzania uprawnieniami dostÚpu do róĝnych
obszarów intranetu oraz okreĂla rozwiÈzania interakcji majÈce zapewniÊ
uĝytkownikowi pozytywne przeĝycia (UX – user experience).
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7. AktywnoĂÊ – dotyczy caïoksztaïtu zagadnieñ zwiÈzanych z przejawami
aktywnoĂci uĝytkowników w intranecie oraz ich postawy w zakresie chÚci
osobistego uczestnictwa w rozwoju intranetu, jego zawartoĂci i budowaniu
spoïecznoĂci.
8. Wykorzystanie – obejmuje caïoksztaït form faktycznego wykorzystania
intranetu w organizacji oraz uĝywania wiedzy i innych produktów komunikacji intranetowej w wykonywaniu zadañ, rozwoju organizacji, a takĝe
oddziaïywaniu na interesariuszy, rynek i otoczenie organizacji.
W projektowaniu portali intranetowych pokazana na rysunkub1 sekwencja
Koncepcja–Realizacja–Utrzymanie–Uĝytkowanie w ujÚciu czasowym moĝe byÊ
realizowana zarówno jako sekwencja liniowa (projekt uruchomienia pierwszego intranetu), jak i – znacznie czÚĂciej – jako sekwencja spiralna (iteracyjny rozwój portalu przez kolejne rozbudowy, modernizacje i rewitalizacje).

