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Czy istnieje typ ludzi nadający się do informatyki  
i e-learningu?

1. Wprowadzenie
Dyskusje, czy istnieje jakiś zestaw cech, charakterystyczny dla osób, które mogą zostać infor-
matykami, toczą się od lat. Sytuują się one na pograniczu poprawności politycznej, gdyż wpro-
wadzają słabo uzasadnione zróżnicowania wśród ludzi, sugerujące ich nierówne szanse na 
realizacje różnych ról zawodowych, w dużym stopniu niezależnie od nakładu pracy i wysiłku. 
Przykładowo, Iszkowski i Tadeusiewicz (2011) sugerują, że kobiety słabo nadają się na progra-
mistów. Na potwierdzenie tego stwierdzenia mogliby przytoczyć szereg statystyk wskazują-
cych, że faktycznie kobiety trzy razy częściej odchodzą od tego zawodu, znacząco rzadziej go 
wybierają oraz znacząco częściej rezygnują z podążania ścieżką przygotowującą do tej kariery 
(Ahuja, 2007; Trauth, Quesenberry, Huang, 2009).

Do niedawna poszukiwanie specyficznej „osobowości” informatyka bazowało jednak głównie 
na stereotypach i obiegowych opiniach o faktycznych realizatorach tego zawodu. Trudno było 
znaleźć rzeczowe argumenty przeciw argumentacji kulturowej podkreślającej, że to specyficzne 
warunki, historycznie stworzone w środowisku informatycznym (merytokratyczna rywalizacja, 
środowisko „męskiej szatni”, długie godziny pracy utrudniające godzenie pracy i życia osobi-
stego; Łubieńska, Woźniak, 2012) eliminują kobiety z uprawiania tego zawodu oraz powodują 
utrwalanie stereotypu geeka wobec osób w nim pracujących. 

Dopiero na przełomie XX i XXI w. pojawiły się odmiennego rodzaju dane pokazujące, co 
może być źródłem utudnień związanych z uprawianiem zawodu informatyka. Badacze skupieni 
wokół Baron-Cohena zaobserwowali, że matematycy oraz osoby studiujące kierunki ścisłe 
różnią się od ogólnej populacji specyficznym usytuowaniem na dwóch wymiarach poznaw-
czych, tj. empatyzowania i systematyzowania. Pozwala to na zrozumienie różnicy pomiędzy 
osobami dobrze radzącymi sobie w sytuacjach społecznych oraz tymi, które mają umiejętności 
radzenia sobie z obiektami abstrakcyjnymi czy fizycznymi. Różnicę cytowani badacze lokują  
w poziomie rozbieżności pomiędzy siłą sprawności poznawczej każdego z dwóch rodzajów.
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Streszczenie: Kwestia tego, jacy ludzie dobrze uczą się za pomocą e-learningu ciągle interesuje badaczy. Niedawno 
pojawiły się badania sugerujące, że pewien układ zdolności poznawczych, mający swoje źródła w czynnikach bio-
logicznych, sprzyja wyborowi zawodu informatyka (Baron Cohen 1997; 2001; 2005). W tekście autora (Woźniak 
2013, w druku) sprawdzano, czy miara tego układu zdolności, tzw. wskaźnik AQ, koreluje z deklarowaną satysfak-
cją z e-nauczania. Jednak sprawdzane zależności były bardzo słabe. Wskaźnik AQ jest miarą wynikową pomiaru 
złożonego z 6 niezależnych skal. Stąd celowa jest weryfikacja, czy zależność pomiędzy byciem dobrym e-uczniem 
a skalą AQ staje się silniejsza, gdy wskaźnik AQ zostanie zastąpiony przez poszczególne podskale, wyznaczające 
odmienne aspekty zdolności poznawczych. Celem tego tekstu jest sprawdzenie tej hipotezy, jak również pokazanie 
jej osadzenia w uprzednich badaniach nad profilem dobrego e-ucznia.
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Pyrrusowe zwycięstwo zwolenników twierdzenia, że zawód informatyka jest domeną 
mężczyzn, polega na powiązaniu opisywanej różnicy w preferencjach z ciężkimi zaburzeniami 
funkcjonowania, znanymi powszechnie jako autyzm i syndrom Aspargera. Choć faktyczny 
opis teoretyczny wskazuje jedynie, że syndromy chorobowe stanowią skrajne wersje „męskiego 
umysłu”, to powiedzenie, że informatycy należą do dobrze funkcjonującej grupy z syndromem 
Aspergera nieco stygmatyzuje reprezentantów tego zawodu. Dostarcza jednak naukowego 
języka, pozwalającego mówić o trudnościach w kontaktach społecznych, jakie zewnętrzny 
obserwator zwykle przypisuje „typowym” informatykom oraz sytuuje ich źródła w specyficznym 
profilu poznawczym – nadmiernej różnicy pomiędzy zdolnością do rozumienia funkcjonowa-
nia abstrakcyjnych systemów a zdolnością do odczytywania i reagowania na ludzkie emocje.

Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy właściwość, analogiczna do wyżej naszkico-
wanej skłonności poznawczej, jest charakterystyczna również dla osób, które lubią korzystać 
e-learningu. Tekst stanowi wstępny raport z badania, przeprowadzonego na studentach Wyższej 
Szkoły Technik Informatycznych i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, nakie-
rowanego na opis związków pomiędzy wskaźnikami skłonności do systematyzowania i empaty-
zowania a stosunkiem studentów do wykorzystania e-learningu jako formy uczenia się. 

