PPrzegląd
rzeglądN
Nauk
aukSStosowanych
toSowaNych
NNrr18
10

ISSN 2353-8899

Przegląd Nauk Stosowanych Nr 18
Redakcja: Katarzyna Mazur-Kajta
Wszystkie artykuły zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów
All contributions have been reviewed by two independent reviewers

Komitet Naukowy czasopisma:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)
dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, dr Ewa Golbik-Madej,
dr Anna Jasińska-Biliczak, dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, dr inż. Brygida Klemens,
dr hab. Barbara Kryk, dr Małgorzata Król, dr hab. Aleksandra Kuzior,
prof. dr hab. Krzysztof Malik, dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, Roland Moraru,
PhD. Prof. (Rumunia), doc. PhDr. Michal Oláh PhD (Słowacja), Volodymyr O. Onyshchenko,
Ph.D. Prof. (Ukraina), dr hab. Kazimierz Rędziński, dr Alina Rydzewska, dr hab. Brygida Solga,
dr inż. Marzena Szewczuk-Stępnień, dr hab. Urszula Szuścik,
doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD (Słowacja), PhDr. Jiří Tuma, PhD (Republika Czeska),
dr hab. inż. Janusz Wielki
Komitet Redakcyjny:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)
dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, prof. dr hab. Krzysztof Malik,
dr hab. inż. Janusz Wielki, dr inż. Magdalena Ciesielska (sekretarz)

Recenzenci: Tadeusz Dyr, Sebastian Fikus, Robert Geisler, Tomasz Homa, Leszek Karczewski,
Dariusz Klejnowski-Różycki, Ewa Kulińska, Brygida Solga, Andrzej Szczepaniak, Wanda Musialik

Copyright by Politechnika Opolska 2018
Projekt okładki: Krzysztof Kasza
Opracowanie graficzne: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Wydanie I, 2018 r.
ISSN 2353-8899

Spis treści
Katarzyna MAZUR-KAJTA
SŁOWO WSTĘPNE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

Leszek KARCZEWSKI, Kaja KARCZEWSKA
INTRAPERSONAL COMMUNICATION AS A BASIS OF
COMMUNICATION IN ORGANISATION  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
9
Katarzyna MAZUR-KAJTA, Paula LIPIŃSKA
HARMONIJNA KOMUNIKACJA W OPINII MŁODEGO POKOLENIA
CHIŃCZYKÓW  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19
Marek TYLKOWSKI
ZNACZENIE METAFORY W PRZEKŁADZIE POJĘĆ KONFUCJAŃSKICH
DLA KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  36
Elżbieta KARAŚ, Agnieszka PIASECKA-GŁUSZAK
BUDOWANIE RELACJI I SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ
KONSUMENTÓW W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ   .   .   .   .   .   .   .   . 52
Anna BOHDAN
FORMY JEDNOSTRONNEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
URZĘDÓW GMIN Z MIESZKAŃCAMI NA PRZYKŁADZIE
GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  62
Piotr ZAMELSKI
KOMUNIKACYJNE DZIAŁANIE PRAWA W SFERZE GOSPODARCZOSPOŁECZNEJ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  77
Piotr Jan PLUSKOWSKI
HISTORIA ZNAKU DROGOWEGO JAKO ŚRODKA KOMUNIKACJI
GRAFICZNEJ W EUROPIE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ  .   .   .   .   .   .   .   .  87
Monika SZYMURA
SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO
PRZEWOZU TOWARÓW  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  101

SŁOWO WSTĘPNE
Łacińskie słowo commūnicātiō oznaczało niegdyś dzielenie się, dawanie,
wspólną wymianę, natomiast commūnicātus - łączność. W XVI w. termin komunikacja zaczął być łączony z transmisją i przekazem. Współcześnie literatura
przedmiotu ukazuje mnogość znaczeń tego słowa sprawiając, że niemożliwym
staje się jednoznaczne jego zdefiniowanie. Najbardziej typowe i mogące być
określone jako „zwięzłe” definicje zawarte są w słownikach. Przykładowo
Słownik języka polskiego PWN określa komunikację jako synonimy: łączności
(przekazywania i odbierania informacji przez ludzi, przepływ informacji pomiędzy urządzeniami) i transportu (przemieszczenia się z jednego miejsca w drugie, ruchu środków lokomocji, jak i samych środków lokomocji). Komunikacja
może więc być kojarzona nie tylko z transmisją danych; wymianą znaczeń, postaw, uczuć; interakcją pomiędzy komunikującymi się stronami, ale również
z przemieszczaniem się, z przewozem ludzi i ładunków. Bez względu jednak na
to, niezaprzeczalnym jest fakt istotności komunikacji w życiu człowieka, w tym
również w sferze biznesowej.
Od nabytych umiejętności komunikacji, czyli efektywnego porozumiewania
się, zależy nie tylko sposób prowadzenia dialogu wewnętrznego, umożliwiającego skuteczne definiowanie własnych potrzeb i podejmowanie racjonalnych
ekonomicznie decyzji, ale również: pozytywne zaprezentowanie własnej osoby
podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę lub zrekrutowanie, wyselekcjonowanie i zatrudnienie właściwej osoby na konkretne stanowisko; ukazanie efektywności własnej jako członka zespołu pracowniczego posiadającego dobre relacje
z innymi uczestnikami życia gospodarczego (przełożonymi, podwładnymi,
klientami, dostawcami, akcjonariuszami, itp.); ugruntowanie swojej pozycji pod
awans; motywowanie współpracowników; dzielenie się informacjami na każdym poziomie struktury organizacyjnej firmy; przekazywanie swoich oczekiwań
oraz wiedzy i doświadczenia; delegowanie obowiązków; efektywnie zareklamowanie produktu; kształcenie się i zdobywanie wiedzy o nowych środkach
komunikacji stanowiących podstawę sukcesu w kolejnych przestrzeniach biznesowych.
Również zaspokajanie potrzeb transportowych ma istotne znaczenie w wielu
dziedzinach gospodarki. W przestrzeni biznesowej wyróżnić można ich związek
m.in. z: rozwojem usług turystycznych; dojazdem do i z pracy osób zatrudnionych; podróżami służbowymi; jak również z: przewozem i przeładunkiem towarów, zabezpieczeniem dróg i szerokim zakresem odpowiedzialności im towarzyszących. Od sprawnego sytemu komunikacji zależy budowanie przewagi konkurencyjnej, ponieważ łączyć się ono może m.in. z postrzeganiem atrakcyjności
danego miejsca - miasta, regionu, kraju; podjęciem decyzji dotyczącej sfinalizowania umowy, wielkości asortymentu, wysokości obrotów, itp.
Wydanie numer 18 (1) Przeglądu Nauk Stosowanych zostało w całości
poświęcone zagadnieniom komunikacji. Zawiera ono 8 artykułów ukazujących

