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ZWIĄZKI KULTURY NARODOWEJ 
Z MOBBINGIEM

Elżbieta Turska
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Wprowadzenie

R óżnorodne formy nękania w miejscu pracy od dawna 
stanowią przedmiot zainteresowania badaczy i prak-

tyków zarządzania ze względu na ich udokumentowany, 
negatywny wpływ wywierany na doświadczające szykan 
jednostki, grupy i całe organizacje. Zjawisko to opisywane 
jest w literaturze za pomocą wielu etykiet (bullying, mob- 
bing, harrassment, workplace abuse), spośród których 
w  Polsce najbardziej rozpowszechniona jest nazwa mo-
bbing (Mościcka, Drabek, 2010; Kmiecik-Baran, Rybicki, 
2004; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004), dlatego 
będzie ona używana w niniejszym opracowaniu dla okre-
ślenia różnorakich, powtarzalnych zachowań o  wrogim 
charakterze, zwróconych przeciwko osobie/osobom, któ-
re ich sobie nie życzą i dla których są one źródłem upoko-
rzenia, negatywnych emocji i stresu.

Badacze mobbingu są zgodni co do faktu, że przyczyny 
mobbingu mogą być wielorakie: leżące po  stronie jed-
nostek (cechy sprawcy i cechy ofiary), grup (np. wysoka 
spójność) oraz organizacji (np. sztywne i zhierarchizowa-
ne struktury organizacyjne, brak sprecyzowanego zakresu 
obowiązków pracowniczych; Lutgen-Sandvik i  in., 2009, 
s. 32–37). Czynniki te nie działają w izolacji, lecz wchodzą 
ze sobą w  interakcje, a więc dana cecha jednostki może 
powadzić do mobbingu jedynie w  określonej sytuacji 
(Pilch, Turska, 2014, s. 90). W kompleksowych modelach 
mobbingu uwzględniany jest dodatkowy poziom ana-
lizy, obejmujący kulturę narodową/etniczną i  czynniki 
socjoekonomiczne, stanowiące bazę i  punkt odniesienia 
dla wszystkich procesów zachodzących w  organizacjach 
działających w określonym miejscu i czasie (Einarsen i in., 
2003, s. 22). 

Mimo coraz częściej wyrażanego przekonania o  ich 
dużym znaczeniu czynniki kulturowe rzadko są uwzględ-
niane w badaniach empirycznych dotyczących przemocy 

– także nękania w miejscu pracy (Monks i in., 2009, s. 154). 
Dzieje się tak, mimo iż od dziesięcioleci badacze organi-
zacji wykorzystują w  swych analizach różnorodne kon-
cepcje kultury narodowej, udowadniając ich przydatność 
w  studiach nad procesami organizacyjnymi (Smircich, 
1983). Powyższą lukę badawczą zdefiniowali K.J. Jacobson 
i  współpracownicy (2014), jednak sformułowane przez 
nich hipotezy, łączące wybrane wymiary kultury naro-
dowej z  częstością występowania i  formami mobbingu, 
nie doczekały się do tej pory bezpośredniej empirycznej 
weryfikacji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie potencjal-
nych związków kultury narodowej z mobbingiem. Wynika 
on z przekonania, że kultura narodowa powinna być brana 
pod uwagę zarówno w analizach przyczyn mobbingu, jak 
i w procesie doboru środków zaradczych, ponieważ przy-
swojone przez pracowników normy kulturowe wywierają 
wpływ na percepcję i ocenę zachowań związanych z mob-
bingiem oraz na konkretne zachowania, niezależnie od tego, 
czy osoba występuje w  roli sprawcy, ofiary czy też obser-
watora. W opracowaniu wykorzystane zostaną uznane kon-
cepcje, ujmujące różnice kulturowe w postaci wymiarów, co 
umożliwia nie tylko opis, lecz także porównywanie kultur. 
Zastosowaną metodą będzie analiza literatury przedmiotu: 
prac koncepcyjnych uznających zasadność traktowania 
kultury narodowej jako czynnika mającego wpływ na 
występowanie i  formy mobbingu oraz wyników badań 
empirycznych. Kultura narodowa w takim ujęciu stanowi 
zmienną niezależną wywierającą wpływ na organizację 
i na zachowania jej członków. Problematyka ta jest ważna 
zarówno z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu wi-
dzenia. Pomijanie najwyższego poziomu analizy zjawiska 
przemocy w miejscu pracy, wyznaczanego przez kontekst 
stwarzany przez kulturę narodową, może prowadzić do nie-
uprawnionych uproszczeń, szczególnie w  sytuacji gdy po-
dejmowane są próby opisania zjawiska mobbingu w całej 
jego złożoności. Globalizacja i procesy migracyjne sprawia-
ją, że także w polskich organizacjach coraz częściej współ-
pracują ze sobą osoby pochodzące z  różnych kultur. Po-
nadto nawet w homogenicznych kulturowo organizacjach, 
które podejmują działania antymobbingowe, konieczne 
jest uwzględnianie czynnika kulturowego, jako że wszelkie 
interwencje jedynie wtedy mogą być w pełni skuteczne, gdy 
znajdą oparcie w wartościach i normach kulturowych, głę-
boko zakorzenionych w umysłach ich członków.