Najpierw scharakteryzowana zostanie różnica pomiędzy skłonnością do systematyzowania 
i empatyzowania oraz opisane ustalenia, jakie grupa Baron-Cohena osiągnęła w opisie przy 
pomocy tych kategorii wysoce funkcjonujących autystyków, osób reprezentujących zespół 
Aspergera, informatyków oraz mężczyzn. Następnie przedstawione zostaną skrótowo ustalenia 
związane ze specyfiką osób, które sprawnie uczą się przy wykorzystaniu narzędzi e-learnin-
gowych. W kolejnej części przedstawiona zostanie metodyka przeprowadzonego badania, zaś  
w następnej – jego wyniki. Należy na wstępie zaznaczyć, że badanie ma charakter pilotażowy 
i jego celem było raczej sprawdzenie narzędzi oraz ustalenie, czy faktycznie analogiczne do 
opisanych przez grupę Baron-Cohena zróżnicowania dadzą się rozpoznać wśród polskich 
studentów, niż dogłębne badanie ich zdolności i skłonności do wykorzystywania e-learningu 
w procesie uczenia się. Ponieważ – zgodnie z wiedzą autora – nie prowadzono w Polsce badań 
tego typu, więc uzyskane tutaj wyniki należy traktować jako zaproszenie dla innych badaczy do 
pogłębionego rozpoznania tego rodzaju uwarunkowań zdolności do korzystania z e-learningu, 
jak i badań nad ugruntowaniem zainteresowań nie w przypadkowych zbiegach okoliczności  
w trakcie socjalizacji, ale w faktycznej skłonności do analiz poznawczych konkretnego typu.

Pierwsze wyniki referowanych tutaj badań były prezentowane w czasie konferencji Wirtualny 
Uniwersytet oraz zawarte w opracowaniu, które stanowiło wynik dyskusji w czasie tej konferen-
cji. Choć część empiryczna obecnego opracowania wykracza poza tam prezentowane wyniki, to 
pewne myśli, a nawet i sformułowania, szczególnie te zawarte w części pierwszej i drugiej mogą 
powtarzać fragmenty zawarte w tamtej publikacji bez zaznaczenia cytowania.

2. Spektrum autystyczne i sposoby jego diagnozowania
Spektrum autystyczne (Autism-Spectrum Quotient – AQ) to pojęcie obejmujące różne typy 
zaburzeń interakcji społecznych i komunikacji oraz zaburzeń związanych ze znacznie ograni-
czonymi zainteresowaniami i powtarzalnym zachowaniem. Zmieniona w 2013 roku klasyfikacja 
diagnostyczna chorób psychicznych w USA (tzw. DSM-5, który zastąpił wcześniejszy podział 
na cztery choroby w spectrum autystycznym, tj. wyróżnienie autyzmu dziecięcego, zespołu 
Aspergera, autyzmu wysokofunkcjonującego – HFA [High-FunctioningAutism] oraz pozosta-
łych) traktuje nazwę „spektrum autystyczne” jako pojęcie parasolowe, obejmujące rozmaite scho-
rzenia osób cierpiących na deficyty komunikacyjne, w szczególności nieadekwatnie reagujące 
w trakcie rozmowy, mające trudności z odczytywaniem sygnałów niewerbalnych oraz mające 
trudności z budowaniem przyjaźni adekwatnych dla ich wieku. Dodatkowo osoby z tego spektrum 
mogą być silnie uzależnione od działań rutynowych i nadmiernie reagować na wszelkie zmiany w 
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tych rutynach i w ich środowisku. Tak rozumiane spektrum autystyczne obejmuje osoby mające 
powyższe objawy w różnym nasileniu. Należy pamiętać, że nowe kryteria diagnostyczne stanowią 
przedmiot trwającej dyskusji naukowej, w której wskazuje się na konieczność objęcia nią trady-
cyjnie diagnozowanych poprzez wywiad z rodzicami przypadków zarówno autyzmu dziecięcego, 
najwcześniej rozpoznanego schorzenia z tego spektrum, jak i zespołu Aspergera (por. Austism 
Spectrum Disorder Fact Sheet, n.d.). Przyjmuje się, że najszersze badanie zgodności DSM-5 z 
poprzednią klasyfikacją zawiera praca (Huerta in. 2012), a krytyczną dyskusję przedstawia 
American Journal of Psychiatry 2013, 170(4). W tym tekście autor odwołuje się do tradycyj-
nego sposobu wyróżnienia syndromu Aspergera, zarówno dlatego, że jest on dobrze znany poza 
kręgami medycznymi, jak i z uwagi na poglądowy charakter tej części artykułu – przywołanie 
problematyki dyskusji nad autyzmem ma charakter nawiązania do wiedzy potocznej, która nie 
znalazła odbicia w badaniach nad e-learningiem. Przywoływane analizy bazują więc w zasadzie 
na wiedzy potocznej, stąd adekwatnym źródłem dla definicji jest Wikipedia. W prowadzonym 
badaniu przyjmuje się jako jedyną zmienną nawiązującą do tej dyskusji pomiar czynnika AQ 
(Auyeung i in., 2009), który może być interpretowany albo w ramach tej dyskusji, albo jako nieza-
leżna od niej miara różnicująca populację.

Tradycja odrębnej klasyfikacji różnych jednostek chorobowych w spektrum autystycznym 
sięga co najmniej połowy XX wieku. W drugiej połowie XX wieku rozpoznano jako jednostki 
chorobowe kilka zaburzeń rozwojowych. Do ich typowych cech należą problemy z komunikacją 
uczuć i związkami społecznymi. Jako pierwszy sklasyfikowano autyzm dziecięcy (1943), a w tym 
samym czasie niemiecki naukowiec, Hans Asperger, opisał łagodniejszą postać choroby, znaną 
później pod nazwą zespołu Aspergera. Zespół Aspergera obejmuje: „upośledzenie umiejętno-
ści społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy 
braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, 
natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu 
do autyzmu dziecięcego. Głównymi kryteriami różnicującymi zespół Aspergera od autyzmu 
głębokiego są: brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych jej zaburzeń uniemożliwia-
jących logiczną komunikację, prawidłowy rozwój poznawczy” (Zespół Aspergera, n.d.; por. też 
Auyeung i in., 2009; Baron-Cohen, 2009). Choroba ta dotyka czterokrotnie częściej chłopców 
niż dziewczęta. Pojęcie „zespół Aspergera” zadomowiło się na dobre w praktyce diagnostycznej 
dopiero na początku lat 80. W kulturze masowej choroby te są szeroko znane. Zawdzięczamy to 
popularnym filmom ukazującym historie osób z tą chorobą, takie jak Nazywam się Kahn (2010) 
czy Rain Man (1988), jak i – znanym również w Polsce – opisom literackim, np. W naszym domu 
Jodi Picoult czy I wciąż ją kocham Nicholasa Sparksa. 

