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Rozdział 1

kompetencje w zakresie uczenia sią jako korelaty 
postaw obywatelskich

wprowadzenie

Rozwój postaw obywatelskich i zaangażowania społecznego jest związany ze wzrostem 
poziomu wykształcenia1 . W świetle dotychczasowej wiedzy wydaje się również prawdo‑
podobne, że nie tylko formalne wykształcenie, jego treść oraz klimat, w którym się je 
zdobywa, wiąże się z aktywnym udziałem w życiu społecznym2, lecz także znaczenie ma 
postawa wobec nabywania wiedzy i umiejętności oraz przeświadczenie o własnej skutecz‑
ności w tym zakresie . Można przypuszczać, że chęć nabywania nowej wiedzy i poczucie, 
że jest się w tym efektywnym, sprzyjają rozwojowi zaangażowania społecznego .

1.1.  Społeczeństwo obywatelskie a edukacja

Według OECD, społeczeństwo obywatelskie to różnorodne stowarzyszenia 
i związki, wokół których społeczeństwo dobrowolnie się organizuje, reprezentujące 
szerokie spektrum interesów i powiązań . Organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
(civil society organization, CSO) obejmują wszystkie organizacje pozarządowe, w któ‑
rych ludzie się organizują, aby realizować wspólne interesy w życiu publicznym3 .

* Uniwersytet Gdański .
1 D . Campbell, What is education’s impact on civic and social engagement, w: Measuring the Effects 

of Education on Health and Civic Engagement, Symposium Proceedings, OECD, Copenhagen 2006, 
s . 25–126 .

2 Ibidem .
3 Civil Society and Aid Effectiveness. Findings, Recommendations and Good Practice, Publication 

Series: Better Aid, OECD Publishing, Paris 2009 .
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Istnieją badania potwierdzające związek przyczynowy między edukacją a wzrostem 
zaangażowania społecznego i obywatelskiego4, a także różne modele wyjaśniające 
związek między edukacją a zaangażowaniem społecznym . Pierwszy z tych modeli 
(absolute education model) mówi o tym, że czynnikiem zwiększającym zaangażowa‑
nie społeczne jest własny poziom wykształcenia . W modelu drugim (sorting model) 
wykształcenie stanowi wskaźnik statusu społecznego – wyższe wykształcenie przy‑
czynia się do większego zaangażowania społecznego tylko w takim stopniu, w jakim 
wykształcenie wiąże się z wyższą pozycją w hierarchii społecznej . Według modelu 
trzeciego (cumulative model) zaangażowanie społeczne wzrasta wraz ze wzrostem 
przeciętnego poziomu wykształcenia osób w otoczeniu społecznym . Poszczególne 
modele wyjaśniają różne zachowania społeczne . Na podstawie danych Europejskiego 
Sondażu Społecznego (ESS) stwierdzono, że model pierwszy, uwzględniający własny 
poziom wykształcenia, wskazuje, że jest to czynnik, który wiąże się z tym, w jakim 
stopniu obywatele podejmują tzw . ekspresywną aktywność polityczną . Ten typ ak‑
tywności obejmuje  m . in . bojkotowanie produktów konsumenckich, udział w demon‑
stracjach czy podpisywanie petycji . Model pierwszy wyjaśnia również motywacje 
społeczne udziału w głosowaniach, członkostwa w dobrowolnych stowarzyszeniach 
i związkach, a także najlepiej spośród omawianych trzech modeli pozytywny związek 
między poziomem wykształcenia a zaufaniem do instytucji . Model drugi, dotyczący 
wykształcenia jako wskaźnika statusu społecznego, wyjaśnia pozytywny związek 
między poziomem wykształcenia a rywalizacyjnym zaangażowaniem politycznym, 
które polega na kontaktowaniu się z liderami ugrupowań politycznych i pracy na rzecz 
partii politycznych . Model trzeci najlepiej objaśnia pozytywny związek poziomu wy‑
kształcenia ze stopniem zaufania interpersonalnego5 . Wyniki te mają ważne znaczenie 
praktyczne z perspektywy rozwoju postaw obywatelskich poprzez tworzenie przez 
państwo oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego zachęt do edukacji zarówno 
na poziomie instytucjonalnym w obrębie systemu edukacji, jak i do samokształcenia . 
Wyniki tych badań wskazują, że wzrost poziomu wykształcenia przekłada się na 
wzrost zaangażowania społecznego we wszystkich jego wymiarach – od ekspresyw‑
nej aktywności politycznej i rywalizacyjnego zaangażowania politycznego poprzez 
udział w głosowaniach, członkostwo w dobrowolnych stowarzyszeniach i związkach 
po zaufanie do instytucji i zaufanie interpersonalne .