komunikację z perspektywy wielowymiarowej tzn. porozumiewania się, relacji,
interakcji, a także przewozu drogowego. Zgłoszone teksty poruszają zagadnienia: komunikacji intrapersonalnej, harmonijnych relacji międzyludzkich z punktu widzenia komunikacji efektywnej, znaczenia metafory w porozumiewaniu
się, budowania e-relacji, jednostronnej komunikacji elektronicznej, komunikacyjnego działania prawa, znaków drogowych jako środków komunikacji graficznej oraz ustawy z 2017 r. dotyczącej systemu monitorowania drogowego.
Pierwszy z artykułów, autorstwa Leszka Karczewskiego i Kai Karczewskiej, porusza zagadnienie wagi komunikacji intrapersonalnej i jej roli w komunikacji interpersonalnej wewnątrz organizacji. Tekst nawiązuje do wartości
i umiejętności pracowników (głównie przełożonych) przyczyniających się do
sprawnej i etycznej komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
przedsiębiorstwa. Autorzy stwierdzają m.in., iż właściwa komunikacja „samego
z sobą” - autorefleksja są umiejętnościami, nad którymi warto pracować i którym powinna być poświęcona bardziej zintensyfikowana uwaga. Dotyczy to
sfery nauki (występowanie dużej dysproporcji pomiędzy badaniami i opracowaniami poświęconymi komunikacji intrapersonalnej i interpersonalnej, na korzyść
tej drugiej), jak i edukacji (nie uwzględnianie zagadnień dialogu wewnętrznego
zarówno na poziomie średnim, wyższym, jak i podczas szkoleń specjalistycznych).
Wśród opublikowanych artykułów znajdują się dwa poruszające tematykę
komunikacji w powiązaniu z kulturą chińską. Pierwszy z nich, autorstwa Katarzyny Mazur-Kajta i Pauli Lipińskiej, nawiązuje do postrzegania harmonii
przez przedstawicieli młodego pokolenia Chińczyków urodzonych w latach 90.
XX w. i nazywanego w Chińskiej Republice Ludowej pokoleniem jiushi hou,
oraz jej istotności w komunikacji interpersonalnej. Tekst przybliża koncepcję
harmonii z chińskiej perspektywy, charakterystykę młodego pokolenia mieszkańców ChRL, jak również przedstawia wyniki badań przeprowadzonych
w grudniu 2017 r. przez autorki na University of International Business and
Economics w Pekinie. W artykule zwrócono uwagę na znaczenie „bagażu kulturowego” w komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, zdefiniowano pojęcie harmonii, czynniki jej sprzyjające oraz stojące z nią w opozycji,
jak również podkreślono fakt, iż jest ona elementem kluczowym w komunikacji
z partnerami pochodzącymi z Państwa Środka.
Drugi z artykułów związanych z kulturą chińską, autorstwa Marka Tylkowskiego, skupia się na zagadnieniu znaczenia metafory w przekładzie dzieł konfucjańskich na języki zachodnie. Autor korzystając z przykładów używanych
przez myślicieli zachodnich lub skierowanych do zachodnich czytelników
wskazuje na rolę metafor w interpretacji, m.in. odbierania konfucjanizmu jako
religii (stojącej w opozycji do nauk katolickich duchownych) lub filozofii
(„zgodnej” z rozumem i nie wykluczającej nauk głoszonych przez Kościół),
łączenia chińskiego konfucjanizmu z ideą zachodniego humanizmu stosowaną
przez interpretatorów chińskiej myśli współczesnej oraz wpływu powyższych na
propagowanie idei, ich zrozumienie i rozwój komunikacji międzykulturowej.

Marek Tylkowski zauważa m.in., iż tekstów konfucjańskich nie należy analizować zbyt racjonalnie, gdyż stosowane w nich bardzo sugestywne metafory mają
wpływ na zmianę znaczenia odbieranego przez czytelników. Jednocześnie podkreśla, że to dzięki metaforom teksty wywodzące się z innej kultury mają możliwość asymilacji w zachodnich realiach.
Kolejne z opracowań przygotowane przez Elżbietę Karaś i Agnieszkę Piasecką-Głuszak porusza zagadnienia komunikacji konsumentów w przestrzeni
internetowej. Autorki wskazują m.in. na to, że Internet stwarza możliwości komunikacyjne i zbliża konsumentów w ramach grup społeczności wirtualnych,
a komunikacja on-line jest traktowana jako uzupełnienie komunikacji face-toface konsumentów-prosumentów. Artykuł podzielony został na trzy części poświęcone odpowiednio zagadnieniom: e-marketingu i społeczności internetowej,
komunikacji i marketingowi e-relacji oraz kreowaniu e-relacji na przykładzie
serwisu aukcyjnego Allegro.pl. Autorki zauważają m.in., że te same narzędzia
i mechanizmy biznesu występują zarówno w świecie off-line jak i on-line, dlatego tworzenie partnerskich więzi również w ramach e-commerce jest niezwykle
istotne z punktu widzenia zaspakojania potrzeb po obu stronach wirtualnej lady.
Praca autorstwa Anny Bohdan przybliża z kolei formy jednostronnej komunikacji elektronicznej urzędów gmin z mieszkańcami na przykładzie gmin województwa opolskiego. Autorka skupia się na jednostronnej komunikacji urzędów gminy generowanej głównie w celach informacyjnych, a kierowanej do
ogółu zainteresowanych poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz strony
www urzędów gmin. Anna Bohdan wskazuje na wagę stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych na szczeblu samorządowym m.in. z uwagi na kreowanie wizerunku gminy w oczach jej mieszkańców,
a przede wszystkim na szeroki dostęp do udostępnianych informacji.
Szósty artykuł w niniejszym numerze, przygotowany przez Piotra Zamelskiego, dotyczy komunikacyjnego działania prawa w sferze gospodarczospołecznej. W artykule ukazano działanie prawa jako środka komunikacji społecznej oraz przedstawiono wybrane problemy prawne w sferze gospodarki – od
strony nadmiernego urynkowienia dziedzin życia społecznego i partycypacji
w nim przedsiębiorców. Autor podkreśla m.in., iż: normy prawne pełnią funkcję
komunikatów; efekty prawa mogą różnić się od zamierzeń prawodawcy; komunikaty prawne bywają różnie interpretowane przez adresatów oraz, że warto
podjąć działania by komunikaty prawne motywowały do partycypacji i współdziałania w celu osiągnięcia dobra wspólnego.
Artykuł autorstwa Piotra Jana Pluskowskiego rozpoczyna tematykę komunikacji łączącej porozumiewanie się w czasie transportu. W swoim tekście autor
przybliża historię znaków komunikacji wizualnej oraz prezentuje znaki drogowe
będące środkami przekazu treści takich jak: kierunek, odległość, nazwa, ostrzeżenie, nakaz, zakaz. W tekście przedstawiono historię polskich znaków drogowych, nawiązując również do znaków stosowanych na terenie całej Europy oraz
w Stanach Zjednoczonych. Autor podkreślił, iż znaki nawiązujące do tej samej
lub zbliżonej treści różnią się między sobą w różnych obszarach świata (m.in.

