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Rola czynnika kultury w procesie uczenia się i nauczania

Wstęp

W procesie tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni edukacyjnej
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej wiele ośrodków akademic−
kich spotka się z problemem odmienności sposobów, w jakie studenci po−
dejmujący studia w jednym kraju a będąc z różnych kultur podchodzą
do treści i formy zajęć dydaktycznych. W edukacji menedżerskiej problem
ten uwidocznił się bardzo wyraźnie znacznie wcześniej – w literaturze ist−
nieje wiele dowodów wzajemnej zależności pomiędzy wartościami kulturo−
wymi a specyfiką doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw1. Czę−
sto stosowaną przez różnych autorów typologią związaną z tym, jak
poszczególne kultury gromadzą informacje jest ich podział na kultury abs−
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1 Badania przeprowadzone przez J. Hill na próbie 200 menedżerów pochodzących z Fin−

landii, Polski i Wielkiej Brytanii, jak i własne obserwacje autorki poczynione na grupie stu−

dentów z Indii przebywających przez rok (studiujących Master of Business Administration)
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Potwierdzają one również fakt, że różnice te wynikające z procesu socjalizacji są bardzo głę−

boko zakorzenione i że ich wyrównywanie to długotrwały proces nie zawsze zakończony suk−

cesem.



trakcyjne i asocjacyjne2. W społeczeństwach charakteryzujących się inkli−
nacją do myślenia abstrakcyjnego, proces myślowy jest z natury bardziej
analityczny, oparty o logiczne zasady stosowane w każdej sytuacji, bardziej
naukowy i o większym stopniu uogólnienia. Związki przyczynowo−skutko−
we dostrzegane są nawet w sytuacjach nie całkowicie ze sobą powiązanych
jednoznacznie wskazując drogi postępowania. W społeczeństwach o inkli−
nacjach asocjacyjnych w myśleniu komunikacja jest znacznie bardziej bez−
pośrednia i ludzie chętnie i szybko kojarzą, to, co mówią z tym, co jest wo−
kół nich i tym, co przechowują w pamięci społecznej, w zwyczajowych
wzorach mentalnych asocjacji. Abstrakcyjnemu obserwatorowi przedstawi−
ciele kultur asocjacyjnych mogą wydawać się nielogiczni w swoim postę−
powaniu, a sam obserwator reprezentantom kultur asocjacyjnych może ja−
wić się jako ograniczony poprzez zbyt wyraźnie wyznaczone rozróżnienia
i granice.

Kultura a styl uczenia się

Pojęcie „styl uczenia się” jest pojęciem często wykorzystywanym
w praktyce edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia. Styl uczenia się
odnosi się do preferowanych przez daną osobę sposobów otrzymywania i or−
ganizowania informacji, a także myślenia o nich. Innymi słowy styl uczenia
się dotyczy charakterystycznego dla danej osoby sposobu przyswajania wie−
dzy. Preferowany przez daną osobę sposób nabywania wiedzy i umiejętno−
ści ma oczywiście duży wpływ na efektywność zdobywania wiedzy oraz
skuteczność zarządzania. Jedną z nowszych klasyfikacji stylów uczenia się,
wartą tego, by zapoznali się z nią menedżerowie jest koncepcja P. Honey
i A. Mumforda opierająca się na opozycji wymiarów: refleksja–działanie
oraz teoria–praktyka3. Pierwsza opozycja określa stopień zaangażowania się
danej osoby w proces uczenia się, druga natomiast dotyczy umiejętności
uczącego się – od radzenia sobie z konkretnymi, materialnymi zadaniami
do koncentrowania się na teoretycznych koncepcjach. Na podstawie stylów
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2 D. J. Hickson, S. D. Pugh, Management Wordwide, The Impact of Societal Culture on
Organizations around the Globe, Penguin Books 1995, s. 38.

