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Henryk Jarosiewicz (h.jarosiewicz@psychologia.uni.wroc.pl) (wersja z 11 2014) 

Zakład Psychologii Zarządzania, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski 

Diagnoza dążeń zawodowych  

jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych 

we wczesnej dorosłości 

Plan: mind 

Streszczenie 

Zarówno literatura przedmiotu, jak i doświadczenie kliniczne wskazują na lata wczesnej 

dorosłości jako na trudny okres rozwiązywania ważnych zadań życiowych. Jednym z 

istotnych problemów jest ukierunkowanie kariery zawodowej. Zasadniczy wpływ na kierunek 

aktywności zawodowej mają głębokie przeżycia i pragnienia, które określamy mianem dążeń. 

Autor definiuje dążenia jako stany osoby, które są względnie trwałym wytworem 

przeżywania siebie w relacjach ze światem. Stany te są odzwierciedlane umysłowo i wyrażają 

się jako skłonność do spontanicznych wyborów zawodowych. 

Diagnoza dążeń i skłonności zawodowych pozwala doradcom zawodowym na skuteczną 

pomoc klientom w optymalizacji ich kariery. Doradca ocenia sprawność działań 

zawodowych, a następnie kompetencje. Kompetencje są rozumiane jako wynik pomiaru tych 

sprawności, które są wymagane na określonym stanowisku pracy. 

W części końcowej autor omawia psychologiczne znaczenie pojęcia kariery, które rozumie 

jako zorganizowaną i rozwijającą się aktywność zawodową. Wskazuje na tzw. „kotwice 

kariery”: na klimat, kulturę i aspekt formalny aktywności, tj. sposób ujmowania celów przez 

klienta. We wnioskach omawia zadania doradcy, nawiązując do trzech paradygmatów 

ujmowania klienta przez doradcę zaproponowanych przez M. Savicasa: aktora, podmiotu i 

autora.  

Słowa kluczowe: dążenia zawodowe, skłonności zawodowe, sprawność, kompetencje, 

samowiedza, decyzje zawodowe, kariera zawodowa. 

mailto:h.jarosiewicz@psychologia.uni.wroc.pl
file:///D:/Henryk%20dokumenty/MindDok/Artykuły%20-%20konferencje/Diagnoza%20dążeń%20jako%20profilkatykaII.mmap
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Wstęp 

Aktywność człowieka 

Przedmiotem zainteresowania doradcy jest życie człowieka. Ujmuje się je jako 

„zorganizowaną i rozwijającą się w zmieniającym się świecie aktywność, która jest 

ukierunkowana na radzenie sobie z codziennymi problemami życiowymi w dążeniu do 

osiągnięcia wysokiej jakości życia” (Kulczycki, 1985b, str. 142). Pojawiają się zatem 

zasadnicze pytania: jak rozumieć aktywność człowieka? W jaki sposób jest ona 

zorganizowana i jak się rozwija? A następnie: czym są dążenia i w jaki sposób wpływają one 

na kierunek aktywności osoby, w tym również aktywności zawodowej? Pytania te określają 

tematykę tego artykułu. 

Aktywność człowieka rozumiem jako proces aktualizacji, czyli proces przejścia od możności 

(potencji) do aktu. Proces ten wymaga określonych warunków; zarówno podmiotowych, jak i 

zewnętrznych (środowiskowych). W wyniku tego procesu następuje zmiana stanu podmiotu. 

Analiza i opis tego procesu wymaga precyzyjnego jezyka. W języku koncepcji „czynności i 

wytworów” K. Twardowskiego (Twardowski, 1965b) „czynność” aktualizacji dopełnia się jej 

„wytworem”, tj. aktem. Akt ten określany jest w psychologii jako „działanie”, bądź też 

„zachowanie” (Lewicki, 1978). 

Henryk Jarosiewicz (c) 12
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Rysunek 1: Życie człowieka jako proces aktualizacji 
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Aktywność jest procesem kierunkowym; kierunek ten jest uwarunkowany przez dwa rodzaje 

relacji ze światem: przez doznawane relacje (motywacja niematerialna) oraz przez poznawane 

obiekty działania (motywacja materialna). Trwałym wytworem doznań są dążenia osoby. 

Kontekstem teoretycznym, w jakim pojawiają się kwestia dążeń, jest koncepcja 

rozwiązywania problemów życiowych M. Kulczyckiego (1998). W koncepcji tej dążenia 

dane są doradcy empirycznie w postaci skargi klienta. Genezą skargi jest złe położenie 

życiowe; ludzie skarżą się, że jest im źle, lub: że może być lepiej – a nie jest. W jednym i 

drugim przypadku są bezradni, gdyż nie potrafią poprawić swojego położenia życiowego 

poprzez podjęcie działania. Źródłem skargi nie jest zwykle obiektywna wiedza o sobie i 

świecie, ale subiektywne odczucie, u podłoża którego stoją osobiste przeżycia. Przeżycia te są 

przykre i uporczywe, i dlatego wywołują próby szukania pomocy, czego wyrazem są właśnie 

skargi kierowane do innych osób. Przeżycia te nie są tylko i wyłącznie aktualnym stanem 

osoby. Utrwalają się one w postaci dążenia do zmiany niekorzystnego położenia życiowego; 

osoba dąży bowiem do osiągnięcia wyższej jakości życia.  

Koncepcję jakości życia zarysował T. Tomaszewski (Tomaszewski, 1984). M. Kulczycki 

rozwija ją w swoich pracach. Pisze on: "Dążenie do konkretnych celów i związki pomiędzy 

nimi muszą być takie, aby zapewnić relacjom człowieka ze światem specyficzne właściwości. 

Dopiero życie aktywne, zmienne, produktywne, kooperacyjne i sensowne jest odbierane jako 

życie godne człowieka" (Kulczycki, 1985, str. 9). Jeśli przyjmiemy, że życie jest to proces 

aktualizacji możności (określanych w jezyku potocznym jako „talenty”), który jest 

uwarunkowany relacjami, w jakich życie to przebiega, to jakość życia jest trwałym wytworem 

przeżyciem stanu podmiotu w jego relacjach ze światem; jest wytworem przeżycia jego 

„położenia życiowego”.  

Czy są dążenia? Są one trwałym wytworem upodmiotowienia wartości, tj. relacji w jakich 

żyje podmiot. Są one dane jako n i e j a s n e  przeżycia. Kiedy zaś są objęte refleksją, to 

określają cele aktywności. Cel (rozumiany jako „przedmiot” umysłowy) może być dany 

abstrakcyjnie, lub obrazowo. Jeśli są to cele abstrakcyjne, to mówimy o zamiarach osoby. 

Cele obrazowe tworzą dążenia uczuciowe. Pod wpływem odczuwanych dążeń osoba 

s p o n t a n i c z n i e  wybiera określone sytuacje. Dążenie – jest to jego funkcja - określa 

osobowy kierunek procesu aktualizacji dynamicznego podmiotu. Treścią dążenia są 

odpowiednie dla danej osoby (tj. wartościowe) relacje. Dzięki dążeniom osoba jest 

ukierunkowana w swoim poszukiwaniu wyższej jakości życia (lepszego położenia 

życiowego). 
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Organizacja i rozwój aktywności 

Człowiek jako organizacja 

Jak rozumieć stwierdzenie, iż aktywność jest „zorganizowana i rozwijająca się”? (Kulczycki) 

Człowiek działający w świecie jest pewnym systemem (Tomaszewski, 1979b) w obrębie 

wiekszego systemu, jakim jest świat. System ten może być rozmaicie zorganizowany. Jak 

zauważa T. Tomaszewski (Tomaszewski, 1984, str. 197 i nn.), w rozwoju „mamy do 

czynienia raczej z mniej lub bardziej zorganizowanymi układami czy „systemami”. Jedne i te 

same elementy mogą wchodzić w skład różnych układów zorganizowanych i zależnie od 

zasady i poziomu ich organizacji, zarówno cały system, jak i jego poszczególne elementy 

mogą nabierać różnych cech. W ten sposób mogą pojawiać się cechy zupełnie nowe, które nie 

dają się żadną miarą przewidzieć na podstawie samych elementów rozpatrywanych każdy z 

osobna. Przyjęcie tezy, że rozwój odbywa się nie tylko przez wzrost, ale przede wszystkim 

przez zmianę organizacji systemów rozwijających się, przez podnoszenie się ich poziomu 

organizacyjnego, prowadzi do przyjęcia możliwości zachodzenia również zmian 

jakościowych w rozwoju człowieka i pojawienia się u niego także cech jakościowo nowych w 

porównaniu z punktem wyjściowym przy urodzeniu”. Tomaszewski proponuje też zarys teorii 

rozwoju, w której „akcent musi być położony na interpretację strukturalną czy organizacyjną 

(…) rozwój wszechstronny oznaczałby (…) organizację wewnętrzną człowieka stwarzającą 

optymalne wewnętrzne warunki jego życia, rozwoju i aktywności” (j.w.).  

Pełne odczytanie tej koncepcji, a także jej wykorzystanie w diagnozie rozwoju zawodowego, 

wymaga zarysowania modelu tych struktur
1
, zarówno modelu dynamizmów podmiotu, jak i – 

w obrębie organizacji – różnych czynności i ich wytworów. Model jest to pewne wyobrażenie 

umysłowe
2
. Modele przedstawiają zwykle c a ł o ś ć  jakiegoś układu, np. żywego organizmu, 

bądź atomu, w jego naturalnym kontekście, jako podsystem większego systemu. W 

przypadku człowieka jest to szczególnie trudne. Granice „ja” nie pokrywają się bowiem z 

granicami organizmu, zaś relacje, które warunkują rozwój wykracza poza aktualną sytuację; 

są to bowiem relacje dane mentalnie, jako tzw. „mapa rzeczywistości”.  

                                                 
1 We wszystkich dojrzałych naukach przyrodniczych badacze dysponują modelami zjawisk, które są 

przedmiotem ich nauk; w biologii otrzymujemy model komórki, w astronomii model układu planetarnego, 
a w fizyce model atomu. W psychologii próbę zarysowania modelu zjawisk psychicznych podjął 
Mieczysław Kreutz (Kreutz, 1949); wskazał na elementy spostrzeżeniowe, intelektualne, emocjonalne i 
wolicjonalne. Podany tu model jest próba kontynuacji tamtych poszukiwań. 

2 W ujęciu Twardowskiego pojęcie jest to wyobrażenie nienaoczne (Twardowski, O istocie pojęć, 
1965d). W modelu mamy zjawisko przeciwne, jest to wyobrażenie pojęcia, czyli wyobrażenie, co do swej 
genezy, umysłowe. Przykładem modelu jest mapa, model atomu czy też wyobrażenie układu słonecznego. 
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Przyjmuję, że rozwój jest to względnie trwała zmiana stanu tej organizacji, jaką jest 

człowiek
3
. W języku koncepcji czynności i wytworów K. Twardowskiego o rozowju można 

mówić w dwu aspektach: jako o czynności i jako o wytworze. W pierwszym znaczeniu 

rozwój jest pewną czynnością, pewnym działaniem. termin ten oznacza wówaczas proces 

przejścia od potencji do aktu (Rysunek 1). W drugim znaczeniu rozwój jest rezultatem tego 

działania, który określamy jako skutek nieprzechodni, czyli podmiotowy wytwór czynności. 

Model „mozaikowy” podmiotu osobowego 

Aby wyjaśnić złożoność przeżyć (doświadczeń wewnętrznych) oraz zdolność do pewnych 

zachowań, trzeba przyjąć pewien model dynamizmów podmiotowych. Stan tych 

dynamizmów dany jest w przeżyciu; jest to „ja empiryczne” w ujęciu Williama Jamesa 

(2002). Natomiast na bazie odczuć i refleksji powstaje jakieś przedstawienie poznawcze („ja 

przedmiotowe”), którego wyrazem jest trwałe wyobrażenie umysłowe, czyli model podmiotu.  

somatyka: reakcje
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Rysunek 2: Model "mozaikowy" dynamizmów podmiotu osobowego 

Termin „dynamizm”
4
 (siła, stan potencjalny) wskazuje na odróżnialne umysłowo stany 

podmiotu. W modelu mozaikowym wyróżniam trzy jakościowo odmienne p o z i o m y  

                                                 
3 Pojęcie „stanu” jest bardzo szerokie, ogarnia każdy układ elementów, który można 

zobiektywizować, czyli ująć jako „przedmiot”. Ze stanem wiąże się pojęcie dyspozycji; Według 
Kotarbińskiego „Dyspozycja danego przedmiotu do danego zachowania się w danych warunkach” – to 
tyle, co: „układ własności danego przedmiotu, dzięki któremu przy nastaniu tych warunków zachowa się 
on w ten właśnie sposób”. „Dyspozycja do czegoś” – to zatem, innymi słowy „zdolność do czegoś””. 
(Kotarbiński, 1986, str. 321). Ujmujemy to w zdania: „Ktoś jest w stanie do czegoś”. 

4 Grecki termin dynamis ma szerokie znaczenie, jest to siła, potęga, moc, stan potencjalny, potencja, 
potencjalność, możność, możliwość, zdolność. „Termin ten oznacza zdolność do wywołania skutku w innej 
rzeczy (potentia) oraz możliwość przejścia rzeczy z jednego stanu w drugi (posibilitas), przytaczając zaś 
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dynamizmów (poziom cielesny, zmysłowy i rozumowy), a następnie ich stany. Jest to o tyle 

ważne, że - w konsekwencji - można wyróżnić trzy poziomy, na jakich zawiązują się relacje 

podmiotu i świata. 

Dynamizmy aktualizują się w określonych warunkach, czyli zmienia się stan podmiotu. 

Pojęcie „czynności” oznacza właśnie zmianę stanu podmiotu. Termin „stan” jest pojęciem 

bardzo szerokim, ogarnia każdy układ elementów, który można zobiektywizować, czyli ująć 

jako „przedmiot”. Pojęcie „stanu” obejmuje zarówno dynamizmy podmiotu (jego 

dyspozycje), jak i czynności oraz ich wytwory. Zmiana stanu podmiotu (istoty żywej) 

wyjaśnia się jako proces przejścia od potencji (możności, możliwości, potencjalności) do 

stanu końcowego, który określa się terminem „akt” (spełnienie, urzeczywistnienie).  

O dynamizmach podmiotu można mówić, jak wspomniałem, na trzech poziomach: cielesnym, 

zmysłowym i rozumowym. Poziomy te określają trzy różne wymiary podmiotowości osoby. 

Posiada ona wymiar s o m a t y c z n y , jako podmiotowość somatyczno-reaktywna. Jest ona 

związana ze stanem organizmu. Wytworem czynności na tym poziomie są reakcje podmiotu. 

Dynamizmy zmysłowy i rozumowy są to zjawiska poza-cielesne, choć z ciałem 

nierozerwalnie związane (uwarunkowane)
5
. Wytwory tych dynamizmów określamy terminem 

„psychika”. Dynamizm z m y s ł o w y  pozwala na doznawanie relacji i na poznanie 

zmysłowe. Doznanie jest to wytwór uczynnienia sfery emotywnej (dynamizmu zmysłowego); 

jest to zmiana stanu zmysłów, która jest wytworem działania elementów sytuacji na podmiot. 

„Wrażliwość” jest to dyspozycja, a więc zdolność zmysłów do doznawania, to jest do 

odbierania określonego działania pod kątem jego wartości. Wrażliwość warunkuje 

doznawanie w ar t oś c i  działania, choć wartość ta nie od razu jest odczytana (przeżyta i 

odczuta). Analogicznie: poznanie jako przejęcie form poznawczych dopełnia się czynnością 

psychiczną, jaką jest przejęcie treści. Poznanie jest uwarunkowane „pobudliwością” 

zmysłową. 

Z kolei dynamizm r o z u m u , choć uwarunkowany czynnościami zmysłowymi, wykracza 

poza czynności zmysłowe. Rozumność jest odrębnym dynamizmem ludzkiej natury. 

Dynamizm rozumu posiada dwa aspekty (funkcje); czynność woli i intelektu. Wola jest to 

                                                                                                                                                         

słowa filozofa „potencja oznacza źródło (tj. zasadę) zmiany albo ruchu w innej rzeczy, albo w tej samej 
jako innej”, a także „zdolność do podlegania zmianom lub poruszaniu przez coś innego, albo przez siebie 
samego jako innego. (…) z pojęciem dynamis wiąże się nierozerwalnie inne, mianowicie „akt” (energia 
zastępowane też terminem entelechia). Możność i akt to dwa elementarne składniki (stany) bytu (i 
poznania); bo każdy byt jest niejako ich syntezą” (Narecki, 1994). 

5 Na konieczność jakościowego odróżniania relacji wzajemnego przyczynowania i relacji 
warunkowania wskazał T. Tomaszewski (Tomaszewski, Wstęp, 1979). 
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zdolność do kierowania sobą (władania sobą). Natomiast termin „intelekt” oznacza zdolność 

do pojmowania znaczeń i tworzenia pojęć.  

Można wskazać na dwa rodzaje zależności w obrębie dynamizmów podmiotu. Z jednej strony 

są to relacje p o z i o m e  (horyzontalne): pomiędzy poznaniem i doznaniem oraz pomiędzy 

intelektem i wolą. Z drugiej strony są to zależności pomiędzy poszczególnymi warstwami, a 

więc relacje p i o n o w e  (wertykalne).  

