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KONCEPCJA STA YCH INDYWIDUALNYCH CECH 
OSOBOWO CI PODSTAW  SYSTEMOWEJ TEORII  

PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Streszczenie: W artykule zaproponowano skonstruowanie nowej naukowej teorii porad-

nictwa zawodowego opieraj cej si  na teoriach cybernetycznych. Sformu owano warun-

ki, które powinna spe nia . Omówiono przyj t  koncepcj  cz owieka oraz koncepcj

sta ych indywidualnych cech osobowo ci, które pe ni  funkcje predyspozycji zawodo-

wych. Przedstawiono baz  teoretyczn  tej koncepcji. Zaprezentowano wybór zawodu  

i dzia alno ci zawodowej ze wzgl du na warto ci sta ych indywidualnych cech osobo-

wo ci. Wskazano role zawodowe w a ciwe dla cz owieka ze wzgl du na te cechy. 

Przedstawiono relacje wyst puj ce mi dzy zawodem a tymi cechami. Omówiono zagad-

nienie przystosowania zawodowego ze wzgl du na warto ci sta ych indywidualnych 

cech osobowo ci.

S owa kluczowe: sta e indywidualne cechy osobowo ci, teoria poradnictwa zawodowe-

go, wybór zawodu, przystosowanie zawodowe. 

Wprowadzenie  

Specjali ci z dziedziny poradnictwa zawodowego, a tak e psychologowie 

zgadzaj  si , e przy wyborze zawodu podstawowe znaczenie ma osobowo

cz owieka. Wybór koncepcji osobowo ci, na podstawie której dokonuje si  tego 

wyboru, jest wi c spraw  kluczow .

Wiele psychologicznych teorii osobowo ci opisuje, wyja nia i prognozuje 

zachowania cz owieka. Ka da z nich opiera si  na innych za o eniach i koncen-

truje si  na innych czynnikach determinuj cych wybór zawodu i warunkuj cych

rozwój zawodowy. adna nie uwzgl dnia wszystkich istotnych czynników, któ-



Koncepcja sta ych indywidualnych cech osobowo ci podstaw … 155 

re wp ywaj  na ten wybór. Wydaje si  to wynika  z faktu, e teorie te, jak rów-

nie  teorie poradnictwa zawodowego, powsta y w ramach zdezaktualizowanego 

paradygmatu klasycznego, a ich autorzy opieraj  si  na psychologii klasycznej.  

Nauk , dzi ki której mo na uzyska  wiedz  o w a ciwo ciach cz owieka, jego 

osobowo ci i mechanizmach wewn trznych b d cych procesami sterowniczymi,  

o transformacji bod ców odbieranych przez cz owieka w jego reakcje, jest nauka  

o sterowaniu, tzn. cybernetyka – wraz z ni  pojawi  si  paradygmat systemowy.  

Z punktu widzenia nauk cis ych, zgodnie z procedurami w nich obowi zu-

j cymi, aktualnie istniej ce teorie osobowo ci oraz teorie poradnictwa zawodo-

wego nie s  teoriami, gdy  opieraj  si  wy cznie na badaniach empirycznych. 

Mo na o nich powiedzie , e s  uogólnieniami empirycznymi. Naukowe teorie 

powinny dostarcza  wskazówek metodologicznych do prowadzenia bada  empi-

rycznych, powinny by  tworzone wy cznie na bazie za o e  ogólnych, b d -

cych prawami obowi zuj cymi w nauce. Powinny przy ich tworzeniu obowi -

zywa  rygory metodologiczne. 

Naukowa teoria humanistyczna powinna opiera  si  na osi gni ciach nauki  

o sterowaniu, gdy  wszystkie zjawiska wyst puj ce w procesach, w których 

uczestniczy cz owiek, s  procesami sterowania. Obiektywne w a ciwo ci i me-

chanizmy tych procesów mo na pozna  dzi ki cybernetyce, pozwalaj cej, na pod-

stawie udowodnionych w niej zale no ci ogólnych, na poprawne wyja nianie

badanych faktów, zjawisk i procesów oraz na trafne przewidywanie na ich pod-

stawie zdarze  przysz ych, na integrowanie wiedzy fragmentarycznej w struktury 

ogólne oraz na wykorzystanie jej w praktyce. Wymienione cechy oczekiwanej 

teorii mo e spe ni  koncepcja interdyscyplinarna, wywodz ca si  z paradygmatu 

systemowego, skoncentrowana na badaniu mechanizmu powstawania motywacji 

oraz jego wp ywu na okre lone zjawiska. Przyjmowane za o enia, które rozpo-

czynaj  proces budowania takiej teorii, nie mog  by  formu owane na podstawie 

danych zebranych z obserwacji fragmentów rzeczywisto ci, czyli wiedzy empi-

rycznej, gdy  obserwacje czy to zewn trznych cech obiektów, czy te  przejawów 

zachodz cych procesów i zjawisk nie pozwalaj  na poznanie ich mechanizmów 

wewn trznych (transformacji wewn trznej, zgodnie z któr  przetwarzane s  docie-

raj ce do nich oddzia ywania). 