Modele te ujmują poziom wykształcenia jako zmienną . Nie uwzględniają one 
natomiast treści wykształcenia, czyli tego, czego faktycznie uczą się ludzie i w jakich 
warunkach odbywa się edukacja . Badania wskazują na wiele czynników związa‑
nych z edukacją, które mogą sprzyjać rozwojowi postaw obywatelskich . Wśród nich 

4 D . Campbell, What..., op .cit .
5 Ibidem .
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najważniejszym jest klimat otwartości w klasach szkolnych, uwzględniający  m . in . swo‑
bodę wyrażania własnych opinii i nieograniczoną wymianę myśli . Z badań wynika, 
że klimat w klasach szkolnych wiąże się z pozytywnymi postawami obywatelskimi6 .

Omówione modele nie uwzględniają także indywidualnych zmiennych psycho‑
logicznych,  m . in . kompetencji w zakresie uczenia się, które obejmują dwa główne 
komponenty: 1) wiedzę i umiejętności na temat tego, jak skutecznie się uczyć, oraz 
poczucie, że jest się w stanie efektywnie uczyć, a także 2) pozytywną postawę wobec 
uczenia się, wyrażającą się zwłaszcza poprzez przyjemność czerpaną z nauki7 . Można 
bowiem przypuszczać, że zaangażowanie obywatelskie zależy nie tylko od poziomu 
wykształcenia, lecz także od postawy wobec nabywania wiedzy i umiejętności oraz 
poczucia skuteczności w tym zakresie . Im wyższy poziom wykształcenia, tym większy 
stopień zaangażowania obywatelskiego, ale osoby o danym poziomie wykształcenia 
mogą znacznie się różnić pod względem nie tylko treści posiadanej wiedzy i umiejęt‑
ności, lecz także tym, jak bardzo lubią się uczyć oraz jak głębokie jest ich przekonanie, 
że potrafią skutecznie się uczyć, zatem w konsekwencji mogą potencjalnie się różnić 
również stopniem zaangażowania społecznego .

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że związek między przyjemnością 
z uczenia się i samoskutecznością w zakresie uczenia się a czasem poświęcanym 
na naukę jest bardzo słaby lub w ogóle nie istnieje8 . Obserwacja taka rodzi pytanie, 
dlaczego osoby, które lubią się uczyć i mają poczucie, że robią to skutecznie (studenci 
efektywni), nie poświęcają na naukę więcej czasu niż studenci, dla których nauka nie 
jest przyjemnością i którzy nie mają przeświadczenia, że potrafią się uczyć (studenci 
niezmotywowani i niezaangażowani)9 . Jednym z powodów może być większe zaan‑
gażowanie studentów efektywnych w działalność społeczną .

Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie związku między kompetencjami w za‑
kresie uczenia się a postawami obywatelskimi studentów . Wydaje się bowiem, że za‑
równo kompetencje w zakresie uczenia się, jak i postawy obywatelskie mogą być 
uwarunkowane w znacznej mierze tymi samymi czynnikami psychologicznymi, 
takimi jak ogólne poczucie samoskuteczności, wewnętrzne poczucie kontroli, poczucie 
odpowiedzialności za swoje życie i za otoczenie społeczne10 . Ponadto, ze względu na 

6 Ibidem .
7 Zob . P .A . Atroszko, Zachowania i postawy studentów związane z uczeniem się a determinanty 

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna 
i gospodarcza, red . J . Osiński, M . Pachocka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s . 185–197 .

8 Ibidem .
9 Więcej na ten temat zob . P .A . Atroszko, B . Atroszko, Uwarunkowania postaw i zachowań studentów 

wobec nauki a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, w: Gospodarka i polityka w badaniach młodych 
naukowców, red . W . Stacha, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań 2013 .

10 Zob . np . J . Allen, S .B . Robbins, A . Casillas, I . Oh, Third ‑year college retention and transfer: Effects of 
academic performance, motivation, and social connectedness, „Review of Higher Education” 2006, no . 49, 
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istotny wpływ edukacji na wzrost zaangażowania społecznego, kluczowe jest zrozu‑
mienie roli kompetencji w zakresie uczenia się, rozwoju zaangażowania w naukę oraz 
zaangażowania społecznego .

Zrozumienie tych zagadnień jest ważne również ze względu na to, że w dobie 
gospodarki opartej na wiedzy nie tylko formalne wykształcenie ma duże znaczenie, 
lecz także są ważne podstawowa pozytywna postawa wobec uczenia się i zdolność 
skutecznego uczenia się, które umożliwiają osobom o różnym poziomie wykształcenia 
na ciągłe zdobywanie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych11 . Zrozumienie roli pozy‑
tywnych postaw wobec uczenia się i poczucia skuteczności uczenia się pozwoli w pełni 
wykorzystać potencjał ludzki poprzez odpowiednie planowanie rozwoju zawodowego 
oraz prawdopodobny wzrost zaangażowania obywatelskiego . Jeśli jest bowiem możliwe 
zwiększenie stopnia zaangażowania społecznego poprzez rozwój kompetencji w zakresie 
uczenia się, należałoby uwzględnić możliwość działań skoncentrowanych na rozwoju 
tego obszaru w ramach programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego .

