
Komunikaty z badań 77
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Skuteczność narzędzi motywowania 
a różnorodność kulturowa*

Pracowników każdej organizacji postrzegać można w kategoriach cennego zasobu. 
Jeśli efektywność i wartość rosną, pracownicy mają odpowiednią motywację do 
pracy. W celu stymulowania poziomu motywacji pracowników organizacje wprowa-
dzają określone systemy, na ogół zgodne z wartościami kultury korporacyjnej danej 
firmy. Wartości te, zwłaszcza jeśli chodzi o korporacje międzynarodowe, bywają 
konfrontowane z wartościami wyznawanymi w kraju, w którym dana korporacja 
funkcjonuje. Niedopasowanie wartości może wpłynąć na nieskuteczność systemu 
motywacyjnego. Uniwersalnym bodźcem są pieniądze. Przeprowadzone badania 
wskazują jednak, że w subiektywnej ocenie wielu pracowników, skuteczniej niż 
bodźce materialne oddziałują na nich bodźce niematerialne.2

Słowa kluczowe: motywowanie (motivation), kultura organizacyjna (corporate culture)

Wprowadzenie

Przyjmuje się, że większy poziom motywacji do pracy przynosi pozytywne skutki pra-
codawcom. Dzieje się tak dzięki większej efektywności i mniejszej fluktuacji zatrudnio-
nych. Wskazują na to liczne teorie motywacji, a potwierdza wiele badań empirycznych, 
na przykład przeprowadzonych przez European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions [Eurofound, 2007].

Motywowanie uchodzi dzisiaj za jedną z podstawowych funkcji zarządzania [Bor-
kowska, 2007, s. 333]. Jej subfunkcją jest: stymulowanie pracowników do: podjęcia 
pracy w firmie, pozostawania w niej, rozwoju zawodowego i  osobistego oraz wzrostu 
efektywności ich pracy. We współczesnym, zróżnicowanym kulturowo świecie celowe 
jest stosowanie takiego zestawu narzędzi motywowania, który uwzględniałyby niehomo-
geniczność uznawanych wartości i potrzeb zatrudnionych przez organizację osób. Nie 
jest ambicją niniejszego opracowania wskazanie, które narzędzia motywowania są w wa-
runkach różnorodności kulturowej lepsze, a  które gorsze. Jego celem jest natomiast 
wykazanie, że podjęcie trudu adaptowania tych narzędzi, czy wybierania właściwego ich 
zestawu do określonego otoczenia kulturowego, przynieść może pozytywne rezultaty 
w postaci wyższego poziomu motywacji zatrudnionych. Może mieć to znaczenie, zwłasz-

* Autor wykorzystał w tym artykule fragmenty rozprawy doktorskiej pt. „Perspektywa kultu-
rowa motywowania w korporacji międzynarodowej”, przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr 
hab. Jolanty M. Szaban w Akademii Leona Koźmińskiego.
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cza gdy chodzi o przedsiębiorstwa międzynarodowe i korporacje, które zatrudniają pra-
cowników z różnych krajów.

Materialne i niematerialne narzędzia motywowania

Proces motywowania w  organizacji wymaga używania odpowiednich metod, a  więc 
wszelkich zinstytucjonalizowanych procedur, technik i  rozwiązań, które firma stosuje 
do wypełnienia funkcji motywowania. Narzędzia motywowania wykorzystują bodźce 
(motywatory) do skutecznego oddziaływania na pracowników,. Mogą nimi być zarówno 
czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mają za zadanie spowodować odpowied-
nie działania i/lub zachowania ze strony pracownika. Oddziałują one indywidualnie lub 
grupowo i w założeniu mogą być obliczone na działanie doraźne lub długookresowe.

Przykładowa, zaproponowana przez Z. Sekułę [2008, s. 186], systematyka narzędzi 
motywowania przedstawiona została na rysunku 1.

Motywowanie w warunkach zróżnicowania kulturowego

W przeciwieństwie do motywacji, która jest określonym stanem napięcia, gotowości 
energetycznej do wykonania przez daną osobę określonej akcji w wyniku działania pobu-
dek (potrzeb), motywowanie stanowi proces świadomego zewnętrznego lub wewnętrz-
nego dostarczania tych pobudek w celu wywołania stanu motywacji.