Kulturowy kontekst mobbingu

K ultura –  pojęcie pierwotnie wykorzystywane w  an-
tropologii –  może być definiowana na wiele sposo-

bów, jednak zdecydowana większość definicji opisuje ją 
jako zestaw podzielanych wartości, przekonań i  prak-
tyk, stanowiących punkt odniesienia dla wszystkich jej 
uczestników (van Oudenhoven, 2001, s. 90). Ludzie wy-
wodzący się z różnych kultur różnią się zestawem cenio-
nych wartości, które kształtują ich postawy i  zachowania. 
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Różnice te są widoczne wtedy, gdy porównujemy przedsta-
wicieli różnych nacji (kultura narodowa) czy też pracow-
ników różnych organizacji (kultura organizacyjna). Każdy 
z członków organizacji pozostaje pod wpływem kultury na-
rodowej, z której się wywodzi, a kultura kraju w oczywisty 
sposób odciska piętno na kulturze organizacyjnej każdego 
przedsiębiorstwa. Teza ta zyskała potwierdzenie empirycz-
ne w wynikach badania J.P. van Oudenhovena (2001): na 
podstawie wskazań respondentów z  dziesięciu krajów 
stwierdzono zgodność ocen dotyczących przedsiębiorstw 
działających na terenie danego kraju z pozycją kraju na wy-
miarach kultury narodowej, zaczerpniętych z badań G. Hofs- 
tedego. Kultura narodowa jest trwała, wpływa na każdy 
proces w obrębie organizacji, a jednocześnie pozostaje poza 
jej kontrolą (choć wpływ organizacji na kulturę kraju także 
jest możliwy w dłuższym odcinku czasu). Mobbing zwykle 
analizowany jest na poziomie jednostki, grupy lub całej 
organizacji (z  uwzględnieniem efektów pomiędzy tymi 
poziomami). Kultura narodowa może być traktowana jako 
czwarty, najwyższy poziom analizy, pozostający w  związ-
kach ze zjawiskami zachodzącymi na każdym z  niższych 
poziomów (Jacobson i in., 2014, s. 53–54). Takie ujęcie nie 
neguje faktu, że analiza elementów kultury organizacyjnej 
jest ważna i  niezbędna dla zrozumienia mobbingu, lecz 
jedynie podkreśla fakt, że kultura organizacji nie stanowi 
prostego odzwierciedlenia cech kultury narodowej, stąd te 
dwa źródła norm nie powinny być utożsamiane.

Ponieważ członkowie danej kultury spostrzegają świat 
w określony sposób, to kultura narodowa stanowi narzędzie, 
za pośrednictwem którego różne zachowania mogą być 
w  odmienny sposób obserwowane, doświadczane i  inter-
pretowane – to, czy dany akt zachowania będzie postrzegany 
jako mobbing, czy będzie tolerowany, z jaką reakcją się spo-
tka, zależy więc w istotnym stopniu od kultury (Omari, Paull, 
2015). Wartości, normy, systemy wierzeń, jakie ludzie przej-
mują wraz z kulturą, wpływają na ich postawy i zachowania. 
W przypadku mobbingu i – szerzej – każdej formy agresji 
w  miejscu pracy, kontekst stworzony przez kulturę może 
ułatwiać lub utrudniać takie zachowania, a także wpływać 
na ich formę (Irani, Oswald, 2009, s. 68–79). Różne mogą 
być także kulturowo uwarunkowane motywy, którymi kie-
rują się sprawcy: wymuszanie posłuszeństwa, zmuszanie do 
respektowania norm, chęć pognębienia rywala lub dążenie 
do usunięcia „innego” z grupy. Różnice kulturowe są szcze-
gólnie dostrzegane w relacjach interpersonalnych: mogą nie 
tylko prowadzić do różnic w oczekiwaniach i ocenach, pro-
blemów w komunikacji, konfliktów interpersonalnych, lecz 
także same w sobie (jak każda odmienność) mogą być źró-
dłem niechęci, dyskryminacji i przemocy wobec „obcych”.

Kultura narodowa powoduje, że pewne aspekty zacho-
wań organizacyjnych są  niezależne od danej organizacji. 
Jednocześnie zachowania członków danej organizacji pozo-
stają pod wpływem jej kultury organizacyjnej. Uwzględnia-
jąc tę dwoistość i przenikanie się kultur, niektórzy badacze 
posługują się pojęciem „narodowa kultura organizacyjna” 
(Sitko-Lutek, 2008, s.  53). Przykładem takiego podejścia 
są  badania narodowych stylów kierowania i  zarządzania 
(Sułkowski, 2008, s. 12). Podobne podejście może znaleźć 
zastosowanie w badaniu mobbingu.

Badań empirycznych, poszukujących kulturowych róż-
nic związanych z  mobbingiem, jest niewiele. Większość 
z nich dotyczy związków kultury z rozumieniem i akcepta-
cją mobbingu oraz częstością jego występowania. Na przy-
kład, J. Escartín, D. Zapf, C. Arrieta i A. Rodríguez-Carbal-
leira (2011, s. 193) wykazali istnienie różnic w sposobach 
rozumienia mobbingu przez pracowników w  dwóch re-
gionach świata (Ameryce Środkowej i Europie Centralnej). 
Fizyczny aspekt mobbingu był podkreślany w  większym 
stopniu przez pracowników z obszaru Ameryki Środkowej. 
Z kolei w swych badaniach zauważają, że P. Lutgen-Sandvik, 
S.J. Tracy i J.K. Alberts (2007, s. 852) częstość występowa-
nia mobbingu w grupie amerykańskich pracowników była 
wyższa w porównaniu z grupami z krajów skandynawskich, 
co tłumaczono niższym dystansem władzy i wyższą kobie-
cością/egalitaryzmem w kulturach skandynawskich. 

Wymiarowe ujęcia kultury a mobbing

P oniżej przedstawiona zostanie analiza potencjalnych 
związków mobbingu z  poszczególnymi wymiarami 

kultur narodowych, proponowanymi przez wpływowe kon-
cepcje: G. Hofstedego (2007), F. Trompenaarsa i Ch. Ham-
pden-Turnera (2002), R.R. Gestelanda (2000), E.T. Halla 
(2001), F. Fukuyamy (1997) oraz w  projekcie GLOBE 
(House i  in., 2004). Ramy teoretyczne tworzone przez te 
koncepcje zostaną nakreślone poprzez przedstawienie 
wszystkich wymiarów kultury, jednak – uwzględniając cel 
naszych rozważań – zdefiniujemy jedynie te wymiary, które 
wydają się mieć związek z mobbingiem w środowisku pracy.