Granice zespołu Aspergera są nieostre, dlatego potocznie określa się tym mianem wszystkie 
zaburzenia rozwoju, w których głównym problemem jest nieumiejętność nawiązywania 
kontaktów społecznych. Choć takie potocznie określenie chwyta główną trudność w funkcjo-
nowaniu osób z zespołem Aspergera, to diagnostycznymi kryteriami zespołu Aspergera jest 
współwystępowanie sześciu objawów:
•	 zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie,
•	 zaburzenia mowy i języka (opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny język ekspresyj-

ny, sztywna i pedantyczna mowa, nietypowa prozodia i charakterystyka głosu, uszkodzenie 
zdolności rozumienia języka – przede wszystkim znaczeń przenośnych i ukrytych),

•	 zawężone, specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym zainteresowa-
niem jedną dziedziną,

•	 zachowania powtarzalne, rutynowe, niezmienne,
•	 trudności w komunikacji niewerbalnej (ograniczone gesty, skąpa ekspresja twarzy, dystans 

fizyczny, zachwianie rozumienia bliskości innej osoby, kłopoty z kontaktem wzrokowym),
•	 „niezdarność ruchowa” (Zespół Aspergera, n.d.).
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Należy wyraźnie zaznaczyć, że według obecnego stanu nauk biologicznych spektrum auty-
styczne to jedynie ekstremum pewnych wymiarów funkcjonowania społecznego (Auyeung i in., 
2009; Del Giudice, Angeleri, Brizio, Elena, 2010). Te wymiary bywają rozmaicie charakteryzo-
wane, ale z perspektywy tego tekstu interesujące są dwa wymiary poznawcze, tj. empatyzowanie 
i systematyzowanie.

Empatyzowanie jest rozumiane tutaj jako poznawcze rozpoznawanie oraz emocjonalnie 
adekwatne reagowanie na okazywane przez innych ludzi emocje; systematyzowanie to dążenie 
do analizy i konstruowania systemów, rozumiane jako „usiłowanie odkrywania reguł, które 
rządzą systemem w celu przewidzenia, jak system będzie się zachowywał” (Auyeung i in., 2009, 
s. 71). Analogiczne zróżnicowanie badane w tym obszarze nauki dotyczy różnic pomiędzy nasta-
wieniem na poznawcze działanie mechanicystyczne (w tym: dobra orientacja przestrzenna, 
zdolność do widzenia związków przyczyna-skutek) oraz na poznawcze działania mentalicy-
styczne (w tym: sprawność komunikowania się, empatia czy rozumienie sytuacji społecznych; 
Del Giudice i in., 2010).

Większość ludzi wykazuje umiarkowany poziom jednej bądź obu typów cech, zaś „osoby ze 
spektrum autystycznego cechuje naruszona zdolność do empatyzowania przy nienaruszonej, 
bądź nawet nadzwyczaj wysokiej zdolności do systematyzowania. Dorośli z zespołem Aspargera 
najczęściej wykazują dużą różnice pomiędzy poziomem wyników pomiaru mierzącego zdolność 
do systematyzowania a wynikami pomiarów zdolności do empatyzowania” (Baron-Cohen, 
Knickmeyer, Belmonte, 2005, s. 820).

Wysoki poziom zdolności do systematyzowania pozwala wytłumaczyć tzw. paradoks 
autyzmu. Polega on na tym, że niektóre chore na autyzm osoby mają w pewnych dziedzinach 
(np. w matematyce) duże, a nawet wybitne zdolności umysłowe, podczas gdy inne zdolności są 
u nich znacznie upośledzone. W pewnych sytuacjach skłonności do obsesyjnego skupienia się 
na wybranych sprawach połączone z wysoką zdolnością do analizy mogą pomagać np. w znale-
zieniu pracy związanej z tematem obsesyjnego skupiania uwagi, często w dziedzinach technicz-
nych lub informatycznych.

Bardzo często zainteresowania „obsesyjne” obracają się obecnie wokół komputerów do tego 
stopnia, że zespół Aspergera nazywany jest w krajach zachodnich geek syndrome, czyli chorobą 
maniaków komputerowych. Spowodowane jest to tym, że komputery zostały stworzone z myślą 
o składowaniu i przetwarzaniu informacji, co jest ulubionym zajęciem ludzi z tym zespołem.

Faktycznie empirycznie wykazano, choć na niezbyt dużych próbach, że dla mężczyzn – w odróż-
nieniu od kobiet – charakterystyczna jest wyższa różnica pomiędzy zdolnością systematyzowania 
a empatyzowania (Baron-Cohen i in., 2005). Jeszcze silniejszy efekt zauważono dla osób studiu-
jących matematykę i (słabszy niż dla matematyków, ale silniejszy niż dla mężczyzn) pozostałe 
nauki ścisłe, względem studiujących nauki humanistyczne (Baron-Cohen i in., 2001). Wyniki 
te próbowano interpretować biologicznie, wskazując na zmienne hormonalne, które mogą być 
przyczyną odmiennego ukształtowania się w okresie prenatalnym połączeń mózgowych (Baron-
Cohen i in., 2005), lecz takie wytłumaczenie nie wydaje się obecnie powszechnie przyjęte (Del 
Giudice i in., 2010).