stosowanym kolorem, kształtem znaku i zamieszczonego na nim komunikatu,
jak również jednostkami miary); w miarę rozwoju technologicznego materiały
wykorzystywane w produkcji znaków drogowych są ulepszane; następuje nieustanne zwiększanie się ilości znaków drogowych i ich łączonego stosowania, co
utrudnia kierującym szybką, prawidłową i/lub całościową identyfikację, i może
skutkować kolizjami drogowymi.
Numer czasopisma kończy opracowanie Moniki Szymury analizujące obowiązki i wyzwania stojące przed osobami wysyłającymi, przewożącymi i odbierającymi towary wrażliwe, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów. Celem wprowadzenia ustawy
jest przeciwdziałanie aktywności nieuczciwych podmiotów (tj. nieodprowadzających podatków). W artykule opisano obowiązki zgłaszania, uzupełniania
i aktualizacji danych w elektronicznym systemie zgłoszeń SET, przybliżono
kategorię towarów monitorowanych, czynności kontrolne oraz ewentualne sankcje. Autorka wskazała również na wątpliwości interpretacyjne wybranych przepisów ustawy, dotyczących m.in. braku zapewnienia bezpieczeństwa prawnego
podmiotom nie naruszającym prawa oraz nakładaniu obowiązków na podmioty
nie będące stroną transakcji.
Katarzyna Mazur-Kajta
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HARMONIJNA KOMUNIKACJA
W OPINII MŁODEGO POKOLENIA CHIŃCZYKÓW
Cała harmonia tego świata składa się z elementów sprzecznych.
Seneka Młodszy
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu harmonii oraz jej wagi w komunikacji o chińskim charakterze. W tekście zwrócono uwagę na postrzeganie harmonii przez pokolenie urodzone w Chińskiej Republice Ludowej w latach 90. XX w. –
grupy charakteryzującej się odmiennymi preferencjami i zachowaniami niż pokolenia wcześniejsze. Artykuł dostarcza informacji jak młode pokolenie Chińczyków
pojmuje kategorię harmonii i jej rolę w komunikacji międzyludzkiej.
Słowa kluczowe: harmonia, komunikacja, Chińska Republika Ludowa.
HARMONIOUS COMMUNICATION IN THE OPINION OF YOUNG
GENERATION OF CHINESE
Abstract: The article discusses the issue of harmony and its importance in communication in China. The text highlights the perception of harmony from the point of
view of the generation born in China in the 90s of the twentieth century – a group of
people characterized by different preferences and behaviors than previous generations. This article aims to provide information on how the young generation in China
understands the category of harmony and its role in interpersonal communication.
Keywords: harmony, communication, People's Republic of China.