Celem artyku u jest zaproponowanie nowej naukowej teorii poradnictwa za-

wodowego opieraj cej si  na teoriach cybernetycznych, w której baz  teoretyczn

przyj tej koncepcji cz owieka i jego cech jest cybernetyczna teoria systemów au-

tonomicznych Mariana Mazura [Mazur, 1966]. Cechami cz owieka, które pe ni

funkcje predyspozycji zawodowych, s  sta e indywidualne cechy osobowo ci.

Koncepcj  tych cech opracowa a autorka artyku u [Ba  i Wilsz, 2015].  
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1. Baza teoretyczna koncepcji sta ych indywidualnych  
cech osobowo ci

Baz  teoretyczn  koncepcji sta ych indywidualnych cech osobowo ci sta-

nowi teoria systemów autonomicznych opracowana przez Mazura [Mazur, 

1966]. Autor ten zastosowa  metod  modelu teoretycznego nazywanego wzor-

cem (pierwsza metoda systemowa). Metod  t  stosuje si  wówczas, gdy obiekt 

rzeczywisty jest tak bardzo skomplikowany (takim obiektem jest cz owiek), e

stworzenie jego modelu jest niemo liwe. Metoda ta polega na zdefiniowaniu 

modelu teoretycznego i traktowaniu go jako wzorca. Je li obiekt rzeczywisty 

spe nia postulaty definicyjne tego modelu teoretycznego, to zale no ci udowod-

nione dla tego modelu odnosz  si  do obiektu, dzi ki czemu otrzymuje si

o obiekcie rzeczywistym nowe, prawdziwe, istotne informacje. 

Cz owiek egzystuje w otaczaj cej go rzeczywisto ci. Pomimo zmian za-

chodz cych w otoczeniu utrzymuje si  w równowadze funkcjonalnej. Funkcjo-

nuje w „interesie w asnym” i jest swoim w asnym organizatorem. D y do 

utrzymywania i maksymalnego przed u ania swojej egzystencji. Pobiera infor-

macje i energi  z otoczenia, przetwarza je i przechowuje oraz oddzia uje na oto-

czenie w celu wprowadzenia w nim korzystnych dla siebie zmian. O cz owieku

mo na wi c powiedzie , e posiada zdolno  sterowania si  oraz zdolno  prze-

ciwstawiania si  utracie zdolno ci sterowania, a jego naturalnym d eniem jest 

zwi kszanie tych zdolno ci, gdy  wraz z nimi ro nie efektywno  oddzia ywania 

cz owieka na otoczenie. Poniewa  zwi kszenie tych zdolno ci nast puje wraz  

z rozwojem osobowo ci, to rozwój osobowo ci nale y równie  uzna  za natu-

ralne d enie cz owieka.

To, e system autonomiczny posiada takie same cechy jak cz owiek  

i wszystkie funkcje wyst puj ce w tym systemie s  spe nione w organizmie 

cz owieka, upowa nia, eby cz owieka traktowa  jako jeden z przypadków 

szczególnych tego systemu. Mo na wi c stwierdzi , e przynale y on do katego-

rii systemu autonomicznego. Wszystkie zale no ci wynikaj ce z analizy proce-

sów sterowania tego systemu mo na wi c wykorzysta  do badania procesów 

psychicznych u cz owieka, gdy  s  one procesami sterowniczymi. 

2. Koncepcja sta ych indywidualnych cech osobowo ci

Punktem wyj ciowym koncepcji sta ych indywidualnych cech osobowo ci 

by a udowodniona teza, e traktowanie cz owieka jako jednego z przypadków 

szczególnych ogólnego modelu systemu autonomicznego pozwala rozpatrywa
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jego osobowo  jako zespó  w a ciwo ci indywidualnych sta ych i w a ciwo ci 

zmiennych. Sta e indywidualne cechy osobowo ci cz owieka odpowiadaj  sta ym

w a ciwo ciom sterowniczym systemu autonomicznego, a jego zmienne cechy 

osobowo ci odpowiadaj  zmiennym w a ciwo ciom sterowniczym tego systemu. 

