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WY¯SZA SZKO£A PEDAGOGICZNA W CZÊSTOCHOWIE

ZWIÊKSZANIE ZDOLNOCI STEROWNICZYCH CZ£OWIEKA
JAKO CEL WSPÓ£CZESNEJ I PRZYSZ£EJ EDUKACJI
Trudnoci jakie maj¹ dzisiejsi absolwenci szkó³ ze znalezieniem pracy, z utrzymaniem
jej oraz z optymalnym funkcjonowaniem zawodowym wynikaj¹ w g³ównej mierze z braku
umiejêtnoci funkcjonowania/sterowania siê w dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci. Absolwenci bardzo czêsto s¹ bezradni wobec jej wyzwañ, napotykaj¹ na du¿e trudnoci
w sprostaniu bardzo wielu ciêgle zmieniaj¹cym siê problemom i kolejnym pojawiaj¹cym siê
w gospodarce wolnorynkowej. Sytuacja na wolnym rynku zmusza ich do rozpoznawania i
kojarzenia znacznie wiêkszej iloæ czynników zmiennych, ni¿ to by³o w gospodarce centralnie sterowanej. Sprostanie konkurencyjnoci wymaga od absolwentów nowych umiejêtnoci.
Obecnie gospodarka polska, pod wzglêdem konkurencyjnoci jakociowej oraz poziomu innowacyjnoci, plasuje siê na koñcu listy krajów rozwiniêtych. Niewystarczaj¹ce tempo nad¹¿ania za postêpem naukowo-technicznym grozi przejciem do grona biernych producentów i odtwórców drugorzêdnych technologii i produktów. Konieczne jest wiêc podjêcie dzia³añ, które zmieni¹ ten stan rzeczy. Takimi dzia³aniami powinny byæ reformy edukacyjne (oparte na za³o¿eniach zorientowanych na przysz³oæ), dziêki którym absolwenci szkó³
wyposa¿eni zostan¹ w now¹ wiedzê, kompetencje i umiejêtnoci, potrzebne do efektywnego funkcjonowania.
Ludzie dzi i w przysz³oci, zmuszeni do dzia³añ w warunkach szczególnie radykalnych
i szybkich zmian otoczenia powinni posiadaæ wielostronne umiejêtnoci miêdzy innymi:
umiejêtnoci wp³ywania na zmiany, umiejêtnoci spo³eczne (interpersonalne), umiejêtnoci
koncepcyjne, umiejêtnoci merytoryczne w okrelonej specjalnoci zawodowej, umiejêtnoci uczenia siê oraz umiejêtnoci przewidywania skutków podejmowanych decyzji i dzia³añ.
Wród wy¿ej wymienionych umiejêtnoci bardzo wa¿ne s¹ umiejêtnoci szybkiego reagowania i wp³ywania na zmiany, umiejêtnoci kreowania zmian, a czêsto umiejêtnoci
dostosowywania siê do zmian, bêd¹cych dzi wyznacznikiem skutecznoci ludzkich dzia³añ. Poniewa¿ kszta³towanie zmian wymaga doskona³ych umiejêtnoci interpersonalnych,
dziêki którym wywierany jest wp³yw na innych ludzi, za porednictwem których dokonywane s¹ zmiany.
Wszystkie wymienione umiejêtnoci zdeterminowane s¹ sterowniczymi umiejêtnociami cz³owieka, które zale¿¹ od jego zdolnoci sterowniczych.