Po wyróżnieniu różnych czynności (aktualizacji) podmiotu trzeba wskazać na ich rozmaite 

wytwory. Wytworem czynności władania sobą jest ruchliwość ciała, którą określamy 

terminem „zachowanie”. W tym wypadku „materiałem”
6
 jest reaktywność sfery somatycznej. 

Zachowanie jest wytworem przechodnim czynności własnej woli, jaką jest zdolność do 

władania sobą. Natomiast kierunek zachowania określają wytwory czynności doznania i 

poznania. 

Dynamiczny podmiot, rozumiany tak, jak go ilustruje Model „mozaikowy”, uwarunkowany 

przez swoje relacje ze światem, jest pewnym s y s t e m e m  (Tomaszewski, 1979). System 

ten może być rozmaicie zorganizowany, w swoim całożyciowym rozwoju (Kielar-Turska, 

2000), zaś wytworem czynności organizowania siebie jest temperament i charakter 

(Jarosiewicz, 2001 a). 

W koncepcjach zmiany rozwojowej sięga się do takich zjawisk jak różnicowanie, 

uporządkowanie i integracja (Brzezińska & Trempała, 2000). Model mozaikowy ilustruje, w 

jaki sposób zjawiska dezintegracyjne (zmiana w obrębie danej warstwy spowodowana 

działaniem z zewnątrz) współistnieją ze zjawiskami integracyjnymi; integracja polega na tym, 

że zjawiska z warstwy niższej znajdują swe miejsce w obrębie zjawiska warstwy wyższej. 

Podstawą integracji jest naturalna zdolność woli do władania sobą (ciałem), wskutek czego 

pojawia się r u c h l i w o ś ć  jako wyraz tej zdolności. Jak podkreśla Andrzej Lewicki pojęcie 

zachowania „nie oznacza, jak w behawioryzmie, "reakcji" na "bodziec", lecz kierowany przez 

osobnika akt, nastawiony na realizację jakiegoś ważnego dla osobnika celu czy też na 

unikanie zagrożenia. Zachowanie jest więc "działaniem" (Szuman S., 1955, s. 13) albo 

"czynnością" (Tomaszewski T., 1963), która ma swój psychologiczny mechanizm regulujący, 

                                                 
6
 Określenie „materiał” jest terminem technicznym, zaproponowanym przez K. Twardowskiego. Określa on 

wszystko, co ulega zmienie pod wpływem czynności. W wyniku czynności woli, określonej wyżej jako władanie 

sobą, reakcje ciała stają się ruchliwością podmiotu, obserwowaną jako zachowanie.  
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ukierunkowujący zachowanie na określony cel i decydujący o strukturze, energii i rytmie 

czynności" (Lewicki, 1978, str. 16).  

Cztery sposoby istnienia podmiotu 

W modelu dynamiczno-egzystencjalnym wyróżniam cztery różne e g z y s t e n c j e  

dynamicznego podmiotu, czyli różne sposoby jego istnienia. 
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Rysunek 3: Model dynamiczno-egzystencjalny 

W powyższym modelu człowiek jest rozumiany jako zorganizowana struktura, jako systemem 

w obrębie większego systemu, jakim jest świat, w którym podmiot uczestniczy 

(Tomaszewski, 1984). Można w nim wyróżnić relacje człowiek – świat, oraz relacje 

wewnątrzpodmiotowe. Relacje człowiek – świat są doznawane, a następnie przeżywane oraz 

poznawane (uprzedmiotawiane). Natomiast „zachowanie” jest aktywną „odpowiedzią” na 

sytuację. 

Ilustrując w modelu dane empirycznie sposoby istnienie podmiotu odróżniam na dwóch 

osiach zjawiska podmiotowe i przedmiotowe, oraz materialne (cielesne) i niematerialne. 

Pozwala to na wskazanie czterech różnych aspektów ludzkiej egzystencji. Przyjmuję, iż to, co 

określamy jako „podmiotowe” jest genetycznie związane z doznaniem i przeżyciem 
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doznawanych relacji ze światem (upodmiotowienie), zaś zjawiska „przedmiotowe” bazują na 

treściach obiektywnego, tj. przedmiotowego poznania. 

Zjawiska materialne i przedmiotowe powstają na drodze obiektywizacji, która polega na 

ujęciu t r e ś c i  tego, „co” działa na zmysły i „co” jest doznawane. Wytworem poznania są 

przedstawienia poznawcze (Twardowski, 1965 a), czyli i n f o r m a c j e . Trwałym 

wytworem poznania jest stan wiedzy. Przedstawienia poznawcze
7
 są też dane w postaci 

niematerialnej i przedmiotowej, jako umysłowe obrazy rzeczywistości, jako wrażenia i 

wyobrażenia. Termin „umysł” oznacza w tym modelu świat odzwierciedlonych 

(zinternalizowanych) treści i ich znaczeń. Są to znaczenia rzeczy, relacji między nimi, jak i 

znaczenia wszelkich przedmiotów, które mogą być pomyślane, a więc tworzone umysłowo 

(wytwory formalne).  

Zjawiska podmiotowe i niematerialne (tj. poza cielesne
8
), o ile są upodmiotowione, tworzą 

świadomość i jej trwałe stany zwane dążeniami
9
. Świadomość w ujęciu podmiotowym jest to 

niematerialny sposób istnienia podmiotu osobowego. Świadomość jest wytworem 

c z y n n o ś c i  p r z e ż y c i a  w a r t o ś c i , zarówno wartości doznawanych, jak i 

wartości związanych z wytworzonym obrazem siebie i świata. Jedne i drugie wartości 

określają ukierunkowanie życiowe podmiotu. Świadomość jest ujmowana w literaturze 

metaforycznie jako „strumień przeżyć” (James, 2002), jako „melodia” (Ingarden, 1987). 

Świadomość, jako wytwór, jest to s t a n  o s o b y . Stany świadomości są uwarunkowane 

stanem dynamizmów podmiotowych, ale w istocie swej wykraczają poza te dynamizmy
10

, 

gdyż są wytworem odrębnej jakościowo czynności, tj. czynności przeżycia. 

                                                 
7 Przedstawienia to jedna z trzech podstawowych klas zjawiska psychicznych, obok sądów i emocji, 

jakie wyróżnił F. Brentano. Klasa ta "obejmuje ona zarówno konkretne naoczne przedstawienia, jakich 
dostarczają nam np. zmysły, jak i najzupełniej nienaoczne pojęcia” (Brentano, 1989, str. 18). 

8 Można je określić jako „duchowe”, jak to robi np. W. James (Aronson, Wilson, & R.M., Psychologia 
społeczna. Serce i umysł), Z. Freud (Freud, 1982) i wielu innych badaczy. 

9 W refleksji teoretycznej pojawia się potrzeba >umiejscowienia< dążeń, choć – jako niematerialne 
stany świadomości - są to zjawiska z definicji pozbawione cechy rozciągłości. Nawiązując do sugestii B. 
Pascala można użyć tu terminu „serce” wskazując na pewną opozycję do „umysłu”. Grozi to jednak 
skojarzeniem z samymi emocjami. Ulegają temu autorzy „Psychologii społecznej”, którzy nadając swej 
pracy podtytuł „Serce i umysł” chcieli pokazać, iż „zachowanie społeczne jest skomplikowaną mieszaniną 
emocji i poznania. (…) Możemy podążać za tym, co nam dyktuje głowa, ale i za tym, czym kieruje się nasze 
serce. Czasem udaje się pogodzić oba dyktaty” (Aronson, Wilson, & Akert, Psychologia społeczna. Serce i 
umysł, 1997, str. XXI). W moim rozumieniu dążenia nie są emocjami, lecz – przynajmniej niektóre z nich - 
wytworem przeżycia emocji. Wydaje się, że mniej obciążonym terminem niż „serce” jest pojęcie „osoby”, 
będzie to wymagało jednak dalszych uściśleń. 

10 Nie przysługuje mu bowiem ani określone miejsce w przestrzeni, ani masa, a to są atrybuty tego, co 
cielesne (Kotarbiński, 1986). Nie są to jednak nowe byty, lecz odrębne sposoby istnienia bytu ludzkiego, 
które stwierdzamy empirycznie.  
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Istota i funkcja dążeń 

Człowiek - jako osoba - przeżywa stan swoich dynamizmów. Przeżywa stan swego ciała 

(dobre lub złe samopoczucie), a zwłaszcza stan relacji, w których jest >zanurzony< poprzez 

swoje zmysły, i które warunkują (nie przyczynują) jego proces rozwojowy. Przeżywa 

mianowicie wartość tych relacji. Dążenie jest to trwały wytwór przeżyć.  

Jaka jest funkcja dążeń w życiu człowieka? Funkcją świadomości jest orientacja w położeniu 

życiowym. Dzięki zdolności do przeżywania swej sytuacji, i zawiązaniu się trwałego 

wytworu przeżyć w postaci dążenia, człowiek - jako osoba - przeżywa swoje „położenie 

życiowe”, a nie tylko aktualną sytuację (Kulczycki, 1998). Rozmaite stany świadomości, 

określane jako nietrwałe przeżycia i trwałe pragnienia, wyjaśniają dążenie osoby do 

„osiągnięcia wysokiej jakości życia” (Tomaszewski, 1984). Jakość życia jest związana ze 

stanem świadomości, zaś kierunek dążeń, a więc cele i sposoby ich realizacji, jest określona 

przez strukturę umysłową, zwaną przez Kulczyckiego „ukierunkowaniem życiowym” (1998). 

W refleksji teoretycznej pojawia się potrzeba >umiejscowienia< dążeń, choć – jako 

niematerialne stany świadomości - są to zjawiska z definicji pozbawione cechy rozciągłości. 

Nawiązując do sugestii B. Pascala można użyć tu terminu „serce” wskazując na pewną 

opozycję do „umysłu”. Grozi to jednak skojarzeniem z samymi emocjami. Ulegają temu 

autorzy „Psychologii społecznej”, którzy nadając swej pracy podtytuł „Serce i umysł” chcieli 

pokazać, iż „zachowanie społeczne jest skomplikowaną mieszaniną emocji i poznania. (…) 

Możemy podążać za tym, co nam dyktuje głowa, ale i za tym, czym kieruje się nasze serce. 

Czasem udaje się pogodzić oba dyktaty” (Aronson, Wilson, & Akert, 1997). W moim 

rozumieniu dążenia nie są emocjami, lecz – przynajmniej niektóre z nich - wytworem 

przeżycia emocji. Wydaje się, że mniej obciążonym terminem niż „serce” jest pojęcie 

„osoby”. Osoba jest to struktura świadomościowa. Strukturę tą tworzą stany świadomości; 

stany te są to przeżycia, pragnienia (cielesne i zmysłowe) i dążenia. Są one odzwierciedlone 

umysłowo i oznaczane jako „ja” (zaimek osobowy). 

Rozwinięcie 

Znaczenie dążeń dla regulacji aktywności 

Mechanizm regulacji aktywności 

Konstrukt teoretyczny „dążenie” oddaje ukierunkowanie osoby, jako struktury 

świadomościowej, w stronę wyższej jakości życia. Do tego zaś niezbędne są korzystne relacje 
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z otoczeniem, czyli sprzyjające rozwojowi położenie życiowe. Podmiot wpływa na swoje 

relacje ze światem, czyli – jak to ujmuje M. Kulczycki – „rozwiązuje problemy życiowe” 

(Kulczycki, 1990). Jak przebiega ten proces? 

Najogólniej rzecz biorąc człowiek doznaje relacji, przeżywa je jako „problem” (stres, 

przykrość) i tak działa (dzięki zdolności do panowania sobie), aby zapewnić sobie optymalne 

położenie życiowe. Działania te uwarunkowane są umysłowym obrazem siebie i świata. 

Wpływ dążeń (stan świadomości) na obraz swego położenia życiowego związany jest z 

treściami samowiedzy. Dlatego też kluczowe znaczenie dla ekspresji dążeń ma sprawność 

samowiedzy (Kozielecki, 1986; Czerwińska-Jasiewicz, 1997). Tak, jak wiedza o sytuacji 

pozwala na ukierunkowane (umotywowane) działanie, a następnie też na twórczą transgresję, 

tak samowiedza umożliwia odzwierciedlenie siebie jako „ja”. 

Jak ilustruje to Rysunek 4, obok motywacji materialnej, związanej z treściami poznania 

(psychika) pojawiają się motywy niematerialne, które wyjaśniamy wskazując na przeżycie 

wartości i na trwałe stany świadomości. Odczuwane stany świadomości określamy mianem 

„klimatu”. 
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Rysunek 4: Mechanizmregulacji aktywności. 

Regulacja aktywności polega na zmianie doznawanych relacji (klimatu) na relacje bardziej 

optymalne, gwarantujące wyższą jakość życia. Zmianę relacji uzyskuje się poprzez 
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zachowanie (działanie), które jest s p o s o b e m  osiągania tego celu, jakim jest zmiana stanu 

podmiotu. 

Na stan samowiedzy wpływają nie tylko odczucia introspekcyjne, dzięki którym pragnienia są 

odzwierciedlane, lecz przede wszystkim sprawność refleksji. Powstający obraz siebie i świata 

jest wytworem ciągle reflektowanego odzwierciedlenia, które jest swoistą czynnością 

umysłową. Wytworem nietrwałym tych czynności są wrażenia (i wyobrażenia), zaś trwałym – 

różne obrazy rzeczywistości. Wraz z odzwierciedleniem powstaje mentalny d y s t a n s  

wobec własnych dążeń oraz margines dowolności w zachowaniu, związany z rozstrzyganiem 

i podejmowaniem decyzji. W obrębie umysłowego obrazu powstają „przedmiotowe” cele 

aktywności i sposoby ich realizacji. 

Ponieważ geneza przedstawień jest dwojaka (poznanie i doznanie), zarysowuje się też 

dwojaka, co do swej genezy, motywacja. Wraz z obiektywizacją podniet otoczenia powstają 

motywy działania, zaś refleksja pozwala na przedmiotowy dystans wobec motywatorów (jest 

to dystans poznawczego „posiadania”). Możliwe staje się też tworzenie n o w y c h  

przedmiotów mentalnych, które pozwalają na transgresję, tj. na wychodzenia poza aktualne 

granice. Jest to motywacja heterostatyczna poznawcza w ujęciu Kozieleckiego (1987). 

Wyróżnia on również motywację heterostatyczną hubrystyczną, związaną z ludzkimi 

żądzami. Zachodzi istotna różnica między motywacją poznawczą, a hubrystyczną. W 

motywacji poznawczej stany pożądane pojawiają się jako wytwór upodmiotowieniem 

materialnego motywu jako celu działania. Cel jest wytworem „myślącego chcenia”. W 

motywacji hubrystycznej pragnienia są zastanym stanem podmiotu, zaś wybory dotyczą 

sposobów realizacji pragnień. Postępowanie podmiotu wyraża wówczas „dążenie do 

potwierdzenia i wzrostu własnej ważności” (Kozielecki, 1987, str. 177). Spontaniczne 

„sposoby bycia” są wynikiem wyborów, które są wyrazem „chcącego myślenia”, a więc 

myślenia przenikniętego stanem pragnień. 

Podmiot, istniejący mentalnie jako odzwierciedlony „przedmiot”
11

, może być modyfikowany; 

jest to istota t w ó r c z o ś c i  m o r a l n e j . Nie sprowadza się ona jedynie do transgresji. 

Jako wytwór twórczości powstają ideały bycia, określane jako aspiracje. "Aspiracje dotyczą 

stanów nowych, często idealnych (...) Spełnienie aspiracji oznacza przekroczenie 

dotychczasowych granic podmiotu" (Kozielecki, 1987, str. 153). Jest to przekraczanie granic 

pionowe, tj. przekraczanie siebie w postaci transcendencji. Wydaje się, w związku z 

                                                 
11

 K. Dąbrowski ukuł wyrażenie „przedmiot-podmiot-w sobie” (Dąbrowski, 1986). 
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powyższym, że należy rozgraniczyć pojęcie ambicji („mieć” więcej), w których widzimy 

transgresję poziomą, od aspiracji, w którym pojawia się transcendencja („być” bardziej). 

Ideały bycia, analogicznie jak wrażenia i wyobrażenia, pojawiają się na dwa sposoby, jako 

przejęte wzorce bycia i własne wytwory. Początkowo są to wzorce przejmowane drogą 

identyfikacji. Pojęcie identyfikacji oznacza utożsamianie się; pochodzi od łac. idem, tj. „ten 

sam”, „to samo”, oraz facio, czyli „robię”; chodzi tu zwłaszcza o stwierdzenie tożsamości, o 

odpowiedź na pytanie: kim jestem? 

Zachowanie jako wytwór czynności podmiotu 

W języku koncepcji czynności i wytworów - zachowanie jest nietrwałym wytworem 

czynności woli, którą określiliśmy mianem „panowania sobie”. Jest to aspekt materialny 

zachowania. Aspekt formalny określony jest przez umysłowe „przedmioty”, to jest cele i 

sposoby ich osiągania. Natomiast specyfika powstających celów wyjaśnia się przez 

mechanizm ukierunkowujący zachowania, czyli przez motywację. 

