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Pojêcie internacjonalizacji i jej noniki
Internacjonalizm oznacza postawê spo³eczno-polityczn¹ wyra¿aj¹ca siê w d¹¿eniu do
równouprawnienia i wspó³pracy wszystkich narodów (Leksykon, 1972: 451). Pojêcie internacjonalizacji przyjê³o siê w latach 80. w teorii i praktyce stosunków miêdzynarodowych z uwagi na intensyfikacjê wzajemnych oddzia³ywañ poszczególnych narodów,
pañstw, gospodarek, a tak¿e miêdzynarodowych i ponadnarodowych organizacji i instytucji w znaczeniu procesu obejmuj¹cego: przekraczanie granic pañstwa w sferze ekonomicznej, politycznej, spo³ecznej, kulturowej i obyczajowej; konstytuowanie siê wspó³zale¿noci krajów, systemów ekonomicznych, regionów, itp. oraz rozpowszechnienia siê wartoci
materialnych i duchowych1 (Gabry, 2000: 73).
Za noniki procesów internacjonalizacji uznaje siê: proces globalizacji gospodarki
wiatowej2 i towarzysz¹ce mu równolegle procesy jej regionalizacji (2000: 74). Pomimo
odmiennego i po czêci przeciwstawnego charakteru zjawiska te wzglêdem siebie pozostaj¹ bardziej komplementarne ni¿ konkurencyjne  pomiêdzy nimi wykazaæ mo¿na obecnoæ
istotnych i wzajemnych powi¹zañ (por. Pulecki, 2001: 52).
Globalizacja w ujêciu ogólnym definiowana jest jako d³ugofalowy, wielow¹tkowy,
wielowymiarowy i wielopoziomowy proces o charakterze dialektycznym, silnie zwi¹zany
z postêpem naukowo-technicznym, implikuj¹cy swoist¹ kompresjê czasu i przestrzeni oraz
integruj¹cy na ró¿nych poziomach dzia³alnoæ prowadzon¹ w skali miêdzynarodowej przez
pañstwa stanowi¹ce ogólnowiatow¹ spo³ecznoæ, w taki sposób, ¿e wykszta³ca siê system ekonomiczny o du¿ej wspó³zale¿noci i znacz¹cych reperkusjach dzia³añ podejmowa1

Zdaniem T. Sporka przyczyn internacjonalizacji dopatrywaæ siê mo¿na w uwarunkowaniach natury
technologicznej, politycznej oraz socjoekonomicznej. Postêp technologiczny umo¿liwi³ usprawnienie i ograniczenie kosztów komunikacji i transportu; liberalizacja handlu wiatowego zintensyfikowa³a d¹¿enia poszczególnych krajów na arenie miêdzynarodowej do wzmocnienia/ustabilizowania
w³asnej sytuacji ekonomicznej i politycznej; izolacja dowolnych podmiotów w skali miêdzynarodowej sta³a siê w d³u¿szym okresie czasu czynnikiem ograniczaj¹cym ich rozwój (por.: (Sporek,
2000: 51, 52)).

2

Pojêcie gospodarki globalnej  jak podkrela Z.W. Pulecki  nie jest to¿same z gospodark¹ wiatow¹, któr¹ przyrównaæ mo¿na do ekonomicznego agregatu o skali ogólnoziemskiej; gospodarka globalna jest form¹ organicznej ca³oci wiatowych procesów ekonomicznych (Pulecki ,2001: 52).
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nych/tocz¹cych siê nawet w odleg³ych krajach (por. Zorska, 1998: 1518 i 20). Zdaniem
B. Liberskiego p³aszczyzny, skalê i przebieg procesów globalizacyjnych zobrazowaæ mo¿na kolejno na przyk³adzie globalizacji dzia³alnoci gospodarczej, globalizacji produkcji
przemys³owej, globalizacji wiedzy i technologii, globalizacji konkurencji, globalizacji rynków towarowych i us³ug, globalizacji rynków finansowych oraz globalizacji rynków pracy (2002: 27). W procesach globalizacji poszczególne kraje nie uczestnicz¹ w równym
stopniu. Najwiêksze udzia³y i korzyci z uwagi na posiadany potencja³ gospodarczy przypadaj¹ USA, Japonii i Unii Europejskiej. Uczestnictwo pozosta³ych krajów w gospodarce
globalnej w stopniu zbli¿onym do poziomu, jaki prezentuj¹ poszczególni cz³onkowie triady, mo¿liwe jest w trzech rodzajach sytuacji. W wyniku uzyskania przez dany kraj potencja³u gospodarczego porównywalnego do potencja³u którego z cz³onków triady; poprzez
wejcie w uk³ad z jedn¹ z si³ triady; na skutek stworzenia bloku powi¹zañ z krajami o zbli¿onym do ich w³asnego potencjale gospodarczym.
Tym samym ujawnia siê wspó³zale¿noæ procesów regionalizacji3 i globalizacji. Instytucjonalne ramy ugrupowañ regionalnych tworz¹ dla wchodz¹cych w ich sk³ad pañstw
mo¿liwoæ wkroczenia na zasadzie kolektywu na rynek globalny jako kolejny, równoprawny podmiot (Pulecki, 2001: 54). Regionalizacja wspó³pracy gospodarczej stanowi wiêc
nie tylko naturaln¹ odpowied na wyzwania, które implikuje pog³êbiaj¹ca siê globalizacja
gospodarki wiatowej, ale równie¿ jej si³¹ napêdow¹; pomimo tego, ¿e przyczynia siê do
swoistego rodzaju fragmentaryzacji gospodarki globalnej, prowadzi jednoczenie do jej
rozbudowy, tj. poszerzenia jej zakresu (2001: 61). Tym samym zagadnienie potrzeb szkoleniowych w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy wymaga uwzglêdnienia zarówno perspektywy globalnej, jak i regionalnej.