Cz owiek, analogicznie jak system autonomiczny, jest zarazem systemem ste-

ruj cym i sterowanym. Zapewnia mu to jego struktura wewn trzna, zmieniaj ca

si  wskutek procesów sterowania. By zmiany tej struktury nie zagrozi y utracie 

zdolno ci sterowania si  cz owieka, podobnie jak system autonomiczny, musi on 

posiada  w a ciwo ci sterownicze niezale ne od oddzia ywa  otoczenia. Cechy te 

stanowi  bariery niedopuszczaj ce i przeciwdzia aj ce zachodzeniu w wewn trz-

nej strukturze cz owieka zmian, wskutek których nast pi aby ca kowita utrata jego 

zdolno ci sterowania si , a w konsekwencji koniec egzystencji.  

Przeprowadzony zosta  podzia  na cechy sta e (tzn. niezale ne od oddzia y-

wa  otoczenia) i zmienne (tzn. zale ne od oddzia ywa  otoczenia). Rozpatrzone 

zosta y dwie grupy sta ych indywidualnych cech osobowo ci: cechy w dziedzinie 

funkcji intelektualnych i cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych. 

I grupa – sta e indywidualne cechy osobowo ci w dziedzinie funkcji inte-

lektualnych (przetwarzalno , odtwarzalno , talent) – od ich wielko ci zale y

funkcjonowanie intelektualne: zdolno ci kojarzenia, zdolno ci analizowania, 

syntetyzowania i przewidywania, trafno  podejmowanych decyzji itp. 

II grupa – sta e indywidualne cechy osobowo ci w dziedzinie stosunków 

interpersonalnych (emisyjno , tolerancja, podatno ) – od ich wielko ci zale

g ównie umiej tno ci interpersonalne oraz umiej tno ci wywi zywania si  z ról 

zawodowych najbardziej odpowiednich dla danego cz owieka.

Poni ej podane zostan  definicje sta ych indywidualnych cech osobowo ci.

Je li chodzi o cechy w dziedzinie funkcji intelektualnych: 

– p r z e t w a r z a l n o  jest to sta a przes anka psychologiczna (w du ym 

stopniu okre lana dziedzicznymi implikacjami) stopnia doskona o ci sfery 

my lowej (stopie  doskona o ci sfery my lowej zale y od zmiennych cech 

osobowo ci, takich jak np. posiadana wiedza), 

– o d t w a r z a l n o  jest to sta a przes anka psychologiczna stopnia do-

skona o ci sfery percepcyjno-mnemicznej (stopie  doskona o ci sfery per-

cepcyjno-mnemicznej zale y od jako ci ludzkich zmys ów i czasu trwania 

bod ców docieraj cych do cz owieka z otoczenia), 

– t a l e n t  jest to sta a przes anka psychologiczna stopnia doskona o ci

w okre lonej dziedzinie dzia alno ci.
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Je li chodzi o cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych: 

– emisyjno :

• dodatnia jest to sk onno  do wydawania resursów do otoczenia, 

• ujemna jest to sk onno  do pobierania resursów z otoczenia. 

Zgodnie z t  koncepcj  trwa e ró nice mi dzy lud mi sprowadzaj  si  do 

ró nic mi dzy wielko ciami ich sta ych indywidualnych cech osobowo ci, gdy

wszyscy ludzie maj  te same sta e indywidualne cechy osobowo ci, ale cechy te 

nie s  u nich takie same (maj  ró ne wielko ci). Wymiar sta ych ró nic indywi-

dualnych okre laj  ró nice mi dzy wielko ciami tych samych sta ych indywidu-

alnych cech u ró nych osób. Istniej  równie  ró nice mi dzy ich cechami 

zmiennymi, nie s  one jednak trwa e i pod wp ywem ró nych czynników ze-

wn trznych do atwo mog  ulega  zmianom. 

Z punktu widzenia koncepcji sta ych indywidualnych cech osobowo ci za-

chowania cz owieka zale  od tych jego cech, od cech zmiennych oraz od sytu-

acji, w jakiej si  znajduje, przy czym najkorzystniejsz , idealn  dla niego jest 

sytuacja ca kowicie zgodna z warto ciami wszystkich tych cech. Do takiej zgod-

no ci mo e doj  wówczas, gdy cz owiek ca kowicie dostosuje si  do sytuacji 

albo gdy sytuacja zostanie ca kowicie dostosowana do cz owieka. Obydwie te 

ewentualno ci mog  wyst powa  wy cznie w odniesieniu do cech zmiennych. 

W odniesieniu do cech indywidualnych sta ych pozostaje jedynie mo liwo

dostosowania sytuacji do cz owieka.