Zdolnoci sterownicze pozwalaj¹ cz³owiekowi na sterowanie zarówno samym sob¹, jak
i otoczeniem. Sterowanie otoczeniem jest skuteczne, jeli doprowadza do okrelonych zmian
w tym otoczeniu. Powiemy, ¿e cz³owiek steruje siê w interesie w³asnym, wówczas gdy zmierza
do realizacji swoich celów. Osi¹gane efekty zale¿¹ od jego zdolnoci sterowniczych. Zdolnoci te determinuj¹ funkcjonowanie/sterowanie cz³owieka otoczeniem i ludmi bêd¹cymi
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jego elementami. Funkcjonowanie to mo¿e mieæ charakter bierny  wówczas, gdy cz³owiek
jedynie dostosowuje siê do wymogów rodowiska, albo aktywny  kiedy dziêki swej dzia³alnoci bêdzie je przekszta³caæ. Funkcjonowanie to zale¿y od dwóch grup czynników: od
czynników zewnêtrznych czyli rodowiskowych oraz od czynników wewnêtrznych cz³owieka, którymi s¹ jego w³aciwoci sterownicze.
Aktywne funkcjonowanie cz³owieka doprowadza do okrelonych zmian wokó³ niego,
jest sterowaniem, poniewa¿ zgodnie z definicj¹: sterowanie jest to zachowanie systemu prowadz¹ce do okrelonych zmian w innym systemie.
Efektywnoæ funkcjonowania/sterowania siê cz³owieka zale¿y od jego zdolnoci sterowania otoczeniem oraz samym sob¹ i zdeterminowana jest w³aciwociami sterowniczymi
cz³owieka, którymi s¹ jego sta³e indywidualne cechy osobowoci i cechy zmienne.
Zdolnociami sterowania cz³owieka s¹ jego zdolnoci do oddzia³ywania na otoczenie,
w którym wywo³uje zmiany oraz zdolnoci do pobierania z tego otoczenia potrzebnych do
sterowania informacji i energii.
Podejcie systemowe do cz³owieka, traktowanie go jako jeden z wielu przypadków szczególnych systemu autonomicznego1 pozwala zdefiniowaæ podstawowe zdolnoci sterowania
cz³owieka: zdolnoci sterowania otoczeniem, zdolnoci sterowania samym sob¹, zdolnoci
przeciwdzia³ania utracie zdolnoci sterowania oraz zdolnoci do utrzymywania zdolnoci
do sterowania siê.
Cz³owiek powinien umieæ funkcjonowaæ w otoczeniu, w taki sposób, by przekszta³caj¹c je z korzyci¹ dla siebie i innych ludzi  poprzez uruchamianie procesów rozwojowych
w tym otoczeniu  stymulowaæ rozwój w³asny, gdy¿ tylko rodowisko rozwijaj¹ce siê sprzyja
procesom rozwojowym dokonuj¹cym siê w samym cz³owieku. Czyniæ to jest w stanie cz³owiek, który rozumie, ¿e:
 w interesie w³asnym cz³owieka bêd¹cego jednostk¹ autonomiczn¹, jest jego ci¹g³y
rozwój;
 cz³owiek funkcjonuje w otoczeniu, które na niego oddzia³uje  kszta³tuj¹c go, równoczenie on sam oddzia³uje na otoczenie  przekszta³caj¹c je;
 skutecznoæ tych oddzia³ywañ mo¿e zagwarantowaæ mu dobra znajomoæ i rozumienie otoczenia;
 we w³asnym interesie cz³owieka jest akceptowanie tylko tych oddzia³ywañ, w efekcie których nastêpuje jego rozwój i przeciwstawianie siê oddzia³ywaniom hamuj¹cym rozwój.
Odnosz¹c regu³y funkcjonowania systemu autonomicznego do cz³owieka mo¿na okreliæ wszystkie czynniki, od których zale¿y skutecznoæ funkcjonowania/sterowania siê cz³owieka w otoczeniu. Skutecznoæ ta zale¿y od:
 posiadanych informacji o stanie otoczenia i stanie w³asnym, które uda siê cz³owiekowi zgromadziæ/zdobyæ; im wiêcej informacji posiada, tym skuteczniejsze powinno byæ jego
sterowanie siê;
 posiadanej energii, któr¹ uda mu siê zgromadziæ/zdobyæ; im wiêcej energii bêdzie
posiadaæ tym skuteczniejsze bêdzie jego sterowanie siê;
 posiadanego repertuaru oddzia³ywañ na otoczenie; im wiêcej ró¿nego rodzaju reakcji
przejawi, tym wiêcej ma mo¿liwoci oddzia³ywania na otoczenie, a w efekcie, tym skuteczniejsze powinno byæ jego sterowanie siê;
1
Teoria systemów autonomicznych M. M a z u r a zosta³a opublikowana w ksi¹¿ce jego autorstwa pt.
