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Abstrakt

Kultura informacyjna to stale rozwijający się kompleksowy system wartości, postaw i za-
chowań, które warunkują to, jak informacja jest tworzona, użytkowana i przekształca-
na w wiedzę w określonym środowisku informacyjnym. Omówione zostały trudności 
diagnozy kultury informacyjnej: problem skalowalności konceptu kultury oraz problem 
nadrzędności kultury organizacyjnej w stosunku do kultury informacyjnej organizacji. 
W artykule przedstawiony został model, który wykorzystuje do potrzeb diagnozy kultury 
informacyjnej relację między zarządzaniem procesami informacyjnymi i kształtowaniem 
wiedzy organizacyjnej. Celem artykułu jest określenie sposobu postępowania badawcze-
go w diagnozie kultury informacyjnej w instytucji szkolnictwa wyższego. W postępowa-
niu badawczym uwzględnione zostały podstawowe elementy modelu diagnostycznego 
kultury informacyjnej: kontekst typu organizacji, skala diagnozy (subkulturowość), atry-
buty, wymiary, typy oraz siła kultury informacyjnej. Artykuł ma charakter metodologicz-
ny i stanowi przyczynek do przeprowadzenia szerszych obserwacji w zakresie kultury 
informacyjnej jednostek szkolnictwa wyższego.

Abstract

Information culture is a constantly evolving complex system of values, attitudes and 
behaviors that determine how information is created, used, and transformed into know-
ledge in a specific information environment. The difficulties of information culture dia-
gnosis was discussed: the problem of the scalability of culture concept and the problem  
of the superiority of organizational culture in relation to the organization’s information 
culture. The article presents a model that uses the relationship between the management 
of information processes and organizational knowledge for the purposes of examining in-
formation culture. The aim of this article is to define a way to conduct research in the dia-
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gnosis of information culture in higher education institutions. The basic elements of the 
diagnostic model of information culture include: context of organization type, scale of dia-
gnosis (subculture), attributes, dimensions, the types and strength of information culture. 
This article has a methodological approach and is an introduction to a broader observation  
of the information culture of higher education units in Poland.

Wstęp

 Kultura informacyjna stanowi poboczny obszar badań prowadzonych w nauce 
o zarządzaniu oraz informatologii. W obu tych dyscyplinach dochodzi do niejasności 
w stosowaniu tego terminu oraz różnego rozumienia problemów diagnozy tej kultury. 
W nauce o zarządzaniu główną trudnością badań jest bliska relacja kultury informacyjnej 
i kultury organizacyjnej. W informatologii termin ten został powiązany z problemami 
zachowań informacyjnych lub alfabetyzacji informacyjnej, a trudność stanowi tutaj jego 
pojmowanie w szerszym kontekście, jako cechy społeczeństwa informacyjnego. W arty-
kule przedstawiono sposób diagnozy kultury informacyjnej, w której akcentowany jest jej 
interdyscyplinarny charakter. Główne pytanie badawcze dotyczy sposobu, w jaki można 
dokonać diagnozy kultury informacyjnej w obszarze organizacji. Pytanie, jak zdiagno-
zować kulturę informacyjną organizacji, wymaga także zastanowienia się nad tym, co 
rozumiemy pod terminem kultura informacyjna i jakie atrybuty podlegają w takim bada-
niu obserwacji i analizie. Od badacza wymagana jest ścisła koncentracja na problemach 
zarządzania informacją i wiedzą w organizacji oraz na normach i wartościach przejawia-
nych w stosunku do informacji przez pracowników.

 Kultura informacyjna to stale rozwijający się kompleksowy system wartości, po-
staw i  achowań, które warunkują to, jak informacja jest tworzona, użytkowana i prze-
kształcana w wiedzę w określonym środowisku informacyjnym (Katopol, 2007; Lauri, 
Heidmets, Virkus, 2016; Mei-Yu, 2006; Zheng, McLean, Yang, 2005). W instytucjach 
informacji i  iedzy pojęcie kultury sprowadza się do problematyki informatologii, ponie-
waż strategie i cele oraz ogólne wartości pracownicze tych organizacji skoncentrowane są 
na rozwoju wiedzy organizacyjnej i zdolności przetwarzania informacji. Jednostki nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz organizacje sektora prywatnego, w których główny kapitał 
obrotowy oparty jest na posiadanych informacjach lub wiedzy, zacierają granicę między 
konceptem kultury informacyjnej i kultury organizacyjnej. W ramach przeglądu piśmien-
nictwa przedstawione zostaną dwie zasadnicze trudności pojawiające się podczas diagno-
zy kultury informacyjnej.
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Interdyscyplinarny  problem  kultury  informacyjnej  a  trudności  
diagnostyczne