Twórcą jednego z  najpopularniejszych modeli kultury 
jest G. Hofstede, badacz zależności między kulturą naro-
dową i  kulturą organizacyjną. Kultura jest tu definiowana 
jako kolektywne zaprogramowanie umysłu, które odróżnia 
jedną grupę od drugiej. W modelu wyróżniono następujące 
wymiary kultury narodowej istotnie wpływające na postawy 
oraz wartości wyznawane i manifestowane przez pracowni-
ków w miejscu pracy: dystans władzy, indywidualizm – ko-
lektywizm, unikanie niepewności, męskość – kobiecość oraz 
orientacja na horyzont czasowy (Hofstede, Hofstede, 2007). 

Dystans władzy związany jest z akceptacją nierówności 
i  określa relacje pomiędzy członkami społeczeństwa po-
siadającymi władzę i  tymi, którzy jej nie posiadają. Duży 
dystans władzy przejawia się w  posłuszeństwie wobec 
uznanych autorytetów, akceptacji hierarchicznej struktury 
organizacyjnej oraz autokratycznego przełożonego. Polska 
wraz z takimi krajami, jak Japonia, Belgia i Francja została 
przedstawiona jako grupa narodowa charakteryzująca się 
silnym dystansem władzy, natomiast kraje skandynawskie 
i  anglosaskie stanowią przykład państw o  małym dystan-
sie władzy. W  organizacjach z  dużym dystansem władzy 
występuje wyraźny układ nadrzędności i  podległości; 
podwładni uważają, że ich rolą jest wykonywanie pole-
ceń przełożonego bez ich kwestionowania, choćby miały 
charakter przemocy. Nierównowaga w dystrybucji władzy 
uważana jest za jeden z  najważniejszych wyznaczników 
mobbingu (Jacobson i  in., 2014, s.  49). Jest to mobbing 
określany jako pochyły, jego sprawcami są przełożeni, ich 
zachowania noszące znamiona mobbingu są  oczekiwane 
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i  akceptowane (spostrzegane jako manifestowanie różnic 
władzy i sposoby dyscyplinowania), a ich ofiary mają mniej 
możliwości skutecznej obrony. Zachowania mobbingowe 
w  tego typu organizacjach mogą być także związane ze 
szczególnym stosunkiem przełożonego do pracowników 
wyróżniających się kreatywnością i  inicjatywą –  ponie-
waż autokratyczny przełożony obawia się, że osoby takie 
mogą stanowić dla niego zagrożenie, to stara się tłumić 
ich aktywność i  łatwo pozbywa się takich osób z zespołu 
(Sikorski, 2012, s. 129). Ponadto dla autorytaryzmu charak-
terystyczne jest poszerzanie władzy przełożonego na sferę 
prywatnego życia pracowników, a  tego typu zachowania 
stanowią jedno z istotnych kryteriów diagnostycznych mo-
bbingu. Jednocześnie frustracja, jakiej doznają podwładni 
spostrzegający nierówności, może przejawiać się w różnych 
formach agresji w stosunku do osób równych sobie i przyj-
mować formy mobbingu poziomego (Irani, Oswald, 2009, 
s. 71–72). W kulturach o niskim dystansie władzy równość 
jest wartością, pracownicy cenią autonomię i walczą o swo-
je prawa, można więc oczekiwać zachowań agresywnych 
wyrażanych wprost, jednak generalnie mobbing nie jest 
akceptowany, co w konsekwencji może oznaczać, że jeżeli 
zachowania przemocowe się pojawią, to będą one miały 
charakter niejawny.

Indywidualizm to stawianie wartości i dobra jednostki 
wyżej niż dobro grupy społecznej; kolektywizm to przeko-
nanie, że dobro grupy społecznej jest ważniejsze od dobra 
indywidualnego. Indywidualizm wiąże się z niezależnością 
jednostek, samokierowaniem, inicjatywą, dążeniem do oso-
bistych osiągnięć, a kolektywizm z konformizmem, współ-
pracą, solidarnością, jednomyślnością. Kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej stanowią przykład państw o  wysokim 
stopniu kolektywizmu, natomiast USA i kraje anglosaskie 
to społeczeństwa o wysokim stopniu indywidualizmu. Dla 
polskiej kultury organizacyjnej charakterystyczne są cechy 
zarówno kultur kolektywistycznych, jak i indywidualistycz-
nych. Wydaje się, że czynnikiem sprzyjającym mobbingowi 
w organizacji może być zarówno wysoki kolektywizm, jak 
i wysoki indywidualizm. Postawy kolektywistyczne mocno 
wspierają integrację wewnątrz zespołów pracowniczych, 
natomiast wywołują niechęć, często wrogość wobec innych 
zespołów. Wrogość wobec „obcych” może być przejawem 
lęku przed naruszeniem integralności wspólnoty, której 
członkowie pod wpływem „obcych” mogą zacząć mieć 
wątpliwości co do słuszności własnej tradycji. Kolektywizm 
nie zachęca także do sukcesów indywidualnych –  ponad-
przeciętne osiągnięcia jednostki mogą być postrzegane 
nie tylko jako mało wartościowe, ale nawet moralnie po-
dejrzane (Sikorski, 2012, s.  26). W  efekcie indywidualny 
sukces w kulturach kolektywnych może stać się przyczyną 
zachowań mobbingowych, kierowanych wobec osób wy-
bijających się ponad przeciętność. Z drugiej strony, warto 
także zwrócić uwagę na fakt, że kultury kolektywistyczne 
cenią harmonię i  akty agresji nie są  w  nich akceptowane 
(Irani, Oswald, 2009, s. 74), stąd występujące w tej kulturze 
zachowania o  charakterze mobbingu mogą być rzadsze 
i mieć charakter ukryty. Z kolei w społeczeństwach indywi-
dualistycznych, w których cele jednostki są ważniejsze niż 
cele grupowe, wyraźna preferencja postaw rywalizacyjnych 

i zachowań nonkonformistycznych oraz akceptacja agresji 
mogą stanowić przyczynę aktów mobbingu, które częściej 
będą miały charakter jawny i  bardziej prawdopodobny, 
będzie mobbing w diadzie niż mobbing inicjowany przez 
grupę (Jacobson i in., 2014, s. 57). Ofiary mobbingu mogą 
nie otrzymywać wsparcia od współpracowników, jako że 
norma nie nakazuje tego typu zachowań.