3 Podaję za A. Sitko−Lutek, Poznaj swój styl, Sposoby uczenia się zagranicznych i pol−
skich menedżerów, „Personel” nr 4 (61)/1999, s. 30–32.



uczenia się wyróżnione zostały następujące typy ludzkie: aktywator, kon−
templator, teoretyk i praktyk4.

Aktywatorzy to entuzjaści w pełni angażujący się we wszelkie, w szcze−
gólności nowe doświadczenia często jednak bez przemyślenia konsekwencji
podejmowanych przez siebie działań. Jako świetni inicjatorzy i twórcy
zmian unikają rutyny i lubią znajdować się w centrum uwagi. Uczą się po−
przez angażowanie w nowe doświadczenia, nudząc się przy systematycznej
implementacji i długotrwałym powtarzaniu. Najbardziej odpowiadają temu
stylowi aktywne metody doskonalenia.

Kontemplatorzy są uważnymi obserwatorami, uczą się poprzez wielo−
stronne obserwacje czynione z różnych perspektyw. Potrzebują czasu na ze−
branie danych i ich analizę. Wobec problemów zachowują dystans, ceniąc
sobie atmosferę spokoju i stosując zasady tolerancji. Cechuje ich długotrwałe
podejmowanie decyzji poprzedzone zbieraniem informacji przed podjęciem
praktycznych kroków. Kontemplator uczy się przy pomocy tradycyjnych
metod dydaktycznych, takich jak czytelnictwo czy wykład, stwarzających
możliwość refleksji nie zaś czynnego uczestnictwa czy innej formy aktyw−
ności. Uczy się obserwując zdarzenia z różnej perspektywy, zbierając i ana−
lizując dane – w obrazie problemu uwzględnia zarówno przyszłość, teraź−
niejszość, jak i przeszłość.

Teoretycy to ludzie dostosowujący i łączący obserwacje w logiczną ca−
łość, szukający wszelkich możliwych związków przyczynowo−skutkowych.
Cechuje ich umiejętność myślenia systemowego – uczą się poprzez integro−
wanie obserwacji w koncepcyjną strukturę wykorzystując logikę i racjona−
lizm do dokonywania syntezy. Cenią myślenie systemowe, często stosują
metody analizy i syntezy. Odczuwają dyskomfort, gdy znajdą się w sytuacji
o dużym stopniu niepewności i nieokreśloności. Podobnie jak kontemplato−
rzy preferują raczej tradycyjne metody doskonalenia.

Pragmatycy uprawiają naukę poprzez działania praktyczne wprowadza−
jące w życie pomysły, techniki oraz teorie. Zdobytą tą drogą wiedzę wyko−
rzystują do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Na proble−
my reagują jak na wyzwania, uważając, że zawsze istnieje lepszy sposób
rozwiązania, ale jeśli jakieś rozwiązanie zostało już zweryfikowane w prak−
tyce to znaczy, że jest dobre. Charakteryzuje ich orientacja techniczna i brak
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4 A. Sitko−Lutek, Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie−Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 115–116.



szerszej analizy zjawisk. Preferują aktywne metody doskonalenia, przede
wszystkim uczenie się w działaniu.

W tabeli 1 przedstawione zostały pozytywne i negatywne cechy poszcze−
gólnych stylów uczenia się.

Tabela 1. Zestawienie wad i zalet poszczególnych stylów uczenia się

Źródło: A. Sitko−Lutek, Poznaj swój styl, op. cit., s. 31.