Internacjonalizacja rynków pracy
Zdaniem B. Liberskiego rynki pracy podlegaj¹ globalizacji w zdecydowanie wê¿szym
zakresie ni¿ na przyk³ad rynki finansowe, poniewa¿ postêp w swobodnym przep³ywie si³y
roboczej jest stosunkowo niewielki i zasadniczo ogranicza siê do kadry mened¿erskiej
(2002: 28). Z drugiej jednak strony postêp naukowo-techniczny w coraz wiêkszym stopniu
umo¿liwia podejmowanie pracy nawet na du¿e odleg³oci bez koniecznoci przemieszczania zatrudnionych. Stale wzrasta te¿ zakres dzia³alnoci oraz udzia³ w gospodarce wiatowej organizacji miêdzynarodowych, których pracownicy rekrutowani s¹ z ró¿nych krajów.
Relatywnie niski stopieñ internacjonalizacji rynków pracy w wymiarze globalnym zostaje po czêci zrównowa¿ony przez stopieñ jego zaawansowania w obrêbie bloków regionalnych. Jeden z bardziej reprezentatywnych przyk³adów w tym zakresie stanowi Unia Europej-

3

Tj. tworzenie pewnych ugrupowañ (bloków), w ramach których nastêpowaæ ma integracja pañstw
cz³onkowskich prowadz¹ca do niwelowania barier i ujednolicania rynku, tworzenia bardziej korzystnych warunków dzia³alnoci i rozszerzania wspó³pracy podmiotów (obywateli, przedsiêbiorstw) zlokalizowanych na terenie integruj¹cych siê krajów (Zorska, 1998: 36).
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ska. Zgodnie z artyku³em 48. Traktatu Rzymskiego4 obywatele pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej posiadaj¹ prawo do swobodnego opuszczenia w³asnego kraju i wyemigrowania
do innego pañstwa cz³onkowskiego, na terenie którego przys³uguje im uprawnienie do korzystania z prawa do sta³ego pobytu, prawa do podjêcia pracy, prawa do zatrudnienia na identycznych warunkach co obywatele tego pañstwa oraz prawa do korzystania z tych samych wiadczeñ, z jakich korzystaj¹ zatrudnieni obywatele tego pañstwa5.
Zgodnie z przepisem artyku³u 6 ustawy I rozporz¹dzenia nr 1612 obowi¹zuje zakaz
podejmowania przez przedsiêbiorcê decyzji o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia obywateli innych pañstw cz³onkowskich na podstawie jakiegokolwiek kryterium dyskryminuj¹cego cudzoziemców (wi¹tkowski, 1999: 30, 34). Oznacza to, ¿e w ramach Unii obywatel pañstwa cz³onkowskiego, podejmuj¹c zatrudnienie na terenie innego pañstwa
cz³onkowskiego w sprawach dotycz¹cych warunków zatrudnienia nie mo¿e byæ traktowany odmiennie od pracownika bêd¹cego obywatelem tego pañstwa. Mo¿liwoæ swobodnego przemieszczania siê i podejmowania zatrudnienia przez wszystkich obywateli pañstw
cz³onkowskich sprawia, ¿e w coraz wiêkszym stopniu uzasadnienie znajduje pos³ugiwanie
siê pojêciem unijnego rynku pracy, którego lokalne odmiany stanowi¹ poszczególne rynki pañstw cz³onkowskich. Podobne tendencje zaobserwowaæ mo¿na równie¿ w obrêbie pozosta³ych ugrupowañ regionalnych. Wyraz swój znajduje to  podobnie jak w przypadku
przejawów internacjonalizacji rynków pracy na poziomie globalnym  w tendencji wzrostowej liczby ekspatriantów6 zatrudnianych przez organizacje, a tym samym stopniowym
zwiêkszeniu poziomu heterogenicznoci kulturowej kadr7. Tendencji tej sprzyjaj¹ dodatkowo obserwowane na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci dynamiczne przeobra¿enia de4