Kolejny wymiar modelu – unikanie niepewności – od-
zwierciedla tendencję do odczuwania zagrożenia w obliczu 
nieznanych lub niejednoznacznych sytuacji. Polska wraz 
z takimi krajami, jak Belgia, Francja, Grecja uważana jest za 
kraj o wysokim stopniu unikania niepewności, natomiast 
kraje skandynawskie, afrykańskie, USA to społeczeństwa 
o niskim stopniu unikania niepewności. Można przypusz-
czać, że z  zachowaniami przemocowymi w  organizacji 
wiąże się głównie niska tolerancja niepewności. Kształtuje 
ona mechanizmy, które mają na celu zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa i  ograniczenie ryzyka. Wszelkie zmiany 
traktowane są jako zagrożenie, wywołują lęk i opór. Z niską 
tolerancją niepewności silnie związany jest konserwatyzm 
i  rygoryzm obyczajowy, wyrażający się w  niechęci do za-
chowań nietypowych i ekscentrycznych – zachowania takie 
zaskakują i gorszą, a ludzie, dla których rutyna i jednolitość 
stanowią wartości szczególne, domagają się ich zakazu 
(Sikorski, 2012, s. 141). Z drugiej strony, w kulturach tego 
typu nakazy i  zakazy są ważne, a  jawna przemoc nie jest 
akceptowana, stąd można oczekiwać tu raczej ukrytych 
form mobbingu (Irani, Oswald, 2009, s. 78). Osoby z kra-
jów o dużej tolerancji niepewności są tolerancyjne wobec 
opinii i zachowań innych, otwarte na zmiany, mniej napięte 
i mniej emocjonalne, więc można założyć, że prawdopodo-
bieństwo mobbingu w tych kulturach będzie mniejsze. 

Istotą wymiaru męskość –  kobiecość jest rozdzielenie 
społecznych ról płciowych. W  kulturach męskich od 
przedstawicieli odmiennych płci oczekuje się odmiennych 
zachowań: kobiety mają być delikatne i skromne, dbające 
o  jakość relacji, a mężczyźni asertywni, twardzi i ambitni. 
Cechy kultury męskiej dominują w  takich krajach, jak Ja-
ponia, Austria, Wenezuela, kultura kobieca charakteryzuje 
kraje skandynawskie, natomiast polska kultura narodowa 
posiada umiarkowany poziom męskości. Kultura męska 
opiera się na pojmowaniu rzeczywistości społecznej jako 
miejsca ustawicznej rywalizacji, wymuszania posłuszeń-
stwa, podziwu i uznania dla przemocy, akceptacji „twardej 
ręki szefa” (Sikorski, 2012, s. 136). W taki sposób rozwią-
zywane są wszelkie konflikty w organizacji. Badacze mob-
bingu podkreślają, że napięty i oparty na rywalizacji klimat 
charakterystyczny dla kultury męskiej szczególnie sprzyja 
pojawianiu się zachowań przemocowych (Irani, Oswald, 
2009, s. 76–77). Z kolei w kulturach kobiecych ważna jest 
jakość relacji interpersonalnych, a jawna agresja nie jest ak-
ceptowana, stąd można oczekiwać, że występujące tu akty 
mobbingu będą miały bardziej zakamuflowany charakter.

Ostatni wymiar kultury zaproponowany przez G. Hof- 
stedego to orientacja na krótki lub długi horyzont czasowy, 
zależny od okresu branego pod uwagę przy rozpatrywaniu 
skutków podejmowanych decyzji. Orientacja długotermino-
wa jest typowa dla Chin, Belgii, Japonii, krótkoterminowa 
charakteryzuje społeczeństwa Czech, Hiszpanii, Pakistanu. 
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Polska w  zakresie tego wymiaru zaliczana jest do krajów 
o  raczej krótkoterminowej perspektywie czasowej. Można 
założyć, że członkowie społeczeństw z  perspektywą długo-
terminową, dla których ważne są  takie wartości, jak praca 
dla przyszłości, oszczędzanie, planowanie, konsekwencja 
w realizacji postawionych celów, będą istotnie częściej dbali 
o dobre, przyjazne stosunki w miejscu pracy w porównaniu 
do członków społeczeństw z perspektywą krótkoterminową, 
zorientowaną na teraźniejszość i przeszłość, co może ograni-
czyć częstość pojawiania się mobbingu. 

Koncepcję G. Hofstedego uzupełnia typologia kultur 
F. Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera (2002). Autorzy 
przyjmują, że kultura jest sposobem, w  jaki grupa ludzi 
rozwiązuje problemy i  rozstrzyga dylematy. Odmienne 
i  specyficzne dla danego narodu sposoby rozwiązywania 
problemów odnoszą się do trzech kategorii: stosunku do 
ludzi, stosunku do czasu i stosunku do otoczenia (Trompe-
naars, Hampden-Turner, 2002, s. 22–24). W typologii wy-
różniono siedem wymiarów kultury, z których pięć należy 
do kategorii stosunek do ludzi; są to: uniwersalizm – party-
kularyzm, indywidualizm – kolektywizm, powściągliwość  
 – emocjonalność, wycinkowość – całościowość, osiąganie 
statusu – przypisywanie statusu; szósty wymiar to sekwen-
cyjność – synchronizm, zaliczono go do kategorii: stosunek 
do czasu i ostatni wymiar: harmonia – napastliwość odnie-
siony został do kategorii stosunek do otoczenia. 