 Pierwszą trudnością diagnozy kultury informacyjnej jest precyzyjne określenie rela-
cji lub granicy między terminami kultury organizacyjnej i kultury informacyjnej. Według 
kilku koncepcji kultura organizacyjna zawiera w sobie elementy kultury informacyjnej, 
biznesowej i komunikacyjnej (Roman, 2013, 2015; Ryznar, 2001). Relacja ta intepreto-
wana jest na różne sposoby. Część autorów uznała, że kultura informacyjna i kultura orga-
nizacyjna w warunkach ekonomii wiedzy stają się dla siebie równoznaczne. Synteza kul-
tury informacyjnej i kultury organizacyjnej jest integralną częścią procesu kształtowania 
organizacji opartej na wiedzy (Curry, Moore, 2003). Gilian Oliver (2004) sprowadza tę 
relację do zależności wiedzy organizacyjnej i kultury; zaznacza, że kultura informacyjna 
i kultura organizacyjna są ze sobą powiązane, co wynika z faktu, że wiedza pracowników 
przekłada się na wszelkie procesy organizacyjne (Oliver, 2004). Dominującym poglądem 
na relację kultur w organizacji jest nadrzędność kultury organizacyjnej w stosunku do 
kultury informacyjnej (Oliver, 2004; Sundqvist, Svärd, 2016). Anna Wojtowisz (2004) 
przyjęła sześć podstawowych przejawów kultury organizacyjnej: symbole, sposoby ko-
munikowania się, rytuały, mity i tabu (Wojtowicz, 2004, s. 160 za Zbiegień-Maciąg, 1999, 
s. 44-50; Sikorski 1999, s. 236-237) oraz klimat organizacyjny (Wojtowicz, 2004, s. 160 
za Kożusznik, 2002, s. 232; Stachowicz, Machulik 2001, s. 35-37). Taka struktura odwo-
dzi od stwierdzenia, że kultura informacyjna to zbliżona znaczeniowo kategoria do kultu-
ry organizacyjnej. W badaniach nad kulturą informacyjną nie pojawia się problematyka 
symboli, mitów, tabu lub klimatu. Są to znacznie szersze pojęcia odnoszące się w spo-
sób generalny do funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Mogą one mieć wpływ 
na procesy informacyjne, jednak jest to tylko fragment oddziaływania tych fenomów na 
człowieka w organizacji.

 Kultura informacyjna ma istotny wkład w procesy podejmowania decyzji  i po-
dobnie jak kultura organizacyjna oddziałuje na efektywność organizacji przez wpływ na 
wykorzystanie wiedzy w organizacji (Zheng, McLean, Yang, 2005). W tym kontekście 
kultura organizacyjna to konstrukt szerszy, który wpływa na to, jakie decyzje zostaną 
podjęte, jakie przedsięwzięcia zostaną wdrożone, aby zapewnić efektywność funkcjono-
wania instytucji w zgodzie ze strategią lub celami wyznaczanymi przez kadrę zarządza-
jącą. Kultura informacyjna wpływa na skuteczność podejmowania decyzji przez wpływ 
na wykorzystanie wiedzy organizacyjnej i sposób użycia informacji w procesach decy-
zyjnych (Zheng, McLean, Yang, 2005). Może zostać uznana w takiej relacji za element 
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kultury organizacyjne, który wpływa na kluczową, informacyjną warstwę działalności 
organizacji. 

 Drugą trudnością diagnozy kultury informacyjnej jest problem skalowalności kon-
ceptu kultury. W informatologii silnie upowszechnionym sposobem interpretacji kultury 
informacyjnej jest jej rozumienie w kontekście cech społeczeństwa informacyjnego (Ki-
silowska, 2016). W szczególności interpretacja ta dotyczy zachodzących w nim procesów 
kształtowania się kompetencji informacyjnych, które następują w wyniku życia zbioro-
wego. Kultura informacyjna to w ujęciu generalnym kultura społeczeństwa informacyjne-
go, która jest następstwem kultury czytelniczej, bibliotecznej, medialnej i informatycznej; 
scala ich dorobek (Batorowska, 2009). Taka wizja kultury posiada edukacyjne brzemię, 
które sprowadza się do występowania kultury wzorcowej, właściwej lub wysokiej. Kon-
cepcja ta zakłada, że istnieje określony, właściwy sposób korzystania z informacji, który 
ukształtowany jest przez świadomość informacyjną, wartości postawy, motywy i wycho-
wanie w określonym środowisku społecznym. Kultura wyznacza to, jakie zachowania 
informacyjne są etycznie poprawne i pozytywnie oceniane, a nawet sugeruje się określe-
nie kodeksu człowieka o wysokiej kulturze informacyjnej (Batorowska, 2009). W skali 
ogólnospołecznej przyjmuje się możliwość wdrożenia rozwiązań na poziomie edukacji, 
które będą wpływały na kształt kultury informacyjnej przez rozwój kompetencji informa-
cyjnych, tj. alfabetyzację informacyjną społeczeństwa. Nie ma tutaj możliwości przyję-
cia różnych typów kultury a jedynie różne typy użytkowników informacji, którzy przez 
swoje kulturowe dziedzictwo i edukację będą wpływali na cechy kultury informacyjnej 
społeczeństwa. W nauce o zarządzaniu przyjęło się mówić nie tylko o funkcjonowaniu 
wielu subkultur w ramach różnych instytucji społecznych, ale także o występowaniu wie-
lu wariantów subkulturowych w obrębie jednej organizacji (Cameron, Quinn, 2006).