2.3. Sfery oddziaïywania portali intranetowych na zarzÈdzanie wiedzÈ
PodejmujÈc próbÚ okreĂlenia wpïywu portali intranetowych na rozwój
zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego, na podstawie klasyfikacji
kluczowych procesów zarzÈdzania wiedzÈ w organizacji (Probst, Raub
ib Romhardt, 1999) zidentyfikowano nastÚpujÈce sfery zarzÈdzania wiedzÈ
podlegajÈce oddziaïywaniu portali intranetowych:
1. Transfer wiedzy – dotyczy ogóïu zjawisk zwiÈzanych z upowszechnianiem
siÚ wiedzy.
2. Wytwarzanie wiedzy – tworzenie nowej wiedzy za pomocÈ intranetu.
3. Wpïyw intranetu na innowacyjnoĂÊ firmy – wspóïczesne firmy konkurujÈ
coraz czÚĂciej nie cenÈ, lecz innowacyjnoĂciÈ swojej oferty.
4. Identyfikowanie wiedzy – wiedza wystÚpuje pod róĝnymi postaciami
ib moĝna jÈ przedstawiaÊ w formie róĝnych typologii.
5. Pozyskiwanie i kodyfikacja wiedzy – aby informacja staïa siÚ wiedzÈ,
musi zostaÊ wprowadzona w model myĂlenia pracowników.
6. Motywowanie do dzielenia siÚ wiedzÈ – obserwowana postawa pracowników i kierownictwa w tym zakresie.
7. Wykorzystywanie wiedzy – w firmie opartej na wiedzy produktywnoĂÊ
oznacza zwiÚkszenie jakoĂci przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania wiedzy.
8. Ochrona wiedzy – dziaïania przeciwdziaïajÈce utracie wiedzy utrwalonej
w intranecie.
9. Ewaluacja i rozwój wiedzy – ocena i pielÚgnacja posiadanych zasobów
wiedzy.
10. ZwiÚkszanie kompetencji pracowników – dziÚki kursom (materiaïom)
zamieszczonym w intranecie pracownicy majÈ szansÚ doskonalenia swoich
umiejÚtnoĂci zawodowych.
11. ZarzÈdzanie strategiczne organizacjÈ – kierownictwo powinno wykorzystywaÊ intranet jako dodatkowe narzÚdzie kontroli realizacji strategii.
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2.4. Realizacja badania modelu oddziaïywania: portal intranetowy
– zarzÈdzanie wiedzÈ
Do oceny potencjalnych oddziaïywañ zostaïa wykorzystana macierz
powiÈzañ inspirowana konstrukcjÈ macierzy domu jakoĂci w metodzie QFD
(Quality Function Deployment), szeroko stosowanej w zarzÈdzaniu jakoĂciÈ
(Jayaswal i Patton, 2008). Macierz powiÈzañ zawieraïa:
– w wierszach – elementy skïadowe kolejnych warstw (konstrukcji i uĝytkowania) portali intranetowych: 8 warstw portali intranetowego – 80bczynników-pytañ kwestionariusza;
– wbkolumnach – sfery potencjalnego oddziaïywania zwiÈzane z rozwojem
zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego w przedsiÚbiorstwie: 11bsfer
zarzÈdzania wiedzÈ – 112 czynników-pytañ kwestionariusza.
Dane do oceny potencjalnego wpïywu czynników na rozwój procesów zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego zostaïy pozyskane metodÈ ankietowÈ
od ekspertów, praktyków pracujÈcych wewnÈtrz organizacji jako specjaliĂci lub
menedĝerowie ds. intranetu lub komunikacji wewnÚtrznej. Przeprowadzone
badanie ankietowe z udziaïem grupy ekspertów skïadaïo siÚ z trzech kroków:
– Krokb1.bWstÚpna identyfikacja czynników wpïywu – podczas prac zespoïu
ekspertów, na podstawie ich obserwacji i praktycznego doĂwiadczenia,
zidentyfikowano 80 czynników skïadowych portali intranetowych, które
przyczyniajÈ siÚ do rozwoju zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego
w organizacjach.
– Krokb2.bIdentyfikacja postrzeganych powiÈzañ – dla zbioru 80 czynników
grupa 25 zaproszonych ekspertów metodÈ badania ankietowego (kwestionariusz elektroniczny) okreĂliïa postrzeganÈ czÚstoĂÊ wystÚpowania
wskazanych powiÈzañ miÚdzy okreĂlonymi czynnikami a sferami rozwoju
zarzÈdzania wiedzÈ.
– Krokb3.bOkreĂlenie istoty wskazanych powiÈzañ – ustalenie, w jakim stopniu
powiÈzania wskazane w kroku 2. wystÚpujÈ w praktyce, w rzeczywistym
dziaïaniu badanych organizacji, ze wskazaniem ich siïy, kierunku oraz
przykïadów wystÚpowania.
PrzyjÚto, ĝe dane pozyskane od uczestników badañ (specjalistów i menedĝerów ds. portali intranetowych lub komunikacji wewnÚtrznej) pozwolÈ na:
– poznanie roli, jakÈ portale intranetowe odgrywajÈ w komunikacji
wewnÚtrznej,
– okreĂlenie najczÚĂciej wykorzystywanych funkcji i moduïów intranetu,
– poznanie sposobów utrzymywania i redagowania treĂci portali intranetowych,
– okreĂlenie, w jaki sposób kierownictwa organizacji wspierajÈ utrzymanie
ib rozwój portali intranetowych,
– wskazanie, na jakim poziomie jest ĂwiadomoĂÊ kierownictwa i pracowników wbzakresie zarzÈdzania wiedzÈ w organizacji i wykorzystania portali
intranetowych w tym zakresie.
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3. Wyniki badania
3.1. Analiza powiÈzañ/oddziaïywañ portali intranetowych
na zarzÈdzanie wiedzÈ
Rysunek 2 prezentuje zestawienie (na podstawie czÚstoĂci deklarowania przez respondentów postrzeganego wystÚpowania danego powiÈzania)
ïÈcznego wpïywu wszystkich czynników (we wszystkich oĂmiu warstwach
intranetu) na poszczególne sfery rozwoju zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu
intelektualnego. Wyniki te okreĂlono poprzez zebranie wszystkich zaznaczonych czynników wchodzÈcych w skïad poszczególnych warstw.
Zwiększanie kompetencji pracowników
4%
Ochrona wiedzy 5%
Identyﬁkacja wiedzy 5%