Wszelkie teorie, modele i poglądy na temat motywowania powstawały w określonej 
aurze kulturowej, najczęściej anglosaskiej. W dzisiejszym świecie często konfrontowane 
są z kulturowymi realiami innych krajów, niekiedy bardzo się różniącymi. C. Sikorski 
[2006, s. 44] cytuje E.C. Nevisa, który twierdzi, że w społeczeństwie chińskim ma miej-
sce niemal całkowite odwrócenie hierarchii potrzeb zaproponowanej przez Maslowa. 
Potrzeby przynależności są bowiem dla Chińczyków ważniejsze niż na przykład pragnie-
nie samorealizacji.

„Różne narody mogą także preferować różne kultury przedsiębiorstwa – nawet 
w obrębie tej samej wielonarodowej firmy. Narzędzie często uważane za neutralne, takie 
jak płaca, może przynieść fatalne rezultaty w pewnych kulturach” – piszą F. Trompenaars 
i Ch. Hampden-Turner [2005, s. 42]. Ich zdaniem, metody wynagradzania pracowników 
w kulturach zadaniowych, takich jak amerykańska, mogą zawodzić w kulturach zorien-
towanych indywidualistycznie (według Trompenaarsa, są to na przykład kultury: Izrael-
czyków, Rumunów, Nigeryjczyków i Kanadyjczyków.

Skuteczność lub nieskuteczność narzędzi motywowania zależy w przeważającej mie-
rze od kultury preferowanej w określonym kraju lub w danej społeczności. Organizacje 
poszukujące w ramach swych kultur korporacyjnych narzędzi i bodźców motywujących 
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odpowiednich do oczekiwań pracowników i własnych możliwości w szerokim zakresie 
muszą się posługiwać przede wszystkim tym najbardziej zrozumiałym i uniwersalnym ję-
zykiem, jakim jest pieniądz. Czy nam się to podoba, czy nie, jest to obecnie podstawowy 
środek umożliwiający bezpośrednie lub pośrednie zaspokojenie szerokiego wachlarza 
potrzeb poszczególnych grup społecznych, pochodzących ze zróżnicowanych kręgów 
kulturowych. Dlatego motywowanie przez wynagradzanie pełni dziś, zwłaszcza w glo-
balnych korporacjach, rolę fundamentalną. Z  faktem tym łączy się jednak ryzyko, że 
organizacje poprzestaną na motywowaniu finansowym. A przecież już w teorii motywacji 
zaproponowanej przez F. Herzberga pieniądz odgrywał rolę czynnika higieny, a nie mo-
tywatora [Herzberg, Mausner, Bloch, Snyderman, 2010].

W 1997 roku Carolyn Wiley [1997, s. 263-280] opublikowała wyniki analiz róż-
nych badań nad motywacją prowadzonych od połowy XX wieku. Mimo niejednolitości 
metodologicznych i odmiennych podstaw teoretycznych owych badań, uzyskane wyniki 
analizy warte są rozważenia. Ukazują one, jak zmieniały się w czasie preferencje pra-
cowników co do czynników motywowania. Zdaniem autorki, wynagrodzenie można dziś 
traktować jako czynnik zewnętrzny (extrinsic) z  potencjałem także wewnętrznym (in-
trinsic). Można również rozpatrywać ją jednocześnie jako czynnik higieny i motywator. 
Z. Sekuła [2008, s. 46] wskazuje jednak, że „podstawowym celem kierowania – głównie 
w funkcji motywowania – jest wydobycie z pracowników tego, co najlepsze dla organi-
zacji, za pomocą środków motywacji dobranych do ich wrażliwości potrzeb. Każdego 
pracownika motywuje coś więcej niż pieniądze”.

Zestaw narzędzi motywowania pozamaterialnego jest szeroki i trudniejszy do skody-
fikowania w ramach procedur różnych organizacji. Ich subiektywny przegląd można roz-