Motywacja ma zasadnicze znaczenie dla zachowania. Motywem jest to, co „porusza” wolę i 

ukierunkowuje ją. Nie tylko rzeczy ukierunkowują zachowanie. Motywacja zwykle wiąże się 

to z ludzkimi potrzebami. Jak je rozumieć? J. Nuttin pisze, że "potrzeba jest dla nas w 

znacznie większej mierze koniecznością pewnych form k o n t a k t u  ze środowiskiem 

p o p r z e z  z a c h o w a n i e  niż stanem wewnątrzustrojowym. (…) przedmiotem potrzeby 

są stosunki między organizmem a środowiskiem: potrzeba stanowi siłę, która dąży do 

ustanowienia czy podtrzymania określonej struktury tego typu relacji. W punkcie wyjścia 

potrzeba nie ma zwykle konkretnego przedmiotu, a jest dążeniem do znalezienia typu 

włączenia się w świat, tj. kontaktu z przedmiotem przez zachowanie się - kontaktu, który 

ustanowi relację wymaganą dla należytego funkcjonowania psychiki" (Nuttin, 1968, strony 

277-258). Jest to r e l a c y j n e  rozumienie potrzeb: potrzeba to pewien stosunek, czyli 

relacja ze światem.  

Potrzeba (relacja) może zawiązać się na trzech poziomach dynamizmów: zob. Rysunek 2, str. 

8. Na poziomie o r g a n i z m u  potrzeba jest to „stan organizmu wywołany brakiem czegoś, 

co jest dla niego ważne, a niekiedy bezwarunkowo konieczne do istnienia, rozwoju i 

normalnego funkcjonowania” (Gerstman, 1986, str. 21), np. pokarm. Na poziomie 

z m y s ł ó w  potrzebą jest to sytuacja, która jest doznawana i poznawana zmysłowo. Dlatego 

Nuttin podaje, że w procesie zachowania się "staje się jasna zasadnicza i aktywna rola świata, 

gdy uświadomimy sobie, że stanowi on t r e ś ć  procesów psychicznych: jako 

"wartościowości" dynamicznych interakcji i jako "przedmioty" wszelkiej czynności 
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percepcyjnej czy poznawczej" (Nuttin, 1968, str. 241). Innymi słowy człowiekowi potrzebne 

są „wartości” i „obiekty”, co dalej rozwiniemy. W końcu na poziomie r o z u m o w e j  

refleksji człowiek >potrzebuje< mieć jasne przedstawienie świata („mapę poznawczą”), czyli 

wiedzę i samowiedzę, gdyż na bazie tego przedstawienia powstają „przedmioty” umysłowe, 

czyli własne cele i sposoby ich osiągania. Jest to aktywność na poziomie osobowości. Na tym 

poziomie osoba jest s k ł o n n a  określać pewne relacja jako w a ż n e  dla siebie. „Możemy 

powiedzieć – pisze Nuttin - że osobowość ma p o t r z e b ę  pewnych form czy typów 

wzajemnego oddziaływania ze swoim środowiskiem. Powiedzenie, że osobowość 

p o t r z e b u j e  pewnego typu stosunków wyraża jedynie poczynione już spostrzeżenie, że 

funkcjonuje ona źle, a może nawet ulec psychicznej zagładzie, jeżeli ten typ stosunków nie 

zostanie nawiązany” (1968, str. 258). W takim właśnie znaczeniu używamy pojęcia 

„skłonność”; jest to cecha osoby: osoba jest skłonna wybrać pewne relacje ze światem 

zawodowym jako o d p o w i e n i e  dla siebie, czyli wartościowe. 

Rozwój i warunkujące go relacje: klimat i kultura 

Rozwój, rozumiany jako ukierunkowana zmiana stanu podmiotu, wyraża się m.in. w zmianie 

zachowania. Zachowanie jest wytworem czynności podmiotu, który kieruje sobą w oparciu o 

własne cele i sposoby ich osiągania. Cele te są związane z relacjami, jakie zawiązują się 

pomiędzy podmiotem, z jego otoczeniem.  

Rozwojowa zmiana stanu może dotyczyć każdego z czterech wyróżnionych elementów 

(Rysunek 3, str. 11): dynamizmów podmiotowych, wiedzy (samowiedzy), świadomości 

(pragnień i dążeń) oraz obrazu siebie i świata. Rozwój jest nie tylko zmianą tych elementów, 

ale – przede wszystkim – zmianą o r g a n i z a c j i  tak ujmowanego s y s t e m u . Zmiana ta 

jest uwarunkowana relacjami ze światem. Relacje te są przedmiotem diagnozy w 

Obrazkowym Teście Zawodów M. Achtnicha (Achtnich, 2010; Jarosiewicz, 2012). Chodzi o 

ustalenie, w jakich relacjach jest skłonna funkcjonować dana osoba.  



© Henryk Jarosiewicz „Diagnoza dążeń zawodowych” 
 

18 | S t r o n a  

 

UMYSŁ

obraz

„Ja” – „Świat”

ŚWIADOMOŚĆ

(jakość życia)

PSYCHIKA

(Wiedza)

DYNAMIZM

(doznania 

i zachowanie)

poznanie

czucie

u
p

o
d

m
io

to
w

ie
n

ie

p
rz

e
ż
y
c
ie

o
d

z
w

ie
rc

ie
d

le
n

ie

k.2.2 uczucia

naturalne i sztuczne

k.2.4 twórczość: 

cele

k.1.2.2 doznania

sytuacji (wychowanie)

k.1.3.2 doznania

władzy 

(samowychowanie)

k.1.1.doznania

bodźców
k.1.2.1doznania

dotykowe

k.1.3.1 doznania

międzyosobowe

re
fl
e

k
s
ja

z
n

a
c
z
e

n
ia

 

Rysunek 5: Klimat i kultura 

Relacje te dzielą się na dwie kategorie, różne jakościowo. Są to relacje, w których dana osoba 

doznaje wartości (oznaczone jako k.1) oraz relacje, w których chce działać (kategoria k.2); 

zob. Rysunek 5. Pierwsze z nich składają się na odczuwany klimat, zaś drugie określają 

kulturę danej osoby, rozumianą jako preferowany styl zachowana się. Są to relacje 

jakościowo odmienne. 

Jak podkreśla T. Tomaszewski „stosunki zachodzące między elementami środowiska (…) 

różnią się między sobą także j a k o ś c i o w o . Ogromna różnorodność tych stosunków daje 

się sprowadzić do dwóch podstawowych rodzajów: są to stosunki wzajemnego oddziaływania 

(interakcji) i stosunki wzajemnej zależności, inaczej mówiąc poszczególne elementy 

środowiska są wobec siebie nawzajem przyczynami i warunkami.” (Tomaszewski, 1979, str. 

14) Zauważa też, iż „niektórzy teoretycy proponują pominięcie jakościowego charakteru 

stosunków zachodzących między człowiekiem, a otoczeniem i uwzględnienie tylko ich 

aspektu ilościowego, głównie w postaci zależności statystycznych. Ilościowe ujmowanie 

stosunków między człowiekiem a jego otoczeniem ma niewątpliwie duże znaczenie dla 

rozwoju psychologii naukowej, jednakże tylko wtedy, gdy jego podstawą jest analiza 

jakościowa” (jw.). 
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Z punktu widzenia rozwoju zainteresują nas zwłaszcza relacje wzajemnej zależności. T. 

Tomaszewski charakteryzuje je następująco: „Stosunki wzajemnej zależności mają charakter 

funkcjonalny i polegają na tym, że życie i działalność człowieka może przebiegać normalnie 

tylko przy istnieniu określonych elementów otoczenia i przy określonych ich stanach i 

związkach.” (j.w.) Są to zasadnicze kategorie pojęciowe: „stany” określonych systemów, 

również systemów żywych oraz „relacje” - w nich i pomiędzy nimi. Rozwój to właśnie 

zmiana określonych stanów uwarunkowana relacjami „ja” – „świat”. „Na przykład – podaje 

Tomaszewski - człowiek może żyć i pracować tylko w określonej temperaturze otoczenia, 

przy określonym ciśnieniu, przy określonym składzie atmosfery, przy stałym dopływie 

pożywienia, przy określonej pomocy i opiece ze strony innych ludzi itp. I odwrotnie, istnienie 

niektórych elementów otoczenia zależy od określonej działalności ludzi, a nawet samej ich 

obecności. W tych przypadkach, inne elementy otoczenia nie są przyczyną życia i 

działalności człowieka, ale ich warunkiem” (Tomaszewski, 1984, strony 14-15). Relacje 

doznawane jako wartościowe składają się na klimat, w jakim dana osoba pragnie pracować. 

Osobowość zawodowa jest to struktura ważnych dla danej osoby relacji, które odzwierciedla 

ona w swoim „obrazie” rzeczywistości. Relacje te dotyczą trzech poziomów czynności 

dynamicznych: czynności na poziomie o r g a n i z m u , na poziomie życia 

z m y s ł o w e g o  i u m y s ł o w e g o . Są one dane empirycznie, jako „ja” cielesne, „ja” 

społeczne i „ja” duchowe (James, 2002). 

Na poziomie organizmu jako relacje zależności odzwierciedlają się (intuicyjnie) doznania 

związane ze stanami organizmu (k.1.1). Wyrazem radzenia sobie z naruszoną homeostazą są 

relacje instrumentalne, które składają się na „ruchliwość” (k.2.1); jest to temperament. 

Poziom zmysłów to relacje zależności, związane z doznaniami zmysłowymi sytuacji (k.1.2.1 

oraz k.1.2.2). Aktywną „odpowiedzią” podmiotu na negatywne przeżycia z tym związane jest 

„działalność” kierowana „uczuciowością”, bądź też uczuciami spontanicznymi, bądź to 

„sztucznymi”, związanymi z zasadami, jakie obowiązują w pracy. Wytworem tych czynności 

jest określone zachowanie się w sytuacji, czyli sprawność sytuacyjna (charakter). W 

organizacji mówimy o „kulturze organizacyjnej”. 

Natomiast na poziomie orientacji abstrakcyjnej mamy relacje zależności związane z 

doznaniem innych osób i organizacji (k.1.3.1, oraz k.1.3.2). Relacje instrumentalne na tym 

poziomie to „działalność” kierowana własną „twórczością” (k.2.4), zarówno twórczością 

moralną (ideały bycia) jak i twórczością techniczną (ideały posiadania). 
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Rozwój w kierunku kompetencji 

Sprawność zachowania 

Pojęcie sprawności 

W dążeniu do poprawy swojego położenia życiowego osoba podejmuje aktywność, której 

wyrazem zewnętrznym jest jej kultura, rozumiana jako sposób zachowania się. Na kulturę 

składają się tworzenie p r o g r a m ó w  osiągania celów i ich realizacja. jak podaje Kulczycki 

„programy powinny zbierać przewidywane wysiłki człowieka w dobrze ułożoną c a ł o ś ć  i 

umożliwić mu e k o n o m i c z n e  i h a r m o n i j n e  osiągnięcie celu w danych warunkach” 

(1990, str. 23). Przede wszystkim powinny być a d e k w a t n e  do warunków otoczenia i 

z g o d n e  z właściwościami podmiotu. Zaniedbanie jednego w tych wymagań powoduje, że 

realizacja jest niesprawna. W zarządzaniu nazywamy to fazą preparacji działania.  

Po niej następuje faza realizacji, poprzedzona często ćwiczeniami, a więc zachowaniami, 

których wytworem jest gotowość do działania. Są to tzw. procesy „organizowania siebie” 

(Kulczycki, 1990, str. 17). W wyniku ćwiczenia niezbędne czynności są odpowiednio 

u p o r z ą d k o w a n e  i tworzą c a ł o ś c i o w ą  s t r u k t u r ę .  

Zarówno w fazie przygotowania, jak w samej realizacji, która wiąże się z pokonywaniem 

rozmaitych przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia celu, mówimy o sprawności 

realizacji. Miary sprawności to e k o n o m i c z n o ś ć , e l a s t y c z n o ś ć  i 

p r z e w i d y w a n i e  s k u t k ó w  u b o c z n y c h  realizacji. Najkrócej mówiąc 

„realizacja programu powinna przynosić jak najwięcej korzyści, a jak najmniej obciążeń i 

strat” (Kulczycki, 1990, str. 25). Sprawność jest to względnie trwały wytwór sprawnego 

działania. Funkcją sprawności jest optymalne wykorzystanie własnego potencjału (talentów) 

w danych warunkach zewnętrznych. 

Wraz z czynnościami ćwiczenia, a potem realizacji, jako ich skutek nieprzechodni, następuje 

rozwój osoby. Rozwój rozumiemy tu jako ukierunkowaną zmianę stanu tej organizacji, jaką 

jest człowiek. W wyniku tego staje się on sprawny, to jest dysponuje użytecznymi nawykami 

(James, 2002). Na przykład: posiadanie nawyku prowadzenia samochodu. Nawyki stają się 

programami działania również w podobnych sytuacjach problemowych (sprawność 

prowadzenia samochodu ze skrzynią biegów można łatwo przenieść na samochód ze skrzynią 

automatyczną). 

Tzw. „zmianę rozwojową” można obiektywizować. Obiektywizacja ujmuje dwa aspekty 

organizacji psychicznej: aspekt podmiotowy, związany z doznaniami i przeżyciami, jak i 
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aspekt przedmiotowy, który obejmuje poznanie oraz stany umysłowe. W aspekcie 

podmiotowym kultura jest „sposobem” zapewnienia sobie optymalnych relacji ze światem 

(zachowania takie określamy terminem „radzenia sobie” z problemami), czego wytworem jest 

podniesieniu jakości życia osoby. W tym aspekcie zasadnicze znaczenia ma s p ó j n o ś ć  

celów i sposobów ich realizacji. Natomiast w aspekcie przedmiotowym kultura jest 

„sposobem” realizacji zadań, jakie przynosi sytuacja. Wytworem jest zmiana materialnych 

aspektów sytuacji. Tutaj znaczenie ma a d e k w a t n o ś ć  podejmowanych zadań w relacji 

do wymagań sytuacji. Sprawność i warunkujące ją nawyki (dyspozycje, zdolności) to 

>miary< psychologiczne tej organizacji, jaką stanowi człowiek, jego cechy rozwojowe. 

Uwarunkowania sprawności 

M. Kulczycki wskazał na cztery grupy warunków, od których zależy sprawność zachowania: 

wiadomości, umiejętności (techniki), pozytywne nastawienie oraz gotowość. Odpowiadają 

one czterem – wyróżnionym wcześniej (Rysunek 3) - sposobom istnienie podmiotu.  

Pierwszym warunkiem sprawności są odpowiednie wiadomości
12

. Warunkują one motywację, 

a tym samym podejmowanie zachowań, które pozwalają na sprawne wykonywanie 

określonych zadań. Określa się je przez pomiar wiedzy z danego obszaru, lub też przez 

badanie zainteresowań zawodowych, które są z nim związane, jak to czynił J. Holland (Nosal, 

Piskorz, & Świątnicki, 1998). Umiejętności
13

 są to techniki skutecznego działania na danym 

obszarze.  

Specjalną grupę wiadomości i umiejętności stanowią te, które są związane z radzeniem sobie 

z problemami; są one uwarunkowane samowiedzą. Na przykład wiedza o potrzebach 

zdrowotnych i umiejętności dbania o swoje zdrowie (nawyki higieniczne). 

Nabyte wiadomości i umiejętności składają się na sprawność działania. Nie zawsze jednak 

korzysta się z posiadanych sprawności. Sprawność jest wytworem, który osoba ma do 

dyspozycji, kiedy tylko zechce, a nie zawsze przecież chce ona użyć swych możliwości 

działania. Powstaje pytania, co jeszcze warunkuje sprawność? Jest to pytanie o dyspozycje 

g ł ę b s z e , niż tylko wiedza (samowiedza) i umiejętności.  

                                                 
12 Chodzi o „użyteczne wiadomości o określonym obszarze rzeczywistości, do którego rozwiązanie 

problemu należy. Wiadomości te muszą mieć taką strukturę, aby można się było nimi swobodnie 
posługiwać” (Kulczycki, 1985, str. 11). 

13 Jest to „odpowiednio uporządkowany repertuar wymaganych technik skutecznego działania w tym 
obszarze” (Kulczycki, 1985, str. 11). 
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Obserwacja wskazuje na to, że nie wszystko lubimy robić, pewne zachowania bardziej nam 

odpowiadają. Zjawisko „odpowiadania” związne jest z tym, jak dana osoba odzwierciedla 

siebie, swoje wartości i możliwości ich realizacji. Zacznijmy od wartości.  

