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Praca dotyczy problemów adaptacyjnych studentów mi!dzynarodowych programu Erasmus. Na pozio-

mie analizy teoretycznej wprowadzony zosta  nowy termin – bufor wielokulturowy, oznaczaj"cy grup! 

spo eczn" o mi!dzynarodowym sk adzie pe ni"c" funkcj! ochronn" wobec trudnej rzeczywisto#ci lokal-

nej. G ówny problem bada$ dotyczy  weryÞ kacji hipotezy o dominuj"cej roli tego% bufora w adaptacji 

psychokulturowej studentów zagranicznych. Badanie przeprowadzone na próbie europejskiej (N = 1891) 

potwierdzi o istnienie bufora wielokulturowego we wszystkich badanych populacjach. Ilo#& i jako#& kon-

taktów w ramach bufora znacznie przewy%sza y poziom relacji z cz onkami lokalnej kultury. Testowano 

model liniowo-strukturalny, wyja#niaj"cy podejmowanie kontaktów w ramach trzech #rodowisk: studen-

tów miejscowych, zagranicznych oraz rodaków. 'rodowiska te nie s" antagonistyczne wobec siebie, o ile 

kontakty w ramach ka%dego wi"%" si! ze wsparciem. Do satysfakcji z pobytu przyczyniaj" si! kontakty 

podejmowane w ramach bufora wielokulturowego, jednak jest ona wyja#niana przede wszystkim cz!stotli-

wo#ci" kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej, wsparciem od miejscowych oraz kompetencjami 

w zakresie kultury lokalnej (adaptacj" spo eczno-kulturow") i pozytywnymi emocjami do#wiadczanymi 

z przedstawicielami kultury lokalnej (przystosowaniem psychologicznym), których poziom by  sk"din"d 

szczególnie niski. Do podejmowania kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej przyczynia si! kultu-

rowa motywacja do wyjazdu oraz praca podejmowana przez studentów na stypendium. Znajomo#& j!zyka 

lokalnego sprzyja mniejszej ilo#ci kontaktów z rodakami. Chocia% bufor wielokulturowy jest supresorem 

relacji z kulturami lokalnymi, te ostatnie odgrywaj" kluczow" rol! w adaptacji psychokulturowej studentów 

mi!dzynarodowych.
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Badanie dotyczy procesów akulturacyjnych studentów 

mi!dzynarodowych, uczestnicz"cych w wymianie re-

alizowanej w ramach europejskiego programu Erasmus 

Lifelong Programme. Procesy akulturacyjne zwyk o si! 

rozpatrywa& w ramach trzech podej#& teoretycznych: teo-

rii uczenia si! kultury (culture learning theories), teorii 

radzenia sobie ze stresem (stress and coping theories) 

oraz teorii to%samo#ci spo ecznej (social identiÞ cation 

theories; Ward, 2001). Teorie uczenia si! traktuj" o pro-

cesach adaptacyjnych, za pomoc" których nabywane s" 

kulturowo specyÞ czne umiej!tno#ci. Mamy tu do czynie-

nia ze zmianami w sferze behawioralnej, jest to tak zwa-

na adaptacja spo eczno-kulturowa. Adaptacja spo eczno-

-kulturowa odpowiada terminowi dopasowania funkcjo-

nalnego (functional Þ tness), zaproponowanemu przez 

Kim (2001) w integracyjnej teorii komunikacji i adaptacji 

mi!dzykulturowej. W przypadku teorii radzenia sobie ze 

stresem rozwa%a si! procesy zwi"zane ze stosowaniem 

strategii radzenia sobie ze stresotwórczymi zmianami 

%yciowymi, zwi"zanymi ze zmian" otoczenia kulturo-

wego. Skutki procesów analizowanych w ramach tych 
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teorii maj" charakter zmiennych afektywnych. Mowa tu 

o adaptacji psychologicznej jednostki, czyli o dobrosta-

nie i satysfakcji emocjonalnej. Termin przystosowania 

psychologicznego (Ward, 2001) odpowiada poj!ciu zdro-

wia psychicznego (psychological health) u Kim (2001). 

Wreszcie trzeci rodzaj teorii, które stosuje si! do interpre-

tacji procesów adaptacyjnych, to teorie zwi"zane z to%-

samo#ci" spo eczn". W ramach tego podej#cia badacze 

rozpatruj" procesy poznawcze, które anga%uje si! w two-

rzenie, rozwój i podtrzymywanie to%samo#ci (spo ecznej, 

kulturowej).

W literaturze przedmiotu studenci mi!dzynarodowi 

traktowani s" jako cz!#& szerszej kategorii tak zwanych 

pobytowców (sojourners). Termin ten odnosi si! do osób 

dobrowolnie wyje%d%aj"cych za granic! w okre#lonym 

celu na okre#lony czas (Bochner, 2006). Cho& nie ma 

precyzyjnych kryteriów dotycz"cych d ugo#ci pobytu 

osoby z kategorii pobytowców za granic", przyjmuje si! 

umownie okres od 6 miesi!cy do 5 lat (Ward, Bochner, 

Furnham, 2001). Pobytowcy stanowi" zró%nicowan" gru-

p!, do tej kategorii zwykle zalicza si! studentów mi!dzy-

narodowych, pracowników biznesu mi!dzynarodowego 

(ekspatrianci), dyplomatów oraz pracowników s u%b mi!-

dzynarodowych (wolontariusze, misjonarze). W zale%no-

#ci od klasyÞ kacji w kategorii pobytowców mieszcz" si! 

tury#ci (Phinney, Berry, Vedder, Liebkind, 2006; Boski, 

2009) b"d) te% stanowi" oni odr!bn" grup! (Ward i in., 

2001), nale%"c" do szerszej kategorii osób zmieniaj"cych 

otoczenie kulturowe (culture travelers).

Badania dotycz"ce pobytowców skupiaj" si! g ównie 

wokó  problematyki zwi"zanej z pracownikami biznesu 

mi!dzynarodowego oraz ze studentami mi!dzynarodo-

wymi. Je#li chodzi o badania nad drugim przypadkiem, 

to nale%y zaznaczy&, %e dotycz" one przede wszystkim 

studentów zmieniaj"cych kontynent, tzw. studentów za-

morskich (overseas students), natomiast bada$ na temat 

adaptacji studentów w ramach poszczególnych kultur 

tego samego kontynentu jest znikoma liczba. Niektórzy 

badacze u%ywaj" terminu academic sojourners, który sto-

suje si! zarówno do studentów, jak i nauczycieli, którzy 

zmieniaj" otoczenie kulturowe w celach akademickich 

(Khan, Khan, 2007). Bada$ i opisu adaptacji studentów 

zagranicznych dokonywano przede wszystkim w j!zy-

kach teorii uczenia si! oraz teorii strategii radzenia sobie 

ze stresem, rzadziej natomiast z perspektywy teorii to%sa-

mo#ci spo ecznej.

Bochner, McLeod i Lin (1977) prowadzili badania nad 

sieciami znajomych (friendship networks), poruszaj"c 

si! w ramach teorii uczenia. Badania wykaza y, %e stu-

denci przynale%" do trzech sieci spo ecznych. Pierwsz" 

z nich stanowi" studenci o tym samym pochodzeniu, 

którzy podzielaj" warto#ci kultury pochodzenia, druga 

to studenci miejscowi, pe ni"cy funkcj! instrumentaln", 

jako pomocnicy przy osi"ganiu np. akademickich celów, 

trzeci" natomiast grup! stanowili inni studenci obcokra-

jowcy, b!d"cy wsparciem w podobnej sytuacji oraz spe -
niaj"cy funkcje rekreacyjne. W wi!kszo#ci bada$ z tego 

zakresu najmniej rozwini!t" sieci" spo eczn" s" studenci 

z kultury gospodarzy. Jest to sytuacja o tyle dysfunkcjo-

nalna, %e kontakt z przedstawicielami kultury gospodarzy 

niesie za sob" szereg pozytywnych dla adaptacji spo ecz-

no-kulturowej konsekwencji i nowych kompetencji kul-

turowych (mniej problemów na uczelni, mniej trudno#ci 

w interakcjach spo ecznych, efektywniejsza komunika-

cja). We wspó cze#nie prowadzonych badaniach pod-

kre#la si! równie%, %e cz!ste kontakty z przedstawiciela-

mi kultury gospodarzy wi"%" si! z wi!ksz" satysfakcj" 

z pobytu (Rohrlich, Martin, 1991), ni%szym poziomem 

stresu (Berry, Kostovcik, 1990; za: Ward i in., 2001), 

mniejsz" ilo#ci" problemów adaptacyjnych, czyli lepsz" 

adaptacj" spo eczno-kulturow" (Ward, Kennedy, 1993). 

Satysfakcjonuj"ce relacje z przedstawicielami kultury 

gospodarzy wi"%" si! z lepsz" adaptacj" psychologiczn" 

(Searle, Ward, 1990). Satysfakcjonuj"ce kontakty ze stu-

dentami o tym samym pochodzeniu kulturowym korelu-

j" pozytywnie z dobrostanem psychologicznym (Searle, 

Ward, 1990). Kontakty z innymi studentami obcokrajow-

cami s" podejmowane g ównie w celach rozrywkowych. 

Stanowi" one tak%e )ród o wsparcia, a ilo#& kontaktów 

z innymi studentami zagranicznymi zwi"zana jest z ja-

ko#ci" postrzeganego wsparcia spo ecznego, nie jest 

natomiast w %aden sposób zwi"zana z adaptacj" spo ecz-

no-kulturow" czy przystosowaniem psychologicznym 

(Kennedy, 1999; za: Ward i in., 2001). W niektórych ba-

daniach ilo#& kontaktów z innymi obcokrajowcami zwi"-

zana jest z do#wiadczaniem wi!kszej ilo#ci problemów 

adaptacyjnych (Pruitt, 1978; Ward, Searle, 1991). Zatem 

wyniki bada$ dotycz"ce kontaktów z innymi studentami 

obcokrajowcami i zwi"zku liczby tych kontaktów z adap-

tacj" nie s" konkluzywne.

W ramach teorii radzenia sobie ze stresem prowadzi si! 

badania miedzy innymi nad wsparciem spo ecznym w#ród 

studentów mi!dzynarodowych. Wykazano, %e wsparcie 

spo eczne zarówno od przedstawicieli kultury gospoda-

rzy, jak i reprezentantów w asnej kultury przyczynia si! 

do polepszenia dobrostanu psychologicznego (Ward i in., 

2001). Niektóre wyniki wskazuj" jednak na pozytywny 

zwi"zek mi!dzy kontaktami z przedstawicielami kultury 

gospodarzy a stresem psychologicznym (Ward, Kennedy, 

1992). Prawdopodobnie jednak stres nie jest zwi"zany 

z samymi kontaktami z gospodarzami, ale z rozbie%no#ci" 

mi!dzy kontaktem rzeczywistym a kontaktem po%"danym 
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(Minde, 1985; za: Ward i in., 2001; Zheng, Berry, 1991). 

W tym uj!ciu wi!kszy nacisk k adzie si! jednak na ilo#& 

i jako#& wsparcia oraz jego korelaty, a nie na opis samych 

sieci wsparcia i zaplecza kulturowego osób udzielaj"cych 

go. Badania dotycz"ce wsparcia spo ecznego eksploruj" 

tak%e jego otrzymywanie za po#rednictwem nowych me-

diów – internetu (Cemalcilar, Falbo, 2008).

Studenci programu Erasmus stanowi" grup! specyÞ cz-

n". Ró%ni" si! w zasadniczy sposób od innych akulturyzu-

j"cych si! grup, w tym nawet od wspomnianych studentów 

zamorskich. SpecyÞ ka uczestników programu Erasmus 

widoczna jest nawet na tle innych studentów mi!dzyna-

rodowych – grupy, z któr" formalnie, wed ug wszelkich 

prezentowanych wcze#niej typologii (Berry, Sam, 1997; 

Boski, 2009; Ward i in., 2001), stanowi" jedn" kategori!. 

Studenci uczestnicz"cy w programie Erasmus maj" #ci#le 

okre#lony czas pobytu za granic". Dodatkowo, w odró%-

nieniu od innych pobytowców, a nawet od innych stu-

dentów mi!dzynarodowych, wszyscy studenci Erasmusa 

przechodz" te same procedury. Ponadto erasmusi nieza-

le%nie od kraju pochodzenia i kraju pobytu na stypendium 

maj" te same prawa, obowi"zki i przywileje na uczelni, 

a ich wyjazd od strony organizacyjnej jest koordynowany 

przez instytucje – narodowe agencje i uczelnie. A wi!c 

– mo%na powiedzie& – s" oni w wi!kszym stopniu wpi-

sani w ramy organizacyjne, a przez to bardziej „zaopie-

kowani”.

Badania dotycz"ce studentów mi!dzynarodowych uj-

muj" procesy akulturacyjne w aspektach kultury w asnej 

oraz kultury kraju osiedlenia (ewentualnie kolejnych kra-

jów; por. Cemalcilar, Falbo, 2008; Geeraert, Demoulin, 

Demes, 2008; Leong, Ward, 2000; Pruitt, 1978; Searle, 

Ward, 1990; Ward, Kennedy, 1993; Ward, Searle, 1991). 

Niezale%nie od stwierdzanych mi!dzy nimi ró%nic mówi 

si! o bezpo#rednim kontakcie kulturowym za spraw" osób 

uczestnicz"cych w obu systemach. Tak jednak nie jest 

lub by& nie musi. Istnieje tak%e trzecie, niemniej istotne 

#rodowisko, które warto podda& eksploracji badawczej. 