Zgodnie z definicją społeczeństwa obywatelskiego można przyjąć, że wśród studen‑
tów wskaźnikiem postaw obywatelskich charakteryzujących się aktywnym udziałem 
w działaniach społecznych jest praca studentów w organizacjach, stowarzyszeniach 
czy też kołach naukowych .

Aktywna działalność społeczna wymaga zaangażowania czasowego, a to może się 
odbywać kosztem innych obszarów życia człowieka, również kosztem snu . Nadmierne 
zaangażowanie w pracę i działania o charakterze pracy, takie jak aktywność społeczna, 
może prowadzić do rozwoju uzależnienia od pracy i związanych z tym zachowań 
szkodliwych z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, takich jak np . nad‑
mierna aktywność połączona z lekceważeniem potrzeby snu . Osoby bardzo aktywne 
mogą mieć również mniejsze zapotrzebowanie na sen . Uwzględnienie tego obszaru 
w badaniach jest kluczowe z perspektywy profilaktyki uzależnienia od pracy, co jest 
poważnym problemem społecznym i często dotyczy osób najbardziej aktywnych12 .

Na podstawie dotychczasowej wiedzy sformułowano następujące hipotezy ba‑
dawcze:

H1: zaangażowanie społeczne wykazuje pozytywny związek z przyjemnością •	
płynącą z uczenia się oraz samoskutecznością w zakresie uczenia się;

s . 647–664; L .S . Nes, D .R . Evans, S .C . Segerstrom, Optimism and college retention: Mediation by motivations, 
performance, and adjustment, „Journal of Applied Psychology” 2009, vol . 39, no . 8, s . 1887–1912 .

11 The Knowledge ‑Based Economy, OECD, Paris 1996 .
12 Zob . P .A . Atroszko, Uzależnienie od pracy jako zakłócenie równowagi między pracą a czasem wolnym, 

w: Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, red . J . Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2011, s . 17–29; P .A . Atroszko, Uzależnienie od pracy – wynik „słabej woli” czy potrzeba dosko‑
nałości, „Studia Psychologica” 2010, nr 10, s . 179–194; P .A . Atroszko, Research on Behavioural Addictions: 
Work Addiction, w: Modern Research Trends of Young Scientists: Current Status, Problems and Prospects, eds 
M . Baranowska ‑Szczepańska, M . Gołaszewski, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań 2012, s . 11–24 .
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H2: osoby zaangażowane społecznie częściej pracują zarobkowo oraz przezna‑•	
czają na sen mniej czasu niż osoby niezaangażowane społecznie; jeśli zgodnie 
z założeniem u podstaw zaangażowania społecznego leżą podobne czynniki 
psychologiczne, takie jak poczucie odpowiedzialności za swoje życie i otoczenie 
społeczne, a także poczucie kontroli i sprawczości, to osoby zaangażowane spo‑
łecznie powinny również częściej pracować zarobkowo, gdyż można to traktować 
jako przejaw podjęcia odpowiedzialności (i związanej z tym kontroli) za posiadane 
środki finansowe oraz własne życie zawodowe;
H3: zaangażowanie społeczne wykazuje niski pozytywny związek z czasem po‑•	
święcanym na naukę w domu (ale nie na zajęciach); ponieważ wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia zwiększa się zaangażowanie obywatelskie, można przy‑
puszczać, że osoby bardziej zaangażowane w uczenie się będą wykazywać większe 
zaangażowanie w aktywność społeczną, gdyż teoretycznie większe zaangażowanie 
w naukę zwiększa szanse na uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia, brak 
natomiast jednoznacznego przełożenia kompetencji w zakresie uczenia się na 
czas poświęcony na naukę sugeruje, że związek czasu nauki z zaangażowaniem 
społecznym jest również słaby .

1.2.  związek między kompetencjami w zakresie uczenia się 
a postawami obywatelskimi studentów  
– wyniki badań własnych

Badanie przeprowadzono wśród 860 studentów studiów stacjonarnych trójmiej‑
skich uczelni publicznych w okresie maj 2012 r .–styczeń 2013 r ., poza sesją egzami‑
nacyjną oraz nie bezpośrednio (więcej niż trzy tygodnie) przed nią lub po niej . Re‑
spondentami byli studenci różnych kierunków i z różnych lat studiów – od pierwszego 
do czwartego roku . Grupa osób badanych obejmowała 423 kobiety i 421 mężczyzn, 
16 osób nie udzieliło informacji na temat płci . Średni wiek wszystkich osób badanych 
wynosił 19,45 lat (SD = 1,17) . Wśród badanych, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie 
o aktualne zajęcie (99,5 % osób), 4,4 % (N = 38) respondentów oprócz studiowania 
również pracowało . Kiedy natomiast poproszono studentów o wskazanie liczby 
godzin poświęcanych tygodniowo na pracę zarobkową, 20,4 % studentów wskazało, 
że poświęca na nią co najmniej godzinę tygodniowo (18,2 % kobiet i 23 % mężczyzn) . 
Badana próba była próbą okolicznościową13 .