Wartość jest to swoista relacja; relacja odpowiadania czegoś, komuś, z uwagi na coś. Można 

mówić o wartościach na poziomie emocjonalnym (temperament), charakterologicznym i na 

poziomie osobowości. Wyróżniam cztery kategorie relacyjnie rozumianych wartości: relacje 

do rzeczy, relacje do osób, relacje wewnętrzne - do własnych pragnień i relacje refleksyjne 

(formalne) - do przedstawień umysłowych (potocznie nazywa się je relacjami do „danych”); 

zob. Rysunek 6, str. 23. Preferencja w zakresie określonych wartości powoduje, że posiadamy 

gotowość do działania w danym otoczeniu. Gotowość
14

 uwarunkowana jest przez strukturę 

dążeń. Ma ona dwa wymiary: passio i actio. W wymiarze passio osoba gotowa jest pasywnie 

„być” w klimacie, który jej odpowiada. W wymiarze actio jest ona skłonna aktywnie rozwijać 

określone zachowania, czyli kulturę, w celu uzyskania pożadanych relacji. Prosty przykład, 

zaczerpnięty z Małego Księcia Saint-Exupery’ego: osoba pragnąca być w centrum 

zainteresowania może oczekiwać, aż pojawi się ktoś, kto obdaruje ją pochwałami („bo próżni 

słyszą tylko pochwały”), lub tak się zachowywać (np. atrakcyjnie się ubierać), aby zwrócić na 

siebie uwagę, aby ją „przykuć” do siebie. 

Dlatego wcześniej wyróżniliśmy wartości, które zaspokajają nasze potrzeby, są to relacje 

zależności, oraz wartości, które warunkują działanie (relacje instrumentalne). Relacje te 

tworzą dwa rodzaje motywacji: niematerialną i materialne.  

                                                 
14 Nie wystarczy wiedzieć i umieć. Konieczny jest „wysoki poziom gotowości do aktualizowania 

potrzebnych technik postępowania i wiadomości, w określonym miejscu i czasie” (Kulczycki, 1985, str. 
11). 
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Rysunek 6: Typowe relacje warunkujące aktywność 

Na rysunki przedstawiam trzy grupy warunków, które wyjaśniają aktywność. Na osi 

pionowej: wola jako aspekt m a t e r i a l n y  (dynamiczny) i przedstawienia umysłowe, które 

określają kierunek (aspekt f o r m a l n y ). Ponadto poszczególne ćwiartki ilustrują cztery 

rodzaje relacji jako aspekt u k i e r u n k o w u j ą c y  (motywacja) i cztery rodzaje czynności: 

poznanie, doznanie, odczucie i refleksję (Rysunek 7). 

W ujęciu Twardowskiego czynności i ich wytwory tworzą swoistą c a ł o ś ć , mechanizm 

ludzkiej aktywności. Jest to proces: wartości – jako motywacja - warunkują czynności, te zaś 

wyrażają się w wytworach. Należy podkreślić, że motywacja nie jest jeszcze zachowaniem. 

Zachowanie jest wytworem czynności woli. Wola jest „poruszona” motywami, a więc 

wartościami, które stanowią potencjalne cele aktywności, ale zachowanie jest inicjowane 

przez dostępne możliwości, które stają się sposobami realizacji celów. Dopiero decyzja 

powoduje, że wartość staje się celem, zaś pewne czynności, którymi dysponuje osoba, 

sposobem realizacji.  

Można wyróżnić cztery kategorie czynności. Są to (1) czynności poznania, których wytworem 

wewnętrznym są postrzeżenia i zadania, jakie niesie sytuacja, (2) doznawanie osób, którego 

wytworem wewnętrznym jest przeżycie wartości relacji społecznych i podjęcie zachowań 

społecznych, (3) odczuwanie pragnień, którego wytworem wewnętrznym jest wyobrażenie 

własnego działania (stan „ego”) i (4) czynności refleksyjnego myślenia, których wytworem 

wewnętrznym są znaczenia i obrazy świata. Są to wytwory wewnętrzne, które stanowią 
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strukturę możliwości. Niektórzy teoretycy ujmują zachowanie jako układ wartości i 

możliwości. 

 

„Umacnianie” siebie 
(posiadanie siebie)

•8 Odczucia dążeń: klimat i 
kultura

•9 Skłonności do wyboru celu i 
sposobu

Kierowanie sobą
(panowanie sobie)

•10 Odzwierciedlenie: treści i 
odczuć

•11 Znaczenia sytuacji i pragnień
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Zmiany w sobie: dezintegracja 
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•2 Doznanie relacji: 
„poszerzanie” siebie 
(wzruszenie)

•3 Przeżycie: „przekraczanie” 
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Rysunek 7: Wartości i czynności warunkujące zachowanie 

 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że ćwiartka I i II w Modelu, tj. poznanie i doznanie, są 

b e z p o ś r e d n i o  związane z zachowaniem. Natomiast wytwory czynności ćwiartki III i 

IV – p o ś r e d n i o ; odczucia i refleksja tylko przygotowują do podjęcia działania.  

W swojej aktywności na rynku pracy dana osoba znajduje się w różnych relacjach ze światem 

i mogłaby elastycznie wybierać różne wartości (relacje) i różne sposoby bycia w tych 

relacjach. Jednak z uwagi na nabyte przygotowanie (nawyki) pojawia się preferencja 

określonych wartości oraz pewnych możliwości. Jest to związane z jej obrazem siebie i świata 

(Kulczycki, 1990). Dlatego też dana osoba ma pozytywne lub negatywne nastawienie
15

 do 

podejmowania określonych czynności i do związanych z tymi czynnościami wartości 

(„problemów”). Jest to zwykle wynikiem przeżycia efektów własnego działania. Jeśli na 

                                                 
15 W sytuacjach decyzyjnych konieczne jest „pozytywne nastawienie do własnych możliwości 

rozwijania czynności koniecznych do rozwiązania danego problemu i do niego samego” (Kulczycki, 1985, 
str. 11). 
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przykład ktoś bardzo pragnie być docenionym i podejmuje zachowania, aby się „pokazać”, 

które są źle ocenione przez otoczenie, to następuje „zrażenie się” do danej aktywności 

(wyuczona bezradność).  

Utrwalone preferencje, zarówno co do wartości, jak i możliwości, można określić poprzez 

diagnozę temperamentu, charakteru i skłonności zawodowych. Można przewidywać, jak dalej 

pokażę, że posiadanie określonej struktury dyspozycji sprzyja aktywności zawodowej, 

zarówno w działalności własnej, jak i w pracy zleconej, na określonych stanowiskach pracy.  

Struktura aktywności 

Harmonia i elastyczność 

W diagnozie skłonności zawodowych mogą pojawić się różne konfiguracje celów (wartości) i 

sposobów ich realizacji (możliwości). Struktura dyspozycji może być harmonijna i 

elastyczna, lub typowa, tj. charakterystyczna dla danej osoby. Struktury typowe są mało 

elastyczne. Jeśli struktura ta staje się bardzo typowa, a więc dana osoba posiada jednostronne 

wiadomości i umiejętności, to może ona sprawnie funkcjonować jedynie na stanowiskach 

pracy z g o d n y c h  z jej dyspozycjami. Natomiast osoby harmonijne i elastyczne są w stanie 

dostosować się do zmiennych warunków otoczenia. Jedna i druga sytuacja ma swoje zalety i 

wady. Zaletą osób typowych jest to, iż ich dyspozycje pozwalają im osiągać bardzo dobre 

wyniki na stanowiskach, które im odpowiadają.  

Inną kwestią jest rokowanie co do m o ż l i w o ś c i  z m i a n y  w strukture aktywności. Jest 

ona uwarunkowana t r w a ł o ś c i ą  głębszych dyspozycji, a więc gotowości oraz 

pozytywnego nastawienia do swoich możliwości działania, w takich, a nie innych relacjach. 

Jeśli zatem dla kogoś - z uwagi na jego doświadczenie życiowe - bardzo ważne są pewne 

relacje, to należy raczej oprzeć się na tych dyspozycjach, niż je zmieniać.  

Analiza struktury dyspozycji prowadzi nas do analizy ról zawodowych, a następnie do 

dyskusji: zgodności posiadanych sprawności z własnymi potrzebami i ich adekwatności do 

sytuacji zawodowej. 

Typowe role zawodowe 

Można wyróżnić cztery t y p y  a k t y w n o ś c i , w których ma miejsce pełna spójność 

celów i sposobów. Typ Działacza (Rysunek 7, str. 24) to osoba, która w relacji do rzeczy 

poznaje je i podejmuje działania zmiany rzeczy. Typ Społeczny, który doznaje relacji do 

osób, a doznania te wpływają na jego aktywność; komunikuje się on z nimi i podejmuje 



© Henryk Jarosiewicz „Diagnoza dążeń zawodowych” 
 

26 | S t r o n a  

 

współpracę. Typ Twórczy odczuwa swe dążenia i tworzy takie stany siebie (cele, ideały ego), 

które ma zamiar osiągnąć. Typ Kierownika na bazie przedstawień formalnych siebie i świata 

(umysłowych obrazów świata) sam konstruuje swoje wartości życiowe i ukierukowuje siebie 

i innych na osiąganie wyższej jakości życia.  

Podmiotowa zgodność 

Oczywiście istnieją inne konfiguracje relacji (celów) i podejmowanych czynności 

(sposobów), w których brak p e ł n e j  spójności celów i sposobów. Prowadzi to do 

wykształcenia się specyficznych typów zawodowych, w których wypracowana kultura 

odbiega od pożądanego klimatu.  

Jeśli ktoś preferuje relacje do rzeczy (klimat), zaś wypracował sobie pozytywne nastawienie 

do swoich możliwości poznawawania innych i oddziaływania na nich (kultura), lecz bez 

doznawania wartości osoby, to jest to typ Negocjatora. Jest to typ twardego „aktora”: kultura 

rozwijana jest w klimacie „rzeczowym”. Natomiast przeciwnie, jeśli osoba preferuje relacje 

między osobowe, doznaje ich wartości (klimat), lecz wypracował sobie pozytywne 

nastawienie do swoich możliwości poznania rzeczy i nabywania umiejętności technicznych 

(kultura), to będzie to typ Instruktora. Jest to typ wrażliwego „realizatora”: kultura techniczna 

(rzeczowa) rozwijana w klimacie społecznym. 

W takich sytuacjach można mówić o brakach sprawności zachowania. Są one związane 

zarówno z brakiem adekwatnej motywacji, jak i energetyki zachowania.  

W pierwszym przypadku osoba pobudliwa, a więc łatwo podniecająca się rzeczami, nie 

podejmuje zadań w relacji do rzeczy, lecz działania w relacjach społecznych. Ponieważ osoba 

taka nie lubi „ciepłego” klimatu doznań, związanego w relacjami do osób, mamy do czynienia 

z brakiem motywacji niematerialnej, adekwatnej dla zachowań społecznych: zadania te 

wykonuje się dla zaspokojenia własnych potrzeb, lub są to zadania zlecone przez innych. 

Podobnie w drugim wypadku; osoba, która przeżywa swoje cele w relacjach społecznych 

(klimat), nie podejmuje zachowań społecznych (komunikacja), lecz rozwija nieadekwatne 

sposoby. Ale i tutaj, ponieważ osoba taka nie lubi klimatu związanego w relacjami do rzeczy, 

mamy do czynienia z brakiem naturalnej motywacji materialnej potrzebnej do realizacji zadań 

technicznych. Zadania te wykonuje się jedynie dla innych. 

Specyfika motywacji przekłada się na aspekt energetyczny zachowań. Typ pobudliwego 

Negocjatora może mieć problemy ze spożytkowaniem swej energii, co może negatywnie 
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wpływać na zachowania społeczne („zapalczywość”). Natomiast typ wrażliwego Instruktora 

może cierpieć na braki „napędu” w działaniach technicznych.  

Adekwatność sposobów działania 

Obok sprawności działania należy rozważyć adekwatność sposobów działania do 

obiektywnych wymagań sytuacji. Wiąże się z tym kwestia s k u t e c z n o ś c i  

podejmowanych działań. Dotyczy to osób z tzw. „mocnym charakterem”. Osoby takie nabyły 

pewnych sprawności i mają trudność ze zmianą nawyków zachowania się. Są mało 

elastyczne. Przyczną takiego stanu rzeczy jest pozytywne nastawienie do określonych 

czynności. Na przykład osoba, która wypracowała sobie styl bycia charakterystyczny dla 

twórczego Podmiotu niechętnie dostosowuje się do wymagań miejsca pracy. Zaniedbuje więc 

swoje obowiązki na rzecz kreatywnych działań. 

Zaburzenie zachowania 

Pozostaje jeszcze jedna grupa osób, w której nie tylko brak jest pełnej zgodności celów i 

sposobów (bądź też występuje brak adekwatności sposobów działania do sytuacji), ale 

występuje zupełny brak własnych celów, lub zupełny brak sposobów. Dochodzi wtedy do 

zaburzeń zachowania.  

W pierwszym wypadku mówimy o z e w n ą t r z s t e r o w n o ś c i , ponieważ brak jest 

w ł a s n y c h  celów. Osoba jest oderwana od swoich aktualnych potrzeb (pożądanego 

klimatu). Rozwijane sposoby zachowania są związane z motywacją z e w n ę t r z n ą , 

materialną bądź zadaniową. Prostym przykładem jest dziecko w wieku szkolnym, które 

przeżywa relacje z matką i nie wchodzi w relacje z grupą klasową. Zadania, jakie przynosi 

sytuacja szkolna, są realizowane bez odpowieniej motywacji wewnętrznej. 

W pracy zarobkowej jest to sytuacja częsta. Pracownik wykonuje swoje obowiązki z 

motywacji płacowej (materialnej), zaś własne cele realizuje w inny sposób (w życiu 

osobistym, w rozwijanym hooby itd.). O zaburzeniu zachowania moglibyśmy mówić 

wówczas, gdyby pojawiły się oczekiwania, że w sytuacji pracy zostaną zaspokojone potrzeby 

osobiste. Niespełnienie oczekiwań powoduje utratę gotowości do pracy. 

Drugim zaburzeniem jest brak sposobów realizacji celów. Jest to sytuacja, w której brak jest 

wiadomości i umiejętności, bądź też nie są one wykorzystywane. Osoba taka zamyka się w 

świecie swoich potrzeb i pragnień, których nie realizuje. Grozi to zaburzeniami nerwicowymi, 

a nawet wyobcowaniem. Przyczyn może być kilka. Jak pisze Kulczycki „dana osoba nie 

nauczyła się wskutek specyficznych sytuacji życiowych pewnych czynności lub ich układów 
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albo nauczyła się, ale nie chce się jej posługiwać nimi, albo też posiada w swoim repertuarze 

określone sposoby, ale nie może ich zaktualizować lub konkretne warunki zewnętrzne 

przeszkadzają jej w uruchomieniu własnych umiejętności” (Kulczycki, 1985, str. 10). Brak 

sposobów bycia jest przeszkodą w realizacji własnych celów. Niektóre z tych przeszkód są 

łatwiejsze do usunięcia (brak umiejętności), inne – „nie chce”, „nie może” - wymagaja 

głębszej analizy, gdyż są uwarunkowane obrazem siebie i świata.  

Dlaczego ktoś „nie chce”? Jedną z przeszkód jest (1) brak pozytywnego nastawienia do 

własnych możliwości lub (2) zafiksowanie się na pewnych tylko możliwościach, które nie są 

możliwe do realizacji. Negatywne nastawienie może być wynikiem wyuczonej bezrdności. 

Czasem osoba zamyka się w świecie fantazji na temat swoich w y m y ś l o n y c h  

możliwości. Jest to wynik nieadekwatnego obrazu samego siebie. Kulczycki (1998, str. 63 i 

następne) wyróżnia cztery wadliwe obrazy. Zauważa on, że „ze względu na cechy 

t r e ś c i o w e  możemy wyróżnić obrazy położenia życiowego, które tworzone są: 

1) egocentrycznie (przez pryzmat własnej osoby); 

2) ze względu na posiadany kompleks; 

3) częściowo w oderwaniu od rzeczywistości (tzw. ludzie z polotem); 

4) całkowicie w oderwaniu od rzeczywistości (tzw. niepoprawni fantaści)” 

Obrazy takie uniemożliwiają sprawne działanie i są przyczyną kryzysów oraz załamań w 

karierze zawodowej.  

Inną przyczyną braku woli są konflikty. We wczesnym dzieciństwie dochodzi do konfliktów 

w wyborze motywów, które ukierunkowują wolę, na co zwraca uwagę np. A. Adler (Adler, 

1986). Jest to konflikt między uczestnictwem we wspólnocie
16

, a walką o niezależność, która 

prowadzi do utraty zmysłu wspólnotowego (common sense), a nawet do ukierunkowania 

przeciwko wspólnocie (charaktery aspołeczne). Konflikt ten pogłębia się w okresie dorastania 

i wczesnej dorosłości, co analizuję dalej (str. 34). Brak właściwego rozwiązania tych 

konfliktów prowadzi do zaburzeń w karierze zawodowej, z uwagi na brak zdolności do 

pogodzenia funkcjonowania w relacjach zależności wobec osób sprawujących władzę w 

organizacji z dążeniem do niezależności.  