1. WSTĘP
Umiejętność komunikowania się z innymi osobami jest niezwykle przydatna
i często niezbędna w życiu, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą porozumiewający się. Najczęściej poruszanym zagadnieniem dotyczącym komunikacji efektywnej są zagadnienia aktywnego słuchania oraz efektywnej wypowiedzi zwrotnej.
Aktywne słuchanie zdefiniować można jako zrozumienie przekazu nadanego
przez partnera rozmowy, zgodnie z jego intencjami, bazujące na zaangażowaniu
słuchającego i jego propartnerskim nastawieniu. W ramach aktywnego słuchania
wyszczególnić można techniki: odzwierciedlenia (wyraźnego zwerbalizowania
swoich odczuć co to tego, co komunikuje i odczuwa rozmówca), parafrazowania
(formowania własnymi słowami otrzymanego komunikatu), klaryfikacji (uściślenia danej wypowiedzi/ gestu), podsumowania (zwięzłego przytoczenia naj-
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ważniejszych informacji) i zadawania pytań otwartych (tj. niesugerujących odpowiedzi). Aktywnemu słuchaniu sprzyjają ponadto: otwartość, empatia i spójna
mowa ciała (harmonijnie uzupełniająca stosowaną mowę werbalną) przejawiająca się m.in. w: dopuszczalnym kulturowo kontakcie wzrokowym, przechylonej w kierunku rozmówcy pozycji ciała, w tzw. „potakiwaniu”, czy też w niemal
„lustrzanym” dostosowaniu mowy ciała do komunikacji niewerbalnej rozmówcy.
Z kolei przy kreowaniu efektywnego feedbacku winno się być cierpliwym
i opanowanym. Należy koncentrować się na zachowaniu, wynikającym z obserwacji, a nie na ocenie partnera rozmowy, należy odnosić się do własnych
przemyśleń, unikać stereotypów, argumentować korzystając z faktów, informować o swoich oczekiwaniach i ewentualnych konsekwencjach oraz pytać
o oczekiwania partnera rozmowy.
O ile zagadnienia związane z aktywnym słuchaniem i efektywnym sprzężeniu zwrotnym są często podejmowane w ramach prac naukowych, o tyle kwestie
dotyczące harmonijnej komunikacji są relatywnie rzadziej poruszane, ale również niezwykle istotne w procesie komunikowania się. Harmonijnej komunikacji
przeciwstawia się najczęściej kategorię komunikacji nieharmonijnej lub wręcz
konfliktowej, a więc rozpatrywanej raczej z punktu widzenia targających człowieka emocji – złości (m.in. frustracji, nienawiści, gniewu, zniecierpliwienia,
niechęci, mściwości), smutku (m.in. zawodu, przygnębienia, bólu), strachu
(m.in. niepokoju, przerażenia, paniki, podejrzliwości, zagubienia), itp. W tym
ujęciu harmonijna komunikacja rozpatrywana może być z punktu widzenia komunikacji spokojnej, komfortowej i pełnej szacunku, której sprzyjają relaksacyjne ćwiczenia oddechowe.
Harmonijna komunikacja zależna jest również m.in. od tego, czy podczas
przesyłania/ odbierania komunikatów wyrażamy własne zdanie, jesteśmy
uprzejmi, asertywni, potrafimy przyjąć informację krytyczną/ pochwałę, oraz
czy jesteśmy bezpośredni i prawdomówni, a przede wszystkim jak powyższe
odbierane jest przez pozostałych uczestników procesu komunikacji. Tak rozumiane czynniki, mające wpływ na interpretowanie harmonii, mogą być różnie
odbierane zarówno przez reprezentantów różnych krajów/ kultur, jak i przedstawicieli różnych generacji (w ramach danej kultury).
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu harmonii oraz jej wagi w komunikacji o chińskim charakterze, interpretowanej w ramach powyższego przytoczonego przykładu. W tekście, prócz próby przybliżenia chińskiej koncepcji
harmonii i charakterystyki pokolenia urodzonego w ChRL w latach 90., przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród osób z tego pokolenia
– grupy osób studiujących w Pekinie w 2017 r. Celem artykułu jest dostarczenie
informacji jak młode pokolenie Chińczyków pojmuje kategorię harmonii i jej
rolę w komunikacji międzyludzkiej.
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2. KONCEPT HARMONII
Koncepcja harmonii [和谐] w chińskim ujęciu klasycznym odbierana bywa
jako droga środka – droga pomiędzy skrajnościami, przeciwieństwami. Z jednej
strony łączona jest z balansem nieustannie przeobrażających się elementów
prajedni Taiji [太极] – yin [阴] i yang [阳]. Elementów o cechach przeciwstawnych, sprzeczności1 wzajemnie się uzupełniających. Z drugiej, jako próba zachowania „złotego środka”2 - niedecydowania się na skrajne rozwiązania, podążanie za trendem, tzw. normą („Naturą” bądź normą ustalaną przez daną grupę
społeczną).
Zgodnie z chińską medycyną ciało człowieka składa się z elementów yin
i yang, których równowaga utrzymuje człowieka w zdrowiu. Gdy brak jest równowagi człowiek traci siły i zaczyna chorować. Aby powrócić do zdrowia należy zneutralizować yin i yang, tj. osłabić jedno, bądź wzmocnić drugie. W tym
ujęciu ciało człowieka rozpatrywane jest z punktów widzenia: holistycznego,
indywidualnego, systemowego, stosowności, neutralności i harmonii. Nie tylko
organy ludzkiego ciała zależne są wzajemnie od siebie, ale również poszczególne jego komórki. Ich harmonijna współpraca gwarantuje normalizację – stan
zdrowia. W tradycyjnej medycynie chińskiej podkreślana jest również koncepcja świata jako jedności i współzależnego od niego człowieka, harmonia człowieka z naturą, harmonia pomiędzy ciałem i umysłem [Xu J.L., s. 12–13],
w tym pomiędzy targającymi człowieka emocjami takimi jak radość, złość,
smutek i śmiech, których nierównowaga prowadzi do choroby, a harmonijne
występowanie ma właściwości uzdrawiające [Wang C.I., s. 68].
Założenia Wielkiej Jedni Taiji oraz idea „złotego środka” widoczne są również w głównych prądach filozoficzno-religijnych Chin: taoizmie, konfucjanizmie i buddyzmie, m.in.:
- W taoiźmie metafizycznie ujęta harmonia bazuje na trudnym do ujęcia słowami dao [道] będącego początkiem Taiji, a następnie wszystkiego we
wszechświecie. Harmonia traktowana jest jako ostateczność, do której dąży
się poprzez niedziałanie - wuwei [无为], tj. działanie bez presji i przymusu,
lecz związane z przyjęciem zgody na to co szykuje los – podążanie za naturalnym biegiem rzeczy. Życie zgodnie z pierwotną naturą człowieka, zachowanie spokoju i otwartego czystego umysłu stwarzają możliwości życia
w miarę bezkonfliktowego (bądź minimalizującego konflikty) tj. dopasowanego do Natury [自然].[Mazur R.]
- W konfucjanizmie harmonia bazuje na przestrzeganiu ceremonii [礼]
i w wykształcaniu w sobie cnót [德], dzięki którym człowiek staje się osobą
„dobrą” – człowiekiem szlachetnym, a więc dobrym obywatelem mającym
czyste sumienie. Ich wypracowanie gwarantuje osiągnięcie harmonijnego
1

Sprzeczność tę zawiera również myśl zamieszczona na początku tego artykułu.
Koncepcji preferowania zmierzania do złotego środka dopatrzeć się można nawet w jednej z
nazw Chin – Państwa Środka [中国].

2
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społeczeństwa – funkcjonującego w zgodzie z dao Nieba [天][Augustyniak
A.] Im bardziej jednostka ludzka/ rodzina/ państwo zbliża się do niebiańskiego spokoju, tym bliższa im jest harmonia.
- Buddyzm określany bywa jako doświadczanie życia w głębokiej harmonii,
wewnętrznym spokoju i „nie uznawaniu żadnej niezależnej, trwałej, istniejącej jaźni”[ XIV Dalaj Lama]. Natomiast filozofia buddyjska, w opisie Marka
Kalmusa „to tzw. „droga środka” – polega na unikaniu wszelkich skrajności,
będących właśnie jedną z istotnych przyczyn nie tylko drobnych niedogodności, ale prawdziwego, pełnego bólu i cierpienia. Dlatego buddyzm odrzuca
tak ascezę, jak hedonizm, ponieważ przesada prędzej czy później da destrukcyjny rezultat.”[Kalmus M., s. 91-92.]
Współcześnie hasła nawołujące do zachowań proharmonijnych pojawiają się
w Chinach bardzo często w przestrzeni publicznej, głównie poprzez komunikację masową. Odnaleźć je można zarówno w wystąpieniach polityków, jak
i w reklamach „społecznych”, których przykłady ukazane zostały na fotografiach 1 i 2. Popularność hasła harmonia jest tak duża, iż wielu mieszkańców
ChRL łączy ją z polityką. Jeden z respondentów (na początku badania opisanego
w podrozdziale 3 niniejszego artykułu), otrzymując ankietę poświęconą zagadnieniom postrzegania harmonii w komunikacji międzyludzkiej, stwierdził, iż
jest to „ankieta w sam raz dla naszego przewodniczącego, traktuje o harmonii,
a on tylko o tym rozprawia”.
Fot. 1. Znak harmonii [和谐] zdobiący ulicę Pekinu, Pekin 2017.