Wykorzystywanie wiedzy
16%

Zarządzanie strategiczne organizacją
6%
Transfer wiedzy
16%

Nie ma wpływu na żadną strefę
6%
Wytwarzanie wiedzy
6%

Motywowanie
do dzielenia się wiedzą
12%

Pozyskiwanie i kodyﬁkacja wiedzy
7%
Ewaluacja i rozwój wiedzy
8%

Innowacyjność w organizacji
9%

Rys. 2. Zestawienie (postrzeganego) ïÈcznego wpïywu wszystkich warstw intranetu
na poszczególne sfery rozwoju zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego. ½ródïo:
opracowanie wïasne wedïug A. Sala. (2014). PowiÈzania portali intranetowych z rozwojem
zarzÈdzania wiedzÈ w organizacjach. W: J. FazlagiÊ, M. Sikorski i A. Sala, (2014). Portale
intranetowe: zarzÈdzanie wiedzÈ, kapitaï intelektualny, korzyĂci dla pracowników i dla
organizacji. Gdañsk: Wydawnictwo Politechniki Gdañskiej.

Èczny wpïyw (wszystkich czynników) portalu intranetowego respondenci
postrzegajÈ jako najsilniejszy w sferach: wykorzystywanie wiedzy i transfer
wiedzy (po 16% gïosów), nastÚpnie w sferach motywowanie do dzielenia
siÚ wiedzÈ (12%), w dalszej kolejnoĂci innowacyjnoĂÊ w organizacji (9%),
ewaluacja i rozwój wiedzy (8%), pozyskiwanie i kodyfikacja wiedzy (7%) oraz
wytwarzanie wiedzy (7%).
Tabela 1 prezentuje zestawienie deklarowanych powiÈzañ kaĝdej z warstw
zb kaĝdÈ ze sfer zarzÈdzania wiedzÈ.
Jeĝeli spojrzeÊ na oddziaïywanie kolejnych warstw na poszczególne
sfery zarzÈdzania wiedzÈ, to z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, ĝe:
– najsilniejszy ïÈczny wpïyw wywiera warstwa zawartoĂÊ (19,6% odpowiedzi); zdaniem respondentów warstwa zawartoĂÊ wpïywa najbardziej na
wykorzystywanie wiedzy (4,2%), niewiele sïabiej na transfer wiedzy (3,9%);
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PLATFORMA – uwarunkowania