Z perspektywy obecnego tekstu należy wyraźnie podkreślić, że względnie wysoka różnica 
pomiędzy zdolnością do systematyzowania i empatyzowania staje się pośrednim wskaźnikiem 
choroby ze spektrum autystycznego dopiero od dość ściśle wyznaczonego poziomu wielkości 
tej różnicy. Pomiar takiej różnicy u osób sprawnie funkcjonujących w życiu codziennym może 
być więc jedynie wskaźnikiem dla zrozumienia jej uzdolnień czy zainteresowań w pewnego 
rodzaju kierunkach. W odróżnieniu od powszechnie znanych badań nad zainteresowaniami 
zawodowymi (np. typologii Hollanda; por. Woźniak, 2013b), które oparte są na zainteresowa-
niu pewnymi rodzajami spraw, wskaźniki systematyzowania i empatyzowania mają diagnozo-
wać zdolności poznawcze pewnego typu (tj. twarde cechy „osobowościowe”), nawet wtedy, gdy 
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diagnozowane są na podstawie kwestionariuszy odwołujących się do preferencji co do rodzajów 
sytuacji społecznych.

Należy również wyraźnie wspomnieć, że wszelkie przywołane powyżej różnice między 
grupami są zależnościami z poziomu grupowego i niczego nie mówią o różnicach indywidu-
alnych, tzn. nie prognozują np. że konkretna kobieta będzie dobrym czy złym informatykiem 
(Baron-Cohen i in., 2005).

3. Specyfika osób, które sprawnie uczą się przy wykorzystaniu narzędzi e-lear-
ningowych
E-learning zwykle rozumiany jest jako wykorzystanie technologii teleinformatycznych do 
uczenia się, zarówno dzięki umożliwieniu przekazu treści dydaktycznych, jak i komunikacji 
pomiędzy osobą szkolącą się i innymi aktorami istotnymi w tym procesie (Brown, Charlier, 
2013; Woźniak, 2009). Badania nad specyfiką osób, które dobrze (w znaczeniu: z sukcesem  
i satysfakcją) uczą się poprzez wykorzystywanie metod e-learningowych, są prowadzone  
w dwóch odrębnych nurtach.

Pierwszy z nich odwołuje się do cech psychologicznych osób, skłaniających się do wykorzysty-
wania nowych technologii, i bazuje na wykorzystaniu Technology Acceptance Model (TAM por. 
analiza zawarta w: Woźniak, 2009). Model ten postulował, że intencja użycia nowego narzędzia 
technologicznego (a w szczególności – kursu e-learningowego) jest całkowicie wyznaczona przez 
dwa stany psychologiczne: postrzeganą łatwość oraz postrzeganą użyteczność. Był on wielokrot-
nie krytykowany (por. np. Woźniak, 2009), a obecnie wykorzystywana jest w badaniach już 
trzecia wersja tego modelu tzw. TAM3 (por. Brown, Charlier, 2013). W modelach tego rodzaju 
specyfika poznawcza czy biologiczna osoby uczącej się nie ma znaczenia wyjaśniającego, gdyż 
postulowane stany psychologiczne (czy sytuacyjne i organizacyjne, jakie wskazano dodatkowo 
w TAM3) nie uwzględniają takich różnic wśród uczących się.

Odmienny charakter mają – w gruncie rzeczy ateoretyczne studia – nad specyficznymi cechami 
ułatwiającymi uczenia się e-learningowe, które tworzą drugi nurt badań. Choć konkluzje badań 
prowadzonych w tym nurcie sugerują jednak dominujące znaczenie czynników motywacyj-
nych (Brown, Charlier, 2013; Maurer, Lippstreu, Judge, 2008), które znacząco modyfikuje nawał 
pracy (Brown, 2005, cyt. za: Woźniak, 2009), to rozpoznano szereg zmiennych szczegółowych, 
opisującej ucznia, które sprzyjają jego satysfakcji z udziału w uczeniu się poprzez e-learning. 

Część zmiennych ma charakter analogiczny do psychologicznych stanów badanych w modelu 
TAM. Przykładowo, wśród zmiennych opisujących nastawienia ucznia wskazano na znaczenie 
nastawienia do wykorzystania e-literatury i używania technologii teleinformatycznej (Nedelko, 
2008), nastawienie na mistrzostwo (learning orientation) w przeciwieństwie do nastawienia na 
sukces (por. Swan, 2004). Są to w miarę sytuacyjne zmienne, operacjonalizowane jako odpowiedź 
na pytanie o odpowiedniej treści, o niejasnym powiązaniu z trwałymi cechami jednostki1.

Wśród trwałych cech opisujących funkcjonowanie jednostek podkreślano znaczenie samody-
scypliny (Nedelko, 2008), skłonność do uczenia się wzrokowego (w przeciwieństwie do typów 
kinestetycznych i słuchowców), czy wreszcie preferowanie w cyklu Kolba refleksyjnej obserwa-
cji i abstrakcyjnej konceptualizacji nad pozostałe dwa style uczenia (Swan, 2004). Wskazywano 
również, że niska potrzeba interakcji z kolegami sprzyja sukcesowi w uczeniu e-learningo-
wym (Nedelko, 2008), jak również należenie do grupy osób: bardziej dojrzałych, niezależnych  
i mających większą skłonność do podejmowania ryzyka (patrz literatura cytowana w: Woźniak, 
2009, s. 43). Uzyskano również wstępne wyniki dotyczące stylu myślenia opisanego poprzez 
kategoryzację tzw. mental self-goverment Sternberga , a więc sugerujące, że osoby mające prefe-
rencję do pracy samodzielnej (tzw. styl wewnętrzny) i postępowania niezależnego od procedur 

1 Jest to oczywiście zgodne z wynikami badań nad sukcesem w zakresie szkoleń tradycyjnych.
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(tzw. styl liberalny) osiągają lepsze wyniki nauczania metodami e-learningowymi niż osoby 
charakteryzowane przez przeciwstawne style Sternbergowskie (Swan, 2004). Szerszy opis teorii 
Sternberga zawiera tekst (Woźniak, 2013a). Tam też przedstawione są wyniki dotyczące związku 
tej typologii i preferencji do uczenia się e-learningowego, zebrane w czasie opisanego w niniej-
szej pracy badania.