Celem zagwarantowania pewnego standardu uprawnieñ i obowi¹zków stron stosunków prawnych
w procesie stanowienia prawa w ramach Unii Europejskiej stanowione s¹ pewne zasady, do których zaliczyæ mo¿na zasadê supremacji, tj. pierwszeñstwa prawa wspólnotowego nad prawem
krajowym urzeczywistnienia (wi¹tkowski, 1998: 148149). Zasada ta dotyczyæ ma wszystkich regulacji prawnych pomiêdzy rozmaitymi ród³ami prawa wspólnotowego i prawa obowi¹zuj¹cego w pañstwach cz³onkowskich, bez wzglêdu na pozycjê, jak¹ normy wspólnotowe i normy krajowe zajmuj¹ w hierarchii róde³ prawa we w³aciwym porz¹dku prawnym (tam¿e: 149).

5

Jak stanowi punkt 1 artyku³u 1 czêci I Regulation (EEC) No 1612/68 of the Counsil of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community: ka¿dy obywatel Pañstwa
Cz³onkowskiego, bez wzglêdu na miejsce sta³ego zamieszkania, ma prawo do podjêcia sta³ego
zatrudnienia i pozostawania w zatrudnieniu na terytorium innego Pañstwa Cz³onkowskiego, zgodnie z przepisami prawnymi i administracyjnymi reguluj¹cymi zatrudnianie obywateli tego Pañstwa [Cyt. za: wi¹tkowski, Wierzbiñska, 1999: 183].

6

Ekspatriant (ekspat)  pracownik wywodz¹cy siê z kraju innego ni¿ ten, z którym zwi¹za³a go praca (Mi, 2002: 144).

7

W literaturze przedmiotu wród czynników zró¿nicowania kulturowego najczêciej wymienia siê:
rasê, pochodzenie etniczne, pochodzenie spo³eczne, jêzyk, orientacjê seksualn¹, p³eæ, wiek, pe³no-niepe³nosprawnoæ, wykszta³cenie kierunkowe, dowiadczenie zawodowe oraz przekonania
religijne [Por.: Guidelines for..., 1999; Smith, 1998; Arai, Wanca-Thibault, Shockley-Zablak,
2001: 445; Diamante, Reid, Giglio ,1995: 62].
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mograficzne ludnoci wiata, jak te¿ coraz czêstsza potrzeba wykorzystywania w obrêbie
organizacji zespo³owych form organizacji czasu pracy.