 Z perspektywy organizacyjnej słuszne wydaje się założenie, że przez kształtowanie 
kompetencji informacyjnych wśród pracowników dąży się do optymalizacji procesów 
informacyjnych. Jednak problem kultury sięga głębiej i nie jest on wynikiem wyłącz-
nie posiadanych umiejętności przez osoby lub grupy. „Kultura informacyjna jest kształ-
towana przez informację konkretnej organizacji (jej zasoby, technologię przetwarzania 
i komunikowania) oraz ludzi, którzy z tymi informacjami pracują. Kultura konstytuuje 
pozycję informacji – sposób jej percepcji (nadawanie jej znaczenia) i wykorzystania. Jej 
zadaniem jest kształtowanie i sprzyjanie pożądanym zachowaniom informacyjnym” (Ma-
terska, 2007, s.198). Nie ma optymalnej kultury informacyjnej. Kultura jest właściwa dla 
danego środowiska Rozumienie kultury jako właściwości danego środowiska to podsta-
wa dla przyjęcia skali jej pomiaru.
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 Organizacja jest szczególnym bytem społecznym, w którym ludzie poddawani są 
procesowi akulturacji, tj. wpajaniu wzorców kulturowych przez grupę pierwotną. Jest to 
jedna z głównych przyczyn tworzenia się subkultur w organizacji (rys. 1). „Subkultury 
poszczególnych jednostek organizacyjnych i nawet niewielkich zespołów wytwarzają się 
głównie w większych organizacjach. Łatwo to zauważyć, przyglądając się na przykład 
dowolnej szkole wyższej. Nawet jeśli nie prowadzi ona wymiany międzynarodowej, mię-
dzykulturowość od razu jest widoczna, jeśli weźmie się pod uwagę na przykład poszcze-
gólne grupy wchodzących w skład uczelni” (Koźmiński, Jemielniak, Latusek, 2009, s. 7).

Rysunek 1. Perspektywa diagnozy subkultury informacyjnej

Źródło: Koźmiński, Andrzej; Jemielniak, Dariusz; Latusek, Dominika (2009). Współczesne spojrzenie na 
kulturę organizacji. E-Mentor, nr 3 (30). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/648 

(odczyt: 18.06.2017)

Subkulturę należy rozumieć jako cechy grup środowiska informacyjnego, które 
kształtują się w wyniku „wzajemnego przyciągania” lub podobieństw w zakresie do-
świadczenia, wykonywanych zadań i realizacji tych samych celów. Istotą tworzenia się 
subkultur są częste interakcje wynikające z ograniczeń obszaru miejsca pracy, zespołowej 
wymiany wiedzy lub interakcji w ramach danego systemu (informacyjnego) (Koźmiński, 
Jemielniak, Latusek, 2009). 
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Skalowalność kultury informacyjnej nie jest oczywista w sytuacji, gdy w danej 
organizacji przyjęty został ogólnoorganizacyjny system informacyjny. W opisywanym 
przypadku uniwersytetu można zauważyć, że jednostki A, B i C pełnią różne funkcje 
w organizacji. Wszyscy pracownicy organizacji podlegają tym samym regulacjom we-
wnętrznym i systemowi informacyjnemu. Jak sprawdzić stan kultury z perspektywy tych 
jednostek? Czy będą one posiadały różne kultury? Czy będą stanowiły część kulturowej 
całości? Jeżeli tak, to jak stwierdzić indywidualną zależność tych jednostek od kultury 
informacyjnej organizacji? Subkultury informacyjne stanowią integralną część kultury 
informacyjnej organizacji; są od niej zależne i posiadają indywidualny charakter wyni-
kający z różnic położenia w strukturach i różnych funkcji w systemie informacyjnym. 
W przypadku kultury organizacyjnej potwierdzili to Kim Cameron i Robert Quinn (Came-
ron, Quinn, 2006).

Metoda  diagnozy  kultury  informacyjnej  organizacji i materiał  
badawczy

W badaniach organizacyjnych przyjęło się rozróżniać koncepcję kultury w organi-
zacji i koncepcję atmosfery w organizacyjnej. Atmosfera organizacji jest cechą nietrwałą, 
która przemija, ale daje pogląd na indywidualne zachowania i postawy uwarunkowane 
przez chwilowe stany psychiczne. Atmosfera może zmieniać się radykalnie z dnia na 
dzień, w zależności od sytuacji oraz pozazawodowych problemów. Przejawia się w za-
chowaniach pracowników w konkretnych sytuacjach zadaniowych. Obserwacja atmosfe-
ry dostarcza istotnych informacji dla menadżerów, którzy mogą reagować na wystąpienie 
ściśle określonych zjawisk akcydentalnych. Kultura jest podstawową cechą organizacji, 
która zmienia się powoli. Obejmuje podstawowe wartości i wspólne interpretacje róż-
nych faktów i rozwiązań systemowych. W praktyce badawczej przejawia się to w dwóch 
typach postępowania. Badacze atmosfery chcą sprawdzić jak jednostki postrzegają swoje 
funkcjonowanie w organizacji (zachowania informacyjne), badacze kultury chcą się do-
wiedzieć jakie cechy posiada organizacja lub jak ta organizacja jest postrzegana według 
ogólnego wzorca (kultura informacyjna) (Cameron, Ettington, 1988).