Wskazano, że takie cechy osobowości jak wytrwałość (conscientiousness) i otwartość na 
doświadczenia sprzyjają wysokiej motywacji do uczenia się (a więc i sukcesowi w e-learningu) 
pośrednio, a mianowicie poprzez orientację na osiąganie celów (Maurer i in., 2008). Jest to 
zgodne z potoczną wiedzą, że osoby nastawione na realizację celów i zdyscyplinowane łatwiej 
uczą się e-learningowo.

Wykazano również, że – od pewnego poziomu – zdolności poznawcze nie mają znaczenia 
dla uczestnictwa w działaniach rozwojowych, a bezpośredni wpływ na zadowolenie z korzy-
stania z e-learningu i chęć uczenia się w ten sposób – poza czynnikami motywacyjnymi – ma 
jedynie poprzednie doświadczenie z e-learningiem (Brown, Charlier, 2013; Maurer i in., 2008; 
Woźniak, 2009). Dopiero niedawno wskazano, że stosowanie szkoleń e-learningowych zwiększa 
wymagania poznawcze (stanowi zwiększone obciążenie poznawcze) dla kursantów (Lin, Yang, 
Lai, 2013), co zdaje się sugerować, że osoby o wyższych zdolnościach poznawczych mogą sobie 
lepiej radzić w sytuacjach e-learningowych. Nie sprecyzowano w tych badaniach, jaki rodzaj 
zdolności poznawczych jest użyteczny w tej sytuacji.

Traktując te wyniki jako obecny stan wiedzy naukowej można powiedzieć, że potoczna wiedza 
o „dobrym uczniu”, podkreślająca jego zdyscyplinowanie, umiejętność zarządzania czasem, 
dojrzałość i silne nastawienie na cel (patrz (Woźniak, 2009)), wskazują raczej na czynniki sprzyja-
jące wysokiej motywacji do uczenia się niż diagnozuje cechy oddziałujące niezależnie. Ponieważ 
na motywację do uczenia się można wpływać poprzez dostosowane do sytuacji działania orga-
nizacyjne (Woźniak, 2009), wydaje się, że obecny stan wiedzy o „dobrym uczniu” nie wskazuje 
na związek jakichś specyficznych czynników poznawczych ze zdolnością, chęcią czy satysfakcją 
z uczenia się e-learningowego. Oznaczałoby to, że grupy osób, wyznaczone poprzez wyniki na 
skalach autyzmu, nie powinny różnić się reakcjami na nauczanie e-learningowe.

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na badania z obszaru medycznego, wskazujące na 
adekwatność uczenia e-learningowego dla osób ze spektrum autystycznego. Podkreślają one, że 
„interakcja człowieka z komputerem jest traktowana [przez osoby autystyczne] jako doświad-
czenie ‘bezpieczne’ i dostarczająca satysfakcji (enjoyable). Może to być wyjaśnione przez fakt, że 
interakcja z komputerem nie stwarza groźnych oczekiwań i sytuacji oceny, w przeciwstawieniu 
do interakcji społecznych” (Konstantinidis i in., 2009, s. 2). Badania nad systemami e-learningo-
wymi dostosowanymi do potrzeb osób mających niesprawności poznawcze (która to kategoria 
obejmuje również high functioning autism HFA) nie były szeroko prowadzone (Wachowiak, 
Wachowiak-Smolikova, Fryia, 2010), choć w szczególności dla HFA sformułowano zalecenia 
dla dostosowanego do ich potrzeb systemu e-learningowego (Wachowiak i in., 2010). Warto też 
zauważyć, że skonstruowano e-learningowe narzędzia do rozwijania kompetencji społecznych 
u osób z zespołem Aspergera (Baron-Cohen, 2009).

Rekapitulując, badania nad spektrum autystycznym sugerują, że osoby z tego obszaru mają 
większą łatwość do uczenia się poprzez szkolenia e-learningowe niż szkolenia tradycyjne. 
Podstawa teoretyczna tych badań – zmniejszenie stresu wywołanego interakcją społeczną – 
pozwala sądzić, że sugestia ta powinna odnosić się również do osób funkcjonujących sprawnie, 
ale o „profilu informatyka”, czyli ze znaczną przewagą wyniku na skali systematyzowania 
względem wyniku na skali empatii. Taka charakterystyka „dobrego e-ucznia” nie została sfor-
mułowana w badaniach nad e-learningiem, co stanowi podstawę do przeprowadzenia badania, 
opisanego poniżej.
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4. Metodyka badania
Celem badania było sprawdzenie, czy w polskich warunkach potwierdza się teza Baron-Cohena 
o zróżnicowaniu pomiędzy środowiskiem nauk ścisłych i humanistycznych poprzez zmienną 
AQ. Dodatkowo chciano sprawdzić następujące kwestie:
•	 czy ewentualne zróżnicowanie jest silniejsze, gdy odwołać się do skal cząstkowych, kształtu-

jących wskaźnik AQ,
•	 czy występuje związek pomiędzy nasileniem współczynnika AQ, bądź którejś z jego podskal, 

a satysfakcją z e-learningu,
•	 czy sposób operacjonalizacji satysfakcji z e-learningu oraz sprawstwa w tym zakresie ma zna-

czenie dla oceny tej satysfakcji oraz związków ze współczynnikiem AQ (oraz jego podskalami).
Badanie przeprowadzono na 120 osobowej grupie studentów zaocznych, na którą złożyły się 

– w równych liczbach – studenci zarządzania I roku, studenci zarządzania III roku, studenci  
I roku informatyki oraz studenci III roku informatyki. Wszyscy studenci pracowali zawodowo 
(studiowali zaocznie) i znajdowali się na początkowym etapie kariery zawodowej.