Źródło: Jordi Molins Ferran – zdjęcie zamieszczone za zgodą autora.
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Fot. 2. Plakat społeczny nawołujący do zachowań proharmonijnych poprzez hasło:
Harmonia – różnorodne okazywanie tolerancji, harmonia jest cnotą [和谐 多元包
容 以和为贵]. Pekin 2017.

Źródło: Daria Meier – zdjęcie zamieszczone za zgodą autora.

Temat harmonii w ujęciu społecznym zyskał na uznaniu najpierw w I w.
p.n.e. dzięki konfucjanistom, a następnie w XXI w. wraz z koncepcją budowy
harmonijnego społeczeństwa socjalistycznego. Temat ten poruszany był regularnie podczas Kongresów Komunistycznej Partii Chin (KPCh), w wypowiedziach początkowo przewodniczącego Jiang Zenminga [江泽民], następnie
przewodniczącego Hu Jintao [胡锦涛], a obecnie przewodniczącego Xi Jipinga
[习近平].
Podkreślane jest m.in. że:
- należy polepszyć poziom życia każdej grupy społecznej (dobrobyt ludu,
w tym walka z ubóstwem, rozwój społeczeństwa „umiarkowanego dobrobytu”), aby móc żyć w harmonii,
- należy wzmacniać harmonię pomiędzy człowiekiem a naturą, aby społeczeństwo podążało ścieżką cywilizowanego rozwoju, harmonizując wzrost produkcji, dostatek i zdrowy ekosystem (m.in. przeciwdziałać degradacji środowiska),
- należy dokonać restrukturyzacji politycznej, doskonalić system prawny,
rozwijać sytuację polityczną, tak by charakteryzowały ją: demokracja, solidarność, ożywienie, stabilność i harmonia,
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należy promować i wspierać społeczną harmonię,
harmonia społeczna powiązana jest nieodłącznie z socjalizmem o chińskiej
specyfice,
- należy wzmocnić innowacyjne zarządzanie społeczne oraz wyważyć proporcje pomiędzy reformami, rozwojem i stabilnością, jak również zmaksymalizować czynniki prowadzące do harmonii,
- równowaga rozwojowa powinna dotyczyć ponadto: miasta i wsi, regionów,
rozwoju ekonomicznego i społecznego, sytuacji wewnątrz kraju i polityki
otwarcia na świat3,
- do roku 2050 Chiny staną się krajem nie tylko potężnym i pięknym, ale
i harmonijnym,
W wypowiedziach polityków występują również sformułowania, jak niżej:
- dzięki partii pojawiają się pozytywne efekty budowania nowego ładu międzynarodowego,
- ważne jest współdziałanie, wzajemne zrozumienie, wymiana doświadczeń,
tolerancja i budowanie więzi pomiędzy narodami,
- idea harmonii poruszana jest również w wypowiedziach dotyczących inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, a sama Inicjatywa nazywana jest harmonijną i integracyjną - ma doprowadzić do harmonii w ujęciu globalnym. Projekty prowadzone w ramach tej inicjatywy „[…] pomogą dostosowywać
i koordynować strategie rozwojowe krajów wzdłuż Pasa i Drogi […] poprawiać relacje międzyludzkie, wymianę kulturową, wzajemne uczenie się ludzi
z różnych krajów, które umożliwi zrozumienie, zaufanie, wzajemny szacunek i życie w harmonii, pokoju i dobrobycie”.[Vision and Actions on Jointly
Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road]
Prócz politycznego kontekstu młode pokolenie Chińczyków w mowie potocznej coraz częściej zaczyna używać anglojęzycznego określenia balans [平衡
]. Ich wypowiedzi odbywają się w języku chińskim i uzupełniane są jedynie
anglojęzycznym określeniem balance, przyjmując formę następujących zdań,
zaczerpniętych z wypowiedzi celebrytów4 programu rozrywkowego typu Idol《
偶像练习生》):„心里没点balance吗?”/”心里没点b数吗?”(Nie masz w sercu
równowagi?), „你的balance呢？“ (A twój balans?), itp.

3. CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA JIUSHI HOU
Pokolenie lat 90., określane w Chinach jako pokolenie jiushi hou [九十后],
to osoby urodzone pomiędzy 1. stycznia1990 r. i 31. grudnia 1999 r., a więc
grupa wiekowa nazywana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie również jako
pokolenie Y (niekiedy Z lub C - connected) oraz Millenialsami [Millennials] czy
też pokoleniem klapek i iPodów. Z tą różnicą, iż określenie jiushi hou odnosi się
3

Np. zagranicznych inwestycji w Chinach.
Przykładowo Zhang Yixing (张艺兴) podczas programu wielokrotnie stosował tego typu
zdania komentując taniec uczestników chińskiej edycji show.