13 W badaniu nie brali udziału studenci uczelni prywatnych i osoby studiujące w trybie niestacjo‑
narnym . Struktura aktywności tych studentów różni się znacznie od struktury aktywności studentów 
studiów dziennych uczelni publicznych . Osoby te  m . in . znacznie częściej oraz w większym wymiarze 
czasu pracują zarobkowo . Uwzględnienie tych grup studentów wymaga wzięcia pod uwagę w przyszłych 
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Jednym z narzędzi psychometrycznych wykorzystanych w badaniu była au‑
torska skala oceny zachowań, postaw, odczuć i przekonań związanych z uczeniem 
się14 . Badani udzielali odpowiedzi w ramach 5‑ stopniowej skali, gdzie 1 oznacza 
„bardzo rzadko”, a 5 – „bardzo często” . W niniejszym rozdziale zostaną omówione 
wyniki badań przeprowadzonych w dwóch podskalach – przyjemność (z nauki) 
oraz samoskuteczność (w zakresie nauki) . Dotychczas uzyskane dane potwierdzają 
zadowalającą rzetelność tego narzędzia oraz jego trafność, w tym dobre właściwości 
psychometryczne poszczególnych pozycji15 . Poprzednie badania wykazały, że podskale 
„przyjemność” i „samoskuteczność” są skorelowane pozytywnie z zaangażowaniem 
w uczenie się16, ignorowaniem dolegliwości fizycznych i posiadaniem zadowalających 
środków finansowych na życie . Podskala „samoskuteczność” była także skorelowana 
z zadowalającymi warunkami mieszkaniowymi, a podskala „przyjemność” – z zanied‑
bywaniem relacji społecznych i skłonnością do ucieczki od problemów osobistych 
w uczenie się17 .

Badani wypełnili także kwestionariusz obejmujący pytania o: dane socjodemo‑
graficzne, liczbę godzin poświęcanych tygodniowo na pracę w organizacjach, stowa‑
rzyszeniach czy też kołach naukowych, liczbę godzin poświęcanych na uczenie się 
na zajęciach na uczelni, a także poza nią oraz liczbę godzin poświęcanych na pracę 
zarobkową . Na podstawie odpowiedzi na pytania o liczbę godzin spędzanych na pracy 
w organizacjach, stowarzyszeniach czy też kołach naukowych oraz pracy zarobkowej 
podzielono studentów na zaangażowanych i niezaangażowanych w działalność spo‑
łeczną, a na podstawie pytania o liczbę godzin poświęcanych na pracę zarobkową – na 
pracujących i niepracujących .

Udział w badaniu był dobrowolny . Przed przystąpieniem do wypełniania kwestio‑
nariuszy osoby badane były informowane o tym, że badanie jest anonimowe, a jego 
wyniki służą wyłącznie celom naukowym . Kwestionariusze wypełniono podczas 
jednej sesji .

Obliczono średnie i odchylenia standardowe, testy t‑Studenta dla prób niezależ‑
nych, a także współczynniki korelacji Pearsona dla zmiennych: wiek oraz podskal 

badaniach dodatkowych zmiennych, związanych  m . in . z motywacją do pracy i nauki, oraz bardziej 
zaawansowanych analiz statystycznych .

14 Badanie było częścią większego projektu badawczego dotyczącego problemu uzależnienia studentów 
od pracy (Związek uzależnienia od uczenia się studentów z poziomem doświadczanego stresu, sposobami 
radzenia sobie i funkcjonowaniem społecznym) .

15 P .A . Atroszko, Uzależnienie od uczenia się – związek między czynnikami ryzyka, komponentami 
uzależnienia oraz depresyjnością, The Third International Postgraduate Conference Psychological Research 
Method Toolkit, Ciążeń, 20 .04 .2013 .

16 Ibidem .
17 P .A . Atroszko, Relationship between financial resources and home environment and students’ 

learning ‑related attitudes, beliefs and behaviors, w: Quaere 2013. Texbook of the International Conference. 
Reviewed Proceedings, vol . III, Magnanimitas, Hradec Karlove 2013, s . 2203–2211 .
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„przyjemność” i „samoskuteczność”, współczynniki korelacji punktowo ‑dwuseryjnej 
dla płci, zaangażowania w pracę, zaangażowania w działalność społeczną, współczyn‑
nik korelacji rang Spearmana oraz współczynnik korelacji rangowo ‑dwuseryjnej dla 
zmiennych dotyczących czasu – ze względu na skośność rozkładów oraz wartości 
skrajne . Współczynnik korelacji jako miara wielkości efektu powinien być interpreto‑
wany ze szczególną uwagą, gdyż jego istotność statystyczna zależy od wielkości próby . 
W przypadku nawet umiarkowanej wielkości próby niska wartość współczynników 
korelacji nieistotnych statystycznie może „ukrywać” faktycznie istniejący związek 
między zmiennymi, co w konsekwencji może mieć duże znaczenie praktyczne w kon‑
tekście badanych zjawisk, zwłaszcza gdy dotyczą one dużych populacji, jak w przypadku 
populacji studentów w Polsce18 . Innymi słowy, niska korelacja w populacji może mieć 
duże znaczenie praktyczne, a jednocześnie ze względu na niedostatecznie dużą wiel‑
kość próby może być nieistotna statystycznie . Do wykonania analiz statystycznych 
użyto pakietu statystycznego IBM SPSS 21 .PL i AMOS 21 .