Styl uczenia się Zalety Wady

Aktywator

– elastyczność 
– otwartość 
– chęć działania 
– inicjowanie zmian 
– brak oporu przed zmianą 
– skuteczność i szybkość działania

– nadmierna skłonność do ryzyka 
– szybkość działania bez gruntow−
nego przemyślenia 
– przesadna skłonność do samo−
dzielnej pracy 
– znudzenie przy wdrażaniu pro−
jektów 
– słaba umiejętność konsolidacji

Kontemplator

– skrupulatność 
– metodyczne podejście 
– działanie po gruntownym prze−
myśleniu 
– umiejętność słuchania 
– przyswajanie informacji 
– rzadkie przeskakiwanie do kon−
kluzji

– pozostawanie na uboczu działa−
nia 
– powolne podejmowanie decyzji 
– nadmierna ostrożność i unikanie
ryzyka 
– mała asertywność

Teoretyk

– logiczne pionowe myślenie 
– racjonalizm i obiektywizm 
– podejście zdyscyplinowane 

– ograniczenie w myśleniu pozio−
mym 
– niska tolerancja na niepewność,
nieporządek, niejasność 
– niska tolerancja na subiektywizm
i intuicję 
– presja konieczności wykonywa−
nia prac

Praktyk

– zainteresowanie praktycznym
wykorzystaniem wiedzy 
– pragmatyzm, realizm 
– nastawienie techniczne 
– przechodzenie wprost do sedna

– odrzucanie wszystkiego bez
oczywistej praktycznej aplikacji 
– brak zainteresowania teorią i pod−
stawowymi zasadami 
– orientacja na zadania a nie na ludzi 
– niecierpliwość 
– wybieranie pierwszego korzyst−
nego rozwiązania
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W 1997 roku przeprowadzone zostały badania diagnostyczne stylów
uczenia się pośród 298 menedżerów dużych państwowych przedsiębiorstw
regionu lubelskiego.

Do badań prowadzonych przez Agnieszkę Sitko−Lutek wykorzystany zo−
stał kwestionariusz stylów uczenia się opracowany przez P. Honey i A. Mum−
forda. Wyniki badań wskazują na istotne różnice w stylu uczenia się różnych
grup narodowych. W porównaniu z menedżerami brytyjskimi, amerykański−
mi i kanadyjskimi polscy menedżerowie najwyżej cenią styl kontemplacyj−
ny, co wynikać może z systemów kształcenia eksponujących głównie wiedzę
encyklopedyczną i pozbawionych udziału zajęć partycypacyjnych. Są oni
w dominującym stopniu refleksyjnymi obserwatorami, w mniejszym zakre−
sie w porównaniu z ich zachodnimi kolegami cechuje ich aktywność i prag−
matyzm. Drugim powodem takiego stanu może być podłoże kulturowe zwią−
zane z dużym dystansem władzy i rolą nauczyciela jako eksperta.
Na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce zweryfikowanym kwestio−
nariuszem LSQ stwierdzić należy relatywnie niższe chęci polskich menedże−
rów do podnoszenia własnych kwalifikacji.

Ostatnie z przedstawionych podejść – podejście pragmatyczne – dominu−
je pośród menedżerów kanadyjskich, amerykańskich i brytyjskich rozumie−
jących je jako wykorzystanie rozwiązań wpływających na lepszy sposób
funkcjonowania organizacji, usprawnienie zarządzania i podniesienie zy−
sków. Eksplikacji preferencji podejścia pragmatycznego w zachowaniach
wymienionych menedżerów szukać można już w okresie wczesnego dzie−
ciństwa. Pascal Baudry w książce Francais & Americains przedstawia fran−
cuski i amerykański model kształtowania stosunku matka – dziecko – rze−
czywistość. Matka amerykańska nie chroni dziecka przed rzeczywistością
zewnętrzną, zachęcając je do samodzielnego w niej uczestnictwa i wyjaśnia−
jąc zdarzenia post factum. Matka francuska zanim pozwoli dziecku na samo−
dzielne kroki w rzeczywistości zewnętrznej wyposaży je w szczegółową
wiedzę, co mu się w tym spotkaniu może wydarzyć i czego nie powinno ro−
bić, by uniknąć zewnętrznych zagrożeń5. Te dwa modele mogą zostać przed−
stawione graficznie w następujący sposób:
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5 P. Baudry, Français & Americains – L’autre rive, Yillage Mondial, 2003, s. 41–45.