4
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wyłącznie do mieszkańców ChRL i najczęściej wyłącznie do okresu 1990-2000,
a nie tak jak np. w przypadku określeń amerykańskich również do osób urodzonych pomiędzy 1980 i 1990 r.5.
Pokolenie jiushi hou urodziło się w okresie, gdy w Chinach wprowadzono
już znaczne reformy, kraj otworzył się na świat i nastąpił rozwój informatyczny.
Nazywani bywają rozpieszczonymi jedynakami – „małymi cesarzami” z uwagi
na politykę jednego dziecka [计划生育政策], którą zostali jeszcze objęci6 oraz
z uwagi na fakt, iż skupiali na sobie uwagę sześciu opiekunów: obu rodziców
i czwórki dziadków. Z drugiej strony doświadczając intensywnego rozwoju
ekonomicznego kraju, jest to pokolenie wychowane głównie przez dziadków,
gdyż rodzice pracowali zawodowo przez większość dnia. Reprezentanci tego
pokolenia od zawsze byli centralnymi postaciami w swoich rodzinach i nie zaznali trudów życia, jakich doświadczyły poprzednie pokolenia. Z uwagi na powyższe przypisywane są im następujące charakterystyki [Chee H., West C., s. 7;
Plafker T., s. 74; Zhuang Rui]:
- życie w wirtualnym świecie (codzienna styczność z nową technologią,
a nawet uzależnienie od Internetu, opisywanego jako sieć heroiny [网络海洛
因])
- relatywnie ubogie umiejętności interpersonalne (w komunikacji bezpośredniej) i mistrzostwo w komunikacji pośredniej (poprzez media społecznościowe)
- pustka emocjonalna, nie radzenie sobie z niepowodzeniami
- rozpieszczenie (pokolenie jiushi hou porównywane jest głównie ze starszymi
pokoleniami, lecz także z pokoleniem po nim następującym [零零后] jego
reprezentanci odbierani są jako dużo mniej rozpieszczeni)
- brak empatii (względem pokolenia rodziców)
- przedmiotowe traktowanie partnerów (głównie w kierunku osiągania satysfakcji fizycznej oraz zaspokajania potrzeb finansowych)
- nieradzenie sobie z samodzielnością (przypadki śmierci z głodu w kafejce
internetowej czy we własnym domu [Burkiewicz K.] podczas użytkowania
komputera)
- odwaga kwestionowania opinii innych i buntowniczy charakter – przeciwstawianie się rodzicom i nauczycielom (wiara w siłę własnego zdania)
- zuchwałość, pewność siebie
- dążenie do niepowtarzalności (ta cecha oceniana jest przez starsze pokolenie
Chińczyków dość negatywnie, często w połączeniu z określeniem uszkodzenie mózgu [脑残], ponieważ w celu bycia oryginalnym, jiushi hou skłonne
jest złamać panujące zwyczaje, a nawet i prawo szanowane przez pokolenia
wcześniejsze)
- wysokie wykształcenie (chęć do kształcenia się oraz możliwości podjęcia
nauki)
5
6

Ta grupa nazywana jest w Chinach pokoleniem lat 80. [八十后].
Polityka jednego dziecka obowiązywała w ChRL w okresie 1977-2015.
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znajomość języków obcych (głównie języka angielskiego, podróżowanie
poza granicami Chin i kontakt z obcokrajowcami)
- wysokie oczekiwania dotyczące pracy zawodowej (przebieranie w ofertach
pracy)
- postawa egoistyczna, skupienie się na samym sobie (ta cecha stała się elementem różnicującym pokolenie lat 80. i od 90., które pierwotnie klasyfikowane były wspólnie)
- lenistwo (przejawiające się m.in. w „marnowaniu” czasu na oglądanie japońskich filmów animowanych [日本动画], czytanie komiksów [漫画] i gry
online, łączone również z niewdzięcznością względem pokolenia opiekunów,
a nawet „wiszeniem na ich garnuszku”)
- wysoki standard życia, osiągnięcie komfortu jako jeden z życiowych priorytetów
- materializm
- wysoki konsumpcjonizm (szczególnie produktów markowych)
- wzorowanie się na trendach zaobserwowanych w zagranicznych filmach
i muzyce popularnej (postawa cool)
A także:
- oryginalność i indywidualizm (pokolenie, które wytworzyło własny język
Marsjański [火星文] łączący w sobie kombinację: symboli, elementów języka angielskiego, japońskiego, koreańskiego, fragmentów znaków chińskich,
bądź znaków chińskich
używanych w nowym znaczeniu. Przykładowo: 3Q [sanQ] zastępuje dziękuję [谢谢]；japońskie znaki 友达 jako odpowiednik przyjaciela [朋友], chiński znakㄚ, który z racji zbliżonej wymowy
zastępuje partykułę 啊, itd. Język ten dla osób z innych pokoleń zazwyczaj
nie jest możliwy do prawidłowego odczytania. Jest to cecha korelowana zarówno negatywnie jak i pozytywnie. Pierwsze z nich odnoszą się do faktu
życia w tajemnicy, a nawet okłamywania bezradnych opiekunów, drugie do
nieustannego doskonalenia wyobraźni i kreatywności.)
- ciekawość, otwartość na nowe doświadczenia
- patriotyzm (promowanie kraju na arenie międzynarodowej np. jako wolontariusze podczas Igrzysk Olimpijskich oraz wystawy światowej World Expo)
- bezinteresowna pomoc (flagowym przykładem są trzej studenci z Yangtze
University [长江大学] [星绫], którzy zginęli podczas ratowania tonących,
czy też liczne przykłady zbiórek charytatywnych [白血病女孩曾雪莹重返
三中]7 zorganizowanych poprzez media społecznościowe oraz liczne uczestniczenie w wolontariacie)
- dostrzeganie problemu łamania praw człowieka
- zwracanie uwagi na postępującą degradację środowiska (wykazywanie chęci
naprawiania świata).
7

Przykładem jest zbiórka dla chorego na białaczkę ucznia gimnazjum, której efektem było
uzyskanie łącznej kwoty 1,4 miliona RMB.
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Z kolei wyniki badania przeprowadzonego przez Fudan University (复旦大学
国家网络传播研究协同创新中心 (CCNCCB)、复旦发展研究院传播与国
家治理研究中心共同完成 (CCSGR)8 opisują reprezentantów tego pokolenia
jako osoby [卢岩]:
- spokojne,
- opanowane,
- racjonalne,
- pragmatyczne,
- godne zaufania,
- o pozytywnej energii,
- popierające tradycyjne wartości rodzinne,
- wspierające promocję tradycyjnej kultury chińskiej.