Autorzy niniejszego tekstu dostrzegli w dotychczasowych 

opracowaniach pewien deÞ cyt nieuwzgl!dniania #rodo-

wiska obcokrajowców, niekoniecznie b!d"cych wspó -
rodakami. Obserwacja ta zaowocowa a potrzeb" wprowa-

dzenia do dyskursu o akulturacji nowego poj!cia, które 

proponuje si! nazywa& buforem wielokulturowym (Boski, 

Bi as-Henne, 2008). Bufor wielokulturowy deÞ niuje si! 

tu jako „grup! spo eczn", o mi!dzynarodowym sk adzie, 

której cz onkowie przebywaj" w kraju innym ni% kraj 

pochodzenia, a potrzeb! kontaktów spo ecznych realizu-

j" g ównie wewn"trz w asnej grupy, która jest dla nich 

)ród  em wsparcia” (Boski, Bi as-Henne, 2008). Bufor 

wielokulturowy mo%e spe nia& kilka funkcji: ochronn", 

wspieraj"c" i autoteliczn". Po pierwsze – stanowi ochro-

n!, buforuj"c (os aniaj"c) kontakty z niezrozumia " b"d) 

trudn" rzeczywisto#ci" kultury lokalnej. Po drugie – jest 

)ród em wsparcia dla osób do#wiadczaj"cych wspólnego 

losu. Po trzecie – przebywanie w nim jest warto#ciowe 

samo w sobie i mo%e dostarcza& pozytywnych dozna$ 

aÞ liatywnych. Warto zauwa%y&, %e poj!cie bufora wielo-

kulturowego z du%ym prawdopodobie$stwem ma zasto-

sowanie nie tylko do studentów mi!dzynarodowych, ale 

do pobytowców w ogóle. Przynale%no#& do grupy osób 

b!d"cych w podobnej sytuacji, sytuacji „obco#ci kulturo-

wej”, pe ni istotn" rol! w %yciu osób zmieniaj"cych oto-

czenie kulturowe, co mo%na zaobserwowa& na podstawie 

powstawania tak du%ej liczby formalnych b"d) niefor-

malnych organizacji zrzeszaj"cych osoby przebywaj"ce 

poza granicami kraju.

Grup! erasmusów wiele  "czy, dlatego identyÞ kacja 

grupowa od pocz"tku jest bardzo silna. Studenci na wy -

mianie, niejako instytucjonalnie, ju% na pierwszym uczel-

nianym spotkaniu zostaj" zakwaliÞ kowani do grupy 

studentów mi!dzynarodowych i pod tak" etykietk" funk-

cjonuj" przez ca y pobyt. Na podstawie kategoryzacji spo-

 ecznych studenci mi!dzynarodowi postrzegani s" przez 

studentów lokalnych oraz pracowników uczelni i instytu-

cji okalaj"cych uniwersytety jako oddzielna grupa i tak te% 

s" od pocz"tku traktowani. Cz!sto kategori" nie jest bycie 

studentem, ale bycie miejscowym lub Erasmusem. Sami 

przyjezdni równie% silnie identyÞ kuj" si! z w asn", era-

smusow" grup", niezale%nie od tego, czy przyjechali z za-

miarem poznawania kultury lokalnej czy zabawy w #ro-

dowisku mi!dzykulturowym. Fakt przypi!cia etykiety 

Erasmusa, zgodnie z paradygmatem grupy minimalnej, 

powoduje identyÞ kacj! wewn"trzgrupow" (por. Tajfel, 

Turner, 1986). Wy oniona na podstawie kryterium swój–

obcy zbiorowo#& podlega procesom grupotwórczym 

i jako grupa (studentów Erasmus) spe nia podstawowe ce-

chy deÞ nicyjne grupy spo ecznej. Wojciszke (2004) wy-

mienia trzy konieczne cechy, aby grup! nazwa& spo ecz-

n": wzajemna komunikacja cz onków, my#lenie o grupie 

„my” oraz wspólny cel. Grup! studentów mi!dzynarodo-

wych tworz" wi!cej ni% dwie osoby, które komunikuj" si! 

ze sob" i wzajemnie na siebie wp ywaj". Po drugie, maj" 

poczucie przynale%enia do siebie nawzajem, z ca " pew-

no#ci" my#l" i mówi" o sobie „my – Erasmusowcy”. Po 

trzecie, maj" oni wspólne cele, którymi s" zako$czenie 

wyjazdu uzyskaniem wpisu na kolejny rok studiów oraz 

dobra zabawa podczas pobytu. Niektórzy badacze jako 

kolejny warunek istnienia grupy spo ecznej wymienia-

j" uznanie zbiorowo#ci przez osoby do niej nienale%"ce 

(Brown, 1999), co w przypadku grupy erasmusów z ca " 

pewno#ci" jest spe nione. Campbell (1958) wymieni  trzy 
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charakterystyki grupy, których intensywno#& determinuje 

postrzeganie jej jako spójnej ca o#ci (entitativity). Mowa 

tu o blisko#ci przestrzennej cz onków grupy (proximity), 

podobie$stwie do siebie cz onków grupy (similarity) oraz 

ich wspólnym losie (common fate). Wszystkie trzy prze-

s anki do postrzegania grupy jako rzeczywistej stosuj" si! 

do bufora wielokulturowego. Na szczególn" uwag! zas u-

guje jednak wspólnie podzielany los, który w przypadku 

studentów programu Erasmus wydaje si! podstawowym 

czynnikiem grupotwórczym. W a#nie wspólne prze%ycia, 

do#wiadczenia bycia razem w takiej samej sytuacji, ma-

j"c dok adnie takie same status, obowi"zki i przywileje, 

niezale%nie od pochodzenia kulturowego, wiary czy wy-

znawanych warto#ci, s" specyÞ czne dla grupy studentów 

Erasmus.

Wszystkie opisywane w literaturze powody powsta-

wania grup spo ecznych znajduj" swoje odbicie równie% 

w przypadku tworzenia si! grupy studentów erasmusów. 

Ludzie tworz" zbiorowo#ci ze wzgl!du na potrzeb! aÞ lia-

cji i przynale%no#ci (Baumeister, Leary, 1995; Maslow, 

1964). Ta przes anka wydaje si! szczególnie silna w przy-

padku studentów mi!dzynarodowych, którzy b!d"c z dala 

od swoich bliskich, przyjació  i kolegów, mog" zrealizo-

wa& potrzeb! aÞ liacji przy pomocy najbardziej dost!pnej 

dla nich grupy, jak" s" studenci erasmusi.

Kolejnym powodem tworzenia si! grup jest wspar-

cie spo eczne (Kaniasty, 2001), które od grupy mog" 

otrzyma& jej cz onkowie. Utrata kontaktów spo ecznych 

sama w sobie jest stresuj"ca (Rogler, 1994), a studenci 

mi!dzynarodowi dodatkowo mog" do#wiadcza& stresu 

akulturacyjnego (Berry, 2006), w zwi"zku z czym szu-

kanie i otrzymywanie wsparcia w ramach grupy, której 

do#wiadczenia s" w owym zakresie wspólne (common 

fate), wydaje si! szczególnie istotne w ich wypadku. Na 

podstawie analizy wywiadów ze studentami mi!dzy-

narodowymi na Uniwersytecie Jagiello$skim Grzyma a-

Moszczy$ska (2009) wymieni a grup! studentów mi!dzy-

narodowych jako jedn" z wa%nych dla nich grup wsparcia. 

Wp yw intensywno#ci kontaktów z innymi studentami 

mi!dzynarodowymi oraz otrzymywania wsparcia od tej 

grupy na procesy akulturacyjne nie zosta  w dotychcza-

sowych badaniach jednoznacznie okre#lony. Geeraert, 

Demoulin i Demes (2008) na podstawie swoich bada$ 

stwierdzili, %e kontakt z przedstawicielami studentów 

mi!dzynarodowych ma korzystny wp yw na przysto-

sowanie psychologiczne, zarówno w aspekcie krótko-, 

jak i d ugoterminowym. W przypadku kontaktów z in-

nymi studentami rodakami wsparcie od nich otrzymy-

wane pozwala zmniejszy& poczucie t!sknoty za domem 

i dezorientacj! towarzysz"c" procesom akulturacyjnym 

(Furnham, Bochner, 1982), przyczyniaj"c si! do lepszego 

przystosowania psychologicznego w pocz"tkowym okre-

sie pobytu, natomiast d ugoterminowo efektu tego nie 

odnotowuje si! b"d) jest on negatywny (Adelman, 1988; 

Geeraert i in., 2008; Pruitt, 1978; Richardson, 1974; za: 

Ward i in., 2001).

Ostatnim wymienianym przez Wojciszke (2004) po-

wodem powstawania grup spo ecznych jest mo%liwo#& 

wspólnej realizacji przedsi!wzi!&, których jednostka nie 

by aby w stanie realizowa&. Jak wynika z raportu ESN 

(Krzaklewska, Krupnik, 2007), studenci mi!dzynarodowi 

wyje%d%aj", gdy% chc" zdoby& kwaliÞ kacje, ale przy po-

dejmowaniu decyzji o wyje)dzie dominuj" przede wszyst-

kim wzgl!dy pozaakademickie. Studenci chc" poznawa& 

nowe kultury, nowych ludzi, a tak%e dobrze si! bawi&. 

Zatem g ówne cele, które przy#wiecaj" wyjazdom stu-

dentów, to po pierwsze zaliczenie semestru (b"d) dwóch) 

na zagranicznym uniwersytecie, po wtóre dobra zabawa 

i mi e sp!dzanie czasu podczas wyjazdu. O ile pierwszy 

cel mo%e by& z powodzeniem zaspokojony przez jednost-

k!, o tyle do drugiego grupa jest raczej niezb!dna. Wydaje 

si! tak%e, %e drugi cel (dobra zabawa) przy#wiecaj"cy wy-

jazdom na stypendium jest dominuj"cy.

Bycie cz onkiem grupy studentów mi!dzynarodowych 

cz!sto nie pozwala zbli%y& si! do grupy studentów miej-

scowych, a co za tym idzie do rzeczywisto#ci kultury 

lokalnej. Nie mamy tu na my#li powierzchownych rela-

cji czy kompetencji turystycznych niezb!dnych do prze-

trwania w nowym #rodowisku kulturowym, ale faktyczn" 

adaptacj! spo eczno-kulturow" oraz przystosowanie psy-

chologiczne. Dlatego te% grup! studentów mi!dzynarodo-

wych nazywamy buforem wielokulturowym. Jest on wie-

lokulturowy, poniewa% w jego sk ad wchodzi najcz!#ciej 

wiele ró%nych kultur, cho& zdarzaj" si! te% bufory mono-

kulturowe, sk adaj"ce si! tylko z przedstawicieli kultury 

w asnej. Nazwali#my go buforem, gdy% pe ni tak" funkcj! 

w kontaktach z kultur" miejscow", daj"c ochron! przed 

obco#ci" i niezrozumieniem lokalnej rzeczywisto#ci, 

przeciwdzia aj"c immersji kulturowej. Bufor, który mo%-

na przekroczy& i zbli%y& si! do kultury gospodarzy lub te% 

pozosta& w nim, nie poznaj"c kultury lokalnej. Nie zak a-

da si! tu, %e pozostanie w buforze ma negatywne konse-

kwencje dla jednostki. Przeciwnie, w zwi"zku z jego funk-

cj" autoteliczn" mo%e by& )ród em wielu wzbogacaj"cych 

kulturowo do#wiadcze$. Badania wyra)nie pokazuj", %e 

kontakty z przedstawicielami kultury lokalnej pozytywnie 

wp ywaj" na ogólne przystosowanie i adaptacj! psycho-

logiczn" (Berry, Kim, Minde, Mok, 1987; Furnham, Li, 

1993; Geeraert i in., 2008; Pruitt, 1978; Searle, Ward, 

1990; Ward, Kennedy, 1993). Ewentualny brak kontak-

tów z kultur" lokaln" nie jest zawsze wyborem erasmu-

sów pozostaj"cych w wielokulturowym buforze. Student 
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przebywaj"cy na zagranicznej uczelni nie ma mo%liwo#ci 

uczestniczenia we wszystkich aktywno#ciach spo eczno-

#ci lokalnych, mimo %e z formalnego punktu widzenia nie 

istniej" %adne ograniczenia w tym zakresie. Jednak jest 

on nowy, obcy, jest studentem erasmusem. W rewan%u 

w sieciach spo ecznych studentów mi!dzynarodowych 

studenci lokalni konsekwentnie zajmuj" podrz!dne miej-

sce (Bochner i in., 1977; Furnham, Bochner, 1982; Ward 

2001b; za: Ward, 2004).

Dzia ania organizacji Erasmus Student Network s" 

bardzo efektywne i daj" du%e wsparcie instrumentalne 

studentom zagranicznym. Jednak w naturalny sposób 

promuj" poruszanie si! w ramach #rodowiska wielokul-

turowego – organizuj"c imprezy, spotkania, kursy, przy-

czyniaj" si! do integracji, ale wewn"trz wielokulturowe-

go bufora, wzmacniaj"c erasmusow" to%samo#&. Istniej" 

tak%e sytuacje, kiedy to lokalni koordynatorzy wzmacnia-

j" przynale%no#& do bufora wielokulturowego. W publi-

kacji z okazji 10-lecia programu Erasmus w Polsce 

mo%emy przeczyta&, %e uczelnie w 80% kwateruj" stu-

dentów zagranicznych w tych samych akademikach, 

gdzie mieszkaj" studenci lokalni, w celach integracji ze 

studentami miejscowymi (Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji, 2008). Autorzy nie dodali jednak, %e zazwyczaj 

w tych akademikach studentom mi!dzynarodowym jest 

przydzielone jedno ca e pi!tro b"d) pion. Taka praktyka, 

podobnie jak dzia alno#& ESN, b!dzie wzmacnia& identy-

Þ kacj! wewn"trzgrupow" studentów mi!dzynarodowych 

i powodowa&, %e ci!%ko b!dzie przedosta& si! z bufora 

wielokulturowego na powierzchni! kultury lokalnej.