Rysunek 1. Klasyfikacja bodźców według ich wymierności

Źródło: Sekuła, 2008
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począć od dawania przykładu osobistego przez przełożonego i kierownictwo organizacji, 
co jest częścią obszernie opisywanej w literaturze problematyki przywództwa. Następne 
– kiedyś mało doceniane, ale obecnie zyskujące na znaczeniu – narzędzie motywowania 
niematerialnego stanowi sprawna komunikacja wewnętrzna w organizacji. Zaczyna się 
ona od klarownego i bezpośredniego przekazywania pracownikom strategii i misji firmy, 
co umożliwia lepsze zrozumienie celów i kierunku działania całej organizacji, a  także 
sensu własnego wkładu pracy w funkcjonowanie firmy. Pracownik musi jasno rozumieć 
swoje zadania oraz oczekiwania organizacji w stosunku do jego czynności zawodowych. 
Dzięki właściwej komunikacji buduje się lepszą więź z organizacją i daje pracownikom 
poczucie przynależności. Nie mniej ważną rolę w motywowaniu pozamaterialnym pełni 
informacja zwrotna od przełożonego do pracownika, dotycząca oceny jakości jego pracy, 
zaangażowania czy postawy. Służy temu wprowadzanie rozwiązań systemowych, takich 
jak oceny okresowe. Poprawnie skonstruowany system ocen i jego narzędzia mogą też 
być traktowane jako swoiste motywatory.

Innym motywatorem niematerialnym, jakże ważnym, jest stwarzanie i  wspieranie 
dobrej atmosfery w zespołach pracowników oraz rozwijanie właściwego klimatu organi-
zacyjnego. Przywołując niektóre z teorii motywacji, nie wolno także zapominać o potrze-
bach rozwojowych pracowników. Również one, w zależności od lokalnych uwarunkowań 
kulturowych, mogą się różnić, będąc czasem całkowicie zindywidualizowanymi, a nie-
kiedy zespołowymi. Należy także pamiętać o innych potrzebach, których zaspokojenie 
lub perspektywa zaspokojenia może zaowocować podniesieniem motywacji i poziomu 
satysfakcji z pracy.

Motywowanie za pomocą narzędzi o  charakterze materialnym i  niematerialnym 
wymaga, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy międzynarodowe, odpowiedniego rozpoznania 
lokalnych uwarunkowań kulturowych i potrzeb pracowników. Niezbędne jest zaakcep-
towanie szerokiego spektrum bodźców oraz świadomość, że nie wszędzie wszystkie 
one będą potrzebne i nie wszędzie jednakowo skuteczne. A różnice kulturowe, jak się 
okazuje, występują nie tylko na poziomie narodowym, ale także indywidualnym. Być 
może właśnie powyższy fakt jest przyczyną rosnącej popularności systemów kafeteryj-
nych [Szaban, 2007, s. 228]. Z  bogatego, ale zaaprobowanego przez zarządzających 
i zgodnego z preferowaną kulturą organizacyjną zestawu motywatorów znajdujących się 
w kafeterii pracownicy mogą wybierać te, które są dla nich w danym momencie najbar-
dziej atrakcyjne.

Dopasowanie narzędzi a skuteczność motywowania

Motywowanie w znaczeniu funkcji zarządzania dotyczy pracowników danej organiza-
cji, a w  zasadzie każdego z nich osobno. Z punktu widzenia organizacji nie jest jed-
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nak praktycznie możliwe uwzględnienie wszelkich różnic indywidualnych dotyczących 
struktury wartości i potrzeb pracowników [Nieckarz, 2011, s. 133]. Dlatego w proce-
sach motywowania w organizacjach najczęściej bierze się pod uwagę pewne uśrednione 
katalogi wartości, które charakteryzują daną kulturę organizacyjną oraz są akceptowane 
i oczekiwane przez większość (co nie oznacza, że wszystkich) pracowników. Należy więc 
sądzić, że w dużych firmach, zwłaszcza zróżnicowanych kulturowo korporacjach między-
narodowych, procedura „uśredniania”, a także tworzenia wyważonego i mogącego zna-
leźć praktyczne zastosowanie katalogu potrzeb i wartości pracowników, może oznaczać 
występowanie znacznych różnic pomiędzy tym, co jest ważne dla określonej jednostki, 
a  tym, co wynika ze średniej. Skuteczność systemu motywacyjnego może okazać się 
przez to osłabiona.

Motywowanie rozpatruje się z punktu widzenia organizacji lub z punktu widzenia 
pracownika. O skuteczności omawianych procesów przesądza jednak nie pogląd, jaki 
ma na ten temat organizacja, ale suma obrazów napięcia motywacyjnego otrzymanych 
od poszczególnych pracowników.