Wymiar indywidualizm – kolektywizm jest rozumiany 
podobnie jak w  koncepcji Hofstedego, natomiast wymiar 
powściągliwość – emocjonalność można odnieść do przed-
stawionej w  dalszej części artykułu koncepcji R.R. Geste-
landa (kultury ekspresyjne – powściągliwe). W kontekście 
poszukiwania związku cech kultury z zachowaniami mob-
bingowymi warto zwrócić uwagę na napastliwość – wymiar 
odnoszący się do stosunku do otoczenia. Kultury napastli-
we, „skierowane na siebie”, cenią konflikt i opór w obronie 
własnych przekonań, postrzegają zmiany jako zagrożenie, 
jako coś, co znajduje się „poza kontrolą”. Taka postawa 
z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do wrogich za-
chowań (zarówno o charakterze jawnym, jak i niejawnym), 
m.in. wobec tych, którzy postrzegani są  jako inicjatorzy 
i zwolennicy zmian. Kanada, Australia to państwa o kultu-
rach napastliwych, kraje afrykańskie i  kraje arabskie cha-
rakteryzuje kultura harmonii.

Ważne miejsce w rozważaniach dotyczących kultury naro-
dowej i kultury organizacyjnej oraz przywództwa w organi-
zacji zajmuje Projekt GLOBE (Global Leadership and Orga-
nizational Behavior Effectiveness). W projekcie tym kultura 
zdefiniowana została jako podzielanie motywów, wartości, 
wierzeń, tożsamości, interpretacja i  rozumienie znaczenia 
wydarzeń, które wynikają ze wspólnych, zbiorowych do-
świadczeń i  są przekazywane przez pokolenia (House i  in., 
2004). W  efekcie przeprowadzonych badań wyodrębniono 
dziewięć następujących wymiarów kultury: unikanie nie-
pewności, dystans władzy, kolektywizm instytucjonalny, 
kolektywizm grupowy, egalitaryzm, asertywność, orientacja 
przyszłościowa, orientacja zadaniowa, orientacja huma-
nitarna. Polska, wraz ze społeczeństwami Albanii, Gruzji, 
Grecji, Węgier, Kazachstanu, Rosji i Słowenii, została umiesz-
czona w  kręgu kulturowym nazwanym Kultura Europy  

Wschodniej. Dla kultury tych krajów charakterystyczny jest 
wysoki poziom asertywności, wysoki kolektywizm grupowy 
i  równouprawnienie płci, średni poziom orientacji na czło-
wieka, średni dystans władzy oraz kolektywizm instytucjo-
nalny, natomiast niski poziom osiągają orientacja na wyniki, 
unikanie niepewności oraz orientacja na przyszłość. 

Istotny związek z  zachowaniami przemocowymi może 
mieć wymiar asertywności. Kultury asertywne cenią podej-
ście zadaniowe, rywalizację, postęp, sukces, dopuszczają też 
swobodne okazywanie uczuć i myśli; kultury nieasertywne 
wysoko wartościują dobre relacje z  ludźmi, współpracę, 
harmonię, tradycję i  doświadczenie (House i  in., 2004, 
s.  25). W kulturach asertywnych obserwuje się więcej ak-
tów agresji, stąd można oczekiwać, że także liczba aktów 
otwartego szykanowania może być tu większa. Z  drugiej 
strony, niektóre kultury nieasertywne mogą sprzyjać bar-
dziej ukrytym formom mobbingu oraz mobbingowi gru-
powemu, będącemu społeczną formą kontroli grupy nad 
jednostką (Jacobson i in., 2014, s. 56). 

Warto także jeszcze raz podkreślić rolę kolektywizmu. 
W projekcie GLOBE wyróżniono dwie jego formy: kolek-
tywizm instytucjonalny, który odnosi się do poziomu spo-
łecznego, oraz kolektywizm grupowy, który związany jest 
z poziomem grupy odniesienia (organizacji, rodziny, grupy 
przyjaciół) i  przejawia się w  uczuciach dumy, lojalności 
i  przynależności. W  odniesieniu do mobbingu badacze 
wskazują na szczególną rolę kolektywizmu grupowego. 
W kulturach tego typu, z jednej strony, opieka nad członka-
mi grupy, dążenie do wysokiej spójności oraz dbałość o re-
lacje sprawiają, że mobbing wewnątrz grupy będzie zwal-
czany, jednak z drugiej – wtedy, kiedy mobbing się pojawi, 
to będzie przybierał formę nie wprost, ale ukrytą, polega-
jącą na próbach wykluczenia z grupy lub na zwróceniu się 
całej grupy przeciw jednostce (Jacobson i in., 2014, s. 57). 
Kolektywizm może także wspierać mobbing w kontekście 
jego związku z  familizmem. Polska stanowi przykład kra-
ju, w  którym rodzina jest bardzo wysoko wartościowana, 
natomiast podobne reguły nie obowiązują w  odniesieniu 
do organizacji jako całości, co uwidacznia się w badaniach 
firm rodzinnych, które wyraźnie faworyzują pracowni-
ków będących członkami rodziny kosztem pozostałych 
(Marjański, Sułkowski, 2009, s. 121). Z kolei kolektywizm 
instytucjonalny jest związany z poczuciem lojalności wobec 
szerokiej wspólnoty, zaufania wobec prawa, chęcią udziału 
w  działaniach społecznych. Niski kolektywizm instytucjo-
nalny może powodować, że wprowadzane działania anty-
mobbingowe mogą być blokowane lub pozorowane. 