Koncepcj  sta ych indywidualnych cech osobowo ci mo na wykorzysta

przy rozwi zywaniu problemów pojawiaj cych si  w obszarze zwi zanym  

z dzia alno ci  zawodow  cz owieka, przygotowaniem do wyboru zawodu, wy-

borem odpowiedniego zawodu, wyborem kierunku kszta cenia zawodowego, 

przebiegiem tego kszta cenia, rozwojem zawodowym itd.  

Optymalny wybór zawodu dla cz owieka wymaga porównania zespo u sta-

ych indywidualnych cech jego osobowo ci z cechami potrzebnymi do opanowa-

nia wiedzy i umiej tno ci potrzebnych w zawodzie oraz do prawid owego wyko-

nywania pracy w a ciwej temu zawodowi. Nale y wi c rozpatrywa  relacje 

mi dzy tymi cechami a wymogami ró nych grup zawodów. Wybór zawodu powi-

nien polega  na dopasowaniu go do warto ci sta ych indywidualnych cech osobo-

wo ci cz owieka, poniewa  s  one niezale ne od oddzia ywa  otoczenia, wi c

w zakresie tych cech cz owiek nie ma mo liwo ci przystosowywania si  do sytu-

acji zawodowych. Proces przystosowania zawodowego mo e polega  jedynie na 

dopasowaniu si  cz owieka do wybranego zawodu w ramach cech zmiennych  

– wiedza potrzebna mu do wykonywania zawodu wchodzi w zakres tych cech. 

Cechy zmienne ludzie mog  nabywa  np. w procesie kszta cenia zawodowego.
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Konieczna jest wi c znajomo  sta ych indywidualnych cech osobowo ci

cz owieka, dla którego dokonywany jest wybór zawodu, oraz znajomo  sta ych 

indywidualnych cech osobowo ci potrzebnych do wykonywania ró nych zawodów. 

Powinien wi c by  stworzony system klasyfikuj cy zawody ze wzgl du na te cechy. 

W relacji mi dzy zawodem a sta ymi indywidualnymi cechami osobowo ci 

cz owieka mog  zaistnie  trzy mo liwo ci:

– zawód ca kowicie pasuj cy do wszystkich tych cech, 

– zawód pasuj cy do nich tylko cz ciowo, 

– zawód ca kowicie niepasuj cy do tych cech. 

Cz owiek absolutnie nie powinien podejmowa  si  wykonywania zawodów 

ca kowicie niepasuj cych do warto ci jego sta ych indywidualnych cech osobo-

wo ci. Prawid owo ci wyboru zawodu ca kowicie pasuj cego do tych cech 

cz owieka nie mo na zakwestionowa adnymi argumentami. Druga mo liwo

(zawód pasuj cy do sta ych indywidualnych cech osobowo ci cz owieka tylko 

cz ciowo) wyst puje najcz ciej. Wymaga ona okre lenia koniecznego stopnia 

zgodno ci tych cech cz owieka z cechami wymaganymi w zawodzie w odniesie-

niu do ka dej z nich oddzielnie. Podj cie optymalnej decyzji dotycz cej tej mo -

liwo ci jest niezmiernie trudne, chocia  w przypadku, kiedy cz owiek obdarzony 

jest wyra nym talentem w okre lonej dziedzinie, nie ma innej alternatywy poza 

t , e zawód powinien dotyczy  tej dziedziny albo by ci le z ni  powi zany.  

Sta e indywidualne cechy osobowo ci cz owieka w dziedzinie funkcji inte-

lektualnych maj  szczególnie du e znaczenie dla tych ludzi, których praca pole-

ga g ównie na przetwarzaniu informacji, poniewa  powinno ich cechowa  twór-

cze my lenie, umiej tno  samodzielnego podejmowania decyzji, ch  i atwo

permanentnego samokszta cenia si  itp. Efektywnemu wykonywaniu tego typu 

pracy sprzyja du a przetwarzalno , du a odtwarzalno  oraz talent. 

Cz owiek z wysok  przetwarzalno ci  interesuje si  wieloma sprawami, oka-

zuje pomys owo , roztropno  i bystro  w ró nych dziedzinach, atwo kojarzy 

ró norodne informacje, zdolny jest do adekwatnego post powania w nowych, 

nieznanych mu wcze niej sytuacjach, atwo wyci ga wnioski z zaistnia ych fak-

tów, kategorycznie sprzeciwia si , gdy ogranicza mu si  dop yw wielu ró norod-

nych informacji. W przeciwie stwie do niego cz owiek o ma ej przetwarzalno ci

odczuwa trudno ci, gdy zmuszony jest przetwarza  du y zakres informacji, samo-

dzielnie ocenia  fakty i wypracowywa  w asne pogl dy w jakiej  kwestii. Okazuje 

bezradno  w przypadku pojawienia si  nieprzewidzianych okoliczno ci.

