Zawodów BBT

Obrazkowy Test

VIII. Zawód ibjego czynniki
Nie istnieje zawód, który naleĝy tylko do jednego czynnika. Wb wiÚkszoĂci przypadków powinny byÊ rozwaĝane
trzy lub cztery czynniki jako istotne oparcie ib podparcie
zawodu.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe kaĝda dziaïalnoĂÊ zawodowa wymaga wiedzy zawodowej, którÈ musimy przyswoiÊ wïasnÈ
inteligencjÈ (V). Praktyka pracy wymaga minimum precyzji, starannoĂci ibzmysïu porzÈdku (równieĝ V). Tymczasem
pewne zawody wymagajÈ tych uzdolnieñ wbsposób absolutnie szczególny: ta zaleĝnoĂÊ jest istotna! Zakïadam, ĝe dyscyplina ib wytrwaïoĂÊ majÈ cechy czynnika V: „Kim byïby
Mozart, jeĝeli nie napisaïby 30 000 nut muzyki!”
Moĝemy czasem uniknÈÊ tych trzech wymagañ (nauki,
starannoĂci ib dyscypliny). Lecz wb ĝyciu zawodowym, nawet
gdy znajdziemy siÚ skonfrontowani zb sytuacjami, które nie
odpowiadajÈ naszym gustom ani naszemu usposobieniu, musimy móc rozwinÈÊ pozytywnÈ postawÚ.
Jest waĝne sprawÈ jest okreĂlenie, które czynniki sÈ wbdanym zawodzie dominujÈce. Wb tym celu musimy rozpatrzyÊ
opisane wczeĂniej aspekty zawodu zb punktu widzenia ich
przynaleĝnoĂci czynnikowej.
Przykïad:
Garncarka formuje (M) glinÚ (M) swoimi
rÚkami (W), dla wytworzenia ïadnego dzbanka
(Z).
To oznacza, ĝe dla zawodu garncarki czynniki M, W, ZbgrajÈ istotna rolÚ.
Nauczyciel uczy (V18) uczniów (SH) za pomocÈ Ărodków dydaktycznych (V) ibmowy (O),
aby rozwinÈÊ (SH) ich wiedzÚ (V)
Oznacza to, ze czynniki SH, V ibObsÈ waĝne
dla zawodu nauczyciela. Zgodnie zbjego osobo-
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SH – W ginekolog, pediatra, dermatolog, specjalista chorób seksualnych;
SH – K dentysta, chirurg;
SH – G psychiatra, lekarz badacz;

VIII. Zawód i jego czynniki

woĂciÈ ciÚĝar bÚdzie bardziej spoczywaï na SH, lub V wbzaleĝnoĂci od tego, czy uwaga jest bardziej skupiona na aspekty
wychowawczych, lub na dydaktycznych, tj. na materiale do
opanowania.
Weěmy jako inny przykïad lekarza. Naleĝy on do zawodów
niosÈcych pomoc, abwiÚc do czynnika SH. Wynika to zbczynnoĂci, którÈ wykonuje, ma on jednak wiele czynników dodatkowych, które grajÈ waĝnÈ rolÚ:

SH – V lekarz wbadministracji lub lekarz wbtowarzystwie
ubezpieczeniowym.
Ustalenie diagnozy jest czynnoĂciÈ intuicyjnÈ G wiÚc jest
to czynnik niezbÚdny. Ponadto, studia medyczne wymagajÈ
przyswajania ogromnej wiedzy, abwiÚc V. Dentysta ibchirurg
powinni równieĝ pracowaÊ zb nadzwyczajna precyzja ib duĝÈ
starannoĂciÈ (V). Dla pewnych lekarzy zmysï piÚkna gra równieĝ rolÚ (Z) (np. chirurgia plastyczna).
Przykïad ten pokazuje, ĝe poïÈczenie czynników zmienia
siÚ, gdy zmienia siÚ przedmiot zawodu.
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