Badając kulturę na poziomie organizacji, można wybrać jedną z trzech strategii 
postępowania. Podejście holistyczne, w którym badacz uczestniczy w kulturze i oddaje 
się pogłębionej obserwacji uczestniczącej. Może w takim postępowaniu przyjąć pozycję 
jednego z członków organizacji. Drugi typ postępowania to podejście metaforyczne lub 
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językowe, gdzie analizuje się wzorce języka w dokumentach, sprawozdaniach, opowie-
ściach i rozmowach w celu odkrycia wzorców kultury. Trzecie podejście – ilościowe, 
pozwala na uwzględnienie oceny cech organizacji oraz pozwala na redukcję kultury do 
danych statystycznych (Cameron, Quinn, 2015).

Proponowane jest przeprowadzenie badania w myśl założeń metodologii mieszanej 
i tezy o kompatybilności danych jakościowych i ilościowych, co pozwoli na redukcję 
trzech wyżej wymienionych podejść w jedno, skoncentrowane na efekcie praktycznym 
i na zdobyciu możliwie najszerszego materiału badawczego. W myśl tej tezy dane ilościo-
we i jakościowe są ze sobą komplementarne, jeżeli ich jednoczesna analiza jakościowa 
lub ilościowa daje podstawy do skutecznego wnioskowa i uzyskania jak najlepszych wy-
ników. Badacz powinien wybrać taką drogę postępowania, która najlepiej znajdzie zasto-
sowanie „w prawdziwym świecie”. Należy wybrać drogę najbardziej efektywną, która 
przyniesie najlepszej jakości rezultaty bez względu na ograniczenia paradygmatyczne lub 
jakiekolwiek założenia, które mogą odwieść badacza od poznania prawd o charakterze 
funkcjonalnym (Johnson, Christensen, 2010). 

Formą synkretycznej działalności naukowej można nazwać „metodologie miesza-
ną”, która stała się szczególnie eksponowanym tematem rozważań metodologicznych 
tego wieku. W opinii autora nie powinna być rozważana jako trzeci paradygmat stano-
wiący odpowiedź na ontologiczne i epistemologiczne spory. Stanowi nurt poszukiwań 
dążących do zwiększenia efektywności pozyskiwania danych komplementarnych, sku-
tecznego modelu postępowania badawczego, który umożliwia możliwie pełną analizę 
zjawisk. „Metodologia mieszana” to swoista metodyka triangulacji metod badawczych 
oparta o tezę o kompatybilności danych (Johnson, Christensen, 2010). W przypadku ba-
dań kultury w organizacji spory epistemologiczno-ontologiczne dotyczą głównie wyboru 
koncepcji antropologicznej albo socjologicznej lub podejścia semiotycznego albo funk-
cjonalnego (Cameron, Quinn, 2015). Przyjęto, że każde z tych podejść posiada szereg 
zalet i nie wykluczają się one w procesie badawczym.

Obszar treści organizacji

 Obserwacja uczestnicząca, która została wsparta przez analizę rozmów i opowie-
ści, została ustrukturyzowana przez model obszaru treści organizacji. Pięciopoziomowy 
model zakłada, że kultura informacyjna możliwa jest do zdiagnozowania i zaobserwo-
wania na pięciu poziomach wpływu informacji na wiedzę organizacyjną, które określone 
zostały jako atrybuty kultury informacyjnej organizacji (Deja, 2017). Atrybuty kultury 
informacyjnej to:
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  –   środowisko informacyjne – rozumiane jako ogólne uwarunkowania organizacyj-
ne sprzyjające wdrożeniu określonego systemu informacyjnego i rozwojowi 
wiedzy, wpływające na normy i wartości informacyjne oraz funkcję zasobów 
informacji;

  –   system zarządzania procesami informacyjnymi – rozwiązania strukturalne i 
technologiczne organizujące wertykalne i horyzontalne przepływy informacji;

  –    zasoby informacyjne – zasób wiedzy jawnej, dane i ich przetworzone formy 
oraz źródła informacji (z wewnątrz i z otoczenia organizacji) – stanowią pod-
stawą rozwoju wiedzy indywidualnej lub kompetencji stanowiskowych, które 
służą podejmowaniu decyzji w organizacji; 

  –    procesy informacyjne – pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie i udostęp-
nianie danych w ramach działań organizacji;

  –   użycie informacji – cel użycia informacji, który obejmuje normy i wartości 
informacyjne przejawiane w trakcie wykorzystania informacji. Atrybut ten sto-
sowany jest do określenia dominujących pobudek lub celów użycia informacji, 
które występują spontanicznie lub są motywowane systemowo wśród pracow-
ników i osób zarządzających informacją.