techniczne

Nie ma wpïywu
na ĝadnÈ sferÚ

ZAWARTO¥m – zasoby intranetu,

ZarzÈdzanie
strategiczne
organizacjÈ

procedur w intranecie

ZwiÚkszanie
kompetencji
pracowników

PROCESY I PROCEDURY – formalizacja

Ewaluacja
ib rozwój wiedzy

pracowników w intranecie

Ochrona wiedzy

AKTYWNO¥m – formy aktywnoĂci

Wykorzystywanie
wiedzy

z zasobów intranetu

Motywowanie
do dzielenia siÚ
wiedzÈ

DOST}P – zasady i metody korzystania

Pozyskiwanie
ib kodyfikacja
wiedzy

intranetem

Identyfikowanie
wiedzy

ZARZkDZANIE – zarzÈdzanie

InnowacyjnoĂÊ
wb organizacji

ib formy uĝytkowania intranetu

Razem

1,60

0,50

1,10

0,50

0,60

1,10

1,50

0,20

0,40

0,60

1,30

0,20

9,60

1,00

1,00

0,80

0,70

0,80

2,20

0,80

0,90

1,20

0,70

1,20

0,30

11,60

1,90

0,10

1,30

0,60

0,80

1,30

3,20

1,70

0,00

0,00

0,00

0,70

11,60

2,50

1,50

1,10

0,70

1,60

3,10

2,10

0,20

1,40

0,90

0,10

0,80

16,00

1,90

0,40

2,50

0,70

1,00

0,30

1,40

0,10

0,60

0,80

1,00

0,40

11,10

3,90

2,10

0,50

1,10

1,20

2,20

4,20

0,60

1,70

1,10

0,10

0,90

19,60

1,30

0,50

1,40

0,30

0,30

0,90

1,60

0,40

0,60

0,10

0,20

2,20

9,80

1,50

0,40

0,60

0,40

0,30

0,60

0,90

0,50

2,50

0,20

2,20

0,80

10,90

15,60

6,50

9,30

5,00

6,60

11,70

15,70

4,60

8,40

4,40

6,10

6,30

STRATEGIA I KULTURA – strategia

komunikacji i kultura panujÈca
wb organizacji
Razem

Tab.b1. Postrzegany przez respondentów wpïyw kolejnych warstw intranetu na poszczególne sfery rozwoju zarzÈdzania wiedzÈ i kapitaïu intelektualnego
(w %). ½ródïo: opracowanie wïasne wedïug A. Sala. (2014). PowiÈzania portali intranetowych z rozwojem zarzÈdzania wiedzÈ w organizacjach.
W:bJ.bFazlagiÊ, M. Sikorski i A. Sala, (2014). Portale intranetowe: zarzÈdzanie wiedzÈ, kapitaï intelektualny, korzyĂci dla pracowników i dla organizacji.
Gdañsk: Wydawnictwo Politechniki Gdañskiej.
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WYKORZYSTANIE – sposób, zakres

Wytwarzanie
wiedzy

Warstwy

Transfer wiedzy
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Sfery
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– drugÈ co do postrzeganej siïy oddziaïywania jest warstwa aktywnoĂÊ
(16%); warstwa aktywnoĂÊ najbardziej wpïywa na motywowanie do dzielenia siÚ wiedzÈ (3,1%) oraz na transfer wiedzy (2,5%);
– kolejne miejsce z uwagi na postrzegany wpïyw zajmujÈ zarzÈdzanie
(11,6%), które najsilniej oddziaïuje na motywowanie do dzielenia siÚ
wiedzÈ (1,3%) oraz dostÚp, czyli zasady i metody korzystania z zasobów
intranetu (11,6%) oddziaïujÈce na wykorzystywanie wiedzy (3,2%).
PatrzÈc od strony sfer zarzÈdzania wiedzÈ, zdaniem respondentów najwiÚcej wpïywów wystÚpuje ze strony: wykorzystywania wiedzy (15,7% gïosów)
oraz transferu wiedzy (15,6%), ab nastÚpnie motywowania do dzielenia siÚ
wiedzÈ (11,7%) oraz innowacyjnoĂci w organizacji (9,3%).
Z uwagi na niewielkÈ liczbÚ respondentów badanie to miaïo ograniczony
charakter. Uzyskane wyniki sÈ odzwierciedleniem oczekiwañ i postrzeganych
zwiÈzków wynikajÈcych z jednej strony z indywidualnych doĂwiadczeñ kompetentnych ekspertów-respondentów, z drugiej zaĂ – ze specyfiki organizacji,
w których oni pracujÈ.
Poniewaĝ celem przedstawionego badania byïo wskazanie gïównych, najczÚĂciej zauwaĝanych, charakterystycznych powiÈzañ postrzeganych przez
respondentów na podstawie ich doĂwiadczeñ zawodowych, a nie szczegóïowa
analiza wszystkich potencjalnie moĝliwych zwiÈzków, w dalszym omówieniu
skupiono siÚ na najczÚĂciej deklarowanych powiÈzaniach, a pominiÚto te
deklarowane stosunkowo rzadko.