Zró¿nicowanie kulturowe a potrzeba szkoleñ
W literaturze przedmiotu heterogenicznoæ kulturowa z punktu widzenia organizacji
postrzegana jest zarówno jako ród³o potencjalnych sukcesów, jak te¿ i zagro¿eñ (por.: Harris, Moran, 1996: 32; Glimore, 1998: 34; Cox, 1991: 43). Zdaniem T.H. Coxa i S. Blakea
za ró¿norodnoci¹ kulturow¹ w organizacji przemawia szeæ zasadniczych argumentów kolejno zwi¹zanych z:
 finansami: umiejêtnoæ kooperacji w warunkach wysokiego poziomu zró¿nicowania
kadr minimalizuje poziom fluktuacji i absencji w pracy oraz zapewnia wy¿szy poziom
wydajnoci pracy,
 polityk¹ kadrow¹: zró¿nicowane pod wzglêdem kulturowym organizacje stanowi¹
bardziej atrakcyjne miejsce pracy dla ekspatriantów, jak te¿ specjalistów wywodz¹cych siê z mniejszoci narodowych,
 marketingiem: heterogenicznoæ kulturowa pracowników u³atwia zrozumienie ró¿nych segmentów rynku i dopasowanie w wiêkszym stopniu kampanii reklamowych
do okrelonych rynków,
 poziomem kreatywnoci pracowników: ró¿norodnoæ kulturowa sprzyja osi¹ganiu
wy¿szego poziomu innowacyjnoci pracy zespo³owej,
 jakoci¹ podejmowanych w organizacji decyzji: kulturowe zró¿nicowanie umo¿liwia
zdywersyfikowanie perspektyw postrzegania rozwa¿anego zagadnienia,
 elastycznoci¹ systemu zarz¹dzania: poniewa¿ zró¿nicowanie kulturowe si³y roboczej
w obrêbie organizacji jest czynnikiem wymuszaj¹cym wzrost elastycznoci zarz¹dzania i funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego (1991: 47).
Z drugiej strony podkrela siê, ¿e wysoki poziom heterogenicznoci kulturowej mo¿e stanowiæ czynnik w znacznym stopniu utrudniaj¹cy komunikacjê, a tym samym i wspó³pracê w obrêbie grupy pracowników. Implikuje bowiem, obok wystêpowania ró¿nic w zakresie wyznawanych wartoci oraz wierzeñ, istotn¹ odmiennoæ stosowanych wzorców
percepcyjnych, jak te¿ wzorców, schematów i stylów komunikacyjnych {por.: Zakaria,
2000: 492; Marx, 2000: 71). W sytuacji permanentnych kontaktów i interakcji osób reprezentuj¹cych odmienne kultury ró¿nice w tym zakresie utrudniaæ mog¹ wypracowywanie
nawet prostych kompromisów niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania zespo³u.
Nie bez znaczenia pozostaje te¿ obserwowany brak otwartoci i wzajemnego zrozumienia
ze strony (i w odniesieniu do) przedstawicieli odmiennych kultur8, jak te¿ wystêpuj¹ca
wród nich sk³onnoæ do pos³ugiwania siê i ulegania stereotypom.
Obszar problemowy stanowi tak¿e adaptacja pracownika-ekspatrianta do nowej rzeczywistoci kulturowej, w obrêbie której przysz³o mu funkcjonowaæ. Zak³ócenia w tym
8

Jak podkrela S. Huntington, wiadomoæ ró¿nic kulturowych wystêpuj¹cych pomiêdzy ludmi
jest niezmiernie istotnym aspektem komunikacji miêdzynarodowej (Borowik, 2001: 17).
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wzglêdzie rzutowaæ mog¹ nie tylko na efektywnoæ wykonywanej przez niego pracy, lecz
nawet w istotny sposób przyczyniæ siê do podjêcia przez niego decyzji o rezygnacji z pracy i powrocie do kraju rodzinnego9. Co wiêcej, problemy z adaptacj¹ nie musz¹ bezporednio dotyczyæ osoby samego pracownika.
Wyliczaj¹c zasadnicze przyczyny niepowodzenia w pracy z granic¹ autor ten wymienia kolejno:
 problemy pracownika z akulturacj¹10,
 problemy partnera pracownika z akulturacj¹,
 inne problemy zwi¹zane z rodzin¹ ekspatrianta (np. problem rozwoju kariery partnera pracownika, brak pracy dla partnera, itd.),
 problemy zwi¹zane z osobowoci¹ pracownika oraz bêd¹ce wynikiem jego niedojrza³oci emocjonalnej (cyt. za: Mi, 2002: 147).
Trudnoci z procesem akulturacji pog³êbia miêdzy innymi zjawisko szoku kulturowego, tj. swoistego rodzaju wstrz¹su, jakiego dowiadcza jednostka na skutek permanentnego stykania siê z nieznanymi i niezrozumia³ymi sytuacjami. Zwi¹zane jest ono z: pojawieniem siê zaburzeñ to¿samoci, obni¿eniem spójnoci pe³nionych ról spo³ecznych,
poczuciem utraty w³asnej pozycji zawodowej, przyjació³ i posiadanych dóbr, poczuciem
odrzucenia przez przedstawicieli innej kultury (wzglêdnie odrzucaniem jej przedstawicieli), odczuwaniem napiêcia zwi¹zanego z koniecznoci¹ sta³ego podejmowania wysi³ku
adaptacyjnego, pojawianiem siê w odniesieniu do kulturowo obcych wzorców niepokoju,
z³oci czy wrêcz odrazy, utrzymywaniem siê poczucia bezradnoci wynikaj¹cym z faktu
niemo¿noci funkcjonowania z w³aciw¹ sobie efektywnoci¹ (por.: Marx, 2000: 25).
Dominuj¹ce wród pracodawców, jak i samych pracowników, przewiadczenie, ¿e sukces zawodowy zale¿y w zasadniczej mierze od posiadanej specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoci zawodowych nie zyskuje zatem potwierdzenia. Cytuj¹c A. Mi: najwa¿niejsz¹
przyczyn¹ niepowodzenia jest nieprzystosowanie pracownika lub jego partnera do nowych
warunków kulturowych (2002: 147). Wed³ug R. Borowika umiejêtnoæ wspó³pracy
i wspó³dzia³ania w warunkach wielonarodowoci (a co za tym idzie wielokulturowoci) staje siê  obok zdolnoci do generowania wiedzy i innowacji  w coraz wiêkszym stopniu jedn¹ z zasadniczych przes³anek sukcesu wspó³czesnych systemów gospodarczych (2001: 17).
Obok predyspozycji natury zawodowej11 wskazane okazuje siê zatem, w przypadku
osoby przysz³ego ekspatrianta oraz cz³onków jego rodziny (którzy zdecydowali siê towa9