Du a przetwarzalno  predysponuje cz owieka do zawodów wymagaj cych: 

– wszechstronno ci i zaradno ci,

– kompleksowego podej cia do problemów, 
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– du ej sprawno ci intelektualnej, 

– atwo ci przetwarzania du ych ilo ci informacji, 

– skuteczno ci przeprowadzania analizy i oceny faktów, 

– atwo ci orientowania si  w ró nych dziedzinach wiedzy i ycia, 

– ogólnego rozeznania w wielu ró nych sprawach, 

– kojarzenia wielu ró norodnych informacji, 

– skoordynowanego wykorzystania du ej ilo ci ró nych informacji, 

– skuteczno ci wp ywania na ludzi, 

– szerokich horyzontów my lowych i atwo ci orientacji w ró nych dziedzi-

nach wiedzy i ycia, 

– szybkich decyzji w sytuacjach nowych, nieprzewidzianych i skomplikowanych, 

– umiej tno ci radzenia sobie w nowych sytuacjach (nieprzewidzianych i skom-

plikowanych). 

Cz owiek z wysok  odtwarzalno ci  wówczas, gdy zetknie si  z czym  no-

wym, bez trudno ci zapami tuje docieraj ce do niego informacje. Du e ilo ci

detali, jakie musi zapami ta  i odtworzy , nie stanowi  dla niego wi kszego 

problemu. Dlatego te  uczenie si  na pami  dla cz owieka o du ej odtwarzalno-

ci nie jest uci liwe. Natomiast cz owiek o ma ej odtwarzalno ci natrafia na 

du e trudno ci wówczas, gdy zmuszony jest zapami tywa  i odtwarza  du

ilo  informacji. W takich przypadkach zmuszony jest sporz dza notatki i ko-

rzysta  z ró nych róde  informacji (encyklopedii, podr czników itp.). 

Du a odtwarzalno  predysponuje cz owieka do zawodów wymagaj cych:  

– bardzo dobrej pami ci do wszystkich odbieranych informacji, 

– szybkiego i trwa ego zapami tywania informacji raz us yszanych (bez ich no-

towania i bez wielokrotnego powtarzania),  

– pami tania wielu ró nego rodzaju szczegó ów, 

– przechowywania w pami ci, szybkiego odtwarzania i zastosowania wielu ró ne-

go rodzaju informacji szczegó owych w momencie, kiedy b d  one potrzebne, 

– pami tania skomplikowanych instrukcji w celu cis ego ich wykonywania.  

Cz owieka o du ym talencie charakteryzuje przede wszystkim pragnienie  

zajmowania si  dzia alno ci , w której mo e ujawni  si  jego talent. Pragnie on 

uzyskiwa  i przetwarza  informacje z dziedziny tego talentu. Taki cz owiek

d y do wykonywania zawodu odpowiadaj cego jego talentowi, a je li nie udaje 

mu si  to, wówczas realizuje swój talent w pozazawodowych zaj ciach typu 

„hobby”. U cz owieka bez wyra nego talentu nie wyst puj  silniejsze zaintere-

sowania i pasje w adnej dziedzinie. 
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Talent w okre lonej dziedzinie predysponuje cz owieka do zawodów wy-

magaj cych: 

– talentu w tej dziedzinie, 

– zapami tywania i przetwarzania wielu informacji z tej dziedziny,  

– wytwarzania nowych informacji z zakresu tej dziedziny: kreatywno ci, in-

nowacyjno ci,

– pomys owo ci, zaanga owania, zami owania, pasji i entuzjazmu w tej dziedzinie, 

– skutecznego i twórczego rozwi zywania problemów w tej dziedzinie, 

– atwo ci przetwarzania informacji z tej dziedziny, 

– twórczej wyobra ni (niezb dnej np. w wynalazczo ci),

– efektywnego wykonywania zawodu zwi zanego z dziedzin  talentu. 

Do prawid owego wyboru zawodu konieczne jest uwzgl dnianie wszyst-

kich cech w dziedzinie funkcji intelektualnych (przetwarzalno ci, odtwarzalno-

ci i talentu). 

Ogólnie mo na powiedzie , e ludzie, u których adna spo ród powy szych 

cech nie jest du a albo tylko jedna z nich jest du a, mog  by  przydatni g ównie 

do wykonywania pracy fizycznej. Natomiast dla efektywnej pracy umys owej

(w szczególno ci kierowniczej czy badawczej) potrzebny jest wysoki poziom 

przynajmniej dwóch cech w dziedzinie funkcji intelektualnych.  