                                                 
16 Stąd też Adler zwraca uwagę na strukturę wspólnoty rodzinnej, zwłaszcza na specyfikę relacji z 

rodzicami (poczucie bycia kochanym), oraz na miejsce w grupie braci i sióstr związane z wiekiem 
(starszeństwo) i pełnioną tam rolę. Określa to pierwsze położenie życiowe i jakość życia; wiąże się z tym 
oczekiwanie pewnego klimatu w późniejszych relacjach życiowych.  
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Pojawiają się też sytuacje, w których osoba chce, ale nie może posłużyć się swoimi 

sprawnościami. Jest to utrata gotowości do działania, związana bądź to ze stanem 

dynamizmów (emocje, wola), bądź to z negatywnymi przeżyciami. W jednym i drugim 

przypadku jest to związane z d o z n a n i e m  aktualnej sytuacji. Jeśli na przykład dana osoba 

przywykła działać w sytuacji doznawania relacji społecznych, to brak tych doznań powoduje, 

że traci ona motywację do działania. Jest to związane z wczesnymi uwarunkowaniami 

sprawności w postaci nabytego temperamentu i charakteru. 

W związku z tymi uwarunkowaniami Kulczycki wskazuje tu na tzw. warunki niespecyficzne, 

a więc związane nie tyle z pracą zawodową, co z pierwszymi doświadczenimi bycia w 

świecie. Są to (1) wytrzymałość fizyczna i psychiczna, (2) równowaga wewnętrzna i 

harmonijne relacje z otoczeniem, (3) optymizm i odwaga życiowa.(4) sprzyjający działalności 

bieg zdarzeń i układ sytuacji w otoczeniu konkretnych osób" (Kulczycki, 1985, str. 11). Tego 

typu braki wymagają specjalistycznej pomocy psychologicznej. 

Kompetencje 

Pojęcie kompetencji 

Pojęcie kompetencji pojawia się w ściśle określonym kontekście podejmowanej aktywności. 

Jeśli osoba działa na rynku samodzielnie, to warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie 

niezbędnych sprawności. Pytanie o kompetencje pojawia się, kiedy pracodawca zleca komuś 

pracę (zadania) na określonym stanowisku pracy. Wymaga to stwierdzenia, czy dana osoba 

posiada sprawności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych i w jakim stopniu je 

posiada.  

Kompetencja jest to wynik pomiaru wybranych czynności i ich wytworów w ustalonych 

kryteriach i miarach. Są to miary zewnętrzne, ekonomiczne lub socjologiczne, zjawisk 

psychologicznych: stanów podmiotu, ich organizacji, oraz czynności i ich wytworów.  

Pomiar kompetencji przebiega inaczej, kiedy jego przedmiotem są wytwory zewnętrzne, a 

inaczej, kiedy dotyczy czynności i wytworów wewnętrznych (stanów pomiotowych). W obu 

wypadkach czynności i wytwory mogą być ujmowane od strony ilościowej i jakościowej. 

Ilość jest to liczba „czegoś”, podana w określonych jednostkach, np. miara długości, czasu. 

Jakość jest to różnica co do istoty zjawiska, np. przeżycie zadowolenia z pracy w danym 

środowisku różni się w istocie od przeżycia niezadowolenia. W związku z tym, odpowiedź na 

pytanie o kompetencje danej osoby do pracy na danym stanowisku pracy wymaga odwołania 
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się do dwojakich kryteriów: do kryterium o b i e k t y w n e g o , jakim jest sprawność 

realizacji zadań i do kryterium s u b i e k t y w n e g o , tj. do zadowolenia z pracy.  

Pomiar kompetencji 

Kompetencje jako wynik pomiaru wytworów zewnętrznych 

Wytwory zewnętrzne są nietrwałe (zachowanie) i trwałe (wytwory materialne). Wynikiem 

pomiaru i l o ś c i o w e g o  wytworów nietrwałych jest opis zachowania się, np. ilość 

wykonanych ruchów, ich szybkość, itp. Aspekt j a k o ś c i o w y  to jakaś relacja. Może to 

być relacja zachowania do sytuacji, np. stosowność, lub relacja między wybranymi cechami 

zachowania, którą określa się terminem „styl”. Miary jakościowe nie są liczbowe, lecz 

modalne; zachowanie może być ocenione jako bardziej lub mniej „odpowiednie” lub 

„nieodpowiednie”. Powstały rozmaite typologie kultur, czyli stylów zachowania się (Cameron 

& Quinn, 2003). Wytwory trwałe dotyczą zmian powodowanych przez zachowanie w 

materiale zewnętrznym (np. naprawiony samochód lub uczeń przygotowany do egzaminu), 

lub w materiale podmiotowym. W pierwszym wypadku wynikiem pomiaru ilościowego 

będzie np. czas naprawy, zaś pomiar jakościowy to np. zadowolenia klienta. Zmiany 

podmiotowe to tzw. skutki nieprzechodnie działania. Mogą one być nietrwałe, np. zmęczenie, 

lub trwałe: przemęczenie.  

Trwałym wytworem nieprzechodnim jest wiedza nabyta w trakcie pracy, zmiana wrażliwości, 

itp., co ujmuje się ogólnie jako „doświadczenie”. A przede wszytkim powstaje trwała 

sprawność, rozumiana jako integracja czynności i wytworów psychicznych oraz ruchliwości 

cielesnej. Sprawnością osoby jest temperament i charakter, rozumiane jako zdolność do 

określonego zachowania się (Jarosiewicz, 2012): zob. Rysunek 5, str. 18.  

Kompetencje jako wynik pomiaru wytworów wewnętrznych 

Można również obiektywizować, pod kątem pomiaru kompetencji, czynności wewnętrzne i 

ich wytwory. Nie są one tylko skutkiem działania zewnętrznego, ale rozwijania pewnych 

czynności wewnętrznych, np. nabywania wiedzy. Te wytwory to różne stany człowieka, 

zarówno przedmiotowe jak i podmiotowe oraz stan całej jego organizacji psychicznej 

(temperament i charakter).  

Wytworem czynności uczenia się jest stan wiedzy przedmiotowej. Wytworem czynności 

refleksji jest przedmiotowy obraz rzeczywistości. Stany te nie przejawiają się jako 
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zachowanie, ale tworzą niezbędne warunki dla rozwijania aktywności. Na stany podmiotowe 

składa się stan dynamizmów i stan świadomości (pragnienia i dążenia). 

Również wytwory wewnętrzne, nie zaś tylko zachowanie, można ujmować w aspekcie 

ilościowym i jakościowym. Mówimy wówczas o pomiarze ilościowym i o diagnozie 

jakościowej. Przedmiotem pomiaru są stany przedmiotowe, np. stan wiedzy, w relacji do 

przedmiotu, którego ona dotyczy. Podobnie można mówić o zgodności posiadanego obrazu 

świata, z tym, jaki ten świat faktycznie jest.  

Trudniejsze do uchwycenia są stany podmiotowe, a więc pewne jakości. Diagnoza jakościowa 

dotyczy stanu dynamizmów materialnych i stanów świadomości (pragnień i dążeń), zarówno 

trwałych jak i nietrwałych. Diagnoza to tyle, co „rozpoznaniu” typowych stanów 

podmiotowych. Stany n i e t r w a ł e  dynamizmów dane są jako czucia oraz odczucia, np. 

przelotne odczucie zmęcenia, bólu, smutku czy też niepokoju.  

Stany t r w a ł e , jeśli mogą się zmianiać, określane są jako dyspozycje. Diagnoza oznacza 

„rozpoznanie” u osoby badanej wyróżnionych kategorii danej dyspozycji. Dyspozycje 

dynamiczne to np. wrażliwość, rozumiana jako stan zmysłów, który uzdalnia do doznawania 

wartości. Dlatego też można różnicować te stany i przypisać badane osoby do określonej 

kategorii wrażliwości, np. wrażliwość na doznania dotykowe bądź estetyczne. Dyspozycje 

dynamiczne warunkują pojawianie się stanów świadomości. Trwałe stany świadomości to 

dążenia do określonej jakości życia. Ludzie cenia sobie takie wartości jak: bogactwo przeżyć 

(zmienność sytucji, hedonizm), aktywność, kooperacyjność (współuczestnictwo), twórczość, 

produktywność oraz sensowność (Tomaszewski, 1984; Kulczycki, 1998). Dążenia te mogą 

być rozpoznawane, za pomocą narzędzi do diagnozy pożądanej jakości życia. Inaczej układa 

się aktywność osób, które dążą do położenia życiowego, w którym będą mogły doświadczać 

zmienności, a inaczej tych, dla których jakość życia wiąże się z przeżyciem produktywności 

czy też twórczości. 

/W wyniku specyficznych czynności, które nazywamy ćwiczeniem (szkoleniem), powstają 

struktury złożone, to jest organizacje stanów osoby.  

Kompetencje jako wynik pomiaru czynności 

Analogicznie do pomiaru i diagnozy wytworów wewnętrznych można badać czynności, które 

je fundują. Można mierzyć wiedzę, ale też badać samą c z y n n o ś ć  poznawanie (uczenia 

się) i sprzyjające jej warunki. W zaproponowanym modelu (zob.Rysunek 5, str. 18) 

wyróżniamy pięć kategorii takich czynności: 
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- czynność poznania, której wytworem jest wiedza i samowiedza; 

- czynność doznawania, której wytworem materialnym jest wrażliwość; 

- czynność upodmiotowienia stanu dynamizmów, której wytworem jest przeżycie i stan 

dążeń; 

- czynność odczuwania, której wytworem jest umysłowe odzwierciedlenie „ego”; 

- czynność refleksji, której wytworem jest obraz „ja” i obraz świata. 

Obok bezpośrednich skutków czynności powstają skutki p o ś r e d n i e , analogicznie do 

skutków nieprzechodnich działania (doświadczenia). Jest to sprawność w rozwijaniu 

określonych czynności wewnętrznych: sprawność uczenia się, sprawność komunikowania się 

itd. 

Jeśli pomiar lub diagnoza czynności i wytworów wewnętrznych wykonane są pod kątem 

realizacji zadań zawodowych, to mówimy o kompetencjach wewnętrznych. Są to 

kompetencje d a l s z e (działające pośrednio), a więc podmiotowe warunki dla podejmowania 

oczekiwanej – na danym stanowisku pracy – aktywności. Nie dotyczą one bezpośrednio 

zachowania, lecz są dyspozycjami, to jest zdolnościami do podjęcia określonych zachowań. 

Jeśli zatem ktoś dysponuje warunkami dla tworzenia zadań w relacji do rzeczy, to przełoży 

się to na sprawność realizacji działań na rzeczach. Dlatego też osoby takie przypisujemy do 

typu Działacza (aktora). 

Metody pomiaru kompetencji 

Pomiar kompetencji jest bezpośredni lub pośredni. Bezpośrednio można mierzyć wytwory 

materialne zewnętrzne, czyli różne aspekty zachowania. Natomiast pomiar stanów 

przedmiotowych, jak i diagnoza stanów podmiotowych, są p o ś r e d n i e : stany te wyrażają 

się w podejmowanym zachowaniu
17

.  

Stan dynamizmów podmiotowych określa aspekt m a t e r i a l n y  zachowania, jego trwalym 

wyrazem są struktury temperamentu i charakteru, które powodują, że zachowanie nie jest 

sytuacyjne. Jest ono wyrazem kultury danej osoby. Zarówno temperament jak i charakter 

mogą być obserwowane. Można je też mierzyć (Tarnowski, 1987).  

Stan wiedzy określa aspekt u k i e r u n k o w u j ą c y , a więc motywację materialną. Jej 

wyrazem są zachowania instrumentalne. Zachowania takie można obserwować. Natomiast 

                                                 
17 Jedna z zasadniczych tez koncepcji czynności i wytworów brzmi, że czynności i wytwory 

wewnętrzne wyrażają się w zachowaniu, jako ich wytworze zewnętrznym, z drugiej zaś strony czynności i 
wytwory wewnętrzne są znaczeniem obserwowanego zachowania. 
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stan dążeń warunkuje motywację niematerialną. Wyrazem tej motywacji są zachowania 

autoteliczne. Podmiotowym celem tych zachowań jest zaspokojenie potrzeb. Również z tej 

racji zachowanie nie jest sytuacyjne; podmiot p o s z u k u j e  sytuacji, które mu 

odpowiadają, a więc odpowiednich dla siebie relacji (wartości). Wyrazem tego jest skłonność 

do wyboru odpowiedniego klimatu.  

W końcu stan obrazu siebie i świata określa aspekt f o r m a l n y  zachowania, a więc 

„przedmioty”, które są wybierane jako cele, bądź sposoby ich realizacji.  

Sprawność a kompetencje 

Sprawności i kompetencje to dwie dopełniające się optyki widzenia człowieka na rynku 

pracy. Z punktu widzenia psychologicznego, a więc i rozwojowego, zasadnicze znaczenie ma 

sprawność w realizacji podmiotowych celów i obiektywizacja tej sprawności. Miarą 

obiektywną jest tutaj sukces z realizacji własnych celów, zaś miarą subiektywną osiągnięte 

zadowolenie. Najogólniej rzecz ujmując należy stwierdzić, że w karierze zawodowej osoba 

poszukuje miejsca o odpowiednim dla siebie klimacie, w którym będzie mogła wykorzystać 

nabyte sprawności, a więc swoją kulturę. 

Z drugiej zaś strony na rynku pracy, a ściślej rzecz biorąc – na danym stanowisku pracy, 

sprawności są mierzone, czego wyrazem są kompetencje. Przedmiotem pomiaru jest przede 

wszystkim kultura pracownika, a więc jego obserwowalne zachowania. Podejście takie jest 

jednak wystarczajace tylko dla stanowisk wykonawczych. W zawodzie nauczyciela miarą 

jego kompetencji jest nie tylko zewnętrzne zachowanie, ale szerzej rozumiana aktywność i jej 

uwarunkowania. Zasadniczego znaczenia nabierają relacje podmiotowe i formalne: to, jak 

nauczyciel przeżywa swoją relację do wychowanka i w jaki sposób myśli o swojej 

aktywności. Nie tylko przekazuje on wiadomości i uczy umiejętności, ale jest Twórcą i 

Kierownikiem, który organizuje pracę innych.  

Dlatego też pogłębiony dobór pracowników uwzględnia również czynności i wytwory 

wewnętrzne, a więc motywację pracownika (materialną i niematerialną) oraz jego nabyte 

doświadczenie (określane jako zdolności bądź dyspozycje).  

W rozwoju kariery zawodowej, a więc w rozwoju ukierunkowanym na rozwijanie aktywności 

na rynku pracy, konieczne jest połączenie dwóch perspektyw: perspektywy sprawnościowej i 

kompetencyjnej. 
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Bezradność młodzieży na progu dorosłości 

Wyzwania wczesnej dorosłości 

Jak wskazują badacze, rozwój w okresie tzw. „wczesnej dorosłości” (są to lata 17 do 25-30) 

to „osiągnięcie dojrzałości, które obejmuje zarówno sferę fizjologiczną, intelektualną, 

emocjonalną, osobowości, jak i społeczną” (Kielar-Turska, 2000, str. 317). Zaproponowany 

tutaj model dynamiczno-egzystencjalny (Rysunek 3) pozwala zrozumieć, jak różne 

jakościowo są to zmiany i jak trudne jest osiągnięcie pełnej integracji różnych jakościowo 

struktur: struktury dynamizmów, wiedzy, dążeń, które zbiegają się w strukturze umysłowej: w 

obrazie siebie i świata. Dlatego też częste są w tym okresie kryzysy rozwojowe. Szczególne 

trudne jest p r z e j ś c i e  od okresu dorastania do tzw. okresu harmonizacji (Kreutz, 2005), 

w których zawiązuje się osobowość zawodowa (lata 17-21), tj. własne cele aktywności i 

sposoby ich osiagania. Wejście na rynek pracy, poprzedzone wyborem kierunku studiów, 

wymaga dojrzałej samowiedzy, która warunkuje dojrzały obraz siebie w świecie pracy. Ta zaś 

kształtuje się po 17 roku życia (Czerwińska-Jasiewicz, 1997). 

„W okresie dorosłości – pisze dalej Kielar-Turska - zaznaczają się następujące trendy 

rozwojowe (…): (1) stabilizacja własnej tożsamości; (2) nawiązywanie głębszych związków 

interpersonalnych, co związane jest z uwolnieniem się od samego siebie, a wyczuleniem na 

potrzeby innych; (3) pogłębienie dziedzin aktywności: praca, nauka, zainteresowania; (4) 

wyraźniejsze dostrzeganie problemów moralnych i etycznych; (5) wzrost znaczenia troski nie 

tylko o najbliższych, ale również o wszystkich potrzebujących i cierpiących” (2000, str. 317). 

Jak widać problemy zawodowe to jedna z kilku perspektyw życiowych. Są to składowe nowej 

>figury<, jaka wyłania się w umyśle młodego człowieka: obrazu życia. Jest to nowa jakość, 

która wykracza poza rozmaite cząstkowe sytuacje, które są znane. Kształtuje się jakiś obraz 

siebie, świata i relacji „ja” – świat. Mówiąc metaforycznie młody człowiek przeżywa siebie 

jako sternika na statku, który ma wypłynąć w morze, jakim jest życie. Pojawia się 

fundamentalne, sokratejskie pytanie: Kim jestem? Skąd wychodzę i ku czemu zmierzam? 