 Obszar treści funkcjonuje poza formalnymi podziałami strukturalnymi i jest stałym 
zestawem elementów środowiska pracy na uczelniach. Model ten porządkuje obserwację 
lub prowadzenie wywiadów w organizacji (Deja, 2017). Istotą diagnozy jest określenie 
pewnych standardów postępowania (norm informacyjnych) lub stosunku od informacji 
(wartości informacyjnych) wpływających na bardziej chwilowe i indywidualne zacho-
wania informacyjne ogółu pracowników. Normy i wartości informacyjne to zbiorowe 
przejawy kultury informacyjnej, które obrazują ogólne tendencje zachowań i potrzeb in-
formacyjnych na pięciu poziomach obszaru treści organizacji.

Wymiary kultury informacyjnej

 W badaniu kultury informacyjnej należy skoncentrować się na wymiarach, które 
pozwolą na uchwycenie generalnych poglądów na to, jak informacja w organizacji prze-
kształcana jest w wiedzę i jak ten proces może wpływać na proces podejmowania decyzji. 
Próbę utworzenia takich wymiarów podjął Chun Wei Choo (2013). Opracował koncepcję 
kultury informacyjnej, która miała potwierdzić hipotezę o możliwości zastosowania mo-
delu wartości konkurujących Quinna i Camerona w badaniach nad kulturą informacyjną. 
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Ostatecznie model ten nie nadaje się do prowadzenia badań stricte w zakresie informa-
tologii, ponieważ kładzie zbyt duży nacisk na procesy zarządcze i organizacyjne, które 
organizują użycie informacji. Model ten wbrew intencji autora nadaje się perfekcyjnie 
do diagnozy wpływu kultury organizacyjnej na zarządzanie informacją w organizacji.  
W pewnym sensie Choo wpadł w pułapkę opisywaną we wstępie tego artykułu.

 W badaniu podjętym na użytek niniejszego artykułu przyjęty został autorski mo-
del diagnostyczny kultury informacyjnej, który organizuje wskaźniki jakości informacji 
na czterech biegunach układu współrzędnych (rys. 2). Wymiar pierwszy „zarządzanie 
informacją”, różnicuje atrybuty jakości informacji w zakresie wewnętrznej i zewnętrz-
nej orientacji informacyjnej. Problem orientacji informacyjnej został dokładnie opisany 
przez zespół Marchanda (Marchand, Kettinger, Rollins, 2002). Wymiar drugi „zarządza-
nie wiedzą” przeciwstawia wskaźniki jakości informacji zależne od otwartości na dziele-
nie się wiedzą lub kontroli kompetencji. Problem kulturowych uwarunkowań otwartości i 
kontroli przedstawił m. in. Thomas Davenport (Davenport, 1994). Opracowane przez au-
tora tego artykuł na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa dwa wymiary kultury infor-
macyjnej zostały zestawione w taki sposób, aby uwidocznić ich wzajemne oddziaływanie 
na siebie (rys. 2). Na potrzeby badania subkultur informacyjnych instytucji szkolnictwa 
wyższego wyłonione zostały cztery typy kultury informacyjnej (silos, wioska innowacji, 
profesjonalna biurokracja, supremacja), które w czysto matematyczny sposób stano-
wią wypadkowe oddziaływania na siebie czterech qualiów kultury informacyjnej: orien-
tacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz otwartości i kontroli. (w podrozdziale tego artykułu: 
Metodologiczne ujęcie problemu diagnozy kultury informacyjnej z perspektywy qualiów). 
Podobnie jak w przypadku modelu wartości konkurujących, diagnoza kultury odbywa się 
przez dokonanie bilansu czterech typów kultury w jednej organizacji. Kultury te konkuru-
ją ze sobą. Przeciwwaga kultur informacyjnych przyjętych w autorskim modelu diagno-
stycznym (rys. 2) będzie wyznaczała indywidualny profil danej subkultury.
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Rysunek 2. Model diagnostyczny kultury informacyjnej instytucji szkolnictwa  
wyższego. Atrybuty jakości informacji

 
Źródło: oprac. własne.

W diagnostycznym modelu kultury informacyjnej przyjętych zostało 16 atrybutów 
jakości informacji wykorzystywanych do jej oceny w systemach informacyjnych (Gru-
dzień, 2012, s. 638). Siła danej kultury będzie odzwierciedlała jej wpływ na atrybuty 
jakości informacji. Dobór tych atrybutów jest podyktowany ich zbliżoną kategoryzacją 
pod względem poziomów struktury systemu informacyjnego do modelu obszaru treści 
organizacji. Struktura wpływu jakości informacji na wiedzę w procesach decyzyjnych 
przedstawiona została w schemacie struktury wpływu kultury informacyjnej na jakość na 
rysunku 4.
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Model struktury wpływu kultury informacyjnej na atrybuty jakości

Powszechnie stosowanym schematem oddziaływania wskaźników jakości w infor-
matologii i naukach o zarządzaniu jest model liniowy. Warianty tego modelu różnią się 
ze względu na obszar zainteresowań badanego. Opracowane struktury danych są komu-
nikowane, odbierane i interpretowane przez użytkownika, stając się informacją, która 
w dalszej kolejności w wyniku procesów myślowych buduje wiedzę (rys. 3). Wiedza inte-
pretowana jest jako wykorzystanie zagregowanej informacji do przeprowadzenia różnych 
procesów (Abramowicz, 2004) – w kontekście uniwersytetów będą to procesy instytucjo-
nalne zależne od decyzji kadry zarządzającej.