4. BADANIE ANKIETOWE PRZEPROWADZONE WŚRÓD
STUDENTÓW UNIVERSITY OF INTERNATIONAL
BUSINESS AND ECONOMICS W PEKINIE
W grudniu 2017 r. przeprowadzono jednorazowe badanie ankietowe wśród
studentów University of International Business and Economics w Pekinie (UIBE). Formularz ankiety zawierał 14 pytań tematycznie powiązanych z zagadnieniami postrzegania zachowań proharmonijnych. Celem badania było uzyskanie informacji jak młode pokolenie Chińczyków rozumie kategorię harmonii
i jej rolę w komunikacji międzyludzkiej.
Ankieta skierowana została do studentów kierunków ekonomicznych. W jej
rozprowadzeniu skorzystano z chińskiego programu Wenjuan xing (问卷星/上
海循环信息科技有限公司). Badaniem objęto 197 respondentów w wieku od
18 – 34 lat, z czego 86% stanowiły osoby poniżej 24 roku życia, a więc urodzone pomiędzy 1994 a 2000 r. Z uwagi na to, iż w strukturze demograficznej studentów UIBE przeważają kobiety, 76% ankietowanych stanowiły respondentki.
Studenci pochodzili głównie z Pekinu (32%) oraz prowincji Shandong (6%)
i Shanxi (6%). Główną aktywnością studentów była nauka, w większości (87%)
nie byli więc oni aktywni zawodowo.
Kwerenda poprzedzona została badaniem pilotażowym, podczas którego autorki napotkały dwa problemy o podłożu językowym. Oba dotyczyły braku jednoznaczności w rozumieniu różnicy pomiędzy określeniami charakteryzującymi
zdaniem respondentów harmonię.
Z uwagi na to, że język chiński obejmuje bardzo dużą liczbę określeń synonimicznych dotyczących wybranych cech, opisane wyżej problemy dotyczyły
określeń: ład, porządek i bezkonfliktowość. W końcowej wersji, po uwzględnieniu opinii uczestników badania pilotażowego, cechy te zostały przetłumaczone
w następujący sposób: ład – odnoszący się do przebiegu zachowań i stanu funk8

Badanie przeprowadzono na grupie 1708 studentów. Bazowało głównie na analizie treści
postów na blogach.
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cjonowania, gdy wszystko jest „na swoim miejscu” [秩序], porządek – postępowania według ustalonej kolejności [顺序], natomiast bezkonfliktowość przez
chińskich respondentów interpretowana była jako przeciwieństwo agresji [非好
斗性].
Harmonia definiowana była przez respondentów głównie jako synonim:
równowagi, współpracy oraz ładu, w następnej kolejności jako wzajemne dopełnianie się, natura i sprawiedliwość – szczegółowe dane przedstawione zostały
na diagramie 1. W kategorii inne wymienione zostały pojedyncze odpowiedzi:
dobre relacje międzyludzkie i nicość.
Jako pierwsze wskazanie najczęściej pojawiały się kategorie: równowaga
(38%), ład (15%) i współpraca (14%). W drugim wskazaniu przeważały:
współpraca (24%), ład (18%), równowaga (16%) i wzajemne dopełnianie się
(12%). Natomiast w trzecim: współpraca (20%), ład (17%), natura (15%), wzajemne dopełnianie się (13%) i równowaga (12%). Powyższe ukazane zostało na
diagramie 2.
Zaskakujący okazał się fakt, iż kategoria przeciwstawność nie została wymieniona przez żadnego respondenta. Podobnie kategoria zmiana, która łącznie
z przeciwstawnością wiąże się z klasycznym symbolem harmonii - yinyang
(nieustannie zmieniających się, przeciwstawnych i uzupełniających się wzajemnie dwóch elementów opisanych w Księdze Przemian - Yijing [易经]). Została
ona zaznaczona jedynie przez 7% ankietowanych. Harmonia, w oczach młodego pokolenia Chińczyków, różni się od klasycznego ujęcia również w relatywnie niskim poparciu dla łączenia jej z muzyką (5%) i podporządkowaniem
w hierarchii grupy (3%).9

9

Klasyczne chińskie pojmowania kategorii harmonii zostało opisane szerzej w: Mazur-Kajta
K., Harmonia w komunikacji o chińskim charakterze – spostrzeżenia z polskiej (europejskiej
perspektywy), artykuł oddany do druku w październiku 2017 r.; Mazur-Kajta K., Perception
of Harmony as a Key Element in Interpersonal Communication – Polish and Chinese Point of
View, artykuł oddany do druku w listopadzie 2017 r.
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Diagram 1. Definiowanie harmonii [średnia zintegrowana]

Źródło: Opracowanie własne.

Diagram 2. Definiowanie harmonii. Pierwsze, drugie i trzecie wskazanie [%].

Źródło: Opracowanie własne.
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Zdaniem respondentów harmonia traktowana jest jako kluczowa wartość
w komunikacji międzyludzkiej, na co wskazuje suma odpowiedzi zdecydowanie
tak oraz raczej tak (86% wskazań) - diagram 3. Zachowaniom harmonijnym
sprzyjają ponadto według ankietowanych: reguły i zasady postępowania (88%
łącznych odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), uprzejmość/ życzliwość
(86%), znajomość własnego miejsca w społeczeństwie (84%), okazywanie szacunku osobom o większej wiedzy i doświadczeniu (83%), okazywanie szacunku
osobom starszym (77%) oraz sprawiedliwość (73%).
Jednak w przypadku cechy sprawiedliwość, niemal ¼ respondentów (24%) nie
potrafiła określić swojego zdania w tej kwestii. Szczegóły obrazuje diagram 4.
Respondenci dostrzegają ponadto inne czynniki, sprzyjające harmonii
w relacjach międzyludzkich. Są nimi m.in.:
- wzajemne zrozumienie i empatia (6%) oraz wysoka inteligencja emocjonalna
(1%)
- wykształcenie, wiedza i mądrość (po 2%)
- szacunek (2%), “twarz” [面子/脸], przestrzeganie etykiety i szacunek dla
etyki społecznej (po 1%)
- kompromis i tolerancja (po 2%)
- uczciwość i zaufanie (po 1%)
- przyjaźń i wzajemna pomoc (po 1%)
- współpraca między narodami (po 2%)
- realizacja modernizacji socjalistycznej/ budowa potężnego zmodernizowanego kraju socjalistycznego oraz realizacja komunizmu (po 2%).
Diagram 3. Postrzeganie harmonii jako podstawowej wartości
w komunikacji międzyludzkiej [%].

Źródło: Opracowanie własne.
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Diagram 4. Czynniki sprzyjające harmonijnym relacjom międzyludzkim [%].