Często nie jest łatwo udzielić sobie odpowiedzi na te pytania. Stąd też jest to czas wielu 

kryzysów, związanych z dezintegracją tego, co było i trudną integracją „ja” w perspektywie 

życia (Dąbrowski, 1986). Wczesna dorosłość to „zdaniem Havighursta (…) okres najbardziej 

indywidualny i samotny w tym sensie, że jednostka lub – częściej – dwie jednostki muszą 

działać przy minimum społecznej uwagi i pomocy w rozwiązywaniu najważniejszych zadań 

życiowych” (Kielar-Turska, 2000). Doradcy zawodowi obserwują, że pomimo zalewu 
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informacji, coraz trudniejsza jest orientacja nie tylko w możliwościach, jakie przynosi rynek 

pracy, ale przede wszystkim we własnych możliwościach działania na tym rynku.  

Profilaktyka zaburzeń zachowania 

Zaburzenia zachowania 

Myślenie w kategoriach „klimatu” i „kultury” otwiera szerokie perspektywy dla rozumienia 

tego, na czym polega kariera na rynku pracy. Wyróżniamy trzy zasadnicze problemy 

zawodowe: (1) zabezpiecznie materialne, (2) wartościowe relacje koleżeńskie w pracy i (3) 

rozwój zawodowy (Kulczycki, 1998).  

Warunkiem rozwiązania pierwszego z nich jest sprawna realizacja zadań, jakie przynosi 

określone stanowisko pracy, do czego trzeba dysponować odpowiednimi kompetencjami 

(sprawnością). Jednak zadania te są realizowane przez osobę, która nie tylko „działa” jak 

maszyna, ale - jako osoba - ma swoje potrzeby i tak się zachowuje, aby je zaspokoić. Działa 

zwykle per se, czyli dla własnych interesów. W związku z tym osoba poszukuje określonego 

klimatu, a więc odpowiednich dla niej relacji, tj. wartości. Odnalezienie swojego świata 

wartości jest warunkiem harmonijnego rozwoju zawodowego.  

W przeciwnym wypadku łatwo dochodzi do zaburzeń zachowania. „Zachowanie spełnia u 

człowieka dwie funkcje: po pierwsze - służy zaspokojeniu potrzeb, po drugie - jest 

rozwiązywaniem zadań stawianych przez sytuacje życiowe i określonych wymaganiami 

charakterystycznymi dla kultury danego środowiska społecznego – pisze A. Lewicki. - 

Normalnie obie funkcje są ze sobą z e s t r o j o n e . Poprawne rozwiązanie zadań życia 

rodzinnego, zawodowego itd. jest również osobistym celem człowieka, tak samo jak rozrywki 

czy „hobby”, które uprawia on dla własnej satysfakcji. O „zaburzeniu zachowania” będziemy 

mówić wtedy, gdy nie spełnia on obu lub przynajmniej jednej z dwóch wymienionych 

funkcji” (Lewicki, 1978, str. 16). Zaburzenia zachowania są konsekwencją nie radzenia sobie 

z trzema problemami, na jakie wskazał Kulczycki.  

Skuteczne rozwiązanie tych problemów wymaga – ze strony młodego człowieka – znalezienia 

odpowiedzi na trzy pytania: 

 Jakie miejsce pracy zaspokoi moje potrzeby? Jaki klimat mi odpowiada?  

 Jakie posiadam talenty i jak będę mógł rozwijać je w pracy? 

 Czy dysponuję koniecznymi warunkami dla realizacji zadań, jakie są przypisane do 

określonej kultury organizacyjnej, i do określonego typu organizacji? 
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Typologia zaburzeń 

W związku z przeprowadzoną analizą sprawności na rynku pracy można wskazać następujące 

zagrożenia w rozwoju kariery: braki w zakresie (1) wiadomości i (2) umiejętności, brak (3) 

pozytywnego nastawienia do swoich możliwości, brak (4) gotowości do działania, związany z 

wadliwym obrazem siebie lub z dezintegracją w strukturze dynamizmów (temperament i 

charakter). Powoduje to niespójność, a nawet zupełną nieadekwatność pomiędzy pożadanym 

klimatem, a kulturą zachowania się. Wymaga to przeanalizowania specyfiki ról zawodowych 

i korekty w tym zakresie. 

Wracając do podanej wcześniej struktury aktywności typów Negocjatora i Instruktora (str. 25) 

stwierdzamy, że w pierwszym wypadku podejmowane czynności (kultura) nie mają pokrycia 

w dojrzałości do określonych relacji. Typ twardego Negocjatora (skrajnie: manipulator) 

cechuje się deficytem wrażliwości na relacje z innymi osobami. Poznaje on innych 

„obiektywnie”, wręcz „rzeczowo”, co wpływa na styl jego zachowania się. Można 

obserwować np. braki delikatności, skłonność do manipulacji. Jest to kultura „fasadowa”. 

W drugim przypadku (typ Instruktora) mamy wrażliwość na doznania społeczne, lecz brak 

jest umiejętności społecznych. Może to być związane z tym, że osoba taka ma negatywne 

nastawienie do swoich możliwości oddziaływania, lub w ogóle nie docenia tego typu 

zachowań, jako mało skuteczne, zbyt miękkie, nie męskie, itp. W konsekwencji można 

obserwować takie cechy zachowania jak: drażliwość, niestosowność. Można to okreslić jako 

„wąskość” kultury w danych relacjach społecznych. 

Profilaktyka zaburzeń 

Warunkiem zdrowia i rozwoju w pracy jest zachowanie równowagi w relacji pomiędzy 

wymaganiami podmiotu (wartościami i mozliwościami), a wymaganiami miejsca pracy, 

między potrzebami, a zadaniami. Warunkiem osiągania takiej równowagii jest wiedza o 

wymaganiach rynku i samowiedza o własnych wymaganiach. 

Z kilku powodów o dojrzałą samowiedzę nie jest łatwo. Przede wszystkim dlatego, że 

rozwinęła się swoista „kultura pracy i konsumpcji”. Zatem „kariera” to przede wszytkim 

dobrze płatny zawód. Młodzież nie pyta o siebie i swe zdolności, ale o zawód. Odsuwa to na 

bok zasadnicze pytania, które postawiliśmy wyżej. Pytanie o zawód oparte jest na fałszywym 

założeniu, jakoby danej osobie był >przypisany< określony zawód, czy też grupa zawodów. 

Tymczasem „zawód” jest kategorią socjologiczną. Kategorią psychologiczną jest sprawność 

(wiadomości, umiejętności, pozytywne nastawienie i gotowość), która pozwalają na realizację 
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zadań na rynku pracy. Na swoje talenty należy patrzeć tak, jak na monetę: z jednej strony są 

to sprawności, z drugiej zaś strony ich miara rynkowa, czyli kompetencje. 

Drogą do pogłębienia samowiedzy jest promocja nowego widzenia kariery zawodowej. Jest to 

paradygmat „kapitału kariery”. „Posiadasz talenty, które są twoim kapitałem. Talenty te 

trzeba rozpoznać oraz określić ich „siłę nabywczą” na rynku pracy: gdzie mogę się zatrudnić i 

jakie zadania mogę sprawnie realizować? Jesteś „kapitalistą”, który inwestuje swój kapitał na 

zmiennym rynku pracy”. 

W związku z tym paradygmatem nasuwa się pytanie, czy można, i jak to zrobić, określić swój 

kapitał kariery? 

Diagnoza dążeń zawodowych 

Dążenia i skłonności 

Zasadnicze znaczenie dla nabycia sprawności ma rozpoznanie dążeń i skłonności 

zawodowych. Dążenia związane są ze światem wartości danej osoby i kształtują gotowość do 

działania w określonych warunkach. Jest to aspekt motywacyjny zachowania.  

Dążenia są odzwierciedlane i reflektowane w obrazie rzeczywistości jako „ja”. Wraz z tym 

zaczynają się wyrażać w wyborach i decyzjach życiowych. Wybór jest to rozstrzygnięcie co 

do przedmiotu chcenia (Jarosiewicz, 2013). Przedmiot chcenia jest to zawsze jakiś obiekt, lub 

relacja, który jest sposobem zaspokojenia dążeń. Nie jest on przypadkowy, ale związany z 

odzwierciedleniem dążeń w postaci „ja” i zarysowującym się obrazem „ja”-„świat pracy”. 

W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia nowej kategorii pojęciowej, to jest 

„skłonności”. Osoba j e s t  s k ł o n n a  wybierać pewne relacje, które w jej mentalnym 

obrazie są o d p o w i e d n i m i  dla niej sposobami działania. Przyjmuję, że skłonność jest 

dyspozycją osoby do wyboru pewnych relacji ze światem. Posiadane skłonności wpływają na 

to, iż osoba upodmiotawia pewne relacje zawodowe, to jest uznaje je jako „własne” (proces 

identyfikacji). Jest to zatem zjawisko analogiczne do wrażliwości natury na pewne doznania 

(relacje). Przez analogię więc można przyjąć, iż skłonność jest to wrażliwość osoby na 

odpowiadające jej relacje zawodowe.  

W procedurze testowej (Achtnich, 2010; Jarosiewicz, 2014) osoba badana poddana jest 

próbie, w czasie której przedstawia się jej określone sytuacje zawodowe, bądź to w postaci 

obrazu fotograficznego, bądź to filmowego. Pod wpływem tych przedstawień dokonuje ona 

spontanicznego wyboru, tj. uznaje, że pewne relacje, które są uchwycone na obrazach, są dla 

niej odpowiednie, bądź nieodpowiednie. W wyniku testu uzyskujemy pomiar określonych 
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skłonności. Pomiar ten można uznać za kompetencję do podjęcia aktywności zawodowej w 

określonej strukturze relacji. 

Uzyskana struktura skłonności jest opisem preferencji osoby, zarówno co do pożądanego 

k l i m a t u , jak i k u l t u r y  zachowania się. Dlatego też diagnoza skłonności pozwala na 

przewidywanie sprawności w realizacji zadań zawodowych w określonym środowisku pracy. 

Z drugiej strony, jeśli posiadamy psychologiczny opis środowiska pracy, w aspekcie jego 

klimatu i kultury, potrafimy przewidywać na ile sprawności te mogą być uznane za 

wystarczajace kompetencje zawodowymi. Zadaniem doradcy jest wskazanie, we współpracy 

z klientem, określonych środowisk pracy, a następnie adekwatnych kultur organizacyjnych. 

Przewidywanie aktywności zawodowej 

Poziom aktywności 

Wynik diagnozy skłonności zawodowych umożliwia przewidywanie aktywności w miejscu 

pracy. W aspekcie m a t e r i a l n y m  struktura skłonności pozwala na przewidywanie 

dominującego p o z i o m u  a k t y w n o ś c i , to jest najbardziej nasilonych dynamizmów 

danej osoby. Można wyróżnić trzy zasadnicze poziomy.  

Na najniższym poziomie, energetycznym, jest to być dynamizm temperamentalny, a więc 

skłonność do pracy na stanowiskach wykonawczych. Na tym poziomie mechanizm 

aktywności można ilustrować jak niżej. 

Umacnianie siebie 
(posiadanie siebie)

• Odczucia przeżyć i uczuć:

• Skłonności do wyboru 
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Rysunek 8: Relacje zawodowe o genezie emocjonalnej 
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Zasadnicze znaczenie mają tu podniecenia, jakie powstają w relacji do spostrzeganych 

obiektów, bądź wzruszenia, związane z doznawanymi wartościami w relacji do osob. 

Kierunek zachowań jest określony przez wrażenia związane z poznawanymi treściami lub 

odczuwanymi przeżyciami.  

Oczywiście, analiza na tym poziomie nie wystarcza do przewidywania aktywności 

zawodowej, gdyż na czynności te nakładają się czynności z wyższych poziomów. Lecz jest 

ona czasem konieczna, aby przewidywać np. odporność na stres, czy też głęboką skłonność 

do wchodzenia w pewnego typu relacje: bądź to w relacje instrumentalne, bądź to w relacje 

zależności. 

Na poziomie wyższym jest to dynamizm charakterologiczny, tj. skłonność do podejmowania 

aktywności na poziomie sytuacji psychologicznej.  
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Rysunek 9: Relacje zawodowe o genezie sytuacyjnej 

 

Na poziomie sytuacji zawodowej osoba reflektuje znaczenie sytuacji. Z jednej strony są to 

„wartości”, określone przez własne pragnienia, z drugiej zaś „możliwości” ich realizacji. 

Pojawia się zatem zdolność do działania zadaniowego, a nie tylko do „regowania” na 

konkretne podniety.  

W końcu na poziomie osobowości osoba staje się zdolna do działania ponadsytuacyjnego. 

Powstaje abstrakcyjny obraz siebie, świata i znaczenie relacji między tymi dwiema 

strukturami. Pozwala to na wykształcenie się własnego ukierunkowania życiowego. 
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Rysunek 10: Relacje zawodowe o genezie umysłowej 

Często trudno odróżnić aktywność na poziomie sytuacyjnym i ponadsytuacyjnym. W istocie 

jednak różnica jest zasadnicza. Weźmy jako przykład typ Działacza. Czym innym jest 

poznanie z a d a ń  sytuacyjnych i sprawne działania w konkretnej sytuacji, aby osiągać 

założony w y n i k , a czym innym posiadanie w i a d o m o ś c i  o określonym sektorze rynku 

i nabycie u m i e j ę t n o ś c i  tworzenia określonych sytuacji, które przełożą się na zadania. 

Ukierunkowanie aktywności (motywacja) 

W aspekcie u k i e r u n k o w u j ą c y m  można określić typową motywację dla danego 

poziomu aktywności. Może to być motywacja związana z relacjami zależności: orientacja 

humanistyczna, lub z relacjami instrumentalnymi: orientacja techniczna.  

Zarysowany model jest zbieżny z typologią kultur zaproponowaną przez Cameron i Quinna 

(Cameron & Quinn, 2003). Kultura adhokracji jest wypadkową otwartości na zmiany 

otoczenia oraz poznania otoczenia w jego aspekcie materialnym. W kulturze adhokracji 

można funkcjonować na trzech poziomach. Na poziomie dynamizmów temperamentalnych 

jest to typ Konkretny, czyli realizator działań (sangwinik). Na poziomie sytuacji jest to typ 

Zaangażowany, który realizuje zadania. Dopiero na poziomie osobowości można mówić o 

Realizatorze przedsięwzięć rynkowych. W kulturze klanu mamy do czynienia ze zmianą 

podmiotu w otoczeniu społecznym, które jest doznawane. W kulturze hierarchii pojawia się 

podmiotowy dystans do zmiany: samostanowienie. Zachowanie staje się wyrazem osoby, jest 

jej sposobem bycia. Aktywność jest wypadkową wartości społecznych i własnych celów oraz 
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sposbów ich realizacji. W końcu w kulturze rynku własnych celów oraz sposbów są związane 

z wiedzą o otoczeniu zewnątrznym. 

Bardzo podobną typologię zaproponowali twórcy metody DISC, stosowanej w doradztwie 

zawodowym
18

. Wyróżnili oni typ Dominujący (I ćwiartka) – odpowiednik Działacza, 

Inspirujący (II ćwiartka) - Współpracujący, Uczynny (III) - Twórczy i Rozważny (IV), który 

jest odpowiednikiem typu Kierowniczy. 

Aspekt formalny 

W aspekcie f o r m a l n y m  można przewidywać, jakiego rodzaju cele i sposoby bierze pod 

uwagę dana osoba w podejmowaniu aktywności zawodowej. Czynności zawodowe mają 

zawsze swój „przedmiot”; mówimy zatem o czynnościach przedmiotowych. 

Sytuacja jest tutaj złożona. Z jednej strony przedmiot aktywności jest określony przez 

motywację. Jest to omówiony aspekt ukierunkowujący. Z drugiej zaś strony w 

podejmowanych czynnościach dana osoba wcale nie musi kierować się celami własnymi 

(określanymi tutaj jako „podmiotowe”), ale celami zapożyczonymi, przejętymi z otoczenia. 

Podobnie jest ze sposobami. 

M. Achtnich zauważył, że pojawia się rozbieżność pomiędzy przedmiotem studiów, a więc 

dziedziną wiedzy, jaką dana osoba chce zgłębiać, a czynnościami, które jest ona skłonna 

spontanicznie wykonywać.  

Na przykład ktoś jest typem Wykonawczy w organizacji, czyli oczekuje „nałożenia” na siebie 

określonych wymagań, które będą określały jego obowiązki, ale jednoczeście widzi siebie 

jako Kierownika, a więc osobę, która sama orientuje się w położeniu firmy i określa kierunki 

jej działań. Jej aspiracje wybiegają poza aktywność, którą wybiera spontanicznie.  

W związku z tym możemy mówimy o spontanicznych wyborach zawodowych oraz o 

przemyślanych decyzjach. Oczywiście sytuacją optymalną jest wzięcie pod uwagę swoich 

spontaniczych skłonności w podejmowaniu decyzji i planowaniu kariery (kierunku studiów i 

przyszłej pracy). 

Jest to zupełnie naturalne, że aspiracje danej osoby mogą wybiegać poza aktualne preferencje 

osobowościowe. Osoba bowiem nie tyle „jest” osobowością, co „ma” osobowość; w tym 

znaczeniu, że osobowość, jako struktura ważnych relacji, jest tworzona przez osobę. Wpływ 

                                                 
18 Teorię Junga rozwinął William Moulton-Marston w książce „Emocje normalnych ludzi” (1927). W 

1991 Jukka Sappinen zaprojektował system narzędzi badawczych Extended DISC. W Polsce dostępny np. 
na stronie www.fit2future.pl.  

http://www.fit2future.pl/
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otoczenia (wymagania rodziny, moda), proces dojrzewania, mogą powodować, że obraz 

świata i siebie zmienia się, a wraz z tym zmienia się ukierunkowwanie kariery.  