Wybór studentów uczęszczających do tej samej szkoły prywatnej w Warszawie pozwolił wyko-
rzystać fakt, że na obu kierunkach prowadzony jest – jako przedmiot obowiązkowy – identyczny 
moduł e-learningowy. Tworzyło bazę podobnego doświadczenia z e-learningiem u wszystkich 
badanych osób.

Tego czynnika nie uwzględniają zwykle dotychczasowe badania nad e-learningiem, które nie 
uwzględniają możliwości, że pewne rodzaje kursów e-learningowych (np. z bogatszą interakcją 
bądź instrumentarium dydaktycznym, czy też lepiej skonstruowane jako moduł dydaktyczny) 
powodować powinny odmienne reakcje i oceny co do swoich preferencji u osób je realizujących, 
nie na skutek ich odrębnych skłonnościami do uczenia się poprzez konkretne media, ale z uwagi 
na ich różnej jakości doświadczenia.

Zastosowano skale pomiarowe zaadoptowane ze skal anglojęzycznych oraz stworzone ad hoc 
skale specyficzne. Z uwagi na pilotażowy charakter badania nie przeprowadzono standaryzacji, 
ani lokalizacji używanych narzędzi.

Za skalę do pomiaru wskaźnika AQ (miary różnicy pomiędzy empatyzowaniem i systematy-
zowaniem) przyjęto tłumaczenie na język polski skali angielskiej (Baron-Cohen, Wheelwright, 
Skinner, Martin, Clubley, 2001). Ponieważ w tekście (Woźniak, 2013a) wskazano, że możliwą 
przyczyną dla niskich związków, jakie wykryto pomiędzy nasileniem współczynnika AQ a satys-
fakcją z uczenia się za pomocą e-learningu mogło być jednowymiarowe potraktowanie miar 
AQ, w obecnym badaniu odrębnie przeanalizowano pięć odrębnych skal, jakie współtworzą 
skalę AQ i związki każdej z nich odrębnie z właściwością nazywaną „bycie dobrym e-uczniem” 
w kolejnych operacjonalizacjach. W rezultacie badano więc odrębnie złożone z 10 pytań skale: 
umiejętności społecznych, łatwości przełączania uwagi, koncentracji uwagi na szczegółach, 
komunikacji z innymi i wyobraźni. Każda z tych skal zawiera około połowy pytań sformułowa-
nych jako odwrotne. Skale te nie są między sobą w pełni niezależne, w szczególności umiejęt-
ności społeczne są skorelowane z komunikacją (tau Kendala dla badanej populacji wynosi 0,443  
i jest istotna na poziomie 0,01) i wyobraźnią (analogicznie – 0,239). Między pozostałymi parami 
brak jest istotnych korelacji.

Skalę satysfakcji z e-learningu skonstruowano na podstawie pięciopunktowej skali Maurer, 
Weiss i Barbeite (2003), dodając dwa pytania „kurs Umiejętności akademickie był wystarcza-
jącym sposobem przekazania treści z tego tematu” oraz „Zrealizowanie kursu Umiejętności 
akademickie nie sprawiło mi trudności”. Dane zostały zebrane w kwietniu 2013 roku przez panią 
Joanną Homkę, przygotowującą pracę magisterską na zarządzaniu w Wyższej Szkoły Finansów  
i Zarządzania w Warszawie, poprzez kwestionariuszowe badanie audytoryjne. Za ich udostęp-
nienie i zgodę na odrębne opracowanie autor tego tekstu składa jej podziękowania.
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5. Wyniki badania
Ponieważ przesłanką teoretyczną dla niniejszego badania były tezy sformułowane przez grupę 
Baron-Cohena, to prezentacja wyników rozpoczyna się od potwierdzenia tez postawionych 
przez angielskich badaczy na badanej próbie polskich studentów. Tak jak w badaniach angiel-
skich skonstruowano wykres, w którym jako ilustrację nasilenia AQ przyjęto liczbę pytań, na 
jaką odpowiada konkretna osoba, w sposób ładujący wskaźnik AQ, jako kryterium różnicu-
jące dwie grupy badane – studentów zarządzania i informatyki. Poniższy wykres pokazuje, jak 
wyższy poziom wskaźnika AQ różnicuje dwie badane grupy. Oś odciętych mierzy liczbę pytań 
(stąd maksimum wynosi 50 pytań, wskaźniki wyższe niż 31 diagnozują już chorobę – syndrom 
Aspergera), na które badani z każdej grupy udzielają odpowiedzi ładujących wskaźnik AQ, zaś 
na osi rzędnych znajduje się – ujęta w procentach – liczba osób w każdej grupie, które udzieliły 
tylu odpowiedzi ładujących wskaźnik AQ. Dla porównania – jako linia k – zaprezentowana 
jest krzywa obrazująca rozkład AQ w populacji ogólnonarodowej (zaczerpnięta z badań Baron-
-Cohen i in., 2001; a więc dotycząca populacji angielskiej). 

Rysunek 1. Porównanie grupy badanych studentów informatyki (krzywa i) i zarządzania (krzywa z) z populacją 
narodową (krzywa k). Źródło: dla krzywych z oraz i – badania własne; k – na podstawie danych z tekstu  

Baron-Cohen i in. (2001)

W Tab. 1 pokazana jest średnia wartość współczynnika AQ, obliczona zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w pracy, z której pochodzi angielska wersja kwestionariusza (Baron-Cohen i in., 2001).

Tabela 1. Wartość średnia współczynnika AQ dla badanych grup studentów.  
Źródło: badania własne

Rok Średnia N Odchylenie 
standardowe

I rok zarządzania 17,4333 30 5,01503
III rok zarządzania 17,6333 30 4,92344
I rok informatyki 19,1333 30 4,85467
III rok informatyki 19,1333 30 5,24393
Ogółem 18,3333 120 5,01315
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Jednak, jak pokazuje Tab. 2, jedynie dwie ze skal cząstkowych odrobinę różnią dwie badane 
grupy (ale statystycznie nieistotnie, jeśli przyjąć jako miarę zróżnicowanie mniejsze niż wartość 
odchylenia standardowego). Na podstawie poniższych danych należy powiedzieć, że wpro-
wadzenie podskal tworzących wynik na skali AQ nie poprawia w sposób wyraźny związków 
pomiędzy studiowaniem nauk o zarządzaniu bądź informatyki a współczynnikiem AQ bądź 
jego podskalami.