3.2. Badania natury powiÈzañ – siïa oddziaïywania
Kolejnym etapem badania byïa interpretacja natury powiÈzañ wskazanych
przez respondentów:
– okreĂlenie siïy (intensywnoĂci) kaĝdego z powiÈzañ i jej kierunku (wzmacnia, osïabia, neutralna) w skali od –3 do +3,
– podanie przykïadów oddziaïywania danego powiÈzania z praktyki funkcjonowania portali intranetowych,
– zidentyfikowanie problemów (zagroĝeñ, wyzwañ) ïÈczÈcych siÚ z danym
powiÈzaniem.
Na rysunku 3 przedstawiono zestawienie sfer zarzÈdzania wiedzÈ w opinii ekspertów podlegajÈcych najwiÚkszemu oddziaïywaniu ze strony portali
intranetowych:
1. Transfer wiedzy – udziaï ïÈczny 21%, tworzony przez czynniki znajdujÈce
siÚ w warstwach z wzglÚdnymi udziaïami: zawartoĂÊ 33%, procesy ib procedury 19%, aktywnoĂÊ 6%, dostÚp 5%.
2. Wykorzystywanie wiedzy – udziaï ïÈczny 17%, tworzony przez czynniki
znajdujÈce siÚ w warstwach ze wzglÚdnymi udziaïami: zawartoĂÊ 49%,
aktywnoĂÊ 10%, dostÚp 15%.
3. Ewaluacja i rozwój wiedzy – udziaï ïÈczny 12%, tworzony przez czynniki
znajdujÈce siÚ w warstwach z wzglÚdnymi udziaïami: zawartoĂÊb 32%,
aktywnoĂÊb 10%, dostÚp 15%.
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4. InnowacyjnoĂÊ w organizacji – udziaï ïÈczny 12%, tworzony przez czynniki
znajdujÈce siÚ w warstwach z wzglÚdnymi udziaïami: procesy i procedury
50%, platforma 20%, wykorzystanie 10%.
5. Motywowanie do dzielenia siÚ wiedzÈ – udziaï ïÈczny 8%, tworzony przez
czynniki znajdujÈce siÚ w warstwach z wzglÚdnymi udziaïami: aktywnoĂÊ
25%, zawartoĂÊ 16%, zarzÈdzanie 8%.
Na rysunku 3 przedstawiono wynikajÈcy z badañ postrzegany wpïyw
oddziaïywania portali intranetowych na sfery zarzÈdzania wiedzÈ. Jak widaÊ
z rysunku 3, pierwszych piÚÊ sfer zarzÈdzania wiedzÈ najsilniej dotkniÚtych
oddziaïywaniem portali intranetowych to te same sfery co w badaniu przedstawionym na rysunku 2, mimo ĝe ich udziaïy procentowe sÈ nieco inne.
Zwiększanie kompetencji pracowników Identyﬁkowanie wiedzy
6,5% 4,5%
Ochrona wiedzy 10,5%
Transfer wiedzy
Zarządzanie strategiczne organizacją
39%
11%
Wytwarzanie wiedzy 11,5%
Pozyskiwanie i kodyﬁkacja wiedzy
12,5%

Wykorzystywanie wiedzy
32%

Motywowanie
do dzielenia się wiedzą
15,5%
Innowacyjność w organizacji
22%

Ewaluacja i rozwój wiedzy
23%

Rys. 3. Postrzegany wpïyw oddziaïywania portali intranetowych na poszczególne sfery
zarzÈdzania wiedzÈ. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe sÈ to wyznaczone wartoĂci wypadkowe ocen
pochodzÈcych od grupy ekspertów, oparte na ich obserwacjach z praktyki
oraz uksztaïtowane przez indywidualne doĂwiadczenia i specyfikÚ wïasnej
organizacji ib jej portalu intranetowego. Z tych powodów na pewno nie sÈ
pozbawione subiektywizmu, co jednak nie umniejsza ich wartoĂci w sensie
poznawczym, w zakresie poznania mechanizmów funkcjonowania portali
intranetowych w organizacjach. Poniewaĝ wyniki te zostaïy wyznaczone
zb ocen pozyskanych od relatywnie niewielkiej grupy ekspertów, do tego
pracujÈcych w bardzo róĝnorodnych organizacjach, wydaje siÚ, ĝe cennym
ich uzupeïnieniem sÈ podane poniĝej wyniki o charakterze jakoĂciowym.