Ocenia siê, ¿e 1650% ekspatriantów opuszcza kraj oddelegowania przed terminem (Mi, 2002:
145).

10

Rozumianej jako prowadz¹cy do adaptacji proces przekszta³ceñ wzorców kulturowych jednej lub
wszystkich pochodz¹cych z ró¿nych kultur jednostek (grup) pozostaj¹cych w sta³ym, nie incydentalnym kontakcie. Akulturacja w odniesieniu do jednego cz³owieka oznacza zmianê postaw,
wartoci, to¿samoci osobistej i zachowañ uczestnika procesu akulturacji (Miluska, 2001: 92).

11

Z którymi wi¹¿¹ siê m.in. kwalifikacje jêzykowe, typ i poziom wykszta³cenia, posiadana wiedza,
dowiadczenie i umiejêtnoci jakimi siê dysponuje.
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rzyszyæ mu w trakcie pobytu w kraju, w którym zamierza podj¹æ czy te¿ podj¹³ zatrudnienie), nabycie stosownej wiedzy i umiejêtnoci/kompetencji pomocnych w dostosowaniu
siê do panuj¹cych w danym kraju norm kulturowych. Podkrela siê równie¿ potrzebê rozbudowywania predyspozycji natury osobowociowej odnosz¹cych siê do takich aspektów,
jak: wiadomoæ i wra¿liwoæ kulturowa, empatia, odpornoæ na stres, zdolnoæ do przyjêcia postawy zadaniowej, elastycznoæ adaptacyjna, itp. Zarówno organizacje, jak i poszczególni pracownicy planuj¹cy swój rozwój zawodowy w coraz wiêkszym stopniu dostrzegaj¹ zatem potrzebê organizowania szkoleñ i treningów, które umo¿liwi³yby
zaspokojenie pojawiaj¹cych siê w tym wzglêdzie potrzeb. W literaturze zachodniojêzycznej w odniesieniu do procedur stosowanych dla potrzeb rozwiniêcia indywidualnej zdolnoci do funkcjonowania i pracowania w zagranicznym rodowisku przyjêto pos³ugiwaæ
siê pojêciem szkolenia miêdzykulturowe (cross-cultural training), jak równie¿ treningi ró¿norodnoci (diversity training) (Zakaria, 2000: 496; por. te¿ Arai, Wanca-Thibault,
Shockley-Zablack, 2001: 446).

Potrzeby informacyjne ekspatriantów
a typy szkoleñ miêdzykulturowych
Zdaniem D. Landis i R.W. Brislina w trakcie pierwszych 34 miesiêcy pobytu w obcym
kraju potrzeby informacyjne pracowników dotycz¹ przede wszystkim ogólnych wytycznych
odnonie do poruszania siê i funkcjonowania w nowym rodowisku, tzw. informacji na temat przetrwania (por. Schroeder, Wojciechowski, 1998: 195). W miarê up³ywu czasu wielkoæ deklarowanego na nie popytu sukcesywnie siê obni¿a.
INFORMACJE NA TEMAT PRZETRWANIA

DUŻE
ZAPOTRZEBOWANIE

MAŁE
ZAPOTRZEBOWANIE

INFORMACJE NA TEMAT
INTERAKCJI

6 mies.