Rys. l Matka, dziecko i rzeczywistość

Źródło: Opracowananie własne na podstawie P. Baudry, Français & Americains op.
cit., s. 41−45.

Konsekwencje odmiennych sposobów przekazywania wiedzy w procesie
socjalizacji przez przedstawicieli różnych kultur rzutują na preferencje sty−
lów uczenia się ich reprezentantów. Zjawisko to uwidocznione zostało w ta−
beli 2. 

Tabela 2. Preferencje dla stylów uczenia się wśród menedżerów w wybra−
nych krajach

Wartość danego stylu uczenia się określana była przez respondentów w skali od 0

do 20 punktów

Źródło: A. Sitko−Lutek, Poznaj swój styl, op. cit., s. 32.

menedżerowie aktywator kontemplator teoretyk praktyk

brytyjscy 8,7 12,9 13,5 14,5

kanadyjscy 8,5 13,9 13,6 14,0

amerykańscy 9,5 12,0 14,5 14,5

polscy 6,7 13,3 11,6 12,6
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Różnice kulturowe w stylach nauczania

Istotne znaczenie dla zrozumienia różnic międzykulturowych mają bada−
nia Geerta Hofstede przeprowadzone przez niego w latach 1967−1973 wśród
pracowników firmy IBM, w przedsiębiorstwach wybranych krajów6. Dały
one podstawy, do wyodrębniania czterech cech kultury, które zostały nazwa−
ne przez Hofstede wymiarami kultury. Ten holenderski inżynier i psycholog
społeczny określiłje jako7:

• dystans władzy,
• kolektywizm / indywidualizm,
• męskość / kobiecość,
• unikanie niepewności.

Dystans władzy. Odzwierciedla dominujące w kulturze podejście do nie−
równości, a szczególnie do przełożonych. W kulturach, które traktują nie−
równość jako cechę naturalną lub wręcz godną szacunku, dystans władzy
jest duży. Ludzie wyrastają w przekonaniu, że hierarchiczna organizacja pra−
cy oraz autorytatywny sposób sprawowania władzy to normalne środowisko
każdego człowieka, godzą się zatem z nierównościami. W kulturach, które
traktują nierówność jako coś w rodzaju zła koniecznego, tymczasowej, czę−
sto pragmatycznej techniki organizacji oraz współdziałania, dystans władzy
jest znacznie mniejszy, jak gdyby odzwierciedlając przekonanie, że każdy
człowiek jest w stanie zarówno kierować sobą, jak i pełnić funkcje kierow−
nicze. Poziom dystansu władzy według G. Hofstedego jest zakresem oczeki−
wań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy wyrażanym przez mniej
wpływowych członków wszelkich instytucji oraz organizacji8.

Indywidualizm/kolektywizm. Indywidualizm charakterystyczny jest dla
tych kultur, w których indywidualne cele jej członków są tak samo ważne,
a nawet bardziej niż cele grupowe, a związki pomiędzy ludźmi nie są obcią−
żone obowiązkiem współdziałania. Kultury kolektywne – przeciwnie, cha−
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6 Badania przeprowadzono w 50 państwach oraz 3 wielkopaństwowych regionach, jednak

wśród krajów nie znalazła się Polska.
7 G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000

s. 51.
8 Ibidem, s. 67.



rakteryzują się tym, że przeważają w nich cele grupowe nad indywidualny−
mi, a ludzie są od początku zainteresowani stworzeniem zwartych grup i ze−
społów. G. Hofstede definiuje indywidualizm jako właściwość społe−
czeństw, w których więzy między jednostkami są luźne i każdy ma
na uwadze głównie siebie i swoją najbliższą rodzinę. Kolektywizm z kolei
jest właściwy społeczeństwom, w których ludzie od momentu narodzin na−
leżą do silnych, spójnych grup. Grupy te przez całe życie zapewniają im
opiekę i ochronę, za co ich członkowie odwzajemniają się niekwestionowa−
nąlojalnością9.