Rysunek 3. Relacje między danymi, komunikatem, informacją a wiedzą (przykład)

Źródło: Grudzień, Łukasz (2012). Koncepcja oceny jakości informacji o procesach w systemach zarzą-
dzania. W: Ryszard Knosala red. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Poznań: Politechnika 

Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, s. 633–644.

Powyższy schemat posiada luki logiczne związane z hierarchicznością i brakiem 
wzajemnego odziaływaniem na siebie poszczególnych składników. Mankamentem takie-
go modelu jest pominięcie podstawowego czynnika efektywności organizacji, tj. decyzji, 
które na zasadach dwustronnych relacji oddziałują na jakość informacji i danych oraz stan 
wiedzy (rys. 4).
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Rysunek 4. Model struktury wpływu kultury informacyjnej na atrybuty jakości

Źródło: oprac. własne

 Współczesne badania poświęcone kulturze informacyjnej w coraz większym stop-
niu koncentrują się na wpływie zachowań i norm informacyjnych na kształt wiedzy orga-
nizacyjnej i podejmowanie decyzji. Systemy informacyjne (jakość informacji), wspólna 
wiedza organizacji (stan wiedzy) oraz indywidualne kompetencje informacyjne (jakość 
danych; głównie przez odpowiednie zastosowanie kompetencji informatycznych, jak np. 
tworzenie modeli danych dostosowanych do potrzeb informacyjnych) są zależne od ufor-
mowanej w organizacji kultury i etyki informacyjnej. Jednocześnie stwierdzony został 
wpływ wizji sukcesu na kształtowanie się kultury informacyjnej, który w głównej mierze 
uwarunkowany jest przez postawy pracowników (decyzje) (Widén-Wulff, 2000). Yingqin 
Zheng (2005) uznał, że kultura informacyjna łączy umiejętności pracowników, postrze-
ganie problemów oraz normy i zasady postępowania z dostępnością, zrozumieniem i uży-
ciem informacji. Użytkowanie informacji obejmuje identyfikację zdolność organizacji do 
zdobywania, interpretacji i wykorzystania danych potrzebnych do podejmowania decy-
zji. Decyzje te są częściowo rezultatem kultury informacyjnej organizacji i jednocześnie 
mają wpływ na kształtowanie środowiska informacyjnego (Zheng, McLean, Yang, 2005). 
Decyzje są kluczem do poznania kultury informacyjnej, ponieważ stanowią przejaw in-
terakcji dane-informacja-wiedza. Nie można stwierdzić lub ocenić jakości wiedzy ze 
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względu na jej ukryty charakter. Jakość decyzji podlega pod obszar dyscypliny nauki o 
zarządzaniu. Można natomiast stwierdzić jakość procesów podejmowania decyzji. Przez 
zapewnienie napływu odpowiedniej jakości informacji i danych, które będą wpływały się 
na kształt i rozwój wiedzy organizacyjnej, zwiększy się komfort podejmowania decyzji 
i zmniejszy niepewność decyzyjna (Citroen, 2011). Cechą środowiska informacyjnego, 
która będzie miała wpływ na sposób wymiany wiedzy, informacji i danych jest właśnie 
kultura informacyjna. W praktyce zawodowej osób zarządzających informacją na uczel-
niach wyższych za cel stawia się opracowanie systemu wymiany informacji, który dostar-
czy właściwej informacji w celu podejmowania właściwych decyzji (Deja, 2017). Sku-
teczność tego systemu nie jest możliwa bez znajomości norm i odpowiednich zachowań 
oraz rozwoju kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach pracy w organizacji.

Siła kultury informacyjnej

 Siła kultury to pewien stopień, w jakim kultura wpływa na wszystko, co dzieje się 
w organizacji (Deal, Kennedy, 1982). Kultura informacyjna to konstrukt, który nabiera 
siły przez obcowanie z obiektami informacyjnymi (Kisilowska, 2016). Jednak istotą in-
tensyfikacji danej kultury informacyjnej jest czas funkcjonowania danego środowiska or-
ganizacji i rozwój jego struktur, co łącznie rozumiane jest jako proces starzenia się orga-
nizacji (Ginman, 1987). Proces rozwoju struktur organizacyjnych współgra z poglądem, 
że istnieje dystrybutywny rozkład subkultur informacyjnych (Kisilowska, 2016). Kultura 
w organizacji stanowi „osobowość organizacji”. Tym silniejsza jest ta osobowość, im 
bardziej kultura jest dostrzegana i im większy jest jej zasięg oddziaływania (Koźmiński, 
Jemielniak, Latusek, 2009).