Tabela 2. Wartość średnia współczynników z podskal dla AQ dla badanych grup studentów.  
Źródło: wyniki badania

Rok umiejętności 
społeczne

zmiana 
uwagi

uwaga na 
szczegóły komunikacja wyobraźnia

I rok zarządzania 8,0667 5,2667 4,4667 7,4000 5,9667
Odchylenie 
standardowe 1,68018 1,77984 1,88887 1,71404 1,71169

III rok 
zarządzania 8,4333 5,2000 4,9000 6,8333 6,8667

Odchylenie 
standardowe 1,75545 1,64841 2,02314 1,91335 1,77596

I rok informatyki 7,7000 5,2333 5,2000 7,1667 6,3667
Odchylenie 
standardowe 2,10336 1,56873 1,76947 1,82101 1,56433

III rok 
informatyki 7,8667 5,2667 5,9000 7,3000 6,8000

Odchylenie 
standardowe 2,12916 1,81817 2,41190 2,00258 1,60602

Ogółem 8,0167 5,2417 5,1167 7,1750 6,5000
Odchylenie 
standardowe 1,92281 1,68531 2,07904 1,85464 1,68533

Podobnie jak w badaniu opisanym w (Woźniak, 2013a), tezę o związku skal, tworzących 
współczynnik AQ, z byciem dobrym e-uczniem operacjonalizowano poprzez sprawdzenie, czy 
po utworzeniu czterech grup wśród osób badanych, ze względu na nasilenie wyniku w danej 
skali, różnicuje odpowiedzi w pytaniach stanowiących operacjonalizację pojęcia „dobry e-uczeń”.

Należy zauważyć, że przyjęte operacjonalizacje kategorii dobry e-uczeń nie okazały się różni-
cujące w rozumieniu respondentów. Jedynie pytanie o sprawstwo w zakresie kursu Umiejętności 
akademickie działało inaczej niż pozostałe, dając wyraźnie bardziej pozytywne odpowiedzi, co 
upodabnia je nieco do odpowiedzi uzyskiwanych na pytanie o ogólne sprawstwo komputerowe.

Analiza czynnikowa zmienności odpowiedzi dotyczących różnych operacjonalizacji potwier-
dziła jednak, że wprowadzenie jako odrębnych pytań dwóch pytań dotyczących konkret-
nego kursu Umiejętności akademickie miało znaczenie dla zróżnicowania wśród odpowiedzi.  
W analizie czynnikowej najlepszy model tworzą dwa czynniki, z których pierwszy wyjaśnia 47% 
wariancji (i jest ładowany przez pytania dotyczące ogólnego zadowolenia i sprawności uczenia 
się e-learingowego), zaś drugi 17% (i ładowany jest przez dwa pytania dotyczące konkretnego 
e-kursu)2.
2 Autor pragnie podziękować anonimowemu Recenzentowi za zwrócenie uwagi na konieczność uzasadnienia za-
łożenia o istotnym znaczeniu, jakie dla badania ma oparcie ocen na konkretnym kursie, w przeciwstawieniu do 
ogólnej opinii o e-learningu.
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Tabela 3. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytania diagnostyczne dla kategorii „dobry e-uczeń”.  
Źródło: wyniki badania

Zadane pytania a obok - liczba 
respondentów wybierających 

odpowiedzi danego typu

zdecydowa-
nie się 

zgadzam

raczej się 
zgadzam

raczej się nie 
zgadzam

zdecydowa-
nie się nie 
zgadzam

Lubię uczyć się e-learningowo 20 45 38 17
Z łatwością potrafię nauczyć 
się kursu e-learningowego 16 59 33 12

Kurs „Umiejętności akade-
mickie” był wystarczającym 
sposobem przekazania treści z 
tego tematu

24 64 23 9

Są zagadnienia, które wolę 
poznawać e-learningowo 24 58 22 16

Zwykle wolę dobry kurs e-lear-
ningowy niż inne sposoby 
uczenia się

16 31 56 17

Opanowanie kursu 
„Umiejętności akademickie” 
nie sprawiło mi trudności

43 51 21 5

Nie obawiam się posługiwania 
się komputerem 86 23 9 2

Podczas analizy kolejnych pytań ankiety dotyczących uczenia się w formie e-learningo-
wej oraz nasilenia każdej z pięciu skal, nie zauważono znaczących różnic pomiędzy osobami 
tworzącymi grupy o wyższym nasileniu danej cechy a ich odpowiedziami dotyczącymi e-lear-
ningu. Nieco zaskakujące może się w tym zakresie wydać brak takich związków również i dla 
skali „umiejętności społeczne” – kierunek zależności był zgodny z oczekiwaniem (tj. że wyższy 
poziom umiejętności społecznych nie sprzyjał byciu dobrym e-uczniem), ale zależności były 
bardzo słabe. Były one słabsze niż – również spodziewane – zależności pomiędzy zdolnością do 
koncentracji uwagi na szczegółach a e-learningiem (odwrotne).

Ważnym wynikiem prowadzonej analizy może być fakt, że żadna ze zmiennych charakte-
ryzujących osoby badane na skalach powiązanych z AQ nie różnicuje ich poczucia sprawstwa  
w zakresie posługiwania się komputerem. Zarówno studenci informatyki, jak i zarządzania, 
niezależnie od nasilenia poziomu współczynnika AQ, jak i wyników w zakresie skal umiejętno-
ści społecznych, łatwości przełączania uwagi, koncentracji uwagi na szczegółach, komunikacji 
z innymi i wyobraźni, deklarują, że nie obawiają się posługiwać komputerem. „Zdecydowanie 
zgadza się” z tym stwierdzeniem po 60–80% osób badanych, zaś „zgadza się” odpowiednio po 
trzydzieści kilka do kilkunastu procent. Może wydać się ciekawe, że im wyższy poziom nasilenia 
zmiennej umiejętności społeczne, tym wyższy odsetek osób zdecydowanie zgadzających się, że 
nie obawiają się posługiwać komputerem (tj. od 83% w grupie o najwyższym nasileniu umie-
jętności społecznych po 64% w grupie o najniższym poziomie). Wyniki te świadczą o małej 
adekwatności traktowania e-learningu jako nowej technologii, której użycie związane jest  
z obawą przed posługiwaniem się komputerem.