Cybernetyczna teoria systemów samodzielnych (Warszawa 1966).
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 zdolnoci przechowywania i przetwarzania informacji i energii; im wiêksze s¹ te zdolnoci u cz³owieka, tym skuteczniejsze bêdzie jego sterowanie siê;
 zdolnoci przeciwdzia³ania przep³ywom informacji i energii zmniejszaj¹cym mo¿liwoæ oddzia³ywania na otoczenie; im wiêksza jest ta zdolnoæ u cz³owieka, tym skuteczniejsze powinno byæ sterowanie.
Funkcjonowanie cz³owieka zgodne z w³asnym interesem, mo¿liwoæ niereagowania
na bodce zagra¿aj¹ce jego autonomii i przeciwstawiania siê tego rodzaju bodcom, powinna zagwarantowaæ wewnêtrzna struktura cz³owieka, o której decyduj¹ w³aciwoci sterownicze. W zaspokojeniu potrzeby dobrej znajomoci samego siebie, mo¿e pomóc cz³owiekowi wiedza na temat tych w³aciwoci oraz umiejêtnoæ identyfikowania ich u siebie i u osób,
z którymi pozostaje w relacji.
Do najwa¿niejszych potrzeb cz³owieka w zakresie sprawnego funkcjonowania w otoczeniu, rozpatrywanych z punktu widzenia teorii systemu autonomicznego, nale¿¹ przede
wszystkim: potrzeba posiadania jak najwiêkszej zdolnoci sterowania (zarówno samym sob¹,
jak i innymi systemami) oraz potrzeba posiadania jak najwiêkszej zdolnoci przeciwstawiania siê utracie zdolnoci sterowania.
Zaspokojenie wy¿ej wymienionych potrzeb determinuje realizacjê dwóch kolejnych
potrzeb: potrzeby najskuteczniejszego oddzia³ywania na otoczenie, tak by uczyniæ je mo¿liwie najbardziej sprzyjaj¹cym2 dla siebie oraz potrzeby naj³atwiejszego i najszybszego powracania do stanu równowagi funkcjonalnej.
Zaspokajanie tych potrzeb jest egzystencjaln¹ koniecznoci¹, gdy¿ zmniejszenie zdolnoci sterowania siê oraz zdolnoci przeciwstawiania siê utracie tej zdolnoci mo¿e utrudniæ
powrót do równowagi funkcjonalnej. Istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy zdolnoci¹ sterowania a zdolnoci¹ przeciwstawiania siê utracie zdolnoci sterowania, im wiêksza jest zdolnoæ sterowania cz³owieka, tym skuteczniej przeciwstawiania siê utracie zdolnoci sterowania. Im wiêksze s¹ zdolnoci sterownicze cz³owieka, z tym wiêksz¹ ³atwoci¹ bêdzie w
stanie zaspokajaæ wszystkie inne potrzeby.