Kolejnym wymiarem kultury modelu GLOBE jest 
orientacja humanitarna, przejawiająca się w stopniu nagra-
dzania za zachowania cechujące się uczciwością, empatią, 
życzliwością, altruizmem czy przyjaznym nastawieniem do 
innych. Badania wykazały, że wyższa orientacja humanitar-
na jest związana z  większą dezaprobatą wobec zachowań 
o charakterze mobbingu (Power i in., 2013, s. 377). Można 
więc oczekiwać większej liczby aktów mobbingu w  kultu-
rach o  niskiej orientacji humanitarnej, w  których normy 
nie piętnują niegrzecznych, wrogich lub agresywnych za-
chowań oraz nie zobowiązują obserwatorów do pomocy 
w sytuacji ich przekroczenia.
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Dwa kolejne wymiary kultury uwzględnione w modelu 
GLOBE –  orientacja na wyniki oraz orientacja na przy-
szłość – także okazały się związane z akceptacją mobbingu 
w miejscu pracy (Power i in., 2013, s. 377). Kultury z wysoką 
orientacją na wyniki wartościują rezultaty działań wyżej niż 
związki międzyludzkie, stąd mobbing może być tolerowany, 
szczególne w  sytuacjach gdy mobberem jest przełożony, 
chcący skłonić podwładnego do „lepszej” pracy. Z  kolei 
społeczeństwa z  wysoką orientacją na przyszłość, które 
cenią długotrwałe relacje i  chętnie podejmują działania 
długoterminowe, przejawiają niższą akceptację mobbingu 
jako działania destrukcyjnego dla przyszłych relacji. 

R.R. Gesteland (2000) jest autorem modelu typologii kul-
tur, która powstała w efekcie analizy zachowań uczestników 
międzynarodowych kontaktów biznesowych. Typologia ta 
została oparta na czterech kryteriach: sposób prowadzenia 
interesów (kultury propartnerskie – protransakcyjne), po-
dejście do konwenansów i  status społeczny (kultury cere-
monialne – nieceremonialne), stosunek do czasu (kultury 
monochroniczne –  polichroniczne) oraz sposób porozu-
miewania się (kultury ekspresyjne – powściągliwe). Model 
zakłada, że nieuwzględnienie kulturowych uwarunkowań 
w sposobie prowadzenia interesów międzynarodowych bę-
dzie skutkowało małą efektywnością, brakiem porozumie-
nia, niezadowoleniem, można więc sądzić, że w niektórych 
sytuacjach zachowaniami o  charakterze mobbingu. Dla 
przedstawicieli kultur propartnerskich (Japończycy, Arabo-
wie), którzy za najważniejsze wartości uważają harmonijne 
kontakty międzyludzkie, dużo czasu poświęcają na stwo-
rzenie atmosfery wzajemnego zaufania, na unikanie sytu-
acji konfliktowych, sposób prowadzenia interesów przez 
przedstawicieli kultur protransakcyjnych (Niemcy, Austra-
lijczycy), gdzie komunikacja jest bezpośrednia i  otwarta, 
ceni się jednoznaczny i  mało kontekstowy sposób użycia 
języka, może być nieakceptowany, a  nawet doświadczany 
jako agresywny. Podobnie jest w odniesieniu do interesów 
prowadzonych przez przedstawicieli kultur ceremonial-
nych (Nowa Zelandia, kraje skandynawskie) i  nieceremo-
nialnych (większość krajów europejskich). Zachowania 
przedstawicieli kultur nieceremonialnych, dla których nie 
są  szczególnie istotne różnego rodzaju rytuały, protokoły 
czy zajmowane pozycje zawodowe, mogą być doświadcza-
ne przez przedstawicieli kultur ceremonialnych jako nie-
grzeczne i obraźliwe. Także kontakty przedstawicieli kultur 
monochronicznych (Japonia, USA), dla których czas od-
grywa bardzo dużą rolę, ważna jest punktualność i  termi-
nowość, z przedstawicielami kultur polichronicznych (kraje 
arabskie, kraje afrykańskie), którzy czas traktują w sposób 
elastyczny, mogą wiązać się ze wzajemnym niezadowole-
niem, frustracją czy nawet z zachowaniami o charakterze 
przemocowym. W odniesieniu do ostatniego wymiaru za-
proponowanego przez R.R. Gestelanda można oczekiwać, 
że przedstawiciele kultur powściągliwych (Tajlandia, kraje 
skandynawskie) będą przejawiali duży opór i  brak akcep-
tacji dla mocno emocjonalnych zachowań przedstawicieli 
kultur ekspresyjnych (kraje basenu Morza Śródziemne-
go), co w  skrajnych przypadkach może także przejawić 
się w zachowaniach o cechach mobbingu. R.R. Gesteland 
zaliczył Polskę do kręgu państw o kulturze umiarkowanie 

propartnerskiej, ceremonialnej, polichronicznej, o niestałej 
ekspresyjności (Gesteland, 2000, s. 16–68). 

E. Hall (2001) definiuje kulturę, podkreślając przede 
wszystkim jej aspekt komunikacyjny. Zakłada, że kultura, 
w której żyje jednostka, określa sposób komunikowania się, 
a sposób komunikowania się modyfikuje kulturę. Kultura 
jest swoiście ludzkim środkiem przekazu. Czynniki charak-
teryzujące i różnicujące kultury narodowe, które przejmo-
wane są przez funkcjonujące w danym kraju organizacje, to: 
kontekst, czas oraz przestrzeń. W  kulturach niskokontek-
stowych komunikacja jest konkretna i bezpośrednia, słowa 
stanowią nadrzędny nośnik informacji, przekaz jest prosty, 
zwięzły i  formułowany w  taki sposób, by rozmówcy nie 
mieli żadnych wątpliwości co do sposobu jego odczytu i nie 
musieli się niczego domyślać. Do kręgu takiej kultury na-
leżą: Niemcy, USA, Wielka Brytania. Natomiast dla przed-
stawicieli kultur wysokokontekstowych istotne są  gesty, 
mimika, ton głosu, a także kontekst sytuacyjny i kulturowy, 
wiele informacji pozostaje ukrytych, niedopowiedzianych, 
przy czym dopytywanie może zostać źle odebrane, a nawet 
uznane za niestosowne. Ponadto w  kulturach o  wysokiej 
kontekstowości występuje wysoki stopień rytualizacji sto-
sunków międzyludzkich. Polska, Chiny, Grecja, Japonia to 
przykłady państw o  kulturze wysokokontekstowej. Wyso-
kokontekstowość może wiązać się z możliwością nadużycia 
władzy przez lidera i  z  większą dowolnością interpretacji 
niejednoznacznego przekazu, także wtedy, gdy przekazuje 
treści obraźliwe dla rozmówcy. 