Z faktem studiowania za granic" wi"%" si! niew"tpli-

we gratyÞ kacje. Grupa erasmusów rz"dzi si! swoimi 

prawami, swoistym poczuciem wyj"tkowo#ci. Zgodnie 

z teori" to%samo#ci spo ecznej (Tajfel, Turner, 1986) jed-

nostki d"%" do podtrzymania b"d) podwy%szenia samo-

oceny poprzez uczestnictwo w grupach zapewniaj"cych 

pozytywn" identyÞ kacj!, a bufor wielokulturowy takiej 

identyÞ kacji dostarcza. W a#nie tam, za granic", to oni 

s" osobami wybranymi, wyj"tkowymi, których normalne 

zasady nie obowi"zuj". Wyjazd na stypendium stanowi 

pewnego rodzaju „wakacje od %ycia”. Normy funkcjono-

wania jako erasmus s" mniej restrykcyjne, ni% to mia o 

miejsce na rodzimej uczelni, w domu czy w ogóle w kul-

turze pochodzenia. Wi"%e si! to z kolejn" charakterystyk" 

specyÞ czn" dla tej grupy – jej tymczasowo#ci". Schemat 

bufora jest co semestr/rok realizowany przez nowych 

cz onków. Dana grupa jest tylko tu i teraz. Oczywi#cie 

znajomo#ci zawarte w ramach bufora wielokulturowego 

mog" by& kontynuowane po sko$czeniu stypendium, jed-

nak wówczas nie b!dzie si! to ju% wi"za& z przynale%-

no#ci" do bufora, lecz np. do grona by ych erasmusów. 

Po do#wiadczeniu wyj"tkowo#ci i tymczasowo#ci innych 

norm, obowi"zuj"cych w ramach „tu i teraz”, powroty 

do ojczystego kraju s" prawdopodobnie bardzo trudne. 

Powrót do rzeczywisto#ci mo%e by& okupiony du%ymi 

kosztami psychologicznymi, kiedy to w kraju ojczystym 

byli erasmusi nie s" ju% wyj"tkowi i stosuj" si! do nich 

normy dotycz"ce ca ego spo ecze$stwa. Przebywanie 

w buforze, identyÞ kacja z grup" studentów programu 

Erasmus, uto%samianie si! z wielokulturowym #rodo-

wiskiem maj" swoje d ugofalowe efekty. Z ko$cem za# 

stypendium grupa ju% nie ma wspólnego celu, zatem jej 

konstytutywna cecha nie jest spe niona.

We wszystkich publikacjach na temat adaptacji stu-

dentów zagranicznych mówi si! o adaptacji do kultury 

gospodarzy b"d) akulturacji (Cemalcilar, Falbo, 2008; 

Geeraert i in., 2008; Leong, Ward, 2000; Pruitt, 1978; 

Searle, Ward, 1990; Ward, Kennedy, 1993; Ward, Searle, 

1991). Tymczasem takie ujmowanie procesów akultu-

racyjnych, szczególnie w przypadku specyÞ cznej grupy 

studentów programu Erasmus, mo%e wi"za& si! z arte-

faktem badawczym. S uszne wydaje si! rozró%nienie na 

procesy adaptacyjne do kultury gospodarzy, jak te% do bu-

fora wielokulturowego. Je#li mówi si! o adaptacji ogól-

nie, to tak naprawd! nie wiadomo, o adaptacj! do której 

grupy kulturowej chodzi. St"d te% przed charakterystyk" 

procesów akulturacyjnych konieczne jest umiejscowienie 

studentów w wymiarze kultura gospodarzy–bufor wielo-

kulturowy i dopiero potem opisywanie adaptacji do kon-

kretnej grupy.

Ze wzgl!du na eksploracyjny charakter badania nie 

b!d" testowane %adne a priori postawione hipotezy (por. 

van de Vijver, 2002). W ramach niniejszych bada$ po-

szukuje si! odpowiedzi na nast!puj"ce pytania badawcze:

1. Na ile bufor wielokulturowy wype nia przestrze$ 

interpersonaln" w #rodowisku studentów mi!dzynarodo-

wych?

2. Jakie s" warunki wst!pne i charakterystyki studen-

tów programu Erasmus (motywacja do wyjazdu, znajo-

mo#& j!zyka[-ów], wcze#niejsze do#wiadczenia mi!dzy-

kulturowe, znajomo#& kultury lokalnej, przygotowanie 

do wyjazdu), powoduj"ce mniejsz" lub wi!ksz" obecno#& 

bufora w ich %yciu?

3. Jakie konsekwencje b!dzie mia o przebywanie 

w buforze wielokulturowym dla adaptacji spo eczno-kul-

turowej (do kultury lokalnej i do spo eczno#ci studentów 

mi!dzynarodowych) oraz dla przystosowania psycholo-

gicznego (do kultury lokalnej i do spo eczno#ci studen-

tów mi!dzynarodowych)?

4. Jaki jest wp yw cz!stotliwo#ci kontaktów w buforze 

i poza nim na struktur! i jako#& otrzymywanego wsparcia 

spo ecznego?



184      MONIKA BI(AS-HENNE, PAWE( BOSKI

5. Jaki jest wp yw jako#ci i struktury otrzymywanego 

wsparcia spo ecznego na adaptacj! spo eczno-kulturo w" 

(do kultury lokalnej i do spo eczno#ci studentów mi!dzy-

narodowych) oraz dla przystosowania psychologiczne-

go (do kultury lokalnej i do spo eczno#ci studentów mi!-

dzynarodowych)?

METODA

Uczestnicy
Badanie zosta o przeprowadzone w#ród studentów 

mi!dzy narodowych przebywaj"cych w 31 krajach Euro-

py w ramach programu Erasmus. W badaniu wzi! o 

udzia  1891 osób. Czas przebywania na stypendium 

w chwili badania wynosi  od 4 do 10 miesi!cy. 'rednia 

wieku to 23 lata (SD = 1,99). Kobiety stanowi y 70%, 

a m!%czy)ni 30% respondentów, co jest zgodne z trenda-

mi reprezentowanymi w populacji studentów programu 

Erasmus. Du%" cz!#& badanej populacji stanowi y oso-

by pochodz"ce z Polski – 25% badanej grupy, ponadto 

z Francji – 19,9%, Hiszpanii – 14,9%, Niemiec – 10,4%, 

i W och – 5,9%. Zakres krajów, w których osoby badane 

realizowa y stypendium, pokrywa  si! z zakresem krajów 

pochodzenia. Uczestnicy badania reprezentowali ró%ne 

kierunki studiów.

Narz dzia
Wszystkie narz!dzia zastosowane w badaniu mia y cha-

rakter kwestionariuszowy i zastosowane by y w wersjach 

j!zykowych angielskiej, polskiej, hiszpa$skiej, w oskiej, 

francuskiej i niemieckiej. T umaczenie kwestionariuszy 

przebiega o zgodnie z zasad" back translation.

Kwestionariusz Sieci spo eczne studenta mi"dzyna-

ro  dowego (SSSM) autorstwa Bi as-Henne (2009) to na-

rz!dzie s u%"ce do pomiaru cz!stotliwo#ci wykonywania 

ró%nych czynno#ci w ramach trzech grup osób: studen-

tów miejscowych, innych studentów programu Erasmus 

i rodaków przebywaj"cych na stypendium, oraz do po-

miaru satysfakcji z danego towarzystwa. Kwestionariusz 

zawiera 12 czynno#ci, niektóre zaczerpni!te z kwestiona-

riusza Bochnera, McLeoda i Lin (1977): robienie zaku-

pów, gotowanie, uprawianie sportu, chodzenie na drinka/

piwo/dyskotek!, chodzenie do kina, przygotowywanie si! 

na zaj!cia/praca nad zadaniami uczelnianymi, po prostu 

bycie razem, zwiedzanie miasta/chodzenie do muzeów 

i zwiedzanie kraju, rozmawianie przez telefon, komuni-

kowanie si! przez internet, komunikowanie si! za pomo-

c"  SMS-ów, odwiedzanie si! w domach. Osoby badane 

szacuj" cz!stotliwo#& ich wykonywania w ramach trzech 

grup na czterostopniowej skali (nigdy, raz na miesi#c, kil-

ka razy w miesi#cu, kilka razy w tygodniu). Szacowane 

jest tak%e zadowolenie z wykonywania powy%szych 

czynno#ci na skali pi!ciostopniowej (od bardzo niezado-

wolony/-a do bardzo zadowolony/-a). Rzetelno#& skali wy-

nios a dla cz!sto#ci z miejscowymi $ Cronbacha = 0,87; 

dla cz!s to#ci z erasmusami $ Cronbacha = 0,87; dla 

cz!sto#ci z rodakami $ Cronbacha = 0,87; zadowolenia 

z miejscowymi $ Cronbacha = 0,91; zadowolenia z era-

smusami $ Cronbacha = 0,93; zadowolenia z rodakami 

$ Cronbacha = 0,91. Wszystkie skale wykazywa y tak%e 

du%" zgodno#& strukturaln" pomi!dzy ró%nymi grupami 

kulturowymi (van de Vijver, Leung, 1997; van de Vijver, 

Tanzer, 2004), a warto#ci wspó czynnika phi Tuckera ob-

liczone dla krajów najliczniej reprezentowanych mie#ci y 

si! w zakresie od 0,91 do 1,00.

Skala wsparcia studenta mi"dzynarodowego (SWSM) 

autorstwa Bi as-Henne (2009) – daleko id"c" adaptacja 

Skali wsparcia spo ecznego (SWS) Cie#laka (2000) – 

mierzy a postrzegane wsparcie emocjonalne i praktycz-

ne od studentów miejscowych, erasmusów, studentów 

rodaków b!d"cych na stypendium, rodaków w ojczy)nie 

oraz przedstawicieli kultury lokalnej (nie studentów)1. 

Odpowiedzi na pytanie o mo%liwo#& liczenia na wsparcie 

udzielano na skali pi!ciostopniowej (od 1 – w bardzo ma-

 ym stopniu, do 5 – w bardzo du!ym stopniu).

Kwestionariusz adaptacji spo eczno-kulturowej do kul-

tury lokalnej i bufora wielokulturowego (Bi as-Henne, 

2009) zosta  stworzony na potrzeby tego badania. 

Sk ada  si! z dwóch elementów. Pierwszym by a diagno-

za do#wiadczanych trudno#ci w wykonywaniu pewnych 

aktyw no#ci z czterema kategoriami osób: studentami 

miejscowymi, innymi ni% studenci osobami z kultury lo-

kalnej, innymi studentami Erasmusa, ze studentami roda-

kami przebywaj"cymi w tym samym kraju. Aktywno#ci 

dotyczy y zagadnie$ takich jak nawi"zywanie kontaktu/

rozpoczynanie rozmowy, pracowanie/uczenie si! razem, 

wspólna zabawa. Trudno#ci by y okre#lane na czterostop-

niowej skali (od 1 – bardzo  atwo, do 4 – bardzo trudno) 

oraz by y wybierane z listy mo%liwych odpowiedzi, któ-

re koncentrowa y si! wokó  zagadnie$ zwi"zanych m.in. 

z k opotami j!zykowymi, innym podej#ciem do czasu, 

innymi skryptami wspólnej pracy, relacyjno#ci vs. zada-

niowo#ci. Druga cz!#& skali mierzy a trudno#ci do#wiad-

czane w kontaktach z kultur" lokaln" i subiektywnie 

odczuwan" efektywno#& dzia ania w kulturze lokalnej. 

Pytania dotyczy y dwóch obszarów funkcjonowania stu-

dentów na stypendium: za atwiania spraw na mie#cie i na 

uczelni. Osoby badane wybiera y do#wiadczane trudno#ci 

1 Wsparcie od innych ni% studenci przedstawicieli kultury lo-

kalnej oraz od rodaków przebywaj"cych w kraju macierzystym nie 

b!dzie podlega o analizom stanowi"cym przedmiot niniejszej publi-

kacji.
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z podanej listy, ocenia y swoj" efektywno#& w za atwia-

niu spraw na pi!ciostopniowej skali (od 1 – nig dy, do 

5 – bardzo cz"sto). Okre#la y tak%e, jak czuj" si! w zwi"z-

ku z za atwianiem spraw w kulturze lokalnej w porówna-

niu z za atwianiem tych samych spraw w swoim kraju, 

wybieraj"c spo#ród trzech odpowiedzi – gorzej, tak samo, 

lepiej. Zabiegiem pozwalaj"cym na weryÞ kacj! tego, 

czy osoby badane nie przeszacowuj" swych kompeten-

cji z zakresu kultury lokalnej, by o zastosowanie pyta$ 

dotycz"cych okre#lenia stopnia podobie$stwa sposobów 

zachowa$ stosowanych do za atwiania spraw w ramach 

kultury lokalnej do zachowa$, jakie prezentuj" miesz-

ka$cy kultury lokalnej oraz do zachowa$, jakie prezen-

tuj" badani w krajach swojego pochodzenia. Odpowiedzi 

udzielane by y na skali pi!ciostopniowej (od 1 – nigdy, 

do 5 – bardzo cz"sto). Kiedy kraje przebywania na sty-

pendium i pochodzenia badanego dzieli du%y dystans 

kulturowy, a badany odpowiedzia by w kwestionariuszu, 

%e bardzo cz!sto pozytywnie za atwia ró%ne sprawy na 

uczelni, i jednocze#nie odpowiedzia by, %e bardzo cz!sto 

przy za atwianiu tych spraw zachowuje si! tak samo jak 

u siebie na uczelni, to mieliby#my wówczas do czynienia 

z typowym przyk adem „laika kulturowego” z modelu 

Bhawuka (1998).