Męskość/kobiecość. Męskość i jego przeciwieństwo – kobiecość, to trze−
ci wymiar kulturowy G. Hofstedego i brakuje dla niego ścisłej defnicji. Au−
tor uważa, że zaprogramowanie kulturowe pozwala nam intuicyjnie opowia−
dać się albo za bardziej twardym, konkurencyjnym podejściem do świata,
albo wręcz odwrotnie, za bardziej humanitarnym, opiekuńczym, wyrozumia−
łym. Pisze, że męskość to cecha społeczeństw, w których role społeczne
związane z płcią są klarownie określone, to znaczy od mężczyzn oczekuje
się asertywności, twardości i nakierowania na sukces materialny, natomiast
od kobiet czułości, skromności i troskliwości o jakość życia. Społeczeństwa
kobiece, to te, w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają10.

Unikanie niepewności. To ostatni z wymiarów kultury wymienionych
przez G. Hofstedego. Ukazuje on stopień, w jakim członkowie danego spo−
łeczeństwa są gotowi tolerować w swoim życiu stan niepewności, albo, mó−
wiąc inaczej, wolą sytuacje strukturalne (czyli istnienie twardych i jasnych
reguł zachowania, które mogą być sformalizowane lub oparte na tradycjach)
w przeciwieństwie do niestrukturalnych. Poczucie niepewności nie stanowi
wyłącznie osobistej cechy człowieka jako jednostki, a jest podzielane w tym
bądź innym wymiarze przez wszystkich członków danej społeczności, co
pozwala podzielić kultury według stopnia nietolerancji (lub unikania) stanu
niepewności. Geert Hofstede definiuje wymiar unikania niepewności, jako
stopień zagrożenia odczuwanego przez członków danej kultury w obliczu
sytuacji nowych, nie znanych lub niepewnych11. Uczucie to wyraża się mię−
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11 Ibidem, s. 177



dzy innymi stresem oraz potrzebą przewidywania, które może być zaspoka−
jane przez wszelkiego rodzaju jasno sformułowane prawa, przepisy i zwy−
czaje.

Wśród analizowanych wartości kulturowych dwa wymiary – dystans
władzy i unikanie niepewności – szczególnie silnie determinują politykę
szkoleniową. Przyczyny tego fenomenu wyjaśnia Agnieszka Sitko−Lutek
w pracy Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, stwierdzając
zależność tych parametrów z preferowaniem metod szkoleniowych o cha−
rakterze dydaktycznym lub empirycznym.

Wymiar akceptacji dystansu władzy odnosi się do stopnia, w jakim
uczestnicy podejmują proces nauki samodzielnie lub są kierowani przez in−
struktora. Reprezentanci kultur o małym dystansie władzy preferują uczenie
skoncentrowane na uczestnikach, nagradzające podejmowanie inicjatywy.
Źródłem pozyskiwania wiedzy może być każda kompetentna osoba, bez
względu na zajmowaną przez nią pozycję społeczną. Kultura o dużym dy−
stansie władzy charakteryzuje się koncentracją na nauczycielu nagradzając
ład, porządek i dobrą organizację. Te umiejętności osoby prowadzącej szko−
lenie wsparte wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością przekazu decydują o
jego efektywności. A zatem w kulturach o małym dystansie władzy zaleca−
ne są raczej metody eksperymentalne w doskonaleniu menedżerów, podczas
gdy w kulturach o dużym dystansie skuteczniejsze okazują się dydaktyczne
metody szkoleniowe.