Biorąc pod uwagę kryterium czasu, E. Hall (2001) do-
konał podziału kultur na monochroniczne i polichroniczne. 
Pierwsze z  nich cechują się dbałością o  procedury, plany, 
przestrzeganiem terminów. Natomiast kultury polichro-
niczne odznaczają się wykonywaniem jednocześnie wielu 
czynności, nacisk kładziony jest na ludzi, w  mniejszym 
stopniu na dotrzymywanie terminów. Kultury japońską 
i niemiecką uznaje się za monochroniczne, kultura polska 
jest traktowana jako polichroniczna. Organizacje nastawio-
ne na zadania, a nie na ludzi zwykle tworzą napięty i oparty 
na rywalizacji klimat –  czynnik, który zdaniem badaczy 
mobbingu istotnie sprzyja jego występowaniu. Ostatnie 
kryterium dzieli kultury na kontaktowe (kraje Bliskiego 
Wschodu) –  ich przedstawiciele w  trakcie interakcji tole-
rują bliski kontakt fizyczny i  dotyk, oraz niekontaktowe 
(państwa Europy Północnej), gdzie bliskość i  dotyk nie 
są akceptowane. Kryterium to wydaje się ważne w odnie-
sieniu do mobbingu –  to, co w  kulturach kontaktowych 
może stanowić dopuszczalny rodzaj relacji, w  kulturach 
niekontaktowych może być doświadczane jako zachowanie 
mobbingowe (np. związane z  niezachowaniem odpowied-
niego dystansu przestrzennego).

W  koncepcji F. Fukuyamy (1997) kultura jest elemen-
tem kapitału społecznego, rozumianego jako umiejętność 
współpracy międzyludzkiej w  obrębie grup i  organizacji 
w  celu realizacji wspólnych interesów. Na efekt tej współ-
pracy istotnie wpływa poziom zaufania społecznego. Za-
ufanie opiera się na założeniu, że innych członków danej 
społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie, 
oparte na wspólnie wyznawanych normach i wartościach 
(Fukuyama, 1997, s.  38). Poziom społecznego zaufania 
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pozwala na wyróżnienie dwóch typów kultur: niskiego 
oraz wysokiego zaufania. W krajach należących do kultur 
niskiego zaufania (Francja, Hiszpania) występują ścisłe 
związki rodzinne, klanowe, natomiast poza własną grupą 
przedstawiciele tych kultur odznaczają się niskim pozio-
mem zaufania. Wysoki poziom zaufania charakterystyczny 
jest dla kultury takich krajów, jak Japonia czy Niemcy, Po-
laków cechuje wysoki poziom zaufania prywatnego i niski 
społecznego. Wzajemne zaufanie, któremu towarzyszy 
współpraca, otwarta i szczera komunikacja, buduje w orga-
nizacjach pozytywny klimat i zmniejsza ryzyko zachowań 
mobbingowych. Jego zbyt niski poziom przejawia się m.in. 
w  tym, że pracownicy nie uczestniczą w  procesie zarzą-
dzania, co z  jednej strony istotnie zmniejsza ich ogólną 
satysfakcję z pracy, z drugiej powoduje, że nie znają oni ani 
celów organizacji, ani zasad awansu czy oceniania zarówno 
indywidualnych, jak i  grupowych osiągnięć, co w  dalszej 
kolejności może prowadzić do zachowań mobbingowych 
wobec tych, którzy postrzegani są jako traktowani przez or-
ganizację „lepiej”. Ponadto im niższy poziom zaufania, tym 
większy tzw. „amoralny familizm”, przejawiający się prefe-
rowaniem więzi rodzinnych kosztem deprecjacji innych 
więzi społecznych (Sułkowski, 2013, s. 26), co powoduje, iż 
jednostka nie odczuwa konieczności przestrzegania norm 
etycznych w stosunku do każdego, kto nie jest członkiem 
rodziny. Stan taki zdecydowanie zwiększa ryzyko zachowań 
mobbingowych wobec osób „z zewnątrz”, podejmujących 
pracę w firmach rodzinnych.

Podsumowanie

M obbing jako agresywne, krzywdzące i  nieżyczliwe 
zachowanie w  miejscu pracy uwarunkowany jest 

wieloczynnikowo, a kultura narodowa jest jedynie jednym 
z wielu elementów ważnych dla zrozumienia tego zjawiska. 
Dopiero w  ostatnich latach narasta wśród badaczy mob-
bingu przekonanie, że czynnik ten zasługuje na odrębną 

analizę, popartą badaniami empirycznymi. W tabeli 1 ze-
stawiono opisane w  niniejszym artykule prawdopodob-
ne, możliwe do określenia na obecnym etapie dociekań 
związki pomiędzy mobbingiem a wybranymi wymiarami 
kultury narodowej. 

Podejmując próbę poszukiwania uwarunkowań mob-
bingu na poziomie makrospołecznym, należy zachować 
bardzo dużą ostrożność w  formułowaniu wniosków 
i  uogólnień ze względu na trudności związane zarówno 
z  naturą badanego zjawiska (jego różnorodnością, zło-
żonością, trudnościami w  pozyskiwaniu osób badanych), 
jak i  problemami metodologicznymi towarzyszącymi 
badaniom międzykulturowym (np. problem ekwiwalencji 
wyników uzyskanych w  różnych grupach kulturowych; 
Kwiatkowska, 2014). Inną trudność i  poważne wyzwa-
nie dla badaczy i  praktyków stanowi wielowymiarowość 
kultury. Choć analiza każdego z  jej wymiarów w  izolacji 
od pozostałych daje pewne korzyści, to jednak w  rzeczy-
wistości każdy z  elementów kultury zmienia sposób od-
działywania wszystkich pozostałych. Na przykład, wysoki 
dystans władzy, wymiar jednoznacznie sprzyjający mob-
bingowi wobec podwładnych, będzie w inny sposób wpły-
wał na zachowania kierownika w kulturze zorientowanej 
na zadania, z niską orientacją humanitarną (gdy kierownik 
powinien „wymusić” wysoką wydajność) niż w  kulturze 
zorientowanej na ludzi, a w mniejszym stopniu na zadania. 
Innymi słowy – największą wartość będzie miało całościo-
we ujęcie, uwzględniające profil cech charakterystycznych 
dla danej kultury. Warto także podkreślić, iż w globalnych 
ocenach wymiarów kultur narodowych operuje się war-
tościami średnimi, które nie zawsze oddają rzeczywiste 
zróżnicowanie w obrębie, wydawałoby się, homogenicznej 
kultury. Przykład naszego kraju pokazuje, że w  ramach 
polskiej kultury narodowej wyróżnić możemy jej odmia-
nę afirmującą wartości indywidualistyczne oraz odmianę 
bardziej kolektywistyczną, odwołującą się do tradycyjnych 
wartości (Pilch, Turska, 2015, s. 110).