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami odnośnie do metodologii badawczej wykorzy‑
stującej narzędzia psychometryczne, w pierwszej kolejności sprawdzono, czy poczucie 
kompetencji w zakresie uczenia się, obejmujące wymiary podskal „przyjemność” i „sa‑
moskuteczność”, ma oczekiwaną strukturę czynnikową w badanej próbie19 . Zgodnie 
z założeniami teoretycznymi i wynikami poprzednich badań własnych20, oczekiwano 
dwóch skorelowanych czynników, poczucie kompetencji bowiem obejmuje zarówno 
przekonanie o posiadaniu umiejętności w zakresie uczenia się, jak i pozytywny sto‑
sunek do nauki21 . Przeprowadzona konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła, 
że model dwóch skorelowanych czynników, tj . przyjemności i samoskuteczności, 
reprezentuje dobre dopasowanie do danych22 . Korelacja między czynnikami latent‑
nymi (r) była równa 0,48 .

Około 1/4 badanych studentów (czyli 26,3 %, w tym 26,2 % kobiet i 26,4 % męż‑
czyzn) zadeklarowała, że bierze aktywny udział w pracach organizacji, stowarzyszeń 
czy też w kołach naukowych . Studenci na tego typu działania poświęcili tygodniowo 
średnio od 27 minut do 50 godzin . Średnio na aktywność społeczną studenci poświęcili 

18 Więcej na ten temat zob . P .A . Atroszko, J . Kowalczyk, W . Kowalczyk, Cechy osobowości związane 
z emocjami u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – badanie pilotażowe, „Nadciśnienie Tętnicze” 2013, 
t . 17, nr 1, s . 30–37 .

19 R .J . Vandenberg, C .E . Lance, A Review and Synthesis of the Measurement Invariance Literature: 
Suggestions, Practices, and Recommendations for Organizational Research, „Organizational Research 
Methods” 2000, no . 3, s . 4–70 .

20 P .A . Atroszko, Zachowania..., op .cit .
21 F . Delamare Le Deist, J . Winterton, What Is Competence?, „Human Resource Development Inter‑

national” 2005, vol . 8, no . 1, s . 27–46 .
22 Statystyki i wskaźniki dopasowania: χ2 = 2,407, df = 26, p < 0,001,  RMSEA = 0,040 (CI 0,028–0,053) . 

Wszystkie ładunki czynnikowe były statystycznie istotne na poziomie p < 0,001 .
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tygodniowo 5,03 godziny (SD = 6,33, a mediana 3 godziny) . Rozkład wyników w tej 
grupie był silnie skośny dodatnio (g1 = 3,89) .

Kobiety i mężczyźni nie różnili się pod względem wieku (t = 0,902, df = 823, 
p = 0,368) . Kobiety uzyskały wyższe wyniki w zakresie czynnika „przyjemność” 
(t = 2,369, df = 831, p = 0,018) oraz niższe w zakresie czynnika „samoskuteczność” 
(t = –3,519, df = 820, p < 0,001) . Nie było istotnych różnic w przypadku odsetka 
kobiet i mężczyzn pracujących na rzecz organizacji, stowarzyszeń i w kołach na‑
ukowych, jak również w zakresie czasu poświęconego na tę aktywność (t = –0,561, 
df = 220, p = 0,575) . Średnio poświęcono na naukę na zajęciach w badanej próbie 
studentów 18 godzin 51 minut ± 7 godzin 18 minut tygodniowo, a na naukę w domu 
13 godzin 43 minuty ± 11 godzin 51 minut tygodniowo . Kobiety średnio poświęciły 
więcej czasu niż mężczyźni na naukę na zajęciach (t = 5,959, df = 842, p < 0,001), 
jak również na naukę w domu (t = 2,773, df = 818, p = 0,006) . Średnia ilość czasu 
poświęcona na sen w badanej próbie studentów wyniosła 7 godzin 3 minuty ± 1 go‑
dzina 47 minut tygodniowo . Kobiety średnio spały krócej niż mężczyźni (t = ‑0,488, 
df = 842, p = 0,005) . Pracujący studenci poświęcili na pracę zarobkową średnio 12 go‑
dzin 10 minut ± 11 godzin 33 minuty tygodniowo . Kobiety i mężczyźni nie różnili się 
pod względem liczby godzin poświęconych na pracę zarobkową (t = 1,093, df = 171, 
p = 0,276) – tabela 1 .1 .