Satysfakcja z pobytu okre#lana by a na pi!ciostopnio-

wej skali (od 1 – zdecydowanie strat# czasu, do 5 – zde-

cydowanie wzbogacaj#cym do%wiadczeniem) oraz na 

podstawie bilansu emocjonalnego, zwi"zanego z %y-

ciem w kraju stypendium, gdzie badany okre#laj"c %ycie 

w kraju pobytu na stypendium, dokonywa  wielokrotnego 

wyboru spo#ród kafeterii odpowiedzi: ciekawe, nudne, 

zabawne, spokojne, nijakie, fascynuj#ce, przera!aj#ce, 

smutne, neutralne.

Skala poczucia szcz"%cia (Gurin, Veroff, Feld, 1960) – 

jest to jednoitemowa skala opisuj"ca osob! badan" jako: 

bardzo szcz"%liw#, do%& szcz"%liw#, niezbyt szcz"%liw#, 

nieszcz"%liw# (po przekodowaniu odpowiednio: 4, 3, 2 

i 1 punkt). W internetowej wersji kwestionariusza niewy-

magana by a opcja sprawdzania kompletno#ci odpowie-

dzi.

Umiejscowienie kontroli (Skar%y$ska, Henne, 2008) – 

jest to jednoitemowa skala (pi!ciostopniowa), na której 

badany okre#la, czy to, co przydarza si! w jego %yciu, za-

le%y od: od 1 – losu, do 5 – jego dzia a'. W internetowej 

wersji kwestionariusza nie by a wymagana opcja spraw-

dzania kompletno#ci odpowiedzi.

Rzetelno#ci wszystkich zastosowanych skal by y wy-

starczaj"ce, a wspó czynniki ekwiwalencji mi!dzykul-

turowej (phi Tuckera) obliczone dla krajów najliczniej 

reprezentowanych spo#ród pa$stw obj!tych programem 

Erasmus mie#ci y si! w zakresie od 0,98 do 1,00.

Dodatkowymi zmiennymi mierzonymi w badaniu by y: 

motywacja do wyjazdu, znajomo#& j!zyków obcych, 

uprzednie do#wiadczenia mi!dzykulturowe (wyjazdy za-

graniczne), praca podczas stypendium, j!zyki komunika-

cji na stypendium oraz satysfakcja z pobytu.

Procedura
Badania zosta y przeprowadzone za po#rednictwem 

in ternetu, w serwisie badawczym http://www.Qla bo.eu. 

Serwis spe nia wszelkie standardy okre#lone w Mi"dzy-

narodowych wytycznych dotycz#cych komputerowych i in-

ternetowych bada' testowych (Mi!dzyna rodowa Komisja 

ds. Testów, 2005), a techniczne zabezpieczenia niezb!d-

ne dla prowadzenia bada$ przez internet s" zapewnione 

(Batorski, Olco$-Kubicka, 2006; Henne, 2004). Ka%dy 

zarejestrowany uczestnik otrzymywa  login i has o po-

zwalaj"ce na dost!p do zawarto#ci serwisu, gdzie zosta y 

umieszczone narz!dzia badawcze. Czas badania nie by  
ograniczony, a rejestracja w systemie pozwala a na do-

ko$czenie wype niania przerwanej ankiety.

WYNIKI

Intensywno!" kontaktu
Cz!stotliwo#& czynno#ci wykonywanych z rozmaitymi 

kategoriami osób jest ró%na wobec przedstawicieli od-

miennych #rodowisk, z którymi stypendysta ma kontakt. 

W celu sprawdzenia, czy codzienne czynno#ci na stypen-

dium s" wykonywane z ró%n" cz!stotliwo#ci", w ramach 

trzech grup studentów – rodaków, erasmusów i miejsco-

wych – wykonano analiz! wariancji z powtarzanym po-

miarem, w modelu jednozmiennowym, gdzie czynnikiem 
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Rysunek 1. Intensywno#& kontaktów a towarzystwo (roda-

ków, erasmusów i miejscowych).



186      MONIKA BI(AS-HENNE, PAWE( BOSKI

wewn"trzobiektowym by a intensywno#& kontaktu, czyli 

wykonywanie czynno#ci w towarzystwie rodaków, era-

smusów i miejscowych, a zmienn" zale%n" by a cz!sto-

tliwo#& wykonywania danej czynno#ci, mierzona na 

skali od 0 – nigdy, do 3 – kilka razy w tygodniu. Analiza 

ujawni a istotny efekt g ówny towarzystwa [F(2, 3728) 

= 424,50; p < 0,001; (2 = 0,18]. Najcz!#ciej i najwi!cej 

czynno#ci studenci programu Erasmus wykonuj" ze swo-

imi rodakami (M = 1,65; SD = 0,68), nast!pnie z innymi 

studentami erasmusami (M = 1,56; SD = 0,65) i w trze-

ciej kolejno#ci ze studentami miejscowymi (M = 1,10; 

SD = 0,66). Ró%nice mi!dzy wszystkimi #rednimi by y 

istotne statystycznie na poziomie p < 0,01. Wyniki zosta y 

zaprezentowane na rysunku 1.

Zadowolenie z kontaktów spo#ecznych
W celu sprawdzenia, czy intensywno#& kontaktów 

z przedstawicielami odmiennych #rodowisk zwi"zana 

jest z ró%nym zadowoleniem p yn"cym z towarzystwa, 

na ca ej próbie badanych osób przeprowadzono jedno-

czynnikow" analiz! wariancji z powtarzanym pomiarem 

w modelu jednozmiennowym, gdzie czynnikiem we-

wn"trzobiektowym by o towarzystwo (rodaków, erasmu-

sów i miejscowych), a zmienn" zale%n" by o zadowolenie 

z danego towarzystwa, mierzone na skali od *2 – bar-

dzo niezadowolony/-a, do +2 – zadowolony/-a. Analiza 

ujawni a istotny efekt g ówny towarzystwa [F(2, 3353) = 

181,48; p < 0,001; (2 = 0,09]. Wyniki zosta y zaprezento-

wane na rysunku 2.

Zgodnie z wynikami przedstawionymi na rysunku naj-

wi!cej zadowolenia przynosi o towarzystwo innych eras-

musów (M = 1,31; SD = 0,62), nast!pnie rodaków b!d"-

cych na stypendium (M = 1,28; SD = 0,64) i w dalszej 

kolejno#ci studentów miejscowych (M = 1,02; SD = 0,79). 

Ró%nice mi!dzy #rednimi zadowolenia z rodakami i eras-

musami by y istotnie statystycznie ro%ne od zadowolenia 

z miejscowymi na poziomie p < 0,01, natomiast mi!dzy 

sob" #rednie zadowolenia z rodakami i z erasmusami ró%-

ni y si! na poziomie p < 0,05.

Podsumowuj"c, najwi!cej kontaktów studenci wyje%-

d%aj"cy na stypendium zagraniczne maj" z innymi stu-

dentami mi!dzynarodowymi oraz z rodakami, natomiast 

najmniej z przedstawicielami kultury lokalnej. Najmniej 

te% s" zadowoleni z kontaktów z miejscowymi.

Wsparcie spo#eczne studentów na stypendium
Kolejna analiza dotyczy a zmiennej wsparcia. W pierw-

szej kolejno#ci zosta a przeprowadzona dwuczynnikowa 

analiza wariancji w schemacie pomiarów powtarzanych, 

gdzie czynnikami wewn"trzobiektowymi by y katego-

ria osób udzielaj"cych wsparcia (rodacy, inni erasmusi, 

miejscowi) i rodzaj wsparcia (praktyczne, emocjonalne), 

a zmienn" zale%n" by a wielko#& postrzeganego wsparcia 

(mierzonego na skali od 1 – bardzo ma e, do 5 – bardzo 

du!e).

Ujawniono istotny efekt g ówny kategorii osób udzie-

laj"cych wsparcia [F(2, 3397) = 149,57; p < 0,001; 

(2 = 0,08]. Najwi!cej wsparcia daj" inni rodacy b!d"cy 

na stypendium (M = 3,60), nast!pnie erasmusi (M = 3,57) 
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i na ostatnim miejscu studenci miejscowi (M = 3,20). 

Rysunek 3 przedstawia wyniki tej analizy. 'rednie ze 

wsparcia od rodaków i erasmusów nie ró%ni" si! od siebie, 

natomiast ró%nica mi!dzy nimi a #rednim wsparciem od 

miejscowych jest istotna na poziomie p < 0,001. Analiza 

ujawni a tak%e istotny efekt g ówny rodzaju wsparcia 

[F(1, 1798) = 101,93; p < 0,001; (2 = 0,05]. Okazuje si!, 

%e studenci do#wiadczaj" istotnie wi!cej wsparcia emo-

cjonalnego (M = 3,50) ni% praktycznego (M = 3,40).

Szczególnie istotny jest tu efekt interakcyjny rodzaju 

wsparcia i kategorii osób go udzielaj"cych [F(2, 3229) = 

1429,72; p < 0,001; (2 = 0,44]. Erasmusi i rodacy udziela-

j" wi!cej wsparcia emocjonalnego ni% praktycznego, na-

tomiast miejscowi wi!cej praktycznego ni% emocjonalne-

go. Wszystkie wy%ej wspomniane ró%nice s" istotne przy 

p < 0,001. Ró%nice w zakresie wsparcia praktycznego s" 

niewielkie, wyst!puj" tylko mi!dzy wsparciem od miej-

scowych i rodaków – miejscowi udzielaj" wi!cej wspar-

cia praktycznego od rodaków przy p < 0,05. W zakresie 

wsparcia emocjonalnego wszystkie #rednie od wszystkich 

kategorii osób udzielaj"cych go ró%ni" si! od siebie przy 

p < 0,001, a najwi!cej wsparcia emocjonalnego udzielaj" 

studenci rodacy (M = 3,85; SD = 0,96), nast!pnie erasmusi

(M = 3,71; SD = 0,89), najmniej za# studenci miejscowi 

(M = 2,97; SD = 1,02).

Zgodnie z tym, co zosta o zaprezentowane na rysun-

ku 3, wsparcia emocjonalne i praktyczne prezentuj" inne 

charakterystyki i osi"gaj" inne warto#ci w zale%no#ci 

od kategorii osób udzielaj"cych go. Wobec powy%szego 

w kolejnych analizach wsparcia emocjonalne i praktycz-

ne b!d" traktowane roz "cznie. W pierwszej kolejno#ci te-

stowaniu zostanie poddane wsparcie praktyczne, a potem 

emocjonalne, w relacji do regionu pochodzenia. W kolej-

nym kroku sprawdzany b!dzie poziom ka%dego z rodza-

jów wsparcia, w zale%no#ci od regionu stypendium.

Adaptacja spo#eczno-kulturowa i psychologiczna 
studentów na stypendium

Wska)nikami adaptacji spo eczno-kulturowej do kultu-

ry lokalnej by y zmienne: adaptacja miejscowi, która do-

tyczy a trudno#ci do#wiadczanych w pracy i przy wspól-

nej zabawie ze studentami miejscowymi, oraz kompe-

tencje lokalne – diagnozuj"ca umiej!tno#ci efektywnego 

za atwiania codziennych spraw na uczelni i na mie#cie, 

zwi"zanych ze zwyczajnym funkcjonowaniem w innym 

kraju. Wska)nikiem adaptacji spo eczno-kulturowej 

do wielokulturowego #rodowiska studentów mi!dzy-

narodowych (bufora wielokulturowego) by a zmienna 

adaptacja Erasmus, dotycz"ca trudno#ci do#wiadczanych 

w pracy i przy wspólnej zabawie ze studentami Erasmusa. 

W analizach zosta a tak%e uwzgl!dniona, skonstruowana 

w analogiczny sposób, zmienna adaptacja rodacy, cho& 

oczywi#cie nie mówi si! w tym kontek#cie o adaptacji 

spo eczno-kulturowej, ale raczej spo ecznej.

W celu sprawdzenia, do którego #rodowiska studenci 

przystosowuj" si! lepiej (w znaczeniu adaptacji spo ecz-

no-kulturowej), przeprowadzona zosta a na ca ej próbie 

badanych osób jednoczynnikowa analiza wariancji z po-

wtarzanym pomiarem w modelu jednozmiennowym, 

gdzie czynnikiem wewn"trzobiektowym by o #rodowisko 

(rodaków, erasmusów i miejscowych), a zmienn" zale%-

n" by a adaptacja (ilo#& do#wiadczanych trudno#ci, mie-

rzonych na skali od *2 – bardzo du!o trudno%ci, do +2 

– bardzo ma o trudno%ci). Analiza ujawni a istotny efekt 

g ówny #rodowiska [F(2, 2774) = 1138,99; p < 0,001; 

(2 = 0,40]. Najmniej trudno#ci studenci do#wiadczaj" 

w kontaktach z innymi rodakami (M = 1,34; SD = 0,71), 

nast!pnie z erasmusami (M = 1,20; SD = 0,68), a najwi!-

cej trudno#ci, co oznacza najmniej skuteczn" adaptacj!, 

dotyczy #rodowiska studentów miejscowych (M = 0,26; 

SD = 0,96). Wszystkie powy%sze #rednie by y ró%ne na 

poziomie istotno#ci p < 0,001. W przypadku studentów 

rodaków nie mówi si! oczywi#cie o adaptacji kulturowej, 

zmienna ta diagnozuje jedynie  atwo#& wspó pracy/za-

bawy z t" kategori" osób. Rysunek 4 przestawia wyniki 

powy%szej analizy.