Do najwa¿niejszych potrzeb cz³owieka zwi¹zanych z funkcjonowaniem nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi:
 potrzebê dokonania prawid³owego wyboru zawodu;
 potrzebê podjêcia najodpowiedniejszej pracy, przynosz¹cej zadowolenie, satysfakcjê,
sukces itp.;
 potrzebê dobrej znajomoci samego siebie (w³asnego potencja³u, predyspozycji itp.);
 potrzebê dobrej znajomoci otoczenia, w którym cz³owiek ¿yje i pracuje;
 potrzebê skutecznego oddzia³ywania na to otoczenie;
 potrzebê rozpoznawania i rozumienia trudnoci oraz problemów ¿yciowych i zawodowych, a tak¿e potrzebê posiadania umiejêtnoci ich analizowania;
 potrzebê obiektywnej oceny w³asnej sytuacji ¿yciowej i zawodowej;
 potrzebê posiadania umiejêtnoci pozwalaj¹cych na samodzielne podejmowanie optymalnych decyzji;
 potrzebê posiadania najw³aciwszych dla siebie kwalifikacji i potrzebê ci¹g³ego ich
podnoszenia;
2
Analizê przypadków otoczenia sprzyjaj¹cego cz³owiekowi, obojêtnego dla niego i niechêtnego mu, przeprowadzi³am w artykule pt. Przemiany edukacyjne z punktu widzenia podejcia systemowego i koncepcji sta³ych
indywidualnych cech osobowoci, [w:] Kszta³cenie zawodowe: pedagogika i psychologia, pod red. T. Lewowickiego, J. Wilsz, I. Ziaziuna i N. Nyczka³o, nr I, 1999.
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 potrzebê posiadania realistycznego, dalekosiê¿nego planu ¿yciowego i zawodowego
oraz umiejêtnoci uaktualniania go;
 potrzebê osi¹gniêcia najlepszego dostosowania ¿yciowego i zawodowego.
Aby cz³owiek móg³ zaspokoiæ tego rodzaju potrzeby powinien: posiadaæ wiedzê o otoczeniu, posiadaæ wiedzê o samym sobie, mieæ mo¿liwoæ odbierania oddzia³ywañ otoczenia
oraz mieæ mo¿liwoæ oddzia³ywania na otoczenie.
Poniewa¿ efektywnoæ funkcjonowania cz³owieka zale¿y od jego zdolnoci sterowniczych, nale¿y wiedzieæ, od jakich czynników zale¿¹ te zdolnoci i jakie istniej¹ mo¿liwoci
ich zwiêkszenia.
Czynniki, od których zale¿¹ zdolnoci sterownicze mo¿na okreliæ na podstawie teorii
systemu autonomicznego i opracowanej przeze mnie koncepcji sta³ych indywidualnych cech
osobowoci, któr¹ teoretycznie uzasadnia ta w³anie teoria. Opieraj¹c siê na tych systemowych koncepcjach mo¿na stwierdziæ, ¿e zdolnoci sterownicze cz³owieka zale¿¹ od jego
wszystkich w³aciwoci sterowniczych (sta³ych i zmiennych). W³aciwoci sterownicze
zmienne, które zale¿¹ od oddzia³ywañ otoczenia s¹ kszta³towane pod jego wp³ywem. Sta³e
w³aciwoci sterownicze (tzn. niezale¿ne od oddzia³ywañ otoczenia), wed³ug koncepcji sta³ych indywidualnych cech osobowoci s¹ sta³ymi indywidualnymi cechami osobowoci,
wród których mo¿na wyró¿niæ dwie grupy cech: cechy w dziedzinie funkcji intelektualnych i cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych.
Cechy w dziedzinie funkcji intelektualnych gwarantuj¹ innowacyjne operowanie informacj¹ i kompetentne funkcjonowanie intelektualne wówczas, gdy s¹ odpowiedniej wielkoci. Natomiast cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych determinuj¹ umiejêtnoci
interpersonalne i wp³ywaj¹ na kszta³t stosunków miêdzyludzkich.
Zdolnoci sterownicze, wynikaj¹ce ze zmiennych w³aciwoci sterowniczych, mo¿na
zwiêkszaæ w procesie nabywania tych w³aciwoci, natomiast wówczas, gdy cz³owiek traci
niektóre z tych w³aciwoci (na przyk³ad w procesie zapominania)  zdolnoci te malej¹.