Zaangażowanie w aktywność społeczną korelowało pozytywnie z pracą zarob‑
kową (r = 0,14), ale negatywnie z czasem pracy zarobkowej (rs = –0,18) i z czasem snu 
(rs = –0,12), a nie korelowało z czasem nauki na zajęciach (rs = 0,03) i w domu (rs = 
–0,01) . Zaangażowanie w aktywność społeczną korelowało pozytywnie z czynnikiem 
przyjemności uczenia się (r = 0,19) oraz z czynnikiem samoskuteczności w zakre‑
sie uczenia się (r = 0,09) . Czas poświęcony na aktywność społeczną nie korelował 
z czasem poświęconym na pracę zarobkową (rs = 0,05), z czasem snu (rs = –0,08) 
oraz z czasem nauki na zajęciach (rs = –0,01) i w domu (rs = –0,05) . Czas poświę‑
cony na pracę w organizacjach, stowarzyszeniach i kołach naukowych nie korelował 
z przyjemnością uczenia się (rs = 0,03) oraz samoskutecznością w zakresie uczenia 
się (rs = 0,01) – tabela 1 .2 .

Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji na temat postaw 
obywatelskich studentów oraz korelatów postaw, a zwłaszcza zbadanie hipotezy 
o związku między przyjemnością płynącą z uczenia się i samoskutecznością w zakresie 
uczenia się a zaangażowaniem w działalność społeczną . Z badań wynika, że jedynie 
ok . 25 % badanych studentów zadeklarowało, iż bierze aktywny udział w działaniach 
społecznych, przy czym mediana czasu aktywności społecznej wśród aktywnych 
wyniosła 3 godziny tygodniowo .
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tabela 1.1.  Średnie i odchylenia standardowe w grupie kobiet i mężczyzn w zakresie 
badanych zmiennych

Zmienna Płeć Liczba osób 
badanych Średnia Odchylenie 

standardowe

Wiek (w latach)
kobieta 411 19,49  1,34
mężczyzna 414 19,42  0,98

Czas nauki (uczelnia; godziny)
kobieta 423 20,26  7,20
mężczyzna 421 17,37  6,88

Czas nauki (dom; godziny)
kobieta 414 14,57 11,42
mężczyzna 406 12,33 11,67

Czas pracy zarobkowej (godziny)
kobieta  77 13,21 10,85
mężczyzna  96 11,31 11,77

Czas pracy w organizacjach, stowarzyszeniach 
i kołach naukowych (godziny)

kobieta 111  4,83  5,53
mężczyzna 111  5,31  7,14

Czas snu (godziny)
kobieta 419  6,90  1,64
mężczyzna 414  7,28  1,77

Samoskuteczność
kobieta 414 16,52  3,58
mężczyzna 408 17,39  3,47

Przyjemność
kobieta 421  9,66  3,49
mężczyzna 412  9,09  3,40

Źródło: Opracowanie własne .

tabela 1.2.  Średnie, odchylenia standardowe, procent i współczynniki korelacji między 
badanymi zmiennymi

Lp. Zmienna M(SD) w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Płeća 50,1 kobiet – –0,03 0,00 0,06 –0,02 –0,15b –0,19c –0,13c 0,12c 0,12c –0,08b

2 Wiek 19,45 (1,17) – 0,04 0,22c 0,20c 0,42c 0,02 –0,12c 0,04 0,08b 0,08b

3 Działalność 
społeczna 0,26 (0,44) – 0,14c – –0,18b 0,03 –0,01 –0,12c 0,09c 0,19c

4 Praca zarobkowa 0,20 (0,40) – 0,07 – –0,07 –0,13b 0,01 0,04 0,01

5
Działalność 
społeczna – 
czasd

5,03 (6,34) – 0,05 –0,01 –0,05 –0,08 0,03 0,01

6
Praca 
zarobkowa – 
czase

12,10 (11,33) – –0,12 –0,16b –0,10 0,04 0,00

7 Sen – czas 18,81 (7,18) – 0,35c –0,12c 0,02 0,09c

8 Nauka 
(uczelnia) – czas 13,43 (11,52) –0,11c 0,01 0,20c

9 Nauka (dom) – 
czas 7,08 (1,72) – 0,10c 0,03

10 Samoskuteczność 16,95 (3,54) – 0,40c

11 Przyjemność 9,34 (3,45) –
a 1 kobieta, 2 meżczyzna . b Dla p < 0,05 . c Dla p < 0,01 . d N = 226 . e N = 175 .
Uwaga: 1 i 2 to sposób kodowania płac w analizie korelacyjne; wskazuje, jak interpretować współczynniki 
korelacji – ponieważ 1 to kobieta, zatem negatywna korelacja wskazuje, że kobiety uzyskiwały wyższe wyniki 
w zakresie danej zmiennej .