Wybór i dobór czynników motywowania determinowane są przez cele strategiczne 
organizacji i jej kulturę. W szczególności decydującą rolę odgrywa ocena decydentów co 
do: 1) wartości istotnych dla organizacji i 2) wartości, z którymi, ich zdaniem, utożsamia-
ją się jej pracownicy. Błędna ocena pierwszej wartości może prowadzić bezpośrednio do 
niepowodzeń organizacyjnych w wymiarze strategicznym; błędna ocena drugiej wartości 
może skutkować nieefektywnością systemu motywacyjnego organizacji, a w konsekwen-
cji także problemami o charakterze strategicznym.

Interesujące i istotne badania na temat rozbieżności między tym, co oferuje firma 
pracownikom, a tym, czego oni oczekują, przeprowadził K. Kovach [Bessel i in. 2002]. 
Stworzył on listę 10 czynników motywacji, a następnie poprosił badanych pracowników 
i ich przełożonych o uszeregowanie ich od najważniejszych do najmniej istotnych. Otrzy-
mał następujące wyniki (patrz tab. 1).

Tabela 1. Ważność motywatorów w odbiorze pracowników i pracodawców

Waga dla pracownika Czynnik Waga dla pracodawcy
1 Interesująca praca  5
2 Szacunek dla pracy  8
3 Poczucie uczestnictwa 10
4 Bezpieczeństwo zatrudnienia  2
5 Dobre wynagrodzenie  1
6 Możliwość rozwoju  3
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Waga dla pracownika Czynnik Waga dla pracodawcy
7 Dobre warunki pracy  4
8 Osobista lojalność  6
9 Taktowna dyscyplina  7

10 Wspierająca pomoc  9

Źródło: na podstawie: Bessel i in., 2002

Jak widać z tabeli 1, waga rozpatrywanych czynników nie została jednakowo ocenio-
na przez pracowników i pracodawcę. Na tej podstawie można zaryzykować twierdzenie, 
że pracodawcy często nie wiedzą, co jest ważne dla zatrudnionych u nich osób. A prze-
cież skuteczność systemów motywacyjnych niejako wymaga uprzedniego rozpoznania 
potrzeb pracowników i  uwzględnienia ich w  stosowanym w  systemie motywacyjnym, 
w bodźcach.

Projekt badawczy

Problematyka preferowanych przez firmy międzynarodowe narzędzi motywowania 
(z  podziałem na materialne i  niematerialne) wydała się autorowi niniejszego opraco-
wania na tyle interesująca, że w ramach szerszego projektu badawczego, obejmującego 
kulturową perspektywę procesów motywowania w korporacji międzynarodowej, prze-
prowadził on stosowne pomiary i analizy.

Za pomocą specjalnie skonstruowanego narzędzia dokonano pomiaru wartości 
zmiennej, określonej jako Ogólna Motywacja do Pracy, mającej charakter zmiennej 
wyjaśnianej. Skorzystano przy tym z  propozycji dotyczącej motywacji i  motywowania 
opisanej w pracach L.E. Lee, N. Nohrii i B. Groysberga. Wynika z nich, że motywację 
jako stan wewnętrzny pracownika należy rozpatrywać w czterech wymiarach, biorąc pod 
uwagę jego: „E” – zaangażowanie, „S” – zadowolenie, „D” – oddanie i  „L” – zamiar 
odejścia [Groysberg, Lee, Nohria, 2008]. Do pomiaru użyto klasycznej, pięciostopnio-
wej skali Likerta przyjmującej dla pytania o zgodność ocenianego stwierdzenia z osobistą 
oceną respondenta wartości od „zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak”, z wartością 
neutralną pośrodku. Ankietowanym podano do oceny 18 różnych opinii dotyczących ich 
stosunku do pracy, uwzględniających wszystkie z podanych wcześniej czterech wymia-
rów.