Wska)nik adaptacji psychologicznej zosta  zbudowany 

na podstawie wyników Kwestionariusza przystosowania 

psychologicznego do kultury lokalnej i bufora multikul-

turowego. Dzi!ki uwzgl!dnieniu kontekstów studentów 

miejscowych, studentów mi!dzynarodowych, a tak%e 

rodaków przebywaj"cych na stypendium kwestionariusz 

ten pozwoli  i pozwala okre#li& pozytywne i negatywne 
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Rysunek 4. Adaptacja spo eczno-kulturowa a #rodowisko 

(miej scowych, erasmusów i rodaków).
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emocje towarzysz"ce kontaktom w ka%dym z wymie-

nionych #rodowisk. Powy%sze rozró%nienie pozwala na 

okre# lenie przystosowania psychologicznego w ramach 

trzech #rodowisk: kultury lokalnej, bufora wielokulturo-

wego, a tak%e rodaków w miejscu pobytu. Wska)nikiem 

adaptacji psychologicznej by y równie% zmienne poczucie 

szcz"%cia oraz bilans emocjonalny w kraju stypendium2.

W celu sprawdzenia, do którego #rodowiska studenci 

przystosowuj" si! lepiej (w znaczeniu przystosowania 

psychologicznego), zosta a przeprowadzona analiza wa-

riancji na ca ej populacji badanych, gdzie czynnikiem 

wewn"trzobiektowym by o #rodowisko (studentów miej-

scowych, erasmusów i rodaków), a zmienn" zale%n" – 

przystosowanie psychologiczne (bilans emocji: skala od 

*3 do +3 – warto#ci ujemne przyporz"dkowane emocjom 

negatywnym, a dodatnie pozytywnym, im wy%szy wynik 

na skali, tym bardziej pozytywne emocje do#wiadcza-

ne w kontakcie z przedstawicielami danego #rodowi-

ska). Analiza ujawni a istotny efekt g ówny #rodowiska 

[F(2, 2937) = 654,82; p < 0,001; (2 = 0,28]. Najmniej po-

zytywne emocje, a zarazem najni%sze przystosowanie psy-

chologiczne, zosta y ujawnione w #rodowisku studentów 

miejscowych (M = 1,02; SD = 1,26). 'rednia dla przy-

stosowania do #rodowiska studentów miejscowych by a 

istotnie ni%sza od #redniej dla #rodowisk erasmusów 

(M = 2,01; SD = 1,00) i rodaków (M = 2,06; SD = 1,05) przy

p < 0,01. Wyniki zosta y przedstawione na rysunku 5.

Analiza modelu liniowo-strukturalnego
Kolejnym etapem analiz by o testowanie dopasowania 

modelu satysfakcji z pobytu. W modelu uwzgl!dnione 

zosta y predyktory jednostkowe utrzymywania kontak-

tów towarzyskich w ramach trzech grup studentów: roda-

ków, erasmusów i przedstawicieli kultury lokalnej. Dla 

tych grup analizowane by y sieci spo eczne i wsparcie 

spo eczne, a tak%e adaptacja spo eczno-kulturowa i przy-

stosowanie psychologiczne do kultury lokalnej oraz #ro-

dowiska studentów mi!dzynarodowych (bufora wielokul-

turowego). Ostateczn" zmienn" wynikow" by a zmienna 

latentna satysfakcja, na któr" sk adaj" si! dwie zmienne 

obserwowalne: dobrostan psychologiczny oraz satysfak-

cja z wyjazdu.

Zgodnie ze statystykami przedstawionymi w tabeli 1 

model okaza  si! bardzo dobrze dopasowany do danych. 

Kryterium dopasowania modelu oparte na te#cie )2 nie 

spe ni o za o%e$ dobrego dopasowania modelu do da-

nych, jednak w przypadku tak licznej próby statystyka )2 

nie musi by& brana pod uwag!, a wnioskowanie o dopa-

sowaniu modelu jest oparte na innych wska)nikach do-

broci dopasowania (Byrne, 2001). Zgodnie z wytycznymi 

Hu i Bentlera (1999) dobrze dopasowany model charak-

teryzuje si! wska)nikami CFI > 0,95 i RMSEA < 0,06. 

Niniejszy model spe nia te kryteria. GraÞ czna prezenta-

cja omawianego modelu liniowo-strukturalnego zosta a 

zamieszczona na rysunku 6.

Spo#ród wielu predyktorów podejmowania kontaktów 

z przedstawicielami kultury lokalnej w modelu znalaz y 

si! tylko trzy: motywacja kulturowa3, znajomo#& j!zy-

ków obcych (wa%ony wska)nik ilo#ci j!zyków przez sto-

pie$ ich znajomo#ci) oraz podj!cie pracy podczas poby-

tu w kraju. Im wy%sza znajomo#& j!zyków obcych, tym 

2 Bilans emocjonalny w kraju stypendium – na podstawie hie-

rarchicznej analizy skupie$ z kafeterii odpowiedzi na pytanie doty-

cz"ce emocji do#wiadczanych w kraju pobytu zosta y wyszczegól-

nione dwie wi"zki odpowiedzi: w pierwszym skupieniu znalaz y si! 

wszystkie emocje pozytywne, a w drugim – negatywne. Wzorzec 

ten znalaz  swoje odzwierciedlenie w ca ej badanej populacji 

(N = 1891), a tak%e w najliczniej reprezentowanych krajach stypen-

dium: Francji (N = 360), Hiszpanii (N = 244), Niemczech (N = 199), 

Polsce (N = 109), Wielkiej Brytanii (N = 133) i W oszech (N = 86). 

Nast!pnie, by okre#li& bilans emocjonalny w kraju pobytu, od #red-

niej z emocji pozytywnych odj!to #redni" z emocji negatywnych.
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Rysunek 5. Przystosowanie psychologiczne (emocje) a #ro-

dowisko (rodaków, erasmusów i miejscowych).

3 Na podstawie hierarchicznej analizy skupie$ z kafeterii od-

powiedzi na pytanie dotycz"ce motywacji do wyjazdu zosta y wy-

szczególnione dwie wi"zki odpowiedzi: w pierwszym skupieniu 

– motywacja kulturowa – znalaz y si! wszystkie przyczyny zwi"-

zane z kultur" (fascynacja kultur" danego kraju, znajomo#& j!zyka), 

a w drugim – motywacja niekulturowa – przyczyny niezale%ne od 

znajomo#ci kultury, cz!sto przypadkowe („bo kole%anka jedzie”, 

nieprzemy#lana decyzja, ze wzgl!du na pogod! itd.). Wzorzec 

ten znalaz  swoje odzwierciedlenie w ca ej badanej populacji 

(N = 1891), a tak%e w najliczniej reprezentowanych krajach stypen-

dium: Francji (N = 360), Hiszpanii (N = 244), Niemczech (N = 199), 

Polsce (N = 109), Wielkiej Brytanii (N = 133) i W oszech (N = 86).
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mniejsza cz!stotliwo#& kontaktów z rodakami. Im wi!cej 

przyczyn zwi"zanych z kultur" kraju, do którego wyje-

cha /a stypendysta/-ka, warunkowa o wyjazd, tym wi!k-

sza by a cz!stotliwo#& kontaktów z przedstawicielami 

kultury miejscowej i tym mniejsza z innymi studentami 

mi!dzynarodowymi. Jednak procent wyja#nionej warian-

cji cz!sto#ci kontaktów w ramach wszystkich trzech grup 

plasuje si! na bardzo niskim poziomie (por. tabela 2). 

Istniej" bezpo#rednie zale%no#ci mi!dzy cz!stotliwo#ci" 

czynno#ci wykonywanych w ramach trzech badanych 

#rodowisk kulturowych. Wi!ksza cz!stotliwo#& kontak-

tów z erasmusami zwi"zana jest z wi!ksz" ilo#ci" kontak-

tów zarówno z miejscowymi, jak i z rodakami. Rodacy 

stanowi" cz!#& #rodowiska studentów mi!dzynarodo-

wych, zatem intensyÞ kacja kontaktów w ramach bufora 

wielokulturowego jest naturalnie zwi"zana z intensyÞ ka-

cj" kontaktów z rodakami.

Istnieje bezpo#redni zwi"zek mi!dzy cz!stotliwo-

#ci" kontaktów a postrzeganym emocjonalnym wspar-

ciem spo ecznym4 w ramach ka%dej z grup. Wi!ksza 

Tabela 1

Wspó czynniki dobroci dopasowania testowanego modelu liniowo-strukturalnego

 2 p df CFI RMSEA Przedzia  ufno!ci (90%)

Testowany model 216,36 0,001 62 0,979 0,037 0,031–0,042

Tabela 2

Wyja%niona wariancja (R2) dla zmiennych endogenicznych 

testowanych w modelu liniowo-strukturalnym

Zmienne endogeniczne R2

Cz"sto!ci miejscowi 0,07

Cz"sto!ci Erasmus 0,01

Cz"sto!ci rodacy 0,07

Wsparcie emocjonalne miejscowi 0,49

Wsparcie emocjonalne Erasmus 0,60

Wsparcie emocjonalne rodacy 0,45

Adaptacja spo eczno-kulturowa miejscowi 0,41

Przystosowanie psychologiczne miejscowi 0,38

Bilans emocji w kraju pobytu 0,13

Satysfakcja z pobytu 0,54

4 Wsparcia od innych ni% studenci przedstawicieli kultury lo-

kalnej oraz od rodaków przebywaj"cych w kraju macierzystym nie 

b!d" podlega y analizom stanowi"cym przedmiot niniejszej publi-

kacji.

cz!stotliwo#& kontaktów z miejscowymi przyczynia si! 

do uzyskiwania wi!kszego wsparcia od nich, przy czym 

wsparcie powoduje zapewne – na zasadzie wzmocnie$ 

pozytywnych – przyrost cz!sto#ci kontaktów. Podobnie 

im wi!cej kontaktów z innymi erasmusami, tym wi!ksze 

wsparcie od nich. I analogicznie w przypadku rodaków 

przebywaj"cych na stypendium – im wi!cej czasu sp!-

dzanego w towarzystwie rodaków, tym wi!ksze od nich 

wsparcie postrzegane. Zmienne zwi"zane z zadowole-

niem z kontaktów nie wesz y do prezentowanego modelu, 

jednak analizy wst!pne, przygotowuj"ce do zbu dowania 

modelu, wykaza y, %e zadowolenie by o cz!#ciowym me-

diatorem dla powy%ej opisanych bezpo#rednich zwi"z-

ków. Efekt mediacji, obliczony za pomoc" statystyki 

Sobela (Preacher, Hayes, 2004), by  istotny we wszyst-

kich grupach: miejscowych (Z = 8,97; p < 0,001), erasmu-

sów (Z = 9,64; p < 0,001) i rodaków (Z = 13,3; p < 0,001). 

Oznacza to, %e bezpo#redni wp yw cz!sto#ci na wsparcie 

jest os abiony, je%eli we)mie si! pod uwag! zadowolenie.

Cz!sto#& kontaktów z rodakami, oprócz zwi!kszania 

wsparcia emocjonalnego od studentów z ojczystego kraju 

przebywaj"cych na stypendium, przyczynia si! w sposób 

bezpo#redni do mniejszej ilo#ci wsparcia emocjonalnego 

od innych erasmusów, natomiast wsparcie emocjonalne 

od rodaków przyczynia si! do zwi!kszenia wsparcia emo-

cjonalnego od erasmusów. Cho& mo%na by zak ada&, %e 

wsparcie niejako zawiera si! w kontaktach, to powy%szy 

wynik #wiadczy o niezale%no#ci tych dwóch konstruktów 

(wsparcia i cz!sto#ci kontaktów). Bezpo#redni negatywny 

wp yw cz!sto#ci kontaktów z rodakami jest mediowany 

przez wsparcie emocjonalne od rodaków, ostatecznie ca -
kowity wp yw zmiennej cz!sto#ci z rodakami na wspar-

cie od erasmusów jest niewielki. Wsparcie od rodaków 

jest jednocze#nie mediatorem i moderatorem, tj. zarówno 

os abia bezpo#redni wp yw predyktora (cz!sto#& kontak-

tów z rodakami) na zmienn" wyja#nian" (wsparcie od 

erasmusów), jak i modyÞ kuje (moderuje) ten wp yw. Ze 

wzgl!du na to, i% program AMOS, w którym przeprowa-

dzone zosta y opisywane tu analizy liniowo-strukturalne, 

nie daje mo%liwo#ci testowania istotno#ci efektów mo-

deracji, analiza moderacji zosta a przetestowana nieza-

le%nie od modelu, co oczywi#cie nie uwzgl!dnia wszyst-

kich zale%no#ci branych pod uwag! podczas testowania 

modeli liniowo-strukturalnych, oznaczaj"c, %e analizy 
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przeprowadzane poza modelem nale%y traktowa& jako do-

datkowe, wyja#niaj"ce natur! zale%no#ci uwzgl!dnionych 

w modelu (Hayes, Matthes, 2009). Analizy wykaza y, %e 

wsparcie emocjonalne od rodaków jest istotnym media-

torem (Z = 12,89; p < 0,001) i moderatorem. Moderacja 

polega na tym, %e przy niskim wsparciu od rodaków du%a 

cz!stotliwo#& kontaktów z rodakami wi"%e si! z mniej-

szym wsparciem od erasmusów, natomiast przy wysokim 

wsparciu od rodaków zale%no#& ta nie jest istotna. Innymi 

s owy przy wysokiej cz!stotliwo#ci kontaktów z rodaka-

mi ró%nice we wsparciu od nich daj" wi!ksze ró%nice we 

wsparciu od erasmusów. GraÞ czna prezentacja powy%-

szej zale%no#ci zosta a przedstawiona na rysunku 7.