Źródło: Opracowanie własne .
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Zaangażowanie w aktywność społeczną korelowało pozytywnie z pracą zarobkową, 
a czas poświęcony na aktywność społeczną nie korelował z czasem pracy zarobko‑
wej . Dane te sugerują, że praca zarobkowa oraz praca społeczna nie wykluczają się 
wzajemnie, a wręcz przeciwnie – osoby, które pracują zarobkowo, częściej angażują 
się w pracę na rzecz organizacji, stowarzyszeń i w kołach naukowych . Jest to zgodne 
z postawioną hipotezą H2 i sugeruje, że być może przyczyny zaangażowania w oba 
te rodzaje aktywności są podobne, np . większe poczucie odpowiedzialności za swoje 
życie i otoczenie społeczne . Negatywna korelacja między zaangażowaniem w działal‑
ność społeczną a czasem pracy zarobkowej świadczy natomiast o tym, że im więcej 
czasu badany poświęca na pracę zarobkową, tym mniejsze są szanse, że zaangażuje się 
w pracę społeczną . Innymi słowy, osoby, które podejmują pracę zarobkową, częściej 
działają społecznie, ale im więcej czasu dana osoba przeznacza na pracę zarobkową, 
tym mniejsze są szanse, że podejmie pracę w stowarzyszeniu, organizacji czy kole 
naukowym .

Brak korelacji między zaangażowaniem w działania społeczne, tj . czasem po‑
święconym na te działania, a czasem nauki zarówno na zajęciach, jak i w domu jest 
zgodny z oczekiwaniami i świadczy o tym, że motywacja do nauki i motywacja do 
działań społecznych są w znacznej mierze różne i nie można oczekiwać, że osoby 
wysoce zaangażowane w uczenie się będą również wykazywały pozytywne postawy 
obywatelskie . Tym samym częściowo potwierdza hipotezę H3 . Jest to ważny wynik, 
ponieważ świadczy o tym, że grupie osób o podobnym poziomie wykształcenia i po‑
dobnej ścieżce kształcenia – wśród studentów uczelni wyższych – stopień zaangażo‑
wania w nabywanie wiedzy i umiejętności nie wiąże się z poziomem zaangażowania 
społecznego, co oznacza, że więcej edukacji/uczenia się nie zawsze znaczy więcej 
zaangażowania obywatelskiego . Z omówionych w pkt 1 .1 badań wynika, że czynnikiem 
zwiększającym stopień zaangażowania społecznego jest własny poziom wykształce‑
nia, co mogłoby sugerować, iż im więcej czasu dana osoba poświęca na edukację, 
tym przejawia większe zaangażowania obywatelskie . Wyniki uzyskane w badaniu 
własnym natomiast wskazują, że na pewnym poziomie wykształcenia (studia mające 
na celu zdobycie wykształcenia wyższego) ilość czasu poświęconego na uczenie się 
nie wykazuje związku z czasem poświęconym na aktywność społeczną, co może 
sugerować, iż w tym przypadku ukończenie edukacji jest ważniejsze niż sam czas 
poświęcony na naukę .

Zgodnie z oczekiwaniami potwierdzono hipotezę H1 dotyczącą pozytywnego 
związku między przyjemnością z uczenia się i samoskutecznością w zakresie uczenia 
się a zaangażowaniem w aktywność społeczną . Wynik taki pozwala sformułować 
wniosek, że jednym z czynników, który leży u podstaw kształtowania się pozytyw‑
nych postaw obywatelskich jest poczucie kompetencji w zakresie nabywania wiedzy 
i umiejętności . Postawy obywatelskie mogą zależeć od tego, na ile młodzi ludzie czują, 
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że lubią i potrafią się uczyć . Ważne znaczenie może mieć w tym przypadku także 
ogólne poczucie własnej sprawczości – poczucie ogólnej samoskuteczności, a więc 
przekonanie, że jest się w stanie poradzić sobie z sytuacjami stresującymi i życiowymi 
problemami . Postawy obywatelskie mogą także zależeć od tego, na ile młodzi ludzie 
czują, że mają kontrolę nad swoim życiem i otoczeniem społecznym . Poczucie kom‑
petencji w zakresie uczenia się mówi o tym, na ile studenci są przekonani, że potrafią 
się uczyć i lubią to robić, co może się przekładać na gotowość do nabywania i zaan‑
gażowania w nabywanie wszelkiego typu wiedzy i umiejętności . Poprzez nabywanie 
wiedzy i umiejętności człowiek zwiększa swoje poczucie kontroli nad otoczeniem, 
dlatego wzrost kompetencji w zakresie uczenia się może mieć bardzo duże znacze‑
nie zarówno ze względu na wzrost poziomu wykształcenia, jak i bezpośrednio oraz 
pośrednio, poprzez edukację, na zwiększenie stopnia zaangażowania społecznego . 
Brak związku między czasem poświęconym na działalność społeczną a przyjemnością 
i samoskutecznością uczenia się jest zgodny z oczekiwaniami – więcej kompetencji 
w zakresie uczenia się oznacza większe szanse na zaangażowanie się w działania 
społeczne, ale jeśli dana osoba się zaangażuje, to wyższe kompetencje nie przekładają 
się na większą ilość czasu poświęconego na pracę w stowarzyszeniach, organizacjach 
i kołach naukowych .