Ale nie koniec na tym. W analizie trzeba też brać pod uwagę różne poziomy aktywności. 

Często dana osoba wybiera inny typ aktywności na poziomie sytuacyjnym, niż 

osobowościowym. Na przykład: ktoś jest typem Społecznym na poziomie sytuacyjnym, to 

znaczy rozwija czynności komunikacyjne i zachowania społeczne, a jednocześnie - na 

poziomie osobowości - jest typem Twórczym, skłonnym do realizacji swoich własnych dążeń 

przez podejmowanie czynności twórczych, np. w postaci tworzenia wizji przedsiębiorstwa, w 

którym pracuje. 

I tutaj znowu trzeba zauważyć, że rozbieżności takie są raczej typowe, niż wyjątkowe. W 

związku z tym będziemy dalej mówić o podmiotowych uwarunkowanich kariery zawodowej. 

Kariera zawodowa 

Pojęcie kariery 

W znaczeniu socjologicznym termin „kariera” jest rozumiany jako zajmowanie kolejnych 

stanowisk pracy, jako osiąganie coraz to wyższej pozycji zawodowej (Hornowska & 

Paluchowski, 2001). Jest to ujęcie opisowe. W analizie psychologicznej staramy się wyjaśnić 

ten proces. Kariera jest wytworem czynności podmiotu. Istotą tych czynności jest 

podejmowanie decyzji i wyborów, które dotyczą celów zawodowych i sposobów ich 

realizacji. Wytworem tych decyzji jest poprawa położenia życiowego, to jest znalezienie 

optymalna, dla danej osoby, relacji zawodowej, która pozwala na osiąganie coraz wyższej 

jakości życia zawodowego, w czym zawiera się również awansowanie.  

Kariera zawodowa jest to zorganizowana i rozwijająca się aktywność osoby na rynku pracy. 

Źródła tej aktywności są podmiotowe, określamy je terminem „zasoby”. Zasoby te 

dojrzewają, czyli zmienia się stan podmiotu. Jak już to opisaliśmy - ktoś jest w stanie 

„reagować” na materialne podniety, lub też jest w stanie poznawać zadania, jakie przynosi 

aktualna sytuacja lub – na najwyższym pzoiomie – posiada on odpowiednio 

ustrukturalizowane wiadomości o rynku pracy i umiejętności tworzenia sytuacji pracy, np. 

zorganizowania stanowiska pracy. W karierze chdzi tu nie tylko o zabezpiecznie materialne, 

ale też o rozwój w zawodzie, czym wiąże się wykorzystane własnych telantów. 

Klimat, kultura i stanowisko pracy 

W związku z tym można wyczerpująco opisać stanowisko pracy.  
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Praca jest – z definicji – czynnością, za pomocą której przetwarza się materiały na wytwory, 

które posiadają wartość zarówno dla pracującego, jak i są wartościowe na rynku pracy. W 

opisie stanowiska pracy zwracamy uwagę na trzy grupy elementów. 

W pierwszym rzędzie jest to „klimat”, a więc miejsce pracy, z którym łączą się określone 

„materiały” i „wytwory”. Następnie czynności wytwórcze, czyli „kultura”. Kultura jest 

wyrazem myśli i woli. Mamy tu zatem zarówno „czynności” wewnętrzne, jak i zachowania, 

za pomocą których przetwarza się, w sposób planowy i systematyczny, materiały na 

określone wytwory.  

W najbardziej uproszczony sposób można przyjąć, jak to robi np. T. Tomaszewski, że 

sytuacja zawodowa jest to układ wartości i możliwości, gdzie wartość to „stan rzeczy, który 

określa kierunek aktywności człowieka”, zaś możliwość to „stan rzeczy, od którego zależy, 

czy wartość zostanie osiagnięta” (1979, str. 24). W naszym ujęciu wartości związane są z 

klimatem, zaś możliwości z kulturą. Posiadana kultura warunkuje realizację wartości. W 

związku z tym trzeba przyjać, że pierwszoplanową rolę w rozwoju aktywności mają wartości, 

są one bowiem czynnikiem motywującym i warunkującym podmiotowe cele aktywności. 

Wartość jest rozumiana jako relacja, która odpowiada danej osobie. Wartości dopełniają się 

możliwościami ich realizacji. 

Z czynnościami umysłowymi i zachowaniami wiążą się określone narzędzia i środki, których 

używa się w pracy. Narzędziem pracy pisarza jest pióro, zaś dla taksówkarza - samochód. 

Do pełnego opisu trzeba jeszcze dodać element trzeci, mianowicie „przedmiot”, gdyż 

czynności zawodowe są to zawsze czynności przedmiotowe. Termin „przedmiot” nie 

wskazuje po prostu na rzecz, która ma być wykonana (osiągnięta), ale przedmiot 

f o r m a l n y , to jest treści umysłowe, przez które rozumiemy cele i sposoby. Z uwagi na 

j a k o ś ć  umysłowego odzwierciedlenia treści mówimy o rożnych poziomach sprawności 

zawodowych. Mogą to być treści proste (wrażenia), znaczenia obrazowe sytuacji, lub treści 

abstrakcyjne. 



© Henryk Jarosiewicz „Diagnoza dążeń zawodowych” 
 

44 | S t r o n a  

 

Stanowisko 

pracy

Klimat

Materiał

Wytwór

Kultura

Czynności

Narzędzia

Środki

Zachowania

Narzędzia

Środki

Przedmiot 

formalny

Cel

sposób

Henryk Jarosiewicz (c) 

11

0

 

Rysunek 11: Aspekty opisu stanowiska pracy 

Ostatnim, czwartym elementem opisu stanowiska, może być podanie nazwy konkretnego 

zawodu, ale zawodu rozumianego inaczej, niż „etykieta” socjologiczna. Zawód w ujęciu 

relacyjnym jest to zestaw kompetencji, jakie są wymagane na określonym stanowisku pracy. 

Warto zwrócić uwagę, że w związku z takim podejściem nazwa zawodu ujmuje różne aspekty 

stanowiska pracy. 

Na przykład: nazwa „kafelkarz” oznacza kogoś, kto pracuje w klimacie relacji do rzeczy 

(materiał i wytwór) i za pomocą określonych zachowań (kultura), posługując się 

narzędziami (np. poziomnica) i środkami (np. kleje, zaprawy), realizuje zadanie (sposób) 

polegające na ułożeniu kafelek. Swoje zadanie kafelkarz realizuje jako wykonawca, według 

zleconego projektu, lub sam tworzy projekt, za pomocą czynności przygotowawczych. W 

skład tych czynności przygotowawczych wchodzą czynności pomiarowe i niezbędne 

obliczenia. Ale mogą to być też czynności twórcze, które wymagają wyobraźni. Posiadanie 

poświadczonych zdolności twórczych (koncepcyjnych, artystycznych) podnosi kompetencje 

kafelkarza. „Wartość” rynkowa tego typu fachowca rośnie również, jeśli posiada on 

kompetencje społeczne, a więc zdolność do zachowań komunikacyjnych z klientami bądź z 

pracodawcą. 

Nazwa zawodu „projektanta” wskazuje na kulturę; posiada swą genezę w czynnościach 

projektowych. Występuje ona z wieloma dopełnieniami i może dotyczyć różnych klimatów. 
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Projektant instalacji sanitarnych jest to inżynier, który projektuje system dostarczania wody 

do budynku i system usuwania ścieków. Czynność projektowania wystąpuje zatem na 

różnych poziomach aktywności zawodowej. Może to być projektant mebli lub projektant 

tkanin, a wówczas określenie specyficzne tego zawoduobejmuje materiał i wytwór.  

Mechanizm zmiany roli zawodowej 

Kariera zawodowa kafelkarza jest uwarunkowana nie tylko przez pożądany klimat i nabytą 

kulturę. Wszelkie czynności pracy są czynnościami przedmiotowymi, to znaczy są 

regulowane f o r m a l n i e  przez to, jak dany fachowiec widzi cele i sposoby ich osiągania. 

W pracy zleconej celem fachowca jest zabezpieczenie materialne poprzez sprawnie i 

skutecznie wykonanie zadań. Zadanie to jest zlecone przez pracodawcę, lub przez klienta. 

Warunkiem sprawności są wiadomości i umiejętności wykonawcze. Niezależnie od realizacji 

zadań formalnych kafelkarz nabywa doświadczenia zawodowego, czyli rozwija swój warsztat 

pracy. 

Impulsem w rozwoju kariery jest zmiana genezy celów. Cele o genezie zewnątrznej (zlecone) 

stają się celami o genezie podmiotowej lub formalnej (zob. Rysunek 6, str.23). Wówczas 

pracujący przestaje być Realizatorem, a staje się Twórcą swej kariery lub refleksyjnym 

Kierownikiem. Oznacza to, że przestaje on być wykonawcą nałożonych zadań, a zaczyna być 

ich podmiotem i twórcą. Bezpośrednim celem pracy przestaje być zabezpieczenie materialne, 

a staje się nim r o z w ó j . Rozwój ten jest urzeczywistniany poprzez czynności projektowe. 

Wraz z tym zmieniają się narzędzia i środki pracy. Jest to zmiana w zakresie kultury: 

przejście od zachowań wykonawcych do złożonych czynności umysłowych. 

Obserwacja biegu karier zawodowych wskazuje, że czasem impulsem rozwojowym jest 

wypracowanie własnej kultury, a czasem pogłębiona refleksja. Jak to wyżej opisałem – 

kafelkarz może odkryć, że posiada duże zdolności projektowania łazienek. Jeśli jest w stanie 

to zreflektować, w postaci samowiedzy, to zaczyna myśleć o sobie i swojej karierze i może 

podjąć pracę projektanta. Z drugiej strony - sama obserwacja rynku pracy może spowodować, 

że ktoś postanawia otworzyć firmę, która specjalizuje się w tego typu usługach 

wykonawczych. 

„Kotwice” kariery 

Jasny opis stanowisk pracy pozwala, w tej samej optyce, spojrzeć na podmiotowe 

uwarunkowania kariery zawodowej. Wyróżniliśmy trzy aspekty (Rysunek 11): klimat, kulturę 

oraz przedmiot formalny podejmowanej aktywności (cele i sposoby). Każdy z tych 
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elementów może stać się czynnikiem wiodącym w rozwoju zawodowym, czyli „kotwicą” 

kariery. 

W określonym kontekście kontaktu doradczego z klientem, każdy z tych aspektów może stać 

się czynnikiem pierwszoplanowym. 

Aspektem, który dany jest bezpośrednio, w obserwacji, jest kultura. Czynności i zachowania 

zawodowe rozumiane są jako charakter zawodowy. Rozumiemy go jako typowy sposób 

bycia. Sposób ten może być dany w opisie. Dlatego też łatwo jest przygotować 

kwestionariusze charakteru, których stosowanie opiera się na samoobserwacji klienta 

(Tarnowski, 1987). Ponadto, wybrane aspekty charakteru łatwo mierzyć w wybranych 

kryteriach, czyli przełożyć na kompetencje. 

Drugi aspekt – analiza formalna umysłowych „przedmiotów” aktywności zawodowej, to jest 

celów oraz sposbów, jest podstawą pracy doradczej z klientem. Czym innym bowiem jest 

spontaniczna skłonność do podejmowania pewnych czynności i zachowań, czyli charakter, a 

czym innym praca nad sobą. Skoro, jak to zakładamy, kariera jest to zorganizowana i 

rozwijająca się aktywność, to można wskazać dwa zasadnicze czynniki, które są impulsem w 

rozwoju aktywności. Z jednej strony czynniki związane z samym rozwojem pracownika, a 

więc to, że staje się on zdolny do pewnych zachowań i czynności, z drugiej zaś, że potrafi on 

działać w sposób zorganizowany. Jeśli działa w określonej strukturze (np. w firmie), to 

czynnikiem organizującym są wymagania przełożonych. Jeśli natomiast pracownik sam staje 

się Twórcą, lub Kierownikiem swojej kariery, to musi nabyć nowej sprawności: nie tylko w 

podejmowaniu określonych czynności i zachowań, ale w organizowaniu swojej aktywności. 

Jak rozumieć tą nową sprawność? M. Kulczyki wprowadza określenie „procesy 

organizowania siebie” (Kulczycki, 1990). Polegają one na tym, że pracownik sam określa cele 

i projektuje sposoby ich realizacji. Sam też przygotowuje się do działania. Opisaliśmy to 

wcześniej (zob. Sprawność zachowania, str. 20). Warunkiem tego rodzaju aktywności jest 

pogłębiona samowiedza. Nabycie trafnej samowiedzy wymaga metodycznej refleksji. 

Dokonuje się to w kontakcie doradczym. Co jest istotą tego kontaktu? Jak podaje A. 

Kargulowa, najogólniej rzecz biorąc mianem poradnictwa określamy „działanie społeczne, 

którego głównym celem jest optymalizacja innych działań” (Kargulowa, 1980)
19

. Zadaniem 

doradcy jest „rozwiązanie problemów radzącego się” rozumiane jako „optymalizacja innych 

podejmowanych przez niego działań lub ze zwiększeniem jego >wewnętrznej< świadomości. 

                                                 
19 A. Kargulowa rozwija to ujęcie w innych pracach, a zwłaszcza w monogrfii pt. „O teorii i praktyce 

poradnictwa”  (Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, 2005). 
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W pierwszym wypadku może być rozumiane jako pobudzenie do podjęcia decyzji, 

potwierdzenie, pogłębienie lub przekształcenie decyzji działania. W drugim wypadku, jako 

„stymulowanie refleksyjności i zwiększanie emancypacji radzącego się od jego lęków i 

uprzedzeń” (Kargulowa, 2005, str. 38). Można zatem przyjąć, że we współpracy z klientem 

chodzi o podniesienie jego zdolności do radzenia sobie z problemami kariery zawodowej. 

Kargulowa wprowadza subtelne pojęcie „podmiotu działania”; jest to „układ dwuczłonowy 

doradca-radzący się w stosunku do trzeciego elementu – problemu”. Przedmiotem 

współdziałania doradcy z klientem jest „problem”. Jest on „stanem, sytuacją czy zadaniem do 

rozwiązania dla radzącego się” (2005, str. 39). 

Termin „problem” wskazuje na trzeci aspekt opisu stanowiska pracy, tj. na klimat. Na klimat 

składają się relacje, które są wartościowe dla danej osoby, tj. takie odniesienia do świata, 

które jej „odpowiadają”. Jak to zreferowaliśmy już wcześniej (zob. Rozwój i warunkujące go 

relacje: klimat i kultura, str. 17), są to tzw. relacje zależności, które warunkują podjęcie 

decyzji i o podjęciu aktywności i określają jej kierunek, a więc stanowią jej aspekt 

motywacyjny. Można lapidarnie to określić: relacja = motywacja. 

Klimat

Przedmiot

formalny
Kultura

Henryk Jarosiewicz (c) 

11

1

aspekt 

motywacyjny

aspekt 

sprawnościowy

aspekt 

decyzyjny

 

Rysunek 12: Kotwice kariery 

Rysunek 12 ilustruje trzy aspekty analizy aktywności zawodowej, które określam terminem 

„kotwice kariery”. Widzimy tutaj wzajemne uwarunkowania klimatu, kultury i przedmiotu 

formalnego aktywności, to jest celów i sposobów ich osiągania. Klimat warunkuje zarówno 

kulturę, jak i decyzje odnośnie celów, czyli podejmowane decyzje. 
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T. Tomaszewski podkreśla, że „życie i działalność człowieka może przebiegać normalnie 

tylko przy istnieniu określonych elementów otoczenia i przy określonych ich stanach i 

związkach” (1979, str. 14). Są to zjawiska najtrudniejsze do zreflektowania, a właśnie one 

stanowią „problem” osób, które poszukują pomoce we współpracy z doradcą zawodowym. 

Według Kulczyckiego problem jest to taki „stan”, w którym osoba przeżywa przykrość w 

aktualnych relacjach ze światem, a nie potrafi ich zmienić na bardziej korzystne położenie 

życiowe. Klient znajduje się w sytuacji bezradności, a nawet głębokich lęków i niepokoju. 

Bezradność ta związana jest z tym, że bardzo trudno jest poznawczo ująć zjawiska związane z 

klimatem.  

M. Savicas zaproponował, aby w wywiadzie dotyczącym kariery (Ceree Construction 

Interview) zwrócić uwagę na zdarzenia z wczesnego dzieciństwa (Savicas, 2011): „Jakie jest 

Twoje najwcześniejsze wspomnienie? Chciałbym usłyszeć trzy historie o tym, co Ci się 

przydarzyło, kiedy byłeś/aś w wieku do 3-6 lat” Analiza tych wspomnień, prowadzona we 

współpracy z klientem, pozwala zrekonstruować, jakiego typu relacje ze światem są dla 

klienta najbardziej pożądane. Można przypuszczać, co potwierdza praktyka doradcza, że jest 

on skłonny wybierać takie relacje jako odpowiedni dla siebie klimat (Jarosiewicz, 2012).  