Analogiczna zale%no#& jest zauwa%alna w przypadku 

bezpo#redniego wp ywu cz!sto#ci kontaktów z rodaka-

mi na wsparcie emocjonalne od studentów miejscowych 

oraz wp ywu mediowanego przez wsparcie emocjonalne 

od rodaków. W tym przypadku wsparcie od rodaków jest 

istotnym mediatorem (Z = 5,91; p < 0,001), natomiast 

nie jest istotnym moderatorem. Jednak charakterysty-

ka zale%no#ci jest podobna do poprzednio omawianej – 

du%e wsparcie emocjonalne od rodaków co prawda nie 

eliminuje negatywnego wp ywu intensywno#ci kontak-

tów z rodakami na wsparcie od miejscowych, ale os abia 

dyna mik! tej zale%no#ci, wyp aszczaj"c lini! regresji.

Kolejny efekt dotyczy cz!stotliwo#ci kontaktów z miej-

scowymi. Negatywny bezpo#redni wp yw cz!sto tliwo#ci 

kontaktów z miejscowymi na wsparcie emocjonalne od 

erasmusów jest mediowany przez wsparcie emocjonalne 

od miejscowych (Z = 8,16; p < 0,001), co w efekcie ca-

 o#ciowym neutralizuje negatywny wp yw cz!stotliwo#ci 

kontaktów z miejscowymi na wsparcie od erasmusów.

Konkluduj"c, zwi"zek mi!dzy cz!stotliwo#ci" kontak-

tów w ramach w asnej grupy ze wsparciem p yn"cym 

z grupy innej jest negatywny, o ile kontakty z t" pierwsz" 

nie s" nacechowane wsparciem. Je#li jednak intensyw-

nym kontaktom z w asn" grup" towarzyszy p yn"ce od 

niej wsparcie, to ten negatywny zwi"zek (mi!dzy cz!sto-

#ci" kontaktów z grup" w asn" a wsparciem od innej) jest 

znacznie s abszy b"d) w ogóle przestaje by& negatywny.

W modelu zosta y uwzgl!dnione zwi"zki mi!dzy sie-

ciami spo ecznymi (po#rednie) i emocjonalnym wspar-

ciem spo ecznym (bezpo#rednie i po#rednie) a miarami 

adaptacji: trudno#ciami w pracy i przy zabawie z przed-

stawicielami kultury miejscowej (adaptacj" spo eczno-

-kulturow"), emocjami do#wiadczanymi w kontakcie 

z przedstawicielami kultury lokalnej (przystosowaniem 

psychologicznym) oraz emocjami odczuwanymi podczas 

przebywania w kraju stypendium, jak równie% wp ywem 

tych zmiennych na satysfakcj! z wyjazdu, dla której 

wska)nikami s" skala poczucia szcz!#cia i satysfakcja 

z pobytu.

Zmienne dotycz"ce adaptacji do mi!dzynarodowej 

grupy studentów nie wesz y do modelu. Okazuje si!, %e 

wp yw na emocje do#wiadczane w kraju pobytu i satys-

fakcj! z wyjazdu ma jedynie wsparcie od erasmusów, 

a trudno#ci (adaptacja spo eczno-kulturowa do bufora) 

czy emocje do#wiadczane w ich towarzystwie (przysto-

sowanie psychologiczne do bufora) nie maj" tu znacze-

nia (uwzgl!dnienie tych zmiennych znacznie os abia o 

dopasowanie testowanego modelu). Im wi!ksze wsparcie 

emocjonalne od erasmusów, tym wy%sza satysfakcja z po-

bytu. Mediatorem dla tego efektu jest bilans emocjonalny 

w kraju pobytu (Z = 7,38; p < 0,001 dla oceny wyjazdu 

jako zmiennej zale%nej; Z = 7,06; p < 0,001 dla poczucia 

szcz!#cia). Im wy%sze wsparcie emocjonalne do#wiad-

czane od erasmusów, tym wi!cej pozytywnych emocji 

w kraju pobytu, co przyczynia si! do wi!kszej satysfak-

cji z pobytu. Wsparcie od rodaków równie% przyczynia 

si! do zwi!kszenia satysfakcji z pobytu w sposób bezpo-

#redni, a tak%e mediowany przez wsparcie emocjonalne 

od erasmusów (Z = 7,04; p < 0,001 dla oceny wyjazdu; 

Z = 7,33; p < 0,001 dla poczucia szcz!#cia).

Najwi!kszy wp yw na satysfakcj! z pobytu maj" 

zmienne zwi"zane z pozytywnym bilansem emocjonal-

nym w kraju pobytu oraz przystosowaniem psycholo-

gicznym do kultury lokalnej (ilo#ci" pozytywnych emocji 

do#wiadczanych w kontaktach z przedstawicielami kultu-

ry miejscowej). Je#li przyjrze& si! efektom ca o#ciowym, 

mo%na zauwa%y&, %e wsparcie emocjonalne od miejsco-

wych bardziej przyczynia si! do zwi!kszenia satysfakcji 

Rysunek 7. Ilo#& wsparcia od erasmusów w zale%no#ci od 

intensywno#ci kontaktów z rodakami i ilo#ci wsparcia od 

rodaków.
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z pobytu ni% wsparcie od erasmusów czy rodaków. Mamy 

tu do czynienia z efektem mediacji wielokrotnej (por. 

Preatcher, Hayes, 2008), gdzie wsparcie emocjonalne 

od miejscowych przyczynia si! do wzrostu satysfak-

cji z pobytu dzi!ki mediacji kilku zmiennych: wsparcia 

emocjonalnego od erasmusów, bilansu emocjonalnego 

w kraju pobytu oraz emocji do#wiadczanych w kontak-

tach ze studentami miejscowymi (Z = 10,18; p < 0,001 

dla efektu mediacji wielokrotnej dla zmiennej zale%nej 

ocena wyjazdu; Z = 11,56; p < 0,001 dla poczucia szcz!-

#cia). Wsparcie emocjonalne od miejscowych przyczynia 

si! w sposób bezpo#redni do lepszego przystosowania 

psychologicznego do kultury lokalnej oraz w sposób 

zapo#redniczony, gdzie mediatorem jest zmienna ada-

ptacja spo eczno-kulturowa miejscowi, tj. im mniejsza 

ilo#& trudno#ci do#wiadczanych w kontaktach ze stu-

dentami miejscowymi, tym wi!ksza ilo#& pozytywnych 

emocji charakteryzuje te kontakty (Z = 12,41; p < 0,001). 

Oznacza to, %e wsparcie emocjonalne od miejscowych 

jest pozytywnie zwi"zane zarówno z adaptacj" spo ecz-

no-kulturow", jak i przystosowaniem psychologicznym 

do kultury lokalnej. Dodatkowo wp yw przystosowania 

psychologicznego do kultury lokalnej na satysfakcj! 

z pobytu jest zapo#redniczony przez bilans emocjonal-

ny w kraju, tj. im wi!cej pozytywnych emocji odczuwa-

nych w kraju stypendium, tym wi!ksza satysfakcja (Z = 

10,03; p < 0,001 dla zmiennej zale%nej oceny wyjazdu; 

Z = 8,93; p < 0,001 dla poczucia szcz!#cia).

W celu sprawdzenia dopasowania opisanego modelu li-

niowo-strukturalnego w ró%nych regionach przebywania 

i pochodzenia przeprowadzonych zosta o 12 kolejnych 

analiz (por. tabela 3), sprawdzaj"cych dopasowanie mo-

delu do danych z sze#ciu regionów przebywania na sty-

pendium i z sze#ciu regionów pochodzenia5.

Tabela 3

Wspó czynniki dobroci dopasowania testowanego modelu liniowo-strukturalnego w zale!no%ci od regionu pochodzenia 

i regionu stypendium

  2 p df CFI RMSEA Przedzia  ufno!ci (90%)

Region stypendium:

Germa#ski 094,80 0,005 62 0,980 0,036 0,02–0,05

Skandynawski 089,70 0,002 62 0,957 0,045 0,022–0,065

Postkomunistyczny 105,05 0,001 62 0,950 0,054 0,035–0,071

$aci#ski 151,86 0,001 62 0,968 0,045 0,036–0,054

Brytyjski 080,36 0,058 62 0,973 0,040 0–0,063

Po udniowy 050,42 0,854 62 1000, 0000– 0–0,034

Region pochodzenia:

Germa#ski 099,18 0,002 62 0,968 0,046 0,028–0,062

Skandynawski 083,23 0,037 62 0,907 0,090 0,023–0,137

Postkomunistyczny 122,85 0,001 62 0,973 0,040 0,03–0,051

$aci#ski 123,11 0,001 62 0,980 0,036 0,026–0,045

Brytyjski 075,71 0,113 62 0,943 0,069 0–0,118

Po udniowy 071,71 0,187 62 0,976 0,038 0–0,072

5 W sk ad regionu nazywanego germa$skim (GER) wesz y nast!puj"ce pa$stwa: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Holandia. Drugi 

region, „skandynawski” (SKA), sk ada  si! z pa$stw: Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia. W sk ad trzeciego, „postkomuni-

stycznego” (KOM), wesz y nast!puj"ce pa$stwa: Litwa, (otwa, Estonia, W!gry, Rumunia, S owacja, Czechy, Polska. Czwarty, „ aci$ski” 

(LAC), to: Francja, Hiszpania, Portugalia, W ochy. Pi"ty, „brytyjski” (BR), to: Wielka Brytania i Irlandia. Szósty, „po udniowy” (PD), to: 

S owenia, Turcja, Grecja, Malta, Cypr, Bu garia.
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Okazuje si!, %e analizowany model najlepiej odzwier-

ciedla zale%no#ci charakterystyczne dla po udniowo-

-wschodniego regionu przebywania, a jest najgorzej do-

pasowany do danych ze skandynawskiego i z brytyjskie-

go regionów pochodzenia (nie spe nia kryteriów dobrego 

dopasowania).

DYSKUSJA WYNIKÓW

Badanie pozwoli o na walidacj! nowo powsta ych 

narz!dzi, które umo%liwiaj" pomiary sieci spo ecznych 

i wsparcia spo ecznego studentów mi!dzynarodowych. 

Kwestionariusze Sieci spo eczne studenta mi"dzy na ro-

dowego (SSSM) oraz Skala wsparcia studenta mi"dzyna-

rodowego (SWSM) wykazuj" si! bardzo dobrymi cha-

rakterystykami psychometrycznymi mi!dzy kulturami, 

zarówno pod wzgl!dem rzetelno#ci, jak i ekwiwalencji 

strukturalnej (por. van de Vijver, Leung, 1997; van de 

Vijver, Tanzer, 2004). Narz!dzia dost!pne s" w polskiej, 

hiszpa$skiej, francuskiej, w oskiej, niemieckiej i angiel-

skiej wersjach j!zykowych. Niniejsze badania pozwalaj" 

traktowa& oba kwestionariusze jako narz!dzia mi!dzy-

kulturowe, do stosowania w Europie.

W toku badania zdiagnozowana zosta a intensywno#& 

kontaktów w ramach trzech sieci spo ecznych: studentów 

miejscowych, studentów mi!dzynarodowych oraz roda-

ków przebywaj"cych na stypendium. Studenci wyje%-

d%aj"cy na studia za granic! w ramach tego samego kon-

tynentu, podobnie do swoich kolegów zmieniaj"cych 

go (por. Bochner i in., 1977; Furnham, Bochner, 1982; 

Wiseman, 1997), najbardziej intensywny kontakt maj" 

z rodakami, którzy te% wyjechali, nast!pnie z innymi stu-

dentami mi!dzynarodowymi i dopiero na trzecim miejscu 

ze studentami miejscowymi. Rodacy i inni studenci mi!-

dzynarodowi przebywaj"cy na stypendium s" tak%e naj-

wa%niejszym )ród em wsparcia. Przedstawiciele kultury 

lokalnej plasuj" si! w tym wzgl!dzie ponownie na trzecim 

miejscu, je#li bierzemy pod uwag! postrzegane wsparcie 

ogólne. Jest to wynik spójny z dotychczasowymi badania-

mi w tym zakresie (por. Berry i in., 1987; Bochner i in., 

1977; Bond, Cheung, 1984; Furnham, Alibhai, 1985; 

Ward, Kennedy, 1993). Badanie rodzaju postrzeganego 

wsparcia spo ecznego zastosowane w opisywanych do-

#wiadczeniach dostarcza jednak nowych danych w tym 

obszarze. Rozró%nienie na wsparcie praktyczne (instru-

mentalne) i emocjonalne pozwala uchwyci& ciekawe za-

le%no#ci. W przypadku wsparcia emocjonalnego wyniki 

s" spójne z wynikami dotychczasowymi, to znaczy miej-

scowi s" postrzegani jako osoby najmniej wspieraj"ce, 

a rodacy – najbardziej. W przypadku wsparcia praktycz-

nego zale%no#& ta jest odwrotna i to miejscowi oraz eras-

musi s" najbardziej wspieraj"cy w tym zakresie, rodacy 

za# najmniej. Wynik ten potwierdza wag! zajmowania 

si! zagadnieniem postrzeganego wsparcia spo ecznego 

we wszystkich jego aspektach: intensywno#ci (jak du%o 

wsparcia otrzymuj" studenci mi!dzynarodowi), struktury 

(od kogo otrzymywane jest wsparcie), jak i rodzaju (in-

strumentalne vs. emocjonalne).