Koncepcja sta ych indywidualnych cech osobowo ci pozwala okre li  trwa-

e czynniki wyznaczaj ce aktywno  cz owieka przejawiaj c  si  w jego zacho-

waniach. Czynnikami, które w najwi kszym stopniu determinuj  t  aktywno ,

s  cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych, w ród których na plan 

pierwszy wysuwa si  emisyjno . Emisyjno  jest w a ciwo ci  o charakterze 

motywuj cym, która pe ni zasadnicz  rol  w jednoczeniu i organizacji aktywno-

ci oraz zachowa  cz owieka. Emisyjno  inicjuje, ukierunkowuje i dynamizuje 

t  aktywno  oraz zachowania. Mo na te  powiedzie , e konfiguracja wzgl d-

nie sta ych d e  cz owieka w bardzo du ym stopniu jest wyrazem jego emisyj-

no ci. To, w jakim stopniu cz owiek realizuje swe d enia, zale y od jego walo-

rów intelektualnych, które okre laj  sta e indywidualne cechy osobowo ci

cz owieka w dziedzinie funkcji intelektualnych.  

Proponuj  przyj  emisyjno  jako podstawowy wyznacznik aktywno ci

cz owieka i dynamiki jego zachowa  we wszelkiego rodzaju przedsi wzi ciach 

podejmowanych w ró nych obszarach dzia alno ci. 

Im wielko  emisyjno ci cz owieka jest bli sza warto ciom ekstremalnym 

(najbli sza warto ciom ekstremalnym jest du a emisyjno  dodatnia i du a emi-

syjno  ujemna), tym wi ksza jest jego aktywno . Przy du ej emisyjno ci do-

datniej zachowania cz owieka i przejawiaj ca si  aktywno  bardzo cz sto 
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sprawiaj  wra enie nie adu, chaosu, impulsywno ci, zmienno ci, naiwno ci itp. 

Ten nie ad, chaos i nierespektowanie zasad stanowi  tu pewn  regu . W przy-

padku du ej emisyjno ci ujemnej brak respektowania zasad równie  stanowi 

regu , jednak e wzmo ona aktywno  nie wyra a si  w chaosie, a wr cz prze-

ciwnie – przejawia si  w: przebieg o ci, zapobiegliwo ci, podejrzliwo ci, eks-

pansywno ci, pragmatyzmie itp. Dzieje si  tak, poniewa  emisyjno  dodatnia  

i wynikaj ca z niej aktywno  ma zupe nie inn  genez  ni  emisyjno  ujemna  

i aktywno  b d ca jej przejawem. Emisyjno  pozwala wi c na rozró nienie

i wyja nienie dwóch przeciwstawnych sobie rodzajów aktywno ci. Rozró nienie

tych rodzajów aktywno ci u cz owieka ma niezmiernie du e znaczenie przy 

okre laniu najw a ciwszych dla niego ról do pe nienia w wykonywanym zawo-

dzie (np. roli twórcy, interpretatora, wykonawcy czy organizatora) [Wilsz, 

1996/97, s. 82-89]. 

Zachowanie cz owieka o emisyjno ci dodatniej jest swobodne, otwarte, 

niezale ne, jednak e cz sto lekkomy lne i kapry ne. Taki cz owiek ch tnie dzie-

li si  z innymi swymi uczuciami i prze yciami, cz sto przejawiaj c przy tym 

atwowierno  i naiwno . Dla cz owieka tego typu charakterystyczny jest altru-

izm, ale jednocze nie cz sto bywa marnotrawny, nie przewiduje ubocznych 

skutków swoich dzia a . Do dzia alno ci zawodowej wnosi elementy zabawy  

i urozmaicenia, ale równie cz sto chaos i ba agan.

Cz owiek o emisyjno ci ujemnej sk onny jest do zdobywania wszelkiego 

rodzaju resursów, m.in. pieni dzy, w adzy, statusu oraz informacji, które mog

pomóc w ich zdobywaniu. Cz owieka takiego charakteryzuje pragmatyzm, prak-

tycyzm, zapobiegliwo , skuteczno , ukierunkowanie si  na konkretny rezultat, 

sk onno  do podporz dkowywania zasad w celu realizacji w asnych potrzeb.  

W odró nieniu od omówionych wy ej rodzajów emisyjno ci, cz owiek

o emisyjno ci bliskiej zeru respektuje wszelkie obowi zuj ce zasady i normy. 

Charakteryzuje go punktualno , zdyscyplinowanie, pragnienie regularno ci  

i sprawiedliwo ci oraz sk onno  do rzetelnego wykonywania stawianych przed 

nim zada  i sumiennego wype niania obowi zków.