4 mies.
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PO WYJEŹDZIE

Rys. 1

Zapotrzebowanie na informacje na temat przetrwania i interakcji przed i po wyjedzie
na placówkê
ród³o: (Schroeder, Wojciechowski, 1998: 195).
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Wzrasta z kolei wartoæ i zapotrzebowanie na informacje potrzebne do wykszta³cenia
w³aciwych wzorców interakcji niezbêdnych dla efektywnego funkcjonowania w danym
rodowisku (por. rys. 1).
Z powy¿sz¹ koncepcj¹ zapotrzebowania informacyjnego pozostaje zgodna E. Marx,
zdaniem której szkolenie na poziomie minimalnym obejmowaæ powinno zestaw informacji
na temat docelowego kraju pracy, które pozwoli³yby unikn¹æ wstêpnych trudnoci z adaptacj¹ w nowym rodowisku, w jakim funkcjonowaæ bêdzie pracownik. W ramach takiego
szkolenia powinny siê znaleæ m.in. informacje na temat: po³o¿enia i obszaru terytorialnego danego kraju, ogólnego rysu historycznego pañstwa, stosowanych procedur imigracyjnych i formalnoci celnych, panuj¹cego systemu politycznego oraz praw i obowi¹zków obywatela, obowi¹zuj¹cej waluty, funkcjonowania s³u¿by zdrowia i systemu edukacji,
dostêpnych us³ug, adresów róde³ informacji, przekroju spo³ecznego i modelu ¿ycia, zwyczajowych godzin pracy, pór robienia zakupów i sposobów spêdzania czasu wolnego, rodzajów i pór posi³ków oraz regu³ zachowania siê przy stole, przyjêtych form pozdrawiania
siê, obowi¹zuj¹cych konwencji zachowania i stylu ubierania siê, szczególnych zwyczajów
czy te¿ dominuj¹cych praktyk religijnych (Marx, 2000: 286288). Szkolenia te przybraæ
mog¹ formê prezentacji organizowanych w trakcie jednego lub kilku dni. Wskazane jest
przy tym po³¹czenie przekazywanych treci z pogl¹dowym wyjazdem na teren danego kraju, w którym obok osoby pracownika uczestniczyæ powinien tak¿e jego wspó³ma³¿onek
(partner ¿yciowy). Program tego typu szkoleñ zrealizowany mo¿e byæ równie¿ w formie
studiów w³asnych pracownika w oparciu o wczeniej przygotowan¹ listê lektur.
Jak wykazuje praktyka, kursy tego typu  w pe³ni wystarczaj¹ce mog¹ okazaæ siê wy³¹cznie dla potrzeb kontraktów krótkoterminowych. W przypadku, gdy zatrudnienie przewidziane jest na okres d³u¿szy ni¿ 46 miesiêcy lub, gdy w grê wchodz¹ stanowiska z najwy¿szych szczebli zarz¹dzania, pojawia siê koniecznoæ uzupe³nienia ich przynajmniej
o standardowe szkolenie na temat ró¿nic kulturowych (2000: s. 286). Kurs tego typu ma
na celu wykszta³cenie/rozwiniêcie u pracowników swoistego rodzaju wra¿liwoci
i wiadomoci kulturowej, tj. wiadomoci dotycz¹cej rodzaju i charakteru uwarunkowañ kulturowych oraz p³aszczyzn i sposobów przejawiania siê tych uwarunkowañ w interakcjach miêdzykulturowych. Przyjmuje siê, ¿e obok cyklu prezentacji, wyk³adów, pogadanek i dyskusji na temat norm, wartoci i charakteru wymiarów kultury danego kraju oraz
jego kultury biznesowej, kulturowych aspektów fuzji i przejêæ, podstawowych zagadnieñ
z negocjacji i zarz¹dzania na p³aszczynie ró¿nych kultur oraz uwarunkowañ komunikacji
miêdzykulturowej (w szczególnoci jej aspektu niewerbalnego)  szkolenie to powinno