4. Wnioski
Z uwagi na obszernoĂÊ zebranego materiaïu w artykule przedstawiono
jedynie czÚĂÊ uzyskanych wyników badañ, niemniej pozwalajÈ one na wglÈd
w oddziaïywania miÚdzy czynnikami skïadowymi portali intranetowych a sfe110
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rami zarzÈdzania wiedzÈ w organizacji. WiÚkszoĂÊ pozyskanych wyników ma
charakter jakoĂciowy, majÈ one róĝnorodny charakter i sÈ oparte na obserwacjach z praktyki funkcjonowania portali intranetowych w organizacjach.
Z najwaĝniejszych ustaleñ przeprowadzonego badania naleĝy wymieniÊ
nastÚpujÈce:
1. Portale intranetowe zdaniem ekspertów najsilniej oddziaïywajÈ na sfery
transfer wiedzy i wykorzystywanie wiedzy, a w sïabszym – ale zauwaĝalnym – stopniu na ewaluacjÚ i rozwój wiedzy, innowacyjnoĂÊ w organizacji
i motywowanie do dzielenia siÚ wiedzÈ.
2. Zdaniem ekspertów wpïyw portali intranetowych jest marginalny na sfery
zwiÚkszanie kompetencji pracowników oraz identyfikowanie wiedzy.
Zebrane od ekspertów informacje jakoĂciowe dotyczÈce postrzeganego
oddziaïywania 80 czynników skïadowych zwiÈzanych z funkcjonowaniem
portali intranetowych w organizacji sÈ liczne i o róĝnym ciÚĝarze gatunkowym, ale wynikajÈ zb nich nastÚpujÈce wnioski:
1. Kluczowy dla rozwoju portali intranetowych oraz zarzÈdzania wiedzÈ
jest nadzór sprawowany przez jednego z czïonków kierownictwa, pod
warunkiem ĝe jest to osoba o odpowiedniej pozycji (najlepiej czïonek
zarzÈdu) i ponadto o kompetencjach w zakresie komunikacji wewnÚtrznej.
2. Duĝy problem zdaniem ekspertów stanowi zmotywowanie pracowników
do udziaïu w rozwoju portali intranetowych, jeĂli nie dotyczy to jedynie
aktywnoĂci na forach i tworzenia doraěnych wpisów na blogach. Dla
wytwarzania i publikowania przez pracowników tekstów merytorycznych
sïuĝÈcych rozwojowi zarzÈdzania wiedzÈ w organizacji powinien funkcjonowaÊ system odpowiednich zachÚt premiujÈcych autorów aktywnych
wb wytwarzaniu nowej wiedzy.
3. Oczekiwania zwiÈzane z rozwojem spoïecznoĂci pracowniczych on-line
wbintranecie wydajÈ siÚ nie do koñca wykrystalizowane w badanych organizacjach. Kierownictwa jedynie nielicznych firm otwarcie deklarujÈ chÚÊ
ich wspierania, tam zaĂ gdzie te spoïecznoĂci powstajÈ, sÈ one dyskretnie
moderowane lub monitorowane, a pracownicy chÚtniej przystÚpujÈ do
spoïecznoĂci on-line pozazawodowych niĝ tych ĂciĂle zwiÈzanych z ich
aktywnoĂciÈ wewnÈtrz organizacji.
4. Uczestnicy badania zgodnie podkreĂlali bardzo silny wpïyw architektury
informacji, uĝytecznoĂci i pozytywnego user experience na ïatwoĂÊ dostÚpu
do zasobów informacyjnych, niezbÚdnÈ do rozwoju procesów zarzÈdzania wiedzÈ, w których te zasoby sÈ nieustannie potrzebne i intensywnie
wykorzystywane.
5. Rodzaj hostingu (wewnÚtrzny, zewnÚtrzny, w tym chmura) pozornie nie
oddziaïuje w ĝaden sposób na sfery zarzÈdzania wiedzÈ, niemniej co do
hostingu zewnÚtrznego naleĝy podkreĂliÊ zgïaszane obawy w zakresie
bezpieczeñstwa danych i koniecznoĂci zabezpieczenia interesów organizacji od strony prawnej.
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Przypisy
1

DotyczÈ gïównie opisu stanu bieĝÈcego wykorzystywania portali intranetowych wbpolskich przedsiÚbiorstwach, np. KPMG z 2005 r., Janmedia z 2006 r., Contium z 2005br.
i 2009 r., Edisonda (2013) oraz Domañski Zakrzewski Palinka i Kolibro (2010).

2

Projekt Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/M/HS4/04995 „Wpïyw portali intranetowych na rozwój zarzÈdzania wiedzÈ w organizacjach usïugowych”.
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