Źródło: Opracowanie własne.

Harmonii, zdaniem ankietowanych, nie sprzyja natomiast zbytnie wyróżnianie się na tle grupy (w pozytywnym lub negatywnym znaczeniu – 73% wskazań). Drugim czynnikiem osłabiającym harmonię w relacjach międzyludzkich
jest celowe udzielanie błędnych informacji (54% wskazań – odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Niemniej jednak w przypadku tej kategorii ponad ¼
ankietowanych nie potrafiła określić swojego zdania (28%) – szczegóły obrazuje diagram 5.
Diagram 5. Czynniki niesprzyjające harmonijnym relacjom międzyludzkim [%].

Źródło: Opracowanie własne.

W trzech kategoriach pojawiły się dwie grupy opinii nieznacznie różniące się
procentowo, były nimi: harmonia w relacjach międzyludzkich jest ważniejsza
niż poznanie prawdy (33% łącznych odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak
oraz 43% łącznych odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie); kategoria harmonijnych relacji jest ważna wyłącznie dla osób przynależących do danej grupy
tj. in-group memebers (35% łącznych odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak

32

Katarzyna MAZUR-KAJTA, Paula LIPIŃSKA

oraz 42% łącznych odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie) oraz publiczne
wyrażanie własnej opinii, odmiennej od zdania ustalonego przez grupę, zagraża
harmonijnym relacjom (32% łącznych odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak
oraz 40% łącznych odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie). Szczegółowe
wyniki prezentuje diagram 6.
Diagram 6. Czynniki mogące mieć wpływ na harmonijne relacje międzyludzkie [%].

Źródło: Opracowanie własne.

5. ZAKOŃCZENIE
Efektywna komunikacja – skuteczne porozumiewanie się, jest procesem skomplikowanym i nierzadko trudnym do osiągnięcia. Jedną z trudności jest właściwe
zrozumienie intencji i znaczenia komunikatów nadawanych przez partnera rozmowy, szczególnie jeśli pochodzi on z kraju o innej kulturze. Dobrej komunikacji
sprzyja poznanie nie tylko osoby, z którą wchodzi się w interakcje, ale i jej „bagażu”
kulturowego, zlekceważenie których może skutkować niepowodzeniem zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W artykule starano się ukazać wagę harmonii w komunikacji z chińskim partnerem oraz jej interpretowanie przez młode pokolenie mieszkańców ChRL.
Pokolenie jiushi hou można nazwać chińskim pokoleniem sprzeczności. Z jednej
strony łączone jest z grupą cech negatywnych wynikających z faktu, iż przynależące
do niego osoby wychowały się w relatywnym dostatku. Z drugiej strony korelowane
jest z cechami pozytywnymi wynikającymi z ich prób zaistnienia i wybicia się ponad grupę, czy też zmienienia otaczającego ich świata. Elementem charakterystycznym jest przede wszystkim to, iż starsze pokolenia (w tym osoby urodzone już
w latach 80.) deklarują, iż zachowania osób z pokolenia jiushi hou znacząco różnią
się od zachowania reprezentantów ich własnego pokolenia.
Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego dotyczą przede wszystkim badanej grupy osób – 197 studentów University of International Business and Economics w Pekinie, niemniej jednak mogą stanowić przyczynek do rozważań pod przyszłe pogłębione badania dotyczące zachowań osób urodzonych w latach 90. XX w.
Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
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-

Harmonia definiowana była głównie jako synonim: równowagi, współpracy
oraz ładu.
Dodatkowo w drugim wskazaniu pojawiała się kategoria wzajemne dopełnianie się, a w trzecim – natura.
- Harmonia zdaniem respondentów nie łączyła się z kategorią przeciwstawność,
a bardzo rzadko z kategorią zmiana.
- Oba powyższe wnioski mogą wskazywać na proces powolnego odchodzenia od
klasycznego postrzegania harmonii niegdyś nieodłącznie powiązanej
w świadomości społecznej z naturą oraz symbolem zmiany yin-yang.
- Harmonia traktowana jest jako kluczowa wartość w komunikacji międzyludzkiej.
- Zachowaniom harmonijnym sprzyjają: reguły i zasady postępowania, uprzejmość/życzliwość, znajomość własnego miejsca w społeczeństwie, okazywanie
szacunku osobom o większej wiedzy i doświadczeniu, okazywanie szacunku osobom starszym oraz sprawiedliwość.
- Harmonia bywa łączona również przez respondentów (pojedyncze odpowiedz)
z: wzajemnym zrozumieniem i empatią oraz wysoką inteligencją emocjonalną,
wykształceniem i zdobytą wiedza, honorem i poważaniem, przestrzeganiem etykiety,
kompromisem i tolerancją, zaufaniem oraz przyjaźnią i wzajemnym udzielaniem pomocy.
- Pomimo popularności haseł harmonii w kontekście politycznym, łączonym
z
tworzeniem harmonijnego społeczeństwa socjalistycznego, niewielu ankietowanych (pojedyncze odpowiedzi) wiązało harmonię w pierwszej kolejności
z budową potężnego zmodernizowanego kraju socjalistycznego i współpracą
między narodami.
- Zachowaniom harmonijnym nie sprzyjają natomiast zdaniem ankietowanych:
zbytnie wyróżnianie się na tle grupy zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym
znaczeniu oraz
celowe udzielanie błędnych informacji.
- Powyższe wskazuje na to, iż młode pokolenie Chińczyków nadal jest pod wpływem wartości poważanych w I w. p.n.e., bądź też świetnie zdaje sobie sprawę
z tego, iż
społecznie akceptowane jest postępowanie zgodnie z nimi.
Pokolenie jiushi hou, osób będących obecnie pomiędzy 18. i 28. rokiem życia,
już niedługo stanie się grupą osób aktywnych zawodowo. Zasilają oni, bądź zasilą w
najbliższym czasie, nie tylko kadrę pracowników liniowych, ale i menadżerów średniego i wyższego szczebla. Analiza zachowań młodych przedstawicieli ChRL,
w tym sposoby postrzegania przez nich harmonii i interpretacji zachowań proharmonijnych staje się niezwykle ważna szczególnie w kontekście planowania długoterminowej bądź przyszłej współpracy z reprezentantami współczesnej kultury
chińskiej.
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