Zmienne w³aciwoci cz³owieka najczêciej formowane s¹ w procesie kszta³cenia (np. przez
rejestrowanie informacji). W zwi¹zku z nieustannym procesem derejestracji posiadanych
informacji oraz pojawianiem siê lawiny informacji nowych, konieczna jest edukacja ustawiczna.
Sytuacja idealna z teoretycznego punktu widzenia wystêpuje wówczas, gdy zachodzi
zgodnoæ miêdzy wszystkimi cechami osobowoci a sytuacj¹. Do takiej zgodnoci mo¿e
dojæ, kiedy cz³owiek dostosuje siê do sytuacji albo, gdy sytuacja zostanie dostosowana do
cz³owieka. Obydwie te ewentualnoci mog¹ wyst¹piæ wy³¹cznie w odniesieniu do zmiennych w³aciwoci sterowniczych. W odniesieniu do w³aciwoci sterowniczych sta³ych pozostaje jedynie mo¿liwoæ dostosowania sytuacji do cz³owieka. wiadomoæ tego jest niezmiernie wa¿na ze wzglêdu na efektywne funkcjonowanie cz³owieka.
Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników o du¿ych zdolnociach sterowniczych
powinno ci¹gle wzrastaæ, gdy¿ bêdzie pojawia³o siê coraz wiêcej zawodów wymagaj¹cych
du¿ej samodzielnoci, inicjatywy, aktywnoci, szerokich horyzontów mylowych, niezale¿noci, skutecznoci, itp. W zawodach polegaj¹cych na przetwarzaniu informacji ludzie powinni posiadaæ umiejêtnoci samodzielnego i aktywnego poszukiwania informacji, sprawnego operowania nimi (oceniania, analizowania, segregowania, porównywania, kojarzenia,
przekazywania, stosowania) i tworzenia nowych informacji. Zawody te wymagaj¹ du¿ych
zdolnoci sterowniczych wynikaj¹cych z w³aciwych sta³ych indywidualnych cech osobowoci w dziedzinie funkcji intelektualnych. Cechy te s¹ zdeterminowane przez w³aciwoci
ludzkiego mózgu, bêd¹cego narzêdziem pozwalaj¹cym na: rejestrowanie, przetwarzanie,
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wytwarzanie nowych i przekazywanie informacji. Zawody wymagaj¹ce bezkonfliktowej
wspó³pracy z ludmi potrzebuj¹ pracowników o du¿ych zdolnociach sterowniczych wynikaj¹cych ze sta³ych indywidualnych cech osobowoci w dziedzinie stosunków interpersonalnych  adekwatnych do rodzaju sytuacji. Tak wiêc efektywnoæ funkcjonowania zawodowego cz³owieka w pracy z ludmi zale¿y w g³ównej mierze od sta³ych indywidualnych
cech osobowoci w dziedzinie stosunków interpersonalnych, a rezultaty pracy w zawodach
polegaj¹cych na przetwarzaniu informacji zale¿¹ g³ównie od sta³ych indywidualnych cech
osobowoci w dziedzinie funkcji intelektualnych. Najlepsze efekty w dzia³alnoci uzyska
ten cz³owiek, którego oddzia³ywania bêd¹ zindywidualizowane ze wzglêdu na sta³e indywidualne cechy osobowoci cz³owieka, bêd¹cego obiektem sterowania, gdy¿ oddzia³ywania
uwzglêdniaj¹ce sta³e indywidualne cechy osobowoci cz³owieka (dostosowane do nich) stymuluj¹ i inspiruj¹ samodzielne, aktywne, twórcze zachowania, uruchamiaj¹ wewnêtrzny
potencja³ cz³owieka, s¹ gwarancj¹ jego optymalnego rozwoju3.