Wyniki dotycz"ce sieci spo ecznych i wsparcia spo-

 ecznego potwierdzi y istnienie struktury zwanej bufo-

rem wielokulturowym, na któr" sk adaj" si! inni studenci 

mi!dzy narodowi i opcjonalnie rodacy. Dodatkowo istnie-

nie takiej struktury potwierdza 90% studentów, a 76% de-

klaruje przynale%no#& do niej.

Studenci wyje%d%aj"cy na stypendium najmniej trudno-

#ci do#wiadczali w towarzystwie rodaków, co jest wyni-

kiem oczywistym, a kategoria rodaków do analiz zosta a 

do "czona w celach kontrolnych. Adaptacja spo eczno-

-kulturowa, dla której wska)nikiem jest m.in. ilo#& do-

#wiadczanych trudno#ci podczas pracy i zabawy, jest zde-

cydowanie  atwiejsza do #rodowiska studentów mi!dzyna-

rodowych ni% do kultury lokalnej. Studenci wyje%d%aj"cy 

na stypendium nie tylko do#wiadczaj" wi!cej trudno#ci 

z przedstawicielami kultury lokalnej w porównaniu do 

trudno#ci napotykanych w mi!dzynarodowym towarzy-

stwie innych erasmusów, lecz tak%e emocje do#wiadczane 

podczas kontaktu z miejscowymi s" zdecydowanie mniej 

pozytywne od tych do#wiadczanych w towarzystwie in-

nych studentów mi!dzynarodowych. Studenci mi!dzyna-

rodowi nie ró%ni" si! w tym wzgl!dzie od rodaków.

Podsumowuj"c, zarówno adaptacja spo eczno-kultu-

rowa, jak i przystosowanie psychologiczne s" zdecydo-

wanie bardziej intensywne do #rodowiska bufora wielo-

kulturowego ni% do kultury lokalnej, co nie dziwi, je#li 

we)mie si! pod uwag! intensywno#& kontaktów z in-

nymi erasmusami oraz wsparcie od nich otrzymywane. 

Wsparcie wszak%e jest jednym z wa%niejszych czynni-

ków w procesie akulturacji (por. Ward i in., 2001).

Testowanie dopasowania kilku alternatywnych mo-

deli liniowo-strukturalnych pozwoli o ostatecznie zwe-

ryÞ kowa&, które zmienne, w kontek#cie wszystkich 

mierzonych wymiarów i uwarunkowa$, s" istotne dla 

satysfakcji z pobytu. W najbardziej dopasowanym do 

danych modelu bezpo#redni wp yw na satysfakcj! (dla 

której zmiennymi obserwowalnymi by y ocena wyjazdu 

i poczucie szcz!#cia) mia y zmienne zwi"zane z przysto-

sowaniem do kultury lokalnej: przystosowanie psycho-

logiczne i bilans emocjonalny w kraju stypendium, które 

mediuj" wp yw wsparcia od miejscowych na satysfakcj!. 

Dodatkowo wp yw wsparcia od miejscowych na przy-

stosowanie psycho logiczne (emocjonalne) do kultury 

lokalnej jest mediowany przez adaptacj! spo eczno-kul-

turow" do kultury miejscowej (ilo#& do#wiadczanych 
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trudno#ci). Wzi"wszy pod uwag! ca kowity (bezpo#redni 

i po#redni) wp yw zmiennych wyja#niaj"cych satysfak-

cj! z pobytu, przystosowanie psychologiczne do kultury 

lokalnej i bilans emocjonalny w kraju pobytu plasuj" si! 

na najwy%szej pozycji, zaraz potem znajduje si! wsparcie 

emocjonalne od miejscowych, nast!pnie wsparcie emo-

cjonalne od erasmusów (bezpo#rednio przyczyniaj"ce si! 

do wzrostu satysfakcji z pobytu) i wsparcie emocjonalne 

od rodaków (którego wp yw w wi!kszej cz!#ci zapo#red-

niczony jest przez wsparcie emocjonalne od erasmusów). 

Je#li chodzi o wsparcie emocjonalne, to w ka%dej grupie 

– erasmusów, miejscowych i rodaków – do jego wzro-

stu przyczynia si! intensywno#& kontaktów w ramach 

danej grupy i mediowana jest przez zadowolenie z nich. 

Cz!stotliwo#& kontaktów w ramach innej grupy ma na-

tomiast negatywny wp yw na wsparcie od pozosta ych. 

Im wi!ksza cz!stotliwo#& kontaktów z rodakami, tym 

mniejsze wsparcie od miejscowych. Jednak bezpo#redni 

negatywny wp yw cz!sto#ci kontaktów z rodakami jest 

mediowany przez wsparcie emocjonalne od rodaków. 

Ostatecznie ca kowity wp yw zmiennej cz!sto#ci z roda-

kami na wsparcie od erasmusów jest niewielki. W tym 

przypadku wsparcie emocjonalne od rodaków jest zarów-

no mediatorem, jak i moderatorem. Moderacja polega na 

tym, %e przy niskim wsparciu od rodaków du%a cz!stotli-

wo#& kontaktów z nimi zwi"zana jest z mniejszym wspar-

ciem od erasmusów, natomiast przy wysokim wsparciu 

od rodaków zale%no#& ta jest odwrotna. Analogiczna rela-

cja jest zauwa%alna w przypadku bezpo#redniego wp ywu 

cz!sto#ci kontaktów z rodakami na wsparcie emocjonalne 

od studentów miejscowych oraz wp ywu mediowanego 

przez wsparcie emocjonalne od rodaków. Wsparcie od ro-

daków ju% nie moderuje tego zwi"zku, tylko go mediuje, 

os abiaj"c negatywny wp yw intensywno#ci kontaktów 

z rodakami na wsparcie emocjonalne od miejscowych. 

Podobny efekt ma miejsce dla zmiennej wyja#nianej – 

wsparcia emocjonalnego od erasmusów. Wsparcie emo-

cjonalne od miejscowych, jako mediator, neutralizuje 

negatywny bezpo#redni wp yw intensywno#ci kontaktów 

z miejscowymi.

Powy%sze efekty dostarczaj" niezwykle istotnych infor-

macji o funkcjonowaniu studenckich sieci spo ecznych. 

Zosta o wykazane, %e wp yw intensywno#ci kontaktów 

z przedstawicielami kultury lokalnej na wsparcie emocjo-

nalne od erasmusów jest negatywny, ale tylko w przypad-

ku, kiedy nie towarzyszy mu wsparcie od miejscowych. 

Analogicznie negatywny wp yw cz!sto#ci kontaktów 

z przedstawicielami kultury w asnej na wsparcie emocjo-

nalne od innych studentów mi!dzynarodowych i przedsta-

wicieli kultury lokalnej jest neutralizowany w przypadku 

du%ego wsparcia pochodz"cego od rodaków. Powy%sze 

efekty mediacji i moderacji wyra)nie pokazuj", %e wspar-

cie nie jest koniecznym i nieod "cznym elementem rela-

cji studentów na stypendium, jak i nie jest koniecznym 

 elementem relacji spo ecznych w ogóle. Niektóre kontak-

ty mog" wi"za& si! z innymi wzmocnieniami ni% wspar-

cie, mog" by& zwi"zane z innymi potrzebami – ch!ci" 

zabawy, potrzeb" wiedzy, realizacj" wspólnych przedsi!-

wzi!& naukowych. Kiedy cz!stotliwo#& kontaktów jest 

du%a, nie jest jednak po "czona ze wsparciem, to i wspar-

cie p yn"ce z innych grup jest niewielkie. Je#li kontakty 

s" wspieraj"ce, to na zasadzie pozytywnych wzmocnie$ 

wi!ksze jest wsparcie od innych ni% w asna grup, wi!ksza 

tak%e jest satysfakcja.

Wyniki przemawiaj" za podejmowaniem kontaktów 

w ramach wszystkich grup, o ile kontakty te s" wspieraj"-

ce. Wsparcie od ka%dego z trzech #rodowisk (erasmusów, 

miejscowych i rodaków) przyczynia si! do satysfakcji 

z pobytu. Zatem warto inwestowa& w relacje, które do-

starcza& b!d" wsparcia spo ecznego. Zgodnie z teore-

tycznymi za o%eniami bycie cz onkiem bufora wielokul-

turowego niesie za sob" wiele korzy#ci, m.in. dostarcza 

wsparcia spo ecznego (emocjonalnego), które bezpo#red-

nio przyczynia si! do satysfakcji z pobytu (co wa#nie 

pokazuj" wyniki niniejszego badania). Geeraert i wspó -
pracownicy (2008) otrzymali podobne rezultaty, kiedy to 

kontakty z przedstawicielami wszystkich trzech grup mia-

 y pozytywny wp yw na przystosowanie psychologiczne 

w krótkiej perspektywie czasowej. D ugoterminowo na-

tomiast pozytywny wp yw na przystosowanie psycholo-

giczne odnotowuje si! u miejscowych i innych studentów 

mi!dzynarodowych. Perspektywa czasowa nie by a jed-

nak uwzgl!dniana w niniejszych badaniach. Pozytywny 

wp yw wsparcia od rodaków na wra%enia z wymiany zo-

sta  odnotowany tak%e w innych badaniach (por. Adelman, 

1988; Ward, Kennedy, 1993).

Do omawianego modelu, charakteryzuj"cego sieci spo-

 eczne, wsparcie oraz ich wp yw na akulturacj! studen-

tów, wesz y tak%e zmienne wyja#niaj"ce intensywno#& 

kontaktów w ramach analizowanych grup. Jedna z nich 

zwi"zana jest z pobytem na stypendium, a dwie pozosta e 

z warunkami wst!pnymi. Pozytywny wp yw na intensyw-

no#& kontaktów z przedstawicielami kultury lokalnej ma 

podj!cie pracy w kraju pobytu na stypendium.

Praca jest bez w"tpienia czynnikiem sprzyjaj"cym in-

tegracji z kultur" lokaln" (por. Bi as, Koby ecki, 2001). 

Na uczelni studenci s" otoczeni innymi studentami mi!-

dzynarodowymi, prace domowe wykonuj" w ich towa-

rzystwie, s" cz!#ci" bufora wielokulturowego i niecz!sto 

maj" mo%liwo#ci podj!cia kontaktów ze studentami miej-

scowymi. Dla odmiany praca z przedstawicielami kul-

tury lokalnej nie niesie za sob" powszechnej na uczelni 
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kategoryzacji na erasmusów i lokalnych, co mo%e owoco-

wa& nawi"zywaniem kontaktów z miejscowymi.

Drugim predyktorem dla zaznajamiania si! z przed-

stawicielami kultury lokalnej jest motywacja kulturowa. 

Nastawienie, z jakim przyje%d%aj" studenci na stypen-

dium, wydaje si! kluczowe w tej kwestii. Im wi!ksza jest 

motywacja do poznawania kultury lokalnej, tym bardziej 

intensywne s" kontakty z jej przedstawicielami i jedno-

cze#nie tym mniejsze uczestnictwo w %yciu spo eczno#ci 

mi!dzynarodowej. Motywacja kulturowa zwi"zana jest 

z wi!ksz" wiedz" na temat danej kultury, a ta, jak pokazu-

j" badania, pozytywnie wp ywa na przystosowanie (por. 

Searle, Ward, 1990).

Ostatni czynnik wyja#niaj"cy zró%nicowanie w zakre-

sie intensywno#ci kontaktów z przedstawicielami kultury 

lokalnej, erasmusów i rodaków to znajomo#& j!zyków. Im 

s absza znajomo#& j!zyków, tym wi!ksza cz!sto#& kon-

taktów z rodakami, co jest wynikiem oczywistym. Brak 

narz!dzi komunikacyjnych utrudnia czy wr!cz uniemo%-

liwia kontakty z przedstawicielami kultury lokalnej oraz 

#rodowiska mi!dzykulturowego. Jest to wynik spójny 

z innymi badaniami, przemawiaj"cymi za tym, %e j!zyk 

jest jednym z najwa%niejszych czynników sprzyjaj"cych 

podejmowaniu kontaktów z reprezentantami kultury lo-

kalnej (Noels, Pon, Clément, 1996) oraz adaptacji spo-

 eczno-kulturowej (Ward, Kennedy, 1993). Jak wskazuj" 

europejskie dane dotycz"ce internacjonalizacji eduka-

cji, im lepsza jest znajomo#& j!zyków, tym wy%sza jest 

mobilno#& studentów (Higher Education Information 

System, 2005).