obejmowaæ materia³ odnosz¹cy siê do charakteru i w³aciwoci pracy grupowej, rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych, jak te¿ technik radzenia sobie ze stresem (por. Schroeder,
Wojciechowski, 1998: 193194; Cox, 1991: 4042; Diamante, Reid, Giglio, 1995: 6563].
Zdaniem M. Arai, M. Wanca-Thibault i P. Shockley-Zablack wskazane jest, by w obrêbie
tego typu szkolenia pojawi³y siê te¿ kursy powiêcone uwarunkowaniom i konsekwencjom
dyskryminacji w jej aspekcie p³ciowym, rasowym oraz etnicznym, jak równie¿ treningi
wra¿liwoci dyskryminacyjnej, bazuj¹ce na za³o¿eniu, ¿e umiejêtnoæ wczucia siê w sytu-
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acjê osoby dyskryminowanej, zyskana poprzez nabyte w ramach tury szkoleniowej dowiadczenie (indywidualne prze¿ycie sytuacji, w której jest siê stron¹ dyskryminowan¹),
nie tylko znacz¹co zmniejsza zagro¿enie powstania i eskalacji tego zjawiska, ale równie¿
kszta³tuje u pracownika umiejêtnoæ poradzenia sobie w takiej sytuacji (2001: 446447).
Dodatkowo zdaniem M. Higgs dobór form i typów kursów zagwarantowaæ powinien nabycie pewnych gotowych do wykorzystania w danej kulturze schematów (wzorców), zachowañ dla okrelonych typów sytuacji (1996: 40).
Niezale¿nie za od doboru treci wskazane jest bogate ilustrowanie przekazywanego
materia³u przyk³adami z praktyki. Z tego wzglêdu zaleca siê wykorzystanie filmów szkoleniowych zawieraj¹cych scenki rodzajowe obrazuj¹ce omawiane zagadnienia, jak równie¿ dokonywanie analiz szeregu przypadków sytuacji krytycznych, zdiagnozowanych
i zweryfikowanych w praktyce, które zwykle wystêpuj¹ na styku okrelonych kultur.
Pe³ne przygotowanie kandydata do pracy za granic¹ wymaga zdaniem Marx uzupe³nienia powy¿szego programu szkoleñ o indywidualnie dobran¹ sesjê treningow¹ (coaching). Nale¿y wstêpnie okreliæ, w jakim stopniu dany pracownik posiada kompetencje
uznawane za fundamentalne dla funkcjonowania w rodowisku wielokulturowym. Przy
wykorzystaniu psychologicznych metod i narzêdzi ocenia siê zatem u pracownika jego
zdolnoæ do przystosowania siê do nowych sytuacji, umiejêtnoæ radzenia sobie ze stresem, umiejêtnoæ powstrzymywania siê od wydawania os¹dów, stopieñ ukierunkowania na
ludzi, umiejêtnoci nawi¹zywania kontaktów, zdolnoci komunikacyjne, wra¿liwoæ na inne kultury, orientacjê na rezultaty oraz orientacjê na dzia³ania (Marx, 2000: 221, 277, 290).
Nastêpnie, w zale¿noci od zdiagnozowanych potrzeb i przy uwzglêdnieniu specyfiki pracy, jak¹ wykonywaæ bêdzie pracownik  uk³adany jest program indywidualnych sesji treningowych, w których pracownik braæ bêdzie udzia³ pod kierunkiem trenera-konsultanta.
Sesje takie pozwalaj¹ pracownikowi przede wszystkim poznaæ i zrozumieæ w³asne cechy,
preferencje, postawy, wartoci i ograniczenia, co, zdaniem Marx, stanowi warunek konieczny dla zrozumienia obcych ludzi i kultur (2000: 290).
Zdaniem ekspertów, dopiero uwzglêdnienie wszystkich trzech rodzajów szkoleñ
umo¿liwiæ ma adekwatne zaspokojenie wiêkszoci informacyjnych potrzeb pracowników.