Z koncepcji sta³ych indywidualnych cech osobowoci wynika, ¿e system kszta³cenia
powinien:
 wspomagaæ cz³owieka w procesie samopoznawania; w poznawaniu w³asnych sta³ych
indywidualnych i zmiennych cech osobowoci oraz zrozumieniu potrzeb, d¹¿eñ i zachowañ
wynikaj¹cych z tych cech;
 pomagaæ w samookreleniu zawodowym i ¿yciowym cz³owieka odpowiednim dla
niego ze wzglêdu na jego sta³e indywidualne cechy osobowoci;
 wspomagaæ cz³owieka w procesie samorealizacji, w procesie uwiadamiania sobie
swoich potencjalnych mo¿liwoci (wynikaj¹cych z jego sta³ych indywidualnych cech osobowoci) oraz w procesie ich realizacji;
 wspomagaæ cz³owieka w rozwijaniu kompetencji, umiejêtnoci i postaw orientuj¹cych ¿yciowo, odpowiednio do posiadanych sta³ych indywidualnych cech osobowoci;
 pomagaæ cz³owiekowi w okreleniu jego potrzeb (wynikaj¹cych ze sta³ych indywidualnych cech jego osobowoci) oraz w procesie ich zaspokajania;
 pomagaæ cz³owiekowi w okreleniu warunków wspomagaj¹cych jego rozwój zgodny
z posiadanymi sta³ymi indywidualnymi cechami osobowoci;
 uwiadomiæ cz³owiekowi by nie ulega³ odzia³aniom przymuszaj¹cym go do dzia³añ
niezgodnych z jego sta³ymi indywidualnymi cechami osobowoci, a zgadza³ siê na oddzia³ywania zachêcaj¹ce go do podejmowania przedsiêwziêæ zgodnych z tymi cechami;
 wspomagaæ cz³owieka przy podejmowaniu decyzji w³aciwych dla niego ze wzglêdu
na posiadane sta³e indywidualne cechy osobowoci;
 wspomagaæ cz³owieka w procesie uzyskiwania przez niego umiejêtnoci interpersonalnych (umiejêtnoci unikania i rozwi¹zywania konfliktów interpersonalnych oraz sztuki
dobierania ludzi ze wzglêdu na wzajemn¹ odpowiednioæ sta³ych indywidualnych cech osobowoci do ró¿nego rodzaju sytuacji).
Jednostka, znajduj¹ca siê w sytuacji, w której nie mo¿e dobrze funkcjonowaæ ze wzglêdu na posiadanie zbyt ma³ych zdolnoci sterowniczych, w stosunku do rodzaju sytuacji,
swój problem mo¿e rozwi¹zaæ:
 dostosowuj¹c siê do sytuacji dziêki zwiêkszeniu swych zdolnoci sterowniczych;
 zmieniaj¹c nieodpowiedni¹ dla siebie sytuacjê, na tak¹, w odniesieniu do której jej
zdolnoci sterownicze s¹ wystarczaj¹ce do sprawnego funkcjonowania.
3
Porównaj J. W i l s z, Znaczenie koncepcji sta³ych indywidualnych cech osobowoci dla poradnictwa
zawodowego, Pedagogika Pracy, nr 38, 2001, s. 86.
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Rozwi¹zanie drugie w pewnym sensie degraduje cz³owieka. Rozwi¹zanie pierwsze
gwarantuje cz³owiekowi rozwój i samorealizacjê.
Znaczenie zdolnoci sterowniczych cz³owieka rozpatrywane w aspekcie skutecznoci
jego funkcjonowania jest ogromne. Dlatego te¿ wspó³czesna i przysz³a edukacja powinna
byæ ukierunkowana na ich zwiêkszanie. Problem sprowadza siê wiêc do nabywania w procesach edukacyjnych nowych zmiennych w³aciwoci sterowniczych, potrzebnych cz³owiekowi do sprawnego funkcjonowania. Aby efektywnoæ procesu nauczania i wychowania, w
trakcie którego cz³owiek powinien nabywaæ te w³aciwoci, by³a jak najwiêksza, proces ten
powinien byæ zindywidualizowany ze wzglêdu na sta³e w³aciwoci sterownicze, a wiêc
sta³e indywidualne cechy osobowoci.