Drugą zmienną zastosowaną w badaniu określono jako Dopasowanie Motywato-
rów i zdefiniowano jako dysonans (różnicę) pomiędzy ważnością danego czynnika dla 
jednostki a satysfakcją tej jednostki z tego, jak ów czynnik jest realizowany w praktyce. 
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W związku z powyższym dla każdego z diagnozowanych motywatorów respondentom 
zadawano dwa pytania:

„Jak ten czynnik wpływa na Twoją chęć do pracy?”
„Jak wygląda Twoja sytuacja w firmie pod tym względem?”.
Dla uzyskania zwiększonej dokładności pomiaru zastosowano tu skalę siedmio-

stopniową, od „bardzo negatywnie” do „bardzo pozytywnie”, z wartością neutralną po-
środku. W zastosowanym modelu badawczym zmiennej tej nadano charakter zmiennej 
wyjaśniającej. Pomiaru Dopasowania Motywatorów dokonano dla wielu różnych moty-
watorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich materialnego bądź niematerialnego cha-
rakteru. Przy wyborze czynników motywowania, które następnie znalazły się w ankiecie, 
wzięto pod uwagę szerokie ich spektrum, starając się uwzględnić elementy z wielu, a nie 
z  jednej kategorii wybranych współczesnych teorii motywacji. Do badań pilotażowych 
zakwalifikowano 39 takich czynników.

Postawiono następującą hipotezę badawczą: Istnieje związek pomiędzy pozio-
mem Dopasowania Motywatorów stosowanych przez korporację międzynarodową 
w stosunku do jej pracowników a poziomem Ogólnej Motywacji do Pracy tych pra-
cowników. Lepsze dopasowanie motywatorów skutkuje większym poziomem moty-
wacji do pracy.

Badania zasadnicze poprzedzone zostały serią dwóch badań pilotażowych, przepro-
wadzonych w Polsce we wrześniu i w październiku 2010 roku na łącznej próbie 39 osób. 
Ta wstępna eksploracja pozwoliła, między innymi, na ograniczenie z  39 do 25 liczby 
czynników w części ankiety dotyczącej Dopasowania Motywatorów, które podlegały póź-
niej pomiarowi w badaniu zasadniczym. Badania główne wykonano w wybranych ośmiu 
krajach w okresie od listopada 2010 do lutego 2011 roku na łącznej próbie 158 osób. 
Do badania wybrano Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, Hiszpanię i  Włochy 
oraz Szwecję i Turcję. Najliczniej reprezentowana była lokalna organizacja francuska (30 
osób), zaś najmniej osób liczyła próba ze Szwecji (12 osób). Badania prowadzono me-
todą ankietową, za pomocą specjalnie skonstruowanego narzędzia. Na respondentów 
wybrano pracowników zajmujących porównywalne stanowiska w strukturach korporacji 
w poszczególnych krajach. Ankiety zostały przygotowane w językach tych krajów, z za-
chowaniem wymogu sprawdzenia tłumaczenia poprzez tłumaczenie odwrotne. Wyniki 
zostały przeanalizowane przy pomocy metod ilościowych z wykorzystaniem aparatu sta-
tystycznego programu SPSS.

Wyniki badania

Zastosowane narzędzie badawcze w części dotyczącej pomiaru Ogólnej Motywacji do 
Pracy uzyskało w przeprowadzonym badaniu rzetelność mierzoną metodą α Cronbacha 
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[Field 2009, s. 674] wynoszącą α = 0,79, a więc powyżej uważanej za graniczną warto-
ści 0,70. Wykonano analizę korelacji [Field 2009, s. 791] pomiędzy Ogólną Motywa-
cją do Pracy a wskaźnikami Dopasowania Motywatorów. Istotne statystycznie dodatnie 
korelacje pomiędzy badanymi zmiennymi otrzymano dla wyników z Niemiec, Hiszpa-
nii, Francji i Szwecji. Dla wyników z Polski uzyskano wyniki na pograniczu istotności 
statystycznej (p = 0,05). Przy takich wynikach korelacji pomiędzy zmiennymi nie było 
możliwe jednoznaczne zweryfikowanie postawionej hipotezy badawczej jako prawdzi-
wej lub fałszywej. Konieczne okazało się przeprowadzenie dodatkowych analiz. Związek 
pomiędzy Ogólną Motywacją do Pracy a Dopasowaniem Motywatorów zbadano staty-
stycznie za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji [Malarska, 2005, s. 177], w której 
jako zmienną wyjaśnianą wprowadzono Ogólną Motywację do Pracy, zaś jako zmienną 
wyjaśniającą – wskaźniki Dopasowania Motywatorów w podziale na dwie grupy według 
mediany.