Przy ca ej rozbie no ci zachowa  ludzi o dodatniej i ujemnej emisyjno ci, ich 

podobie stwo przejawia si  w nierespektowaniu powszechnie przyj tych zasad  

i norm, jednak e z ró nych przyczyn. Ludzie o emisyjno ci dodatniej nie respek-

tuj  norm ograniczaj cych im mo liwo ci „u ywania” ycia i zabaw  – mówi c

ogólnie samowyra ania siebie, natomiast ludzie o emisyjno ci ujemnej ignoruj

normy uniemo liwiaj ce im zdobywanie resursów. 

W odró nieniu od omówionych wy ej rodzajów emisyjno ci, cz owiek

o emisyjno ci bliskiej zeru respektuje wszelkie obowi zuj ce zasady i normy. 
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Charakteryzuje go punktualno , zdyscyplinowanie, pragnienie regularno ci  

i sprawiedliwo ci oraz sk onno  do rzetelnego wykonywania stawianych przed 

nim zada  i sumiennego wype niania obowi zków.

Ludzie o du ej emisyjno ci dodatniej w dzia alno ci zawodowej le znosz

monotonno , konieczno  podporz dkowywania si  wymogom, rygorom i na-

kazom. Nie odpowiada im praca wymagaj ca zaostrzonej dyscypliny, natomiast 

dobrze czuj  si  w pracy wymagaj cej ci g ych zmian, np. wielokrotnego prze-

mieszczania si . W przypadku posiadania du ego talentu w jakiej  dziedzinie 

artystycznej mog  osi gn  wielkie sukcesy – najw a ciwsz  jest dla nich rola 

t w ó r c y. 

Cz owieka o mniejszej emisyjno ci dodatniej zadawalaj  role i n t e r -

p r e t a t o r a, polegaj ce na obja nianiu i przekazywaniu intencji zawartych  

w dzie ach twórców innym ludziom. 

Ludziom o emisyjno ci bliskiej zeru najbardziej odpowiadaj  role zawodo-

we w y k o n a w c y, które wymagaj  wykonywania ci le okre lonych zada .

Dla nich wa ne jest respektowanie norm, dlatego te  potrzebuj  dobrze zorgani-

zowanego systemu pracy. Przyk adem pracy wymagaj cej emisyjno ci bliskiej 

zeru i wysokiego poziomu intelektualnego, który gwarantuj  du e warto ci cech 

w dziedzinie funkcji intelektualnych, jest np. zawód s dziego.

Ludziom, którzy maj redni  emisyjno  ujemn , odpowiadaj  role  

o r g a n i z a t o r a. Typowym przyk adem mo e tu by  tu dzia alno  mene-

d era. Ludzie ci podejmuj  si  zada  organizacyjnych odpowiadaj cych ich 

umiej tno ciom i mo liwo ciom intelektualnym.  

Najbardziej odpowiedni  rol  dla ludzi o du ej emisyjno ci ujemnej jest  

rola w a d c y. Pragn  oni sprawowa  w adz  nad innymi lud mi i rozporz -

dza  wszelkimi socjalnie wa nymi resursami. 

Przydatno  cz owieka do okre lonego zawodu zale y te  od warto ci jego 

tolerancji i podatno ci – cech, które obok emisyjno ci zaliczane s  do cech  

w dziedzinie stosunków interpersonalnych. Cechy te maj  szczególnie du e

znaczenie w zawodach zorientowanych na ludzi, w których wymagane s  kom-

petencje interpersonalne. 

Cz owiek maj cy swobod  wyboru b dzie preferowa  sytuacje mieszcz ce

si  w granicach jego tolerancji, a z sytuacjami przymusowymi b dzie godzi  si

tylko w granicach swej podatno ci. Dzieje si  tak, gdy  w zakresie tolerancji 

cz owiek akceptuje bod ce dobrowolnie, uznaj c je wszystkie za korzystne dla 

siebie. Poza jej zakresem akceptuje bod ce pod wp ywem presji, im dalej od 

granic tolerancji, tym wi kszy jest jego opór i aby presja by a skuteczna, musi 

by  silniejsza. Podatno  jest cech  okre laj c  skuteczno  presji. W odniesie-
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niu do bod ców przypadaj cych poza zakres tolerancji i podatno ci cz owieka 

stawia on opór nie do pokonania i nic nie jest w stanie spowodowa , by uleg

takim bod com. 

W zale no ci od przyj tej skali dla tolerancji i podatno ci mo na wyró ni

okre lon  ilo  typów ludzi. I tak np. ludzie maj cy du  tolerancj  i du  po-

datno  zgadzaj  si  prawie na wszystko, akceptuj c bardzo szerok  gam  ludz-

kich zachowa , bardzo rzadko wchodz  w konflikty z innymi lud mi, natomiast 

ludzie maj cy ma  tolerancj  i ma  podatno  dobrowolnie zgadzaj  si  na 

bardzo niewiele rzeczy i bardzo trudno ust puj  wobec nacisków.  