Przes³anki
uwarunkowañ efektywnoci szkoleñ miêdzykulturowych
Pomimo skokowo wzrastaj¹cego zapotrzebowania na miêdzykulturowe szkolenia12,
efektywnoæ tego rodzaju kursów w stosunku do kosztów z jakimi zwi¹zane jest ich organizowanie, w literaturze przedmiotu oceniana jest stosunkowo nisko (por.: Grann, Swenson, 2000: 20; Arai, Wanca-Thibault, Shockley-Zablak, 2001: 446; von Bergen, Soper, Foster, 2002: 240).
12

Wed³ug danych zgromadzonych przez C.W. von Bergen, B. Soper, T. Foster na terenie Stanów
Zjednoczonych w przeci¹gu ostatnich 10 lat, liczba trenerów wzros³a poczwórnie, a liczba firm
deklaruj¹cych zapotrzebowanie na tego typu szkolenia o ponad 40% tylko w ci¹gu ostatnich 2 lat
(2002: 240).
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Zdaniem R. Koonca taki stan rzeczy wynika m.in. z faktu, ¿e ¿adne szkolenie miêdzykulturowe nie mo¿e przynieæ oczekiwanych efektów, o ile nie zostan¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
 nie dokona siê w wiadomoci kierownictwa organizacji oraz samych pracowników
zasadnicza zmiana w postrzeganiu zró¿nicowania. Nie mo¿e byæ ono dalej traktowane jako zagro¿enie lub czynnik utrudniaj¹cy funkcjonowanie organizacji, lecz jako
szansa dla dalszego jej rozwoju,
 szkolenia tego typu nie zyskaj¹ pe³nego poparcia ze strony kierownictwa,
 treæ szkoleñ nie stanie siê bogata, obejmuj¹ca szeroki kontekst zró¿nicowania, a nie
wy³¹cznie wybrany, w¹ski zakres zagadnienia,
 organizacje nie zaczn¹ siêgaæ po najlepsze, sprawdzone wzorce i formy szkoleñ  zak³adaj¹ce czynne uczestnictwo pracowników w kursie,
 nie zaczn¹ byæ wykorzystywane zró¿nicowane metody i techniki prowadzenia tego typu kursów (2001: 22).
Dodatkowo okres przeznaczany na szkolenia zazwyczaj jest niewystarczaj¹cy, program szkoleñ nie dostosowany do indywidualnych potrzeb pracownika, a fundusze przeznaczone na potrzeby szkoleniowe osób oddelegowanych na krótki okres czasu pracy niewystarczaj¹ce. Za taki stan rzeczy odpowiada m.in. istniej¹ce przewiadczenie, ¿e
wy³¹cznie bezporedni kontakt z okrelon¹ sytuacj¹ pozwala na zdobycie przez pracownika stosownego dowiadczenia i umiejêtnoci niezbêdnych do radzenia sobie w danej sytuacji (por. Mi, 2002: 146147). Jak podkrelaj¹ T. Diamantea, Ch.L Reida i L. Giglio
kszta³towanie w³aciwego poziomu efektywnoci szkoleñ miêdzykulturowych wymaga
przy tym ci¹g³ego zwalczania pewnych mitów. W pierwszej kolejnoci przekonania, ¿e treningi miêdzykulturowe nie stanowi¹ niezbêdnego elementu zasadniczego trzonu szkoleñ
w organizacji, lecz jedynie interesuj¹c¹ alternatywê jego uzupe³nienia. Dalej domniemania, ¿e mo¿na opracowaæ uniwersalny kurs adekwatny dla ka¿dej grupy pracowników. Nastêpnie wiary w to, ¿e zorganizowanie nawet pojedynczego szkolenia (warsztatu, kursu)
pozwoli na natychmiastow¹ poprawê efektywnoci pracy. W koñcu przekonania, ¿e szkolenia miêdzykulturowe wyeliminuj¹ potrzebê indywidualnego podejcia w zarz¹dzaniu
w odniesieniu do zró¿nicowanych kulturowo zespo³ów (Diamante, Reid, Giglio, 1995:
6265). Autorzy ci wyranie podkrelaj¹, ¿e ustalenie treci szkoleñ nast¹piæ powinno, po
pierwsze, dopiero po przeprowadzeniu analizy pozwalaj¹cej okreliæ istniej¹ce w tym zakresie potrzeby organizacyjne, a po drugie, przy uwzglêdnieniu oczekiwañ pracowników
co do zawartoci kursu  przy czym programy kierowane do grupy wyje¿d¿aj¹cych wspólnie na kontrakt pracowników powinny zostaæ tak skonstruowane, by w trakcie trwania
szkolenia nacisk po³o¿ony by³ na tworzenie i kszta³towanie relacji pomiêdzy uczestnicz¹cymi w nim osobami. Po trzecie, szkolenie i rozwój personelu delegowanego do pracy za
granic¹ powinno mieæ charakter ci¹g³ego procesu, a nie pojedynczego zdarzenia (Mi,
2002: 147). Zainicjowanie kursu nast¹piæ powinno z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do przewidzianego terminu wyjazdu i kontynuowane w jego trakcie. Pamiêtaæ nale¿y przy tym, by projektowanie programów szkoleniowych z tego zakresu nie przebiega-
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³o w oderwaniu od misji organizacji, jak te¿ specyfiki klientów oraz partnerów gospodarczych, z którymi  z uwagi na charakter swojej dzia³alnoci  zwi¹zana jest organizacja
(Diamante, Reid, Giglio, 1995: 6061). Osobn¹ kwesti¹, która nie powinna zostaæ pominiêta, jest potrzeba uwzglêdnienia w zakresie tego bloku kursów równie¿ szkoleñ przygotowuj¹cych ekspatrianta do powrotu do kraju macierzystego (Mi, 2002: 147).
Uwzglêdnienie powy¿szych uwag powinno przyczyniæ siê w znacz¹cym stopniu zarówno do zracjonalizowania programu tego typu szkoleñ, poprawy jakoci organizowanych w ich ramach kursów, optymalizacji kosztów zwi¹zanych z treningami, jak równie¿
wzrostu efektywnoci szkoleñ miêdzykulturowych.
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