Wykres 1. Zależności pomiędzy Ogólną Motywacją do Pracy a Dopasowaniem 
Motywatorów

Źródło: opracowanie własne

Zanotowano istotne statystycznie różnice pomiędzy osobami pracującymi w  sytu-
acji niskiego Dopasowania Motywatorów i osobami pracującymi w sytuacji wysokiego 
Dopasowania Motywatorów w odniesieniu do Ogólnej Motywacji do Pracy. Dotyczy to 
wszystkich rodzajów motywatorów, a więc tak materialnych, jak i niematerialnych. Śred-
nia wartość Ogólnej Motywacji do Pracy była wyższa w grupie osób charakteryzujących 
się wysokim poziomem Dopasowania Motywatorów (stosowne dane znajdują się na wy-
kresie 1). Uzyskane wyniki oznaczają potwierdzenie postawionej hipotezy w wynikach 
przeprowadzonego badania. Potwierdzono istnienie zależności i  jej kierunku; innymi 
słowy, lepsze dopasowanie motywatorów rzeczywiście skutkuje większym poziomem 
motywacji do pracy zatrudnionych osób.
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Wpływ motywatorów materialnych i niematerialnych na 
respondentów

Odpowiedzi na część pytań ankiety, która dotyczyła Dopasowania Motywatorów, miały 
charakter indywidualnej oceny respondentów dotyczącej wpływu na nich różnych czynni-
ków motywujących. Przeprowadzono dodatkową analizę, której celem było porównanie 
subiektywnej oceny tego wpływu przez pracowników poszczególnych krajów, z uwzględ-
nieniem podziału na czynniki motywujące o charakterze materialnym i niematerialnym. 
Tak zdefiniowane zmienne nazwano Podatnością na Motywatory Materialne i  Podat-
nością na Motywatory Niematerialne. Istotne statystycznie różnice między Podatnością 
na Motywatory Materialne i Niematerialne otrzymano w większości krajów z wyjątkiem 
Niemiec i Szwecji. Średnie wartości Podatności na Motywatory Niematerialne były wyż-
sze niż średnie wartości Podatności na Motywatory Materialne w Niemczech, Szwecji, 
Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Turcji i  Wielkiej Brytanii. Średnia Podatności na Moty-
watory Materialne okazała się wyższa niż średnia wartość Podatności na Motywatory 
Niematerialne dla wyników otrzymanych we Francji. Zależności te dla krajów, w których 
różnice te były istotne statystycznie, pokazuje poniższy wykres 2.

Wykres 2. Istotne statystycznie różnice między poziomem Podatności na 
Motywatory Materialne i Niematerialne w poszczególnych krajach

Źródło: opracowanie własne

Wyraźnie zauważalne są odmienne preferencje dotyczące proporcji pomiędzy moty-
wowaniem materialnym a niematerialnym, które wystąpiły we Francji.
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Wnioski i podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego międzynarodowego badania porównawczego pozwoliły po-
zytywnie zweryfikować postawioną hipotezę, że na poziom motywacji do pracy osób 
zatrudnionych w danej organizacji istotnie wpływa to, na ile proponowany przez tę orga-
nizację system motywacyjny uwzględnia lokalne i indywidualne zróżnicowanie wartości 
i potrzeb pracowników. Im częściej brane są pod uwagę potrzeby indywidualnego, kon-
kretnego pracownika, tym większy jest poziom jego motywacji do pracy. Co ważne, pra-
cownicy uznają pozamaterialne bodźce motywowania za co najmniej tak samo ważne jak 
materialne. We wszystkich badanych krajach (z wyjątkiem Francji) respondenci dekla-
rowali, że motywatory niematerialne oddziałują na nich silniej niż materialne. A wyjąt-
kowość wyników z Francji może wynikać z faktu, że ankietowani pracownicy organizacji 
z tego kraju mają stosunkowo krótki staż pracy w tej firmie (największą grupę wiekową 
stanowią tam osoby zatrudnione od dwóch do czterech lat).

Dla uzyskania pełniejszego obrazu tego problemu celowe byłoby przeprowadzenie 
badań także poza Europą, zwłaszcza w Azji i Ameryce. Brak możliwości porównania 
wyników uzyskanych w badanej organizacji z wynikami z innych firm oraz brak badań 
wykonanych poza Europą nie pozwalają wyciągać wniosków dotyczących zaobserwo-
wanych zależności w skali ogólnoświatowej. Jednak w obliczu postępującej globalizacji 
życia gospodarczego, a także kultur narodowych i korporacyjnych, firmy zmuszone są do 
poszukiwania dla swych kultur organizacyjnych takich wartości, które byłyby zrozumiałe 
i akceptowane przez wszystkich ich interesariuszy, często znajdujących się na całym świe-
cie. Ograniczanie się jedynie do bodźców materialnych należy uznać za błąd.