Jednocześnie zauważono, że wysokie sprawstwo komputerowe nie różnicuje satysfakcji z e-lear-
ningu – wśród osób mających najwyższe sprawstwo 55% ma pozytywny stosunek do e-learningu 
(mierzony poprzez pytanie: lubię uczyć się e-learningowo), w grupie średniego sprawstwa – 40%, 
a w niewielkich grupach niskiego – 70%. Gdy satysfakcję z e-learningu operacjonalizuje pytanie 
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o sprawstwo, tj. z łatwością jestem w nauczyć się kursu e-learningowego, to bardziej pozytywne 
odpowiedzi udzielają osoby o średnim sprawstwie komputerowym (ponad 70% pozytywnych 
wobec 60% pozytywnych wśród osób o najwyższym sprawstwie komputerowym).

6. Podsumowanie
Wiedza o preferencjach i uzdolnieniach jednostek może być wysoce użyteczna z organiza-
cyjnego punktu widzenia. Potwierdzenie sugestii, że specyficzne uwarunkowania poznawcze 
mogą mieć znaczenie dla łatwości uczenia się e-learningowego byłoby pomocne dla planowania 
programów zarządzania talentami, jak również planowania sukcesji oraz innych działań rozwo-
jowych w organizacjach. Jednak opisane w mojej wcześniejszej pracy (Woźniak, 2013a) zależ-
ności były na tyle słabe, że należało sprawdzić, czy inne powiązane charakterystyki zmiennych, 
dla których formułowano tezy o związkach stylów poznawczych z satysfakcją z e-learningu, nie 
pokażą silniejszych związków.

Na podstawie opisanych powyżej danych należy stwierdzić, że nie potwierdzono sugero-
wanych zależności i tym samym nie uzyskano nowych argumentów za zdroworozsądkową 
obserwacją, że pewne cechy jednostki mogą ją predestynować do bycia dobrym e-uczniem. 
Wykazano natomiast, że ogólne sprawstwo komputerowe jest w badanej grupie młodych ludzi 
na tyle powszechne, że nie różnicuje ich preferencji dla e-learningu (a nawet – przeciwnie, że 
osoby o niższym poziomie sprawstwa komputerowego deklarują wyższą satysfakcję z e-learnin-
gowego uczenia się).

Wykazano również, że ocena sprawstwa w zakresie e-learningu bywa odmienna w zależności od 
sposobu jej powstawania. Choć szereg z testowanych operacjonalizacji pojęcia dobry e-uczeń przy-
niosło podobne oceny badanych, to znaczące różnice wykryto, gdy odwoływano się do konkret-
nego kursu (zarówno co do satysfakcji, jak i sprawstwa wobec niego) w stosunku do ocen bardziej 
ogólnych. Dla badań nad e-learningiem wskazuje to na konieczność większej precyzji przy defi-
niowaniu wskaźników, gdyż powstające oceny będą odmienne w zależności od punktu odniesie-
nia przyjmowanego przez osoby oceniające (tj. konkretnego kursu, o którym będą myśleć).

Należy podkreślić, że poważnym ograniczeniem dla generalizowania sformułowanych tu 
wniosków jest wielkość badanej próby. Można więc twierdzić, że powtórzenie powyższych badań 
na większej liczbie respondentów pozwoli uzyskać wyraźniejsze związki pomiędzy współczyn-
nikiem AQ oraz podskal go tworzących a byciem dobrym e-uczniem w dowolnym sensie tego 
słowa. Istnieją bowiem silne argumenty teoretyczne za wyższym komfortem, jaki tworzy osobom 
o wysokim poziomie współczynnika AQ uczenie się bez kontaktu z innymi ludźmi, co powinno 
przekładać się na większą satysfakcję tych osób z uczenia się metodami e-learningowymi.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że badania trwałych preferencji jednostki dla jej ocen satysfakcji 
i użyteczności ze stosowania różnych rodzajów metod rozwojowych są ciągle za rzadko podej-
mowane. Ich znaczenie zarządcze, szczególnie ważne przy drastycznie rosnących kosztach utra-
conych korzyści organizacyjnych, wskaźnikowanych czasem poświęcanym na szkolenia różnego 
rodzaju, jest tak duże, że badania powinny wspomóc praktykę danymi naukowymi z tego obszaru. 
Rozpoczęcie zwyczaju otwierania „czarnej skrzynki”, jaką dla badań nad e-learningiem często 
stanowi osoba działająca, z jej cechami, preferencjami i wartościami, stanowi ważny wkład prze-
prowadzonego projektu badawczego w zrozumienie uwarunkowań skuteczności e-nauczania.
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Are some people better suited for IT and e-learning?
Summary
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The issue of whether traits that are difficult to change affect certain careers or activities in a positive manner has 
been discussed for many years. S. Baron-Cohen and his team (1997; 2001; 2005) has proposed the AQ coefficient 
as a measure of individual differences – of biological nature - more basic in nature than Sternberg’s cognitive styles, 
which is considered to identify people with an aptitude for the sciences. In article (Woźniak 2013a, in press) the 
question whether the AQ explain different aspects of satisfaction measures from e-learning were search. However 
the correlations were very weak. The AQ scale consists from 6 independent scales. The goal of the text is to ascertain 
whether the e-learning satisfaction would be better explained by some of these scales.
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