Tab. 1. Postulowane relacje pomiędzy mobbingiem a wybranymi wymiarami kultury

Cecha kultury sprzyjająca mobbingowi Forma mobbingu Prawdopodobny motyw mobbingu

Wysoki dystans władzy pochyły i poziomy (w diadzie)/jawny umacnianie i manifestacja władzy; walka 
o pozycję wśród równych sobie

Wysoki kolektywizm poziomy (grupowy)/ukryty wykluczenie z grupy, zwrócenie się 
przeciw członkowi innej grupy

Wysoki indywidualizm poziomy (w diadzie) lub pochyły/jawny realizacja własnego celu

Wysokie unikanie niepewności poziomy (grupowy) lub pochyły/ukryty wymuszanie respektowania norm i zasad 

Wysoka męskość jawny wymuszanie posłuszeństwa

Wysoka asertywność poziomy (w diadzie) lub pochyły/jawny realizacja własnego celu

Niska asertywność poziomy (grupowy)/ukryty kontrola grupy nad jednostką

Niska orientacja humanitarna pochyły i poziomy/jawny akceptacja zachowań przemocowych

Wysoka orientacja na wyniki pochyły/jawny wymuszanie wyższej wydajności pracy

Źródło: opracowanie własne
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Opinie na temat zakresu wpływów kultury narodowej 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw we współczesnym 
świecie nie są  jednolite. Z  jednej strony, ze względu na 
procesy globalizacyjne, prowadzące m.in. do konwergencji, 
unifikacji i  standaryzacji wielu dziedzin życia w różnych 
krajach, coraz mniej wyraziste stają się narodowe aspekty 
funkcjonowania organizacyjnego. Z  drugiej strony, zwo-
lennicy teorii dywergencji są zdania, że różnice kulturowe 
powodują, iż zarządzanie organizacjami –  a  szczególnie 
zarządzanie ludźmi –  jest i  będzie zasadniczo odmienne 
w zależności od kraju (Brewster, 2003, s. 19). Kultura naro-
dowa jest bowiem stabilna i niepowtarzalna, dzięki czemu 
stwarza unikalny kontekst dla treści będących efektem 
globalizacji. 

Ważność prezentowanej problematyki wynika z  faktu, 
iż we współczesnym świecie funkcjonuje coraz więcej 
organizacji wielokulturowych. Ich członkowie, pracując 
razem, ujawniają szereg różnic, które manifestują się 
w systemach wartości, preferencjach, priorytetach i które 
bez głębszego zrozumienia mogą prowadzić do konfliktów, 
a w konsekwencji do zachowań mobbingowych. Jesteśmy 
także świadkami takich sytuacji, kiedy po przejęciu firmy 
przez zagranicznego inwestora nowe kierownictwo wpro-
wadza zmiany zgodne z  kulturą kraju pochodzenia, lecz 
niezgodne z oczekiwaniami pracowników, co przez załogę 
może być interpretowane jako mobbing.

Warto podkreślić, że w  danej sytuacji oddziaływanie 
kultury nie wyklucza wpływu pozostałych czynników (in-
dywidualnych, organizacyjnych) na zachowanie jej człon-
ków, stąd zmienne kulturowe są przydatne dla wyjaśniania 
zachowania, lecz nie pozwalają na przewidywanie kon-
kretnych zachowań pracowników. Mimo to uwzględnienie 
kultury danego społeczeństwa w  badaniach zachowań 
organizacyjnych, w tym w badaniach mobbingu, może być 
ważnym instrumentem do rozumienia zarówno zachowań 
członków danej organizacji (funkcjonującej w danym kra-
ju czy na danym obszarze), jak funkcjonowania pracowni-
ków w organizacjach wielokulturowych. Ta problematyka 
badawcza została w  ostatnim czasie podjęta przez mię-
dzynarodową grupę badaczy, którzy zjawisko mobbingu 
analizowali na tle kultur narodowych dziewięciu krajów, 
w tym także Polski (Omari, Paull, 2015). Nowe podejście 
może wzbogacić metodologię badań dotyczących przemo-
cy w miejscu pracy, w konsekwencji przyczyniając się do 
pełniejszego rozumienia oraz efektywniejszego zapobiega-
nia temu niepożądanemu zjawisku.
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The Relationships between National 
Culture and Mobbing

Summary

Mobbing (workplace bullying) is hardly ever analysed in 
the context of national culture, even though researchers 
and practitioners share the view that the culture of a given 
country influences each organization`s culture and shapes 
directly values, attitudes and behaviours of employees. The 
cultural context may either facilitate or hinder mobbing 
behaviours, influencing their frequency, forms, motives for 
committing as well as interpretations and acceptance level 
for certain behaviours. The aim of the current paper is to 
discuss the links between national culture and workplace 
violence. The analysis of relationships between mobbing and 
certain dimensions of national cultures that were proposed 
by influential theories of culture allowed to identify culture 
characteristics that are particularly linked with mobbing.
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bullying/mobbing, national culture, cultural dimensions
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