Nierzadko bywa tak, że rozwijane czynności i zachowania (kultura), nie są zgodne z 

aktualnymi potrzebami podmiotu, z pożądanym przez niego klimatem. Innymi słowy dana 

osoba nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i nie funkcjonuje na takim poziomie 

sprawności, na jakim mogłaby pracować. Jest to sytuacja, którą można określić jako 

s z t y w n y  charakter. W omawianym wcześniej przykładzie kafelkarza, nabyte nawyki 

sprawnego ukłdania kafelek mogą zablokować „odczytanie” własnych pragnień 

rozwojowych. Stanie się to przeszkodą w karierze zawodowej. 

Paradygmaty ujmowania kariery 

Mark Savicas zaproponował ujmowanie problemów klienta w trzech, dopełniająych się, 

podejściach, które określił jako paradygmaty stosowane w pracy doradcy (Savicas, 2011). Jest 

to podejście właściwe dla poradnictwa zawodowego, dla kształcenia zawodowego i dla 

projektowania kariery. 

Podejście formacyjne: koncepcja aktora 

Istotą poradnictwa zawodowego jest dopasowanie klienta do środowiska pracy. 

„Poradnictwo zawodowe, z obiektywnego punktu widzenia różnic indywidualnych, widzi 

klientów jak aktorów, którzy mogą być charakteryzowani przez grupę cech, które mogą 
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pomóc w dopasować się do zawodów, w których zatrudnia się osoby, do których są oni 

podobni” (Savicas, 2011). Jest to koncepcja „aktora” (actor). Aktor jest to ktoś, kto podejmuje 

określone zachowania, które są wymagane na stanowisku pracy. Jest to zatem przede 

wszystkim typ Działacza i Współpracujący. Ale można też wskazać stanowiska, na które 

szuka się osób zdolnych do aktywności własnej, tj. typów Twórczych i Kierujących sobą. 

Zasadniczą metodą pracy stosowane w tym paradygmacie jest określenie kompetencji. Uwaga 

doradcy skupia się na oczekiwanych – na określonym stanowisku – sprawnościach, czy to 

sprawnościach wykonawczych, czy to koncepcyjnych. Wymagane sprawności można też 

osiągnąć przez wychowanie i kształcenie, rozumiane jako „formowanie”. 

Talent (potencjał) + środowisko (wpływ wychowawczy) = zdolności (aktywność). 

Podejście rozwojowe: podmiot 

Paradygmat aktora dopełnia się podejściem drugim, w którym widzi się osobę jako 

rozwijający się podmiot. „Kształcenie zawodowe, z subiektywnego punktu widzenia rozwoju 

jednostki, widzi klientów jako (agents) podmioty, które mogą być scharakteryzowane przez 

stopień ich gotowości do zaangażowania się w zadania rozwojowe, właściwe dla ich okresu 

życia i którym można pomóc wdrożyć się w nowe postawy, przekonania i kompetencje, które 

sprzyjają ich adaptacji zawodowej” (j.w.). Jest to koncepcja dynamicznego „podmiotu” 

(agens). Podejście to zakłada uwzględnienie aspektu motywacyjnego, a więc klimatu, który 

stanowi bazę dla rozwijanej kultury. Chodzi o stwarzanie optymalnych warunków dla 

rozwoju posiadanego potencjału w postaci odpowiednich dla niego relacji (wartości). Natura 

+ środowisko (klimat) = kultura. Przystosowanie do środowiska pracy staje się tu 

drugoplanowe. Klient widziany jest jako >dojrzewający< podmiot.  

W paradygmacie „aktora” ujmuje się działalność klienta w aspekcie przedmiotowej 

(ilościowej), zaś w paradygmacie „podmiotowym” jest on ujmowany niejako do wewnątrz, w 

perspektywnie osobistej (podmiotowej) i jakościowej. Zasadniczego znaczenia nabiera 

diagnoza dążeń i związanych z nimi skłonności do spontanicznych wyborów określonego 

miejsca pracy. Sprawności i kompetencje zaś są wytworem zorganizowanej i rozwijającej się 

aktywności. 

W takim podejściu „narzędziem” pracy doradcy jest myślenie rozwojowe, to jest takie, w 

którym w centrum jest ukierunkowana „zmiana stanu” klienta, zaś zdolność do pracy jest 

wypadkową rozwoju. Wiąże się z tym znajomość problemów, jakie przynosi rozwój w 

kolejnych okresach życia człowieka, w relacji do wymagań rynku pracy. Celem jest 
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podniesienie samowiedzy klienta, a więc obiektywizacja zjawisk subiektywnych 

(podmiotowych). Sprawność samowiedzy staje się swoistą „kompetencją” w karierze 

zawodowej. 

Podejście sprawcze: autor 

Trzeci z paradygmatów zakłada swoiście rozumianą „pomoc” w samostanowieniu, tj. w 

r e f l e k s y j n y m  k i e r o w a n i u  własną karierą. Jest to koncepcja „autora” (author). 

„Projekt życia, z perspektywy projektowej konstruktywizmu społecznego, widzi klientów 

jako autorów, którzy mogą być scharakteryzowani przez opowiadanie (historie) 

autobiograficzne i którym można pomóc w refleksji (zastanowić się) nad tematami życia, za 

pomocą których zrekonstruuje się ich kariery” (j.w.). Klient jest spostrzegany jako „ktoś”, kto 

tworzy projekt siebie; są to ideały bycia/posiadania. W naszym modelu aktywności (zob. 

Rysunek 7, str. 24) chodzi o klimat i czynności (kultura) związane z ćwiartkami III i IV, które 

oznaczyliśmy jako „samostanowienie”. Na czym polega samostanowienie? W ćwiartce II 

osoba doznaje wartości i przeżywa „problemy”. Przeżycia te utrwalają się w postaci pragnień 

i dążeń, które są odczuwane wewnętrznie i wyrażają się w tworzonych ideałach ego (ćwiartka 

III). Osoba istnieje intencjonalnie w stworzonym ideale „ja”. Wyrazem tego są spontaniczne 

wybory. 

Warto zwrócić uwagę, że jest zasadnicza różnica w kształceniu (podmiot) i projektowaniu 

kariery (autor). Kształcenie zawodowe (edukacja kariery) jest to wiedza przedmiotowa, która 

niejako „trwa” w podmiocie. Natomiast w projektowaniu życiu zawodowego to podmiot 

„trwa” w stworzonym przez siebie „przedmiocie” – ideale siebie. Uwaga klienta i doracy 

obejmuje cele i sposoby ich realizacji.  

Paradygmat „autora” nie zastępuje, ale dopełnia dwa poprzednie. Tutaj również zasadnicze 

znaczenie ma trafna samowiedza.  

Zadania doradcy zawodowego 

Problemy kariery 

Człowiek rozwiązuje w pracy zawodowej trzy problemy: (1) zabezpieczenie materialne, (2) 

rozwój zawodowy i (3) poszukuje odpowiednich dla siebie relacji (klimat i kultura 

organizacyjna). W każdym z tych problemów interwencja doradcy opiera się na określonym 

materiale empirycznym. Jest to wywiad zawodowy oraz wyniki przeprowadzonych testów lub 

kwestionariuszy. 
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Najczęściej zgłaszanym problemem jest wybór zawodu, który pozwoli na uzyskanie 

optymalnych zarobków. Chodzi o zawód wartościowy w tym znaczeniu, iż jest on adekwatny 

do potrzeb rynku pracy i odpowiedni do wymagań i możliwości klienta. Określenie tych 

możliwości polega na rozpoznaniu (1) wartości instrumentalnych, czyli kierunkowych działań 

(zadań), które jest skłonny podejmować pracownik. Relacje instrumentalne dopełniają (2) 

wartości autoteliczne, czyli relacje, które są potrzebne dla rozwoju zawodowego i dobrego 

samopoczucia; jest to odpowiedni klimat. Bez tych relacji aktywność >wygasa<. Doznawanie 

tych relacji to źródło zadowolenia lub - przeciwnie - stresu. Chodzi nie tylko o zaspokajanie 

potrzeb, ale również o (3) szeroko rozumiany rozwój, w tym rozwój zawodowy.  

Optymalne połączenia relacji instrumentalnych i autotelicznych gwarantuje nie tylko rozwój 

zawodowy, lecz nabywanie kwalifikacji, które przełożą się na wymierne kompetencje. 

Zadania doradcy zawodwoego 

W swojej pracy z klientem doradca zawodowy staje przed trzema zadaniami, których 

realizacja może pomóc klientowi w optymalizacji jego aktywności zawodowej: zob. Rysunek 

12. 

W aspekcie sprawnościowym jest to pomoc w wykorzystaniu tych możliwości, jakie niesie 

ze sobą dysponowanie określonym charakterem zawodowym. Jak podaje Kozielecki 

„charakter, obok intelektu, należy do najważniejszych składników osobowości. Najczęściej 

definiuje się go jako system cech lub stanów, które decydują o ludzkiej motywacji i o 

stosunku do otoczenia społecznego, współwyznaczającego siły motoryczne działania i 

wpływającego na relacje interpersonalne. Takie właściwości (stany) jak pracowitość, odwaga, 

autonomia, tolerancja, odpowiedzialność, empatia, spolegliwość czy egoizm tworzą głęboką 

strukturę osobowości” (1998a, str. 204). Jak zauważa „istnieje sporo danych empirycznych 

dotyczących roli tradycyjnych cech charakterologicznych w regulacji zachowania człowieka 

w zarządzaniu i w wykonywaniu zadań produkcyjnych. Cechy lub stany psychiczne, takie jak 

odwaga, wytrwałość, odpowiedzialność, empatia czy autonomia, sprzyjają najczęściej 

osiąganiu trudnych celów produkcyjnych. Tymczasem egoizm, brak uporu realistycznego, 

czyli „słomiany zapał”, tendencje sadystyczne i neurotyczne mogą być hamulcem w 

wykonywaniu zadań; mogą także pomnażać ludzkie cierpienie” (1998a, str. 211). Zatem 

doradca stara się przeprowadzić analizę sytuacji klienta, stosując np. metodą SWOT. Chodzi 

o to, aby klient w rozmowie z doradcą potrafił określić, które z cech jego charakteru są zaletą, 

a które wadą w aktualnym położeniu życiowym/zawodowym. Jak podaje wielki znawca pracy 

nad charakterem – M. Kreutz - "gdy ktoś zdaje sobie co dzień sprawę z tego, co robił i jak się 
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zachowywał, przestaje żyć bezmyślnie i bezkrytycznie, a zwracanie uwagi na pewne 

szczegóły postępowania w wielu wypadkach wystarczy, by pozbyć się jakiejś wady. Twierdzę 

bowiem, że wiele złych postępków płynie nie ze złej woli, lecz z bezmyślności" (2007, str. 

66).  

Z refleksją nad własnym działaniem łączy się drugie zadanie, a mianowicie praca nad 

pogłębionymi decyzjami zawodowymi (aspekt decyzyjny). Teoretycy poradnictwa podają, 

że decyzja zawodowa powinna być zwieńczeniem dłuższego okresu współpracy z doradcą 

(Wojtasik, 1997), na przykład od pierwszej do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 

Tymczasem bardzo często doradca spotyka się ze spontanicznymi wyborami zawodowymi, 

czy to szkoły, czy to określonego zawodu. Są one uwarunkowane sytuacyjnie (wpływ 

kolegów, rodziców, aktualna moda, zarobki, dostępność szkoły), przez uzyskane oceny 

szkolne, a nawet przez posiadane kompleksy i urazy. 

Decyzja pogłębiona wymaga znacznej samowiedzy, a ta kształtuje się dopiero około 17-go 

roku życia (Czerwińska-Jasiewicz, 1997). Naukowcy wskazują, że rozwój w okresie tzw. 

„dorosłości” (są to lata 17 do 25-30) to „osiągnięcie dojrzałości, które obejmuje zarówno 

sferę fizjologiczną, intelektualną, emocjonalną, osobowości, jak i społeczną. W okresie 

dorosłości zaznaczają się następujące trendy rozwojowe: 

(1) stabilizacja własnej tożsamości; 

(2) nawiązywanie głębszych związków interpersonalnych, co związane jest z uwolnieniem się od samego 

siebie, a wyczuleniem na potrzeby innych; 

(3) pogłębienie dziedzin aktywności: praca, nauka, zainteresowania; 

(4) wyraźniejsze dostrzeganie problemów moralnych i etycznych; 

(5) wzrost znaczenia troski nie tylko o najbliższych, ale również o wszystkich potrzebujących i 

cierpiących. 

Zdaniem Havighursta jest to okres najbardziej indywidualny i samotny w tym sensie, że 

jednostka lub – częściej – dwie jednostki muszą działać przy minimum społecznej uwagi i 

pomocy w rozwiązywaniu najważniejszych zadań życiowych” (Kielar-Turska, 2000). 

Utrudnieniem dla podjęcia jasnej decyzji jest fakt, że dopiero w okresie wczesnej dorosłości 

następuje przejście z myślenia sytuacyjnego, uwarunkowanego temperamentem i 

charakterem, do wykrystalizowania się własnych celów życiowych i zawodowych. Jak 

wspomnieliśmy wcześniej, charakter to układ wartości i możliwości sytuacyjnych, które 

warunkują sposób bycia, podczas gdy osobowość to struktura osobiście ważnych relacji „ja” – 

świat zawodowy. Brak „stabilizacji własnej tożsamości”, o którym wspomina Kielar-Turska, 

częsty brak pozytywnego nastawienia do własnych możliwości, bardzo utrudnia określenie 

własnego ukierunkowania życiowego. 
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Nierzadko więc doradca staje przed trzecim zadaniem, które polega na diagnozie pożądanego 

klimatu pracy.  

Doradztwo zawodowe jako profilaktyka zaburzeń zachowania 

W strategii doradztwa zawodowego, rozumianego jako profilaktyka zaburzeń zachowania, 

zasadnicze znaczenie mają dojrzałe decyzje zawodowe. A ponieważ decyzje te wyrażają 

dążenia i skłonności zawodowe, tym samym ważnym zadaniem jest diagnoza pożądanego 

przez klienta klimatu i jego kultury. Brak uwzględnienia jednego z tych czynników staje się 

zagrożeniem rozwoju zawodowego. 

W zawiązującej się relacji współpracy z klientem doradca niesie mu pomoc w procesie 

budowania dojrzałej samowiedzy, gdyż ma ona kluczowe znaczenie w podejmowaniu 

wyborów zawodowych (Czerwińska-Jasiewicz, 1997). Jak zauważa A. Brzezińska „człowiek, 

aby mógł prawidłowo regulować swoje stosunki z otoczeniem i rozwijać się, musi >ujawniać 

się< czy też uzewnętrzniać. Owo ujawnianie może dotyczyć zarówno rozładowywania napięć 

emocjonalnych (mówimy wówczas o ekspresji emocjonalnej), jak i sygnalizowania otoczeniu 

swoich potrzeb, preferowanych wartości, ale także stosunku do różnych obiektów otoczenia, 

wiedzy o nich, o sobie itd.” (Brzezińska, 1984, str. 145). 

Skierowuje to uwagę doradców na tzw. warunki konieczne aktywności na rynku pracy, tj. 

dążenia związane z uczestnictwem podmiotu w świecie. Wraz z tym zarysowała się nowa 

strategia doradztwa zawodowego, w której znaczenia nabiera wola, samowiedza oraz 

diagnoza jakościowa, która pozwala tą samowiedzę pogłębić. Zadaniem doradców jest pomóc 

klientom w komplementarnym dopełnieniu spontanicznych wyborów przez dojrzałe decyzje 

zawodowe. W decyzji zawodowej podmiot musi znaleźć taki sposób włączenia się świat 

zawodowy, w którym uwzględni swoje skłonności do określonych relacji zawodowych. 

Optymalna relacja zawodowa jest bowiem zgodna z właściwościami podmiotu, z jego 

dążeniami, a zarazem adekwatna do możliwości jakie oferuje rynek pracy. 

Zakończenie 

Kariera zawodowa jest to zorganizowana i rozwijająca się aktywność osoby na rynku pracy. 

Istotną rolę w rozwoju aktywności mają wartości, są one bowiem czynnikiem 

ukierunkowującym zachowanie. W ujęciu psychologicznym kariera jest wytworem czynności 

podmiotu. Istotą tych czynności jest podejmowanie decyzji i wyborów. Ich wytworem jest 

optymalna, dla danej osoby, relacja zawodowa. Następuje poprawa położenia życiowego (w 
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czym zawiera się również awansowanie) i osiąganie coraz wyższej jakości życia 

zawodowego.  

Warunkiem dla podejmowania trafnych decyzji jest umysłowy obraz rzeczywistości, w 

którym odzwierciedla się podmiot („Ja”), świat oraz relacje „ja”-świat. Dążenia powodują, że 

osoba skłonna jest wybierać pewne relacje jako odpowiednie dla siebie (wartościowe). 

Dlatego tak istotna jest diagnoza dążeń i ich uwzględnienie w projektowaniu ścieżki rozowju 

zawodowego. 
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