Trzy wymienione zmienne, cho& spójne z dotychczaso-

wymi badaniami w zakresie akulturacji studiów zagra-

nicznych, wyja#niaj" niestety tylko niewielk" cz!#& wa-

riancji zmiennych dotycz"cych intensywno#ci kontaktów, 

wsparcia spo ecznego i akulturacji. W badaniu uwzgl!d-

niono szereg innych predyktorów, które, jak pokazuj" do-

tychczasowe badania, istotnie przyczyniaj" si! do lepszej 

adaptacji: postrzegane uprzedzenia spo eczno#ci lokalnej 

(Sodowski, Plake, 1991, 1992), umiejscowienie kontroli 

(Kuo, Tsai, 1986; Ward, Kennedy, 1993), do#wiadczenia 

mi!dzykulturowe (Parker, McEvoy, 1993). Powy%sze 

czynniki, cho& zosta y uwzgl!dnione w schemacie badaw-

czym, w kontek#cie danych z badania uwzgl!dnionych 

w modelu liniowo-strukturalnym okaza y si! nieistotne. 

Cz!#& wyników dotycz"cych budowania relacji spo ecz-

nych na studiach za granic" mog" t umaczy& oczekiwania 

dotycz"ce intensywno#ci kontaktów z erasmusami, roda-

kami i miejscowymi (Bi as-Henne, 2011).

Wyniki badania przemawiaj" za podejmowaniem kon-

tak tów zarówno ze studentami miejscowymi, jak i mi!-

dzy  narodowymi. Wydaje si!, %e te dwa #wiaty nie sta -

nowi" dla siebie konkurencji, o ile relacje w nich budo-

wane s" satysfakcjonuj"ce i wi"%" si! ze wsparciem. 

Wspieraj"ce i satysfakcjonuj"ce kontakty z erasmusa-

mi wi"%" si! z wi!ksz" satysfakcj" z pobytu. Kontakty 

z przedstawicielami kultury lokalnej, oprócz intensyÞ ko-

wania satysfakcji z pobytu, przynosz" wymierne korzy#ci 

– przyczyniaj" si! do lepszej adaptacji spo eczno-kulturo-

wej, do zwi!kszenia kompetencji w zakresie kultury lokal-

nej, które tak%e wp ywaj" na wzrost satysfakcji z pobytu.

PODSUMOWANIE

Warto podkre#li&, %e wyniki niniejszych bada$ zdecy-

dowanie przemawiaj" za zasadno#ci" stosowania miar 

akulturacji uwzgl!dniaj"cych kontekst struktury  sieci spo-

 ecznych. Skoro adaptacja spo eczno-kulturowa i przy-

stosowanie psychologiczne by y zdecydowanie ni%sze 

w przypadku kultury lokalnej ni% #rodowiska studentów 

mi!dzynarodowych, to gdyby w tradycyjny sposób mie-

rzy& przystosowanie psychologiczne (np. na podstawie 

wyników na skali poczucia szcz!#cia czy obecno#ci symp-

tomów depresyjnych), nie by oby wiadomo, czy wyniki 

te powoduje przystosowanie do #rodowiska lokalnego 

czy do bufora wielokulturowego. Na przysz o#& pozostaje 

jednak problem pomiaru mocy oddzia ywania tych dwóch 

#rodowisk na przystosowanie psychologiczne – przecie% 

inn" rol! odgrywa tu ca y kraj, a inn" ma a grupa stu-

dentów.

Intensywno#& kontaktów z kultur" lokaln" jest zdecy-

dowanie najni%sza, co jest zgodne z dotychczasow" wie-

dz" na temat sieci spo ecznych studentów mi!dzynaro-

dowych (Bochner i in., 1977; Furnham, Bochner, 1982; 

Wiseman, 1997). Jednak badania te dostarczaj" ca kowi-

cie nowych danych w kwestii wsparcia. Do tej pory uwa-

%ano, %e struktura wsparcia jest taka sama jak sieci spo-

 ecznych – najwi!ksze od rodaków i studentów mi!dzy-

narodowych, a najmniejsze od miejscowych (Berry i in., 

1987; Bochner i in., 1977; Bond, Cheung, 1984; Ward, 

Kennedy, 1993). Badania stanowi"ce przedmiot tej pra-

cy jednoznacznie wskazuj", %e zale%no#ci takiej nale%y 

doszukiwa& si! tylko w przypadku wsparcia emocjonal-

nego, natomiast w zakresie wsparcia instrumentalnego 

(praktycznego) relacja jest odwrotna. Najwi!cej wspar-

cia instrumentalnego udzielaj" studenci lokalni. Wyniki 

te wskazuj" na u%yteczno#& badania dwóch rodzajów 

wsparcia w populacji studentów mi!dzynarodowych.

Wyniki dotycz"ce emocjonalnego wsparcia spo eczne-

go dostarczaj" bardzo ciekawych danych, które dotych-

czas nie by y udokumentowane w %adnych badaniach 

z zakresu akulturacji studentów mi!dzynarodowych. 

Wsparcie jawi si! jako konstrukt kluczowy podczas wy-

jazdu, a jego oddzia ywanie, niezale%nie od )ród a, owo-
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cuje pozytywnymi wynikami adaptacyjnymi. Bez wzgl!-

du na to, jaka sie& spo eczna dominuje u studentów na 

stypendium, warto dba& o to, by kontakty w jej ramach 

by y satysfakcjonuj"ce, gdy% zadowolenie we wszystkich 

grupach spo ecznych mediuje wp yw cz!sto#ci kontak-

tów na wsparcie otrzymywane od danej grupy, a im wi!k-

sze wsparcie (tak%e w ramach ka%dej z grup), tym wy%sza 

ogólna satysfakcja z pobytu. Relacje spo eczne, mimo 

i% satysfakcjonuj"ce, nie musz" by& )ród em wsparcia. 

Je#li jednak id" w parze ze wsparciem, to tym lepiej, 

gdy% mimo du%ej cz!stotliwo#ci nie wi"%" si! z mniej-

szym wsparciem p yn"cym od innych #rodowisk, w któ-

rych studenci mi!dzynarodowi funkcjonuj" za granic". 

W przysz ych analizach nale%a oby uwzgl!dni& wielko#& 

wp ywu wsparcia od rodaków z kraju pochodzenia otrzy-

mywanego dzi!ki komunikacji zapo#redniczonej przez 

komputer (Computer Mediated Communication, CMC), 

która, jak wskazuj" badania, jest bardzo wa%nym )ród em 

wsparcia podczas wyjazdów na studia za granic!, przy-

czyniaj"c si! tym samym do lepszego przystosowania 

psychologicznego (Cemalcilar, Falbo, Stapleton, 2005).

Istotnymi predyktorami wyja#niaj"cymi satysfakcj! 

z wyjazdu by y zmienne dotycz"ce adaptacji i przysto-

sowania psychologicznego do kultury lokalnej, które 

mediowa y ca kowicie bezpo#redni wp yw wsparcia od 

miejscowych na satysfakcj!. Miary afektywne s" sobie 

nawzajem bardzo bliskie i st"d te% wysoko ze sob" sko-

relowane, wytracaj"c niejako bardziej dystalne wsparcie. 

W przypadku #rodowiska bufora wielokulturowego dla 

satysfakcji nie mia a znaczenia adaptacja do tego #ro-

dowiska, a satysfakcja zwi"zana by a w sposób bezpo-

#redni ze wsparciem od erasmusów, a tak%e ze wsparciem 

od rodaków. By& mo%e adaptacja do bufora nie znalaz a 

si! w modelu jako predyktor satysfakcji z pobytu, bo nie 

przynosi zadowolenia (co#, co jest  atwe i oczywiste, jak 

na przyk ad adaptacja do #rodowiska w asnych rodaków), 

natomiast wyzwaniem i )ród em satysfakcji mo%e by& co# 

trudniejszego – adaptacja do kultury lokalnej.

Istotnym predyktorem dla tworzenia okre#lonej struk-

tury sieci spo ecznych okaza a si! motywacja kulturowa, 

która sprzyja a podejmowaniu kontaktów z przedstawi-

cielami kultury lokalnej i wp ywa a negatywnie na inten-

sywno#& kontaktów w buforze wielokulturowym. Praca 

na stypendium tak%e przyczynia a si! do zintensyÞ ko-

wania kontaktów z miejscowymi. Znajomo#& j!zyków 

przyczynia a si! do ograniczenia kontaktów z przedstawi-

cielami kultury pochodzenia. Uwa%amy, %e w kolejnych 

badaniach, sprawdzaj"c wp yw predyktorów z poziomu 

jednostkowego, nale%a oby sprawdzi& oddzia ywanie 

in  te ligencji kulturowej, która mo%e odegra& szczególn" 

rol! w przypadku #rodowiska wielokulturowego i mo%e 

tak%e predysponowa& do równoleg ego funkcjonowania 

w dwóch strukturach (w buforze i z miejscowymi) z po-

dobn" intensywno#ci".

Prócz weryÞ kacji struktury sieci spo ecznych nale-

%a oby diagnozowa& trwa o#& relacji spo ecznych, któ-

re by y dominuj"ce w trakcie pobytu. Szczególnie je#li 

chodzi o bufor wielokulturowy. W raporcie ESN z 2007 

roku mo%na przeczyta&, %e 91% osób po powrocie ze sty-

pendium utrzymuje ze znajomymi kontakt (Boomans, 

Krupnik, Krzaklewska, Lanzilotta, 2008). Jednak badania 

ESN przeprowadzane s" jeszcze w trakcie wymiany albo 

zaraz po jej zako$czeniu. Badanie uczestników niniejsze-

go projektu za kilka lat dostarczy interesuj"cych wyników 

na temat trwa o#ci vs. tymczasowo#ci relacji jego cz on-

ków. Istniej" bardzo ciekawe projekty, które powstaj" 

jako owoc kontaktów zainicjowanych podczas wyjaz-

dów w ramach wielokulturowej spo eczno#ci studentów 

mi!dzynarodowych (np. strona internetowa http://www.

cafebabel.com), jednak czy jest to fenomen powszechny 

– nale%a oby zweryÞ kowa& empirycznie.

Bufor wielokulturowy, prócz swej wspieraj"cej roli 

i niew"tpliwej warto#ci autotelicznej, w swej ochronnej 

funkcji przeciwdzia a po%"danej immersji kulturowej. 

W dalszych badaniach nale%a oby zweryÞ kowa&, które 

funkcje bufora dominuj" – wspieraj"ca, ochronna czy 

autoteliczna. Czy pozytywne aspekty bufora przewa%a-

j" nad negatywnymi? Ró%nice w kwestii zysków, które 

niesie za sob" przebywanie w buforze wielokulturowym 

w stosunku do przebywania w #rodowisku przedstawicieli 

kultury pochodzenia, s" oczywiste. Kompetencje mi!dzy-

kulturowe i inne poznawcze korzy#ci p yn"ce z przeby-

wania w #rodowisku wielokulturowym s" dodatkow" 

funkcj", jak" pe ni bufor, poza funkcjami ochronnymi 

i wspieraj"cymi. Wobec czego powstaje kolejne pytanie 

badawcze na przysz o#&: czy bufor wielokulturowy ró%ni 

si! w swych funkcjach ochronnych od grupy rodaków?

Jak pokazuj" wyniki niniejszego projektu, przebywa-

nie w buforze w znaczny sposób (cho& nie tak silnie, jak 

intensywno#& kontaktów z miejscowymi) przyczynia si! 

do satysfakcji z pobytu. Niech reß eksj! t! zako$cz" s o-

wa by ego uczestnika programu Erasmus Joana Petruta 

(2008) z Rumunii: „Erasmus to dla mnie niezwyk a mo%-

liwo#& rozwoju. Nauczy em si!, %e kraje maj" nie tylko 

ró%ne kultury, ale równie% %e panuj" w nich ró%ne podej-

#cia do %ycia i planów na przysz o#&. Zauwa%y em, %e 

mo%na spotka& otwarte umys y i realizowa& wspólny cel 

mimo ró%nic i mówienia innymi j!zykami. My, studiuj"cy 

za granic", jeste#my rzecznikami zmian w #wiecie. Przez 

program Erasmus sta em si! obywatelem #wiata. By& 

mo%e w przysz o#ci wszyscy studenci Erasmusa uczyni" 

ze #wiata lepsze miejsce”.
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Multicultural buffer
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ABSTRACT

The study explores adaptation processes of European students participating in the Erasmus Lifelong 

Programme. Multicultural buffer (MB) is a central theoretical concept introduced in our paper. It is con-

ceived as a group/community of sojourners from various countries and nationalities which shields them 

from external reality of the host culture and facilitates coping through mechanisms of internal support. 

The study was conducted in 31 European countries with the sample of N = 1891 students. Operation of the 

multicultural buffer was strongly evidenced all country samples and all domains of adaptation: The quantity 

and quality of interpersonal relations within multicultural buffer highly exceeded those with tje local culture 

members. A path model explained sojourn satisfaction through the impact of contact frequency, social sup-

port and emotional balance within local, international and co-national groups. Those three social contexts 

are not antagonistic to each as much as contacts within each of those groups is accompanied with social 

support which they offered. Sojourn satisfaction is explained mostly by higher frequency of contacts with 

members of the host culture, by local culture competences (socio-cultural adaptation), and by positive emo-

tions experienced in interactions with members of the local culture (psychological adjustment). Entering 

contacts with the locals results from cultural motivation to study abroad and also from having a job in the 

country of sojourn. Finally, local language competences of reduce contacts with home nationals. Thus, even 

though dominated by multicultural buffer, the interactions with the local culture’s environment is an essen-

tial factor for sojourner psycho-cultural adaptation.
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