 W kontekście oddziaływania kultury informacyjnej na jednostki, tj. subkultury, na-
leży pamiętać, że kultura informacyjna to konstrukt, który ma genezę oddolną. Główny 
kapitał wiedzy w organizacji posiada tzw. kadra pomocnicza – personel niższego szcze-
bla, który w zachodzących procesach informacyjnych przejawia zachowania i potrzeby.  
Z czasem stają się one wartościami lub normami przejawianymi wobec informacji i wpły-
wają na jej jakość oraz dalszy rozwój wiedzy organizacyjnej (Katopol, 2007). Podział na 
trwałe zespoły lub grupy pracownicze zorganizowane w postaci wewnętrznej struktury 
jednostek organizacyjnych jest czynnikiem segmentacji kompetencji i wiedzy pracowni-
ków, która prowadzi do powstawania unikatowych subkultur informacyjnych. Sprowadza 
to problem diagnozy do konieczność przyjęcia skali i perspektywy obserwacji właściwej 
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dla danej organizacji lub środowiska. Subkultury informacyjne będą miały różne poło-
żenie w organizacji, historię, normy a przede wszystkim będą pełniły różne funkcje w 
środowisku informacyjnym, co sprawia, że w różny sposób będą doświadczały kultury 
informacyjnej organizacji. Osoba obserwująca, w którą wciela się respondent lub badacz, 
będzie musiała reprezentować położenie danej subkultury, tak jakby obserwowała swoją 
organizację z perspektywy własnego stanowiska pracy. Czy taka perspektywa diagnozy 
jest możliwa do zastosowania w przypadku kultury? Odpowiedź na to pytanie jest kwestią 
metodycznej weryfikacji w postaci testu modelu diagnostycznego kultury informacyjnej, 
którego elementem funkcjonalnym jest skala pomiaru siły kultury w organizacji. Jednak 
zasadność przyjęcia perspektywy pierwszoosobowej w badaniu wiąże się z szerszym pro-
blemem świadomości i qualiów kultury informacyjnej.

Metodologiczne  ujęcie  problemu  diagnozy  kultury  informacyjnej  
z perspektywy qualiów

 Termin qualia (l. mn.), w l. poj. quale, pochodzi od łacińskiego qualitas, znaczącego 
jakość. Lewis w 1929 r., który po raz pierwszy starał się określić ten termin uznał, że są to 
subiektywne przeżycia. Qualia są podstawą doświadczenia lub przeżywania interakcji z 
danym bytem. „Qualia, ze względu na swą nieuchwytną naturę, jaką jest próba przełoże-
nia świadomości na materię, stanowią twardy orzech, zarówno dla filozofów umysłu, jak 
i dla kognitywistów, a nawet dla badaczy komputacyjnych” (Witkowska, 2013, s. 141). 
Jak w obliczu takiej nieuchwytności przeżyć można wykorzystać qualia do reprezentacji 
kultury informacyjnej i jej pomiaru? Marta Witkowska (2013) podkreśla, że próby in-
tersubiektywizacji danego przeżycia, czyli opisu z perspektywy trzeciej osoby, skazane 
są na niepowodzenie. Nie zmienia to jednak faktu, że niepodważalne jest występowanie 
pewności i jakości własnych doznań, co sprowadza się do możliwości uchwycenia sposo-
bu istnienia i wyrażenia opinii o danym stanie. Jakub Jonkisz (2009) sprowadza problem 
qualiów do kwestii rozstrzygnięć w zakresie dostępu świadomości i fenomenalności tre-
ści. Świadomość dostępu jest cechą wszelkiej informacji, którą wykorzystujemy w ro-
zumowaniu lub w planowaniu działań (Jonkisz, 2009). Jest kwintesencją procesu decy-
zyjnego, który w badaniach kultury informacyjnej wielokrotnie podkreślony został jako 
przejaw kultury informacyjnej uzależniony od stanu wiedzy i informacji w organizacji. 
Świadomość w ujęciu funkcjonalistycznym może być w kategoriach informacji łączona 
z kulturą, która rozumiana jest jako druga natura człowieka (Hańderek, 2015).
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 Świadomość fenomenalna ma charakter introspekcyjny i definiowana jest przez 
opis „jak to jest posiadać pewien stan” (Block, 1995, s. 228). Badając kulturę informa-
cyjną w kontekście qualiów środowiska informacyjnego, staramy się stworzyć opis me-
chanizmów umożliwiających nam świadomy dostęp do treści organizacji, tj. informacji 
i wiedzy, a nie wniknąć w subiektywność procesu samego w sobie. Trzeba przyjąć istnie-
nie luki eksplanacyjnej przy wyjaśnieniu fenomenalnych aspektów kultury, która wynika 
z faktu, że informacje zawsze pełnią określoną funkcję w naszych działaniach, są pod-
stawą zachowań i decyzji. Termin qualia jest najczęściej łączony właśnie ze świadomo-
ścią fenomenalną, jednak przez pewną konieczność badania mechanizmów świadomego 
dostępu, tj. przez nieuchwytność lub niewyrażalność wynikającą z subiektywnej natury  
qualiów,  najczęściej wykorzystywany jest on do określenia odczuwalnej jakościowości 
w trakcie procesu percepcji (Jonkisz, 2009).