Drugim z wymiarów kulturowych Hofstede, mających istotne znaczenie
w doskonaleniu menedżerów jest unikanie niepewności dotyczące stopnia,
w jakim uczestnicy dążą do ustrukturyzowania informacji oraz ograniczenia
niejasności poprzez stosowanie uogólnień i poszukiwanie prawd absolut−
nych. Nauczyciel reprezentujący kultury o dużym stopniu unikania niepew−
ności winien znać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, zaś uczest−
nicy nagradzani są za ścisłość i celność w rozwiązywaniu problemów
i postępowanie zgodnie z przyjętymi z góry zasadami. Kultury o małym
stopniu unikania niepewności prezentują odmienne podejście polegające
na nagradzaniu innowacyjności i poszukiwaniu możliwości wymiany poglą−
dów. W tego typu kulturach najskuteczniejszymi metodami nauczania oka−
zują się metody eksperymentalne, podczas gdy klasyczne metody dydak−
tyczne najbardziej odpowiadają kulturom z przeciwległego bieguna.

Pozostałe dwa wymiary kultury – indywidualizm/kolektywizm oraz mę−
skość/kobiecość pozostają również w ścisłym związku ze stylami uczenia.
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W odniesieniu do wymiaru indywidualizm/kolektywizm centralnym ele−
mentem w tej kwestii pozostaje samopostrzeganie. Związane jest to również
z tradycyjnym systemem edukacyjnym, myśleniem i działaniem kolektyw−
nym. W kategoriach poznawczych niski indywidualizm wiąże się z metodą
analityczną i refleksyjnością, natomiast wysoki indeks tego wskaźnika wpły−
wa ograniczająco na bezpośrednie, intuicyjne decyzje. Odnośnie do męskich
kultur w kwestii poznawczej należy spodziewać się preferencji intuicyjnego
i impulsywnego stylu podejmowania decyzji, w kobiecych zaś znacznie czę−
ściej analitycznego i refleksyjnego.

A. Sitko−Lutek wskazuje na istnienie wzajemnej zależności pomiędzy wy−
miarami kultury G. Hofstedego oraz modelami procesów poznawczych. Za−
uważa ona silną preferencję stylów analitycznych i refleksyjnych w kulturach
o wysokim stopniu unikania niepewności, dużym dystansie władzy, kolekty−
wizmie i kobiecości. Styl impulsywny, intuicyjny częściej wiąże się z kulturą
o niskim stopniu unikania niepewności, małym dystansie władzy, silnym indy−
widualizmie oraz męskości. Preferencje wymienionych typów kultury do po−
szczególnych stylów poznawczych przedstawione zostały w tabeli 3.

Tabela 3. Wartości Indeksu Stylów Poznawczych dla poszczególnych wy−
miarów kulturowych

Źródło: A. Sitko−Lutek, Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, op. cit.,
s. 141.

Zakończenie

W społeczeństwie wiedzy zagadnienie skutecznego zdobywania wiedzy
jest zagadnieniem kluczowym. Postęp społeczny w dużym stopniu zależy
od tego, jak szybko dane społeczności generują i absorbują wiedzę. A zatem
im bardziej proces dydaktyczny zgodny jest z kulturowo uwarunkowanymi

Indeks stylów

poznawczych

Dystans 

władzy

Unikanie 

niepewności
Indywidualizm Męskość

Analiza 

Intuicja

wysoki 

niski

wysoki 

niski

niski 

wysoki

niska 

wysoka
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zasadami i modelami, tym efektywniej dana społeczność potrafi się uczyć.
Świadomość kulturowych ograniczeń pozwala zarówno uczącym się, jak
i szkolącym ominąć rafy spowalniające proces przyswajania bądź przekazy−
wania wiedzy. Dzięki sprawniejszemu zdobywaniu wiedzy i przyspieszeniu
procesu doskonalenia umiejętności łatwiej sprostać wymaganiom otoczenia
i przyszłości.
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THE ROLE OF CULTURE IN TEACHING AND LEARNING PROCESSES

S u m m a r y

Nowadays each society as never before in the history is determined by

knowledge. The development of every country depends to certain extent on ability

to generate and to absorb knowledge. These both activities are always strongly

conditioned by societal culture. In the paper the author presented issues of learning

and teaching forms and styles strictly connected with used cultural methods of

gaining and transfer knowledge. 
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