W wymiarze teoretycznym rezultaty badania są zgodne z teorią wartości oczekiwa-
nej V.H. Vrooma [1994]. Wartość nagrody (Valence) w indywidualnej percepcji pracow-
nika jest, obok prawdopodobieństwa otrzymania nagrody (Instrumentality) oraz prawdo-
podobieństwa wykonania zadania (Expectancy), kluczowa dla pobudzenia odpowiednio 
wysokiego poziomu motywacji do pracy. W aspekcie praktycznym wynik ten oznacza 
sugestię, że w firmach międzynarodowych warto jest stosować lokalne, narodowe ada-
ptacje stosowanych narzędzi motywowania pracowników celem zapewnienia ich wyższej 
skuteczności. Oczywiście, zakres takich modyfikacji będzie ograniczony możliwością 
kontroli i sterowalnością całego systemu motywacyjnego.

Literatura

Bessel I., Dics B., Wysocki A., Kepner K. (2002), Understanding motivation: an effective tool for 
managers, University of Florida HR017.
Borkowska S. (2007), Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządza-
nie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.

HRM(ZZL)_5-2012_Zielak-P_77-88



Komunikaty z badań 87

Eurofound, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(2007), Measuring job satisfaction in surveys – Comparative analytical report, [www.eurofound.
europa.eu], 13 października 2011.
Field A. (2009), Discovering statistics using SPSS, SAGE, London.
Groysberg B., Lee L. E., Nohria N. (2008), Motywacja pracowników: nowy skuteczny model, 
„Harvard Business Review” (polska edycja), nr 65/66.
Herzberg F., Mausner B., Bloch Snyderman B. (2010), The Motivation to Work, Transaction 
Publishers, New Brunswick.
Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, 
Kraków.
McClelland D. C. (2009) [wyd. oryg. 1987], Human Motivation, Cambridge University Press, 
Cambridge.
Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w zarządzaniu, Difin S.A., Warszawa.
Piwowarczyk J. (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków.
Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
Sikorski C. (2006), Organizacje bez wodzów, C.H. Beck, Warszawa.
Szaban J. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń.
Taylor F. W. (2006) [wyd. oryg. 1911], The principles of scientific management, Cosimo Classics, 
New York.
Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnico-
wanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Vroom V.H., Work and Motivation, Jossey-Bass Classics, San Francisco 1994 [wyd. oryg. 1964]
Wiley C. (1997), What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys, „Inter-
national Journal of Manpower”, vol. 18 (3), s. 263-280.

The Effectiveness of Motivating Tools in an Environment of Cultural Diversity

Summary
The employees of every organization can be perceived in categories of valuable resour-
ces. The effectiveness and value of such a resource grows if the workers have the proper 
motivation to work. In order to stimulate the motivational level of employees, organiza-
tions introduce defined motivational systems that are usually in agreement with the cor-
porate culture of the given company. These values, especially in the case of international 
corporations, tend to be confronted with values recognized in the various countries in 
which the given corporation operates. A mismatch of values may result in an ineffective 
motivational system. Money is the universal stimulant. However, research shows that in 
the subjective assessment of many workers, intangible stimuli are more effective than 
tangible ones.

Piotr  Zie lak – doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, na Politechnice Warszaw-
skiej uzyskał dyplom mgr. inż. transportu. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale 
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Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Exe-
cutive Education w London Business School. Doświadczony praktyk zarządzania, wielo-
letni dyrektor zarządzający polskiego oddziału międzynarodowej firmy motoryzacyjnej. 
Jego zainteresowania naukowe dotyczą roli emocji w motywacji i motywowaniu. Ciekawi 
go wpływ zaufania w relacjach przełożony-pracownik na poziom motywacji do pracy za-
trudnionych. Zajmuje się także problematyką adekwatności zunifikowanych instrumen-
tów motywowania w  korporacjach międzynarodowych z  potrzebami zróżnicowanych 
kulturowo pracowników w różnych krajach.
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