Konieczne są dalsze badania eksperymentalne, aby ustalić, czy zmiana poziomu 
kompetencji w zakresie uczenia się wpływa na wzrost stopnia zaangażowania w dzia‑
łalność społeczną, a także badania tego, czy u podłoża kompetencji w zakresie uczenia 
się i pozytywnych postaw obywatelskich leżą takie czynniki psychologiczne, jak ogólna 
samoskuteczność, wewnętrzne umiejscowienie kontroli i poczucie odpowiedzial‑
ności za swoje życie i otoczenie społeczne . Z tej perspektywy ważne będą badania 
porównujące studentów różnych typów uczelni oraz trybów studiów, uwzględniające 
 m . in . czynniki motywacyjne związane z podejmowaniem pracy i studiów .

Wykazano, że korelacja między stopniem zaangażowania w działania społeczne 
a czasem snu jest negatywna . Z perspektywy zachowań prozdrowotnych konieczne 
jest ustalenie, czy osoby wysoce zaangażowane w działalność społeczną poświęcają 
na sen mniej czasu ze względu na konieczność pogodzenia tej działalności z innymi 
obowiązkami i działaniami, czy też mają naturalną mniejszą potrzebę snu . Nadmierne 
zaangażowanie w pracę i działania o charakterze pracy może prowadzić do rozwoju 
uzależnienia od pracy i związanych z tym zachowań szkodliwych z punktu widzenia 
zdrowia fizycznego i psychicznego, takich jak brak odpowiedniej ilości snu23, co jest 
ściśle związane z rozwojem chorób somatycznych i psychicznych .

23 Zob . P .A . Atroszko, Uzależnienie..., op .cit .
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Podsumowanie

Uzyskane wyniki wskazujące na związek kompetencji w zakresie uczenia się z dzia‑
łalnością społeczną i obywatelską dostarczają wstępnych przesłanek sugerujących, 
że programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powinny uwzględniać działania 
skoncentrowane na rozwoju pozytywnych postaw wobec uczenia się oraz przekona‑
nia o skuteczności w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności . Konieczne są dalsze 
badania, przede wszystkim eksperymentalne i longitudinalne w tym zakresie .
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streszczenie
Podstawą społeczeństwa obywatelskiego jest zainteresowanie obywateli sprawami społe‑
czeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro . Przyjęto, że wśród studentów 
wskaźnikiem postaw obywatelskich charakteryzujących się aktywnym udziałem w działa‑
niach społecznych jest praca studentów w organizacjach, stowarzyszeniach czy też kołach 
naukowych . Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe 860 studentów trójmiejskich 
uczelni różnych kierunków i lat studiów . Jedynie ok . 25 % badanych studentów zadekla‑
rowało, że bierze aktywny udział w działaniach społecznych, przy czym mediana czasu 
pracy wśród aktywnych wyniosła 3 godziny tygodniowo . Czas poświęcony na aktywność 
społeczną był pozytywnie skorelowany z czasem poświęconym na pracę zarobkową, 
negatywnie z czasem snu oraz nie korelował z czasem nauki . Przyjemność uczenia się 
oraz samoskuteczność w zakresie uczenia się jako aspekty kompetencji w zakresie ucze‑
nia się były skorelowane pozytywnie z czasem poświęconym na pracę w organizacjach, 
stowarzyszeniach i kołach naukowych . Wyniki badań zostały omówione w kontekście 
problematyki rozwoju aktywnych postaw obywatelskich wśród studentów .
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learning competences as correlates of civic attitudes

summary
The interest of citizens in public affairs and a sense of responsibility for their welfare are 
the basis of the civil society . It was assumed that the work of students in organisations, 
associations or research clubs is an indicator of students’ civic attitudes characterised 
by engagement in social activities . A survey among 860 college students of a variety of 
courses and studies in tri‑City has been conducted . Only about 25 percent of the students 
answered that they take an active part in social activities . A median time of participation 
amounted to three hours per week . Time spent on social activities correlated positively 
with the time spent on paid work, negatively with sleep and did not correlate with the 
time of learning . Pleasure derived from learning and learning self ‑efficacy, as aspects of 
learning competence, were positively correlated with the time spent at work in organisa‑
tions, associations and research clubs . The results will be discussed in the context of the 
issue of development of active citizenship among students .

keywords: civil society, education, higher education, learning competence

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/283354951