Materiał badawczy i pomiar kultury

 W obliczu impasu rozumienia problemu qualiów na potrzeby niniejszego artykułu 
poszukiwany był konsensus dla zdefiniowania terminu qualiów, w którym autor tego ar-
tykułu starał się wykroczyć poza spór epistemologiczno-ontologiczny. W wyniku pierw-
szego etapu obserwacji opracowany został wariant pragmatyczny, w którym w sposób 
epistemologiczny poszukiwane są sytuacje i zjawiska informacyjne na pięciu poziomach 
obszaru treści organizacji. Sytuacje te są nacechowane czterema przyjętymi w modelu dia-
gnostycznym kultury informacyjnej qualiami (otwartość, kontrola, orientacja wewnętrz-
na, orientacja zewnętrzna). Następnie poszukiwane są twierdzenia osób w organizacji, 
które w interpretacji badacza będą określały obszary ich występowania. Na podstawie 
odległości zidentyfikowanych obszarów od punktu obserwacji badacz określa stopnie 
skali i nadaje im wartość wpływu odzwierciedlającą siłę oddziaływania fenomów kultu-
rowych w strukturach organizacyjnych. Stanowisko pracy jako punkt obserwacji jest isto-
tą przyjęcia pierwszoosobowej perspektywy przez badanego lub badacza. Pespektywa ta 
pozwala na odniesienie się do fenomów kulturowych z punktu widzenia przedstawicieli 
różnych subkultur. W przypadku obserwacji uczestniczącej badacz musi czasowo osiąść 
w danej subkulturze, aby móc dostrzec unikatowy punkt widzenia. Drugi etap lub wariant 
postępowania obejmuje wykorzystanie metod ilościowych, tj. formularzy wypełnianych 
przez respondentów, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie diagnozy jednocześnie 
na wielu stanowiskach pracy i w różnych subkulturach. Respondenci stają się obserwa-
torami, a badacz tylko organizuje ich obserwację z perspektywy uczestnika kultury. Taki 
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zabieg pozwoli na uzyskanie znacznie szerszego materiału badawczego i wykazanie indy-
widualnego charakteru poszczególnych subkultur. Zaletą takiego postępowania jest nie-
wątpliwie możliwość dokonania porównań i wykazanie różnic między profilem kultury 
informacyjnej organizacji przedstawianym przez przedstawicieli różnych subkultur.

Podsumowanie

 Kultura dla członków organizacji jest drugą naturą funkcjonowania, której samo-
dzielnie nie zauważają (Hańderek, 2015; Koźmiński, Jemielniak, Latusek, 2009). Badając 
kulturę, należy skoncentrować uwagę osoby obserwującej na istotnych przejawach kul-
turowych, które w ich świadomości posiadają pewne qualia. Badacz powinien przyjąć, 
że nie jest w stanie w sposób pełny dotrzeć do świadomości uczestników środowiska 
informacyjnego, a jedynie do wyrazów ich doświadczeń. Istotą diagnozy kultury infor-
macyjnej stają się jej qualia, które odnoszą się do cech środowiska informacyjnego oraz 
zachowań lub norm doświadczanych przez pracowników. Qualia w diagnozie kultury 
informacyjnej organizacji rozumiane są jako subiektywne twierdzenia o stanie procesów 
informacji i wiedzy w organizacji. Stanowią wskaźniki przejawów kulturowych wpły-
wających na jakość informacji i wiedzy. Subiektywna natura qualiów nadaje potencjał 
diagnozie subkultur informacyjnych. Ich przedstawiciele będą posiadali inne poglądy na 
kulturę informacyjną organizacji w zależności od pełnionej funkcji i położenia danej gru-
py w systemie informacyjnym oraz indywidualnych doświadczeń. Sprowadza się to do 
twierdzenia, że chociaż kultura informacyjna organizacji stanowi bilans różnych kultur 
przyjętych w modelu, to w ramach subkultur będzie funkcjonowała unikatowa perspekty-
wa doświadczania tego bilansu. 

 Osoby decyzyjne, które inicjują działanie systemu informacyjnego powinny mieć 
na uwadze, że chociaż samą kulturą nie da się zarządzać to świadomość jej stanu jest 
istotnym czynnikiem skuteczności zmian instytucjonalnych. Zmiany w systemie infor-
macyjnym organizacji powinny odbywać się ze świadomością pewnego stanu kultury, 
a także uwzględniać ewolucję subkultur, która odbywać się będzie równolegle do zmian 
wdrażanych w systemie informacyjnym na poziomie centralnym. Brak tej świadomości 
może utrudnić planowanie rozwoju systemu informacyjnego organizacji, a także stać się 
przyczyną pogłębienia problemów wynikających z barier informacyjnych lub wzrostu 
poziomu chaosu informacyjnego. Poznanie unikatowej perspektywy doświadczania kul-
tury informacyjnej może pozytywnie wpłynąć na próby wyznaczenia kierunku rozwoju 
systemu zarządzania informacją z uwzględnieniem potrzeb subkultur jednostek organiza-
cyjnych.
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