Du  tolerancj  powinny mie  na pewno osoby b d ce kierownikami  

i opiekunami, nie powinny one natomiast mie  zbyt du ej podatno ci, by nie 

ulega  pod wp ywem presji wówczas, gdy nie maj  g bokiego przekonania  

o s uszno ci podejmowania wymuszanych na nich dzia a . Wi ksza podatno

jest dopuszczalna, a czasami wr cz po dana, u podw adnych, którzy pracuj

pod sta ym nadzorem prze o onych. 

3. Poradnictwo zawodowe ukierunkowane  
na warto ci sta ych indywidualnych cech osobowo ci klientów 

Przy wyborze zawodu wspieraj  ludzi doradcy zawodu, od ich profesjonal-

nego przygotowania, od repertuaru sposobów post powania i stosowanych me-

tod zale y skuteczno  ich pomocy. Profesjonalne poradnictwo zawodowe po-

winno stanowi  dzi  i w przysz o ci instrument aktywnej prewencji. Funkcje 

poradnictwa, aktywizuj ce osob  radz c  si , powinny dotyczy  g ównie: doko-

nywanej przez ni  samooceny w asnych mo liwo ci, oceny sytuacji oraz dzia a

mo liwych do podj cia w danej sytuacji, decyzji o podj ciu takich dzia a ,

a tak e samodzielnego ich podejmowania. 

Realizacja nowych zada  stoj cych przed poradnictwem zawodowym b -

dzie polega a przede wszystkim na tym, e „przy uwzgl dnieniu dopasowania do 

sytuacji i przy ró norodnych oczekiwaniach swoich klientów doradca b dzie

musia  stosowa  swoje metody w sposób bardziej elastyczny, ró norodny i bar-

dziej fachowy ni  w minionych latach, kiedy patriarchalny model poradnictwa 

sta  na pierwszym planie. Dodatkowo doradca b dzie stosowa  nowe formy po-

radnictwa spe niaj ce inne wymagania metodyczne (np. poradnictwo grupowe). 

Rozszerzy on w ten sposób swój repertuar sposobów post powania wyja niaj ce-

go i wspieraj cego o te sposoby, które uwzgl dniaj  zmienione mo liwo ci za-

chowa  poszukuj cego porady w ró nych sytuacjach” [Waidner, Sturm i Bauer, 
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1996, s. 8]. Taka postawa b dzie wymaga a od doradcy znajomo ci problemów 

osobowo ci, jej cech i mechanizmów funkcjonowania cz owieka – wiedzy na ten 

temat dostarczy mu cybernetyczna teoria poradnictwa zawodowego, teoria syste-

mów autonomicznych i koncepcja sta ych indywidualnych cech osobowo ci. 

Indywidualizacja i aktywizacja wydaj  si  dzi  najwa niejszymi wyzwaniami 

stoj cymi przed doradcami zawodu, gdy  w a ciwie realizowane s  w stanie spo-

wodowa  rozwój osobowo ci klienta na miar  jego indywidualnych mo liwo ci.

Zarówno indywidualizacja, jak i aktywizacja procesu poradnictwa zawo-

dowego wymaga od doradców znajomo ci indywidualnych cech klienta oraz 

regu , wed ug których w cz owieku w zale no ci od warto ci jego sta ych indy-

widualnych cech osobowo ci odbywa si  transformacja oddzia ywa  docieraj -

cych do niego w reakcje.  

Poradnictwo zawodowe powinno by  ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 

sterowniczych klienta. Nie chodzi tu o zaspokajanie tych potrzeb w chwili porady, 

ale o przygotowanie klienta do coraz skutecznego zaspokajania ich w przysz o ci.

Aby doradca zawodowy by  w stanie wspomóc klienta w procesie zaspokaja-

nia jego potrzeb sterowniczych, powinien mie  wiedz  na temat sta ych indywidu-

alnych cech osobowo ci i ich wp ywu na te potrzeby, umie  okre li  wspomniane 

cechy u klienta, posiada  wiedz  na temat potrzeb sterowniczych i umie  j  wyko-

rzysta  w celu okre lenia ich u ka dej zg aszaj cej si  po porad  osoby.  

Koncepcja sta ych indywidualnych cech osobowo ci mo e równie  wzboga-

ci  typologie karier zawodowych, gdy  przedstawione w niej cechy, ze wzgl du 

na ich funkcje, mo na zaliczy  do podstawowych wyznaczników kszta towania 

si  sukcesów zawodowych. Z analizy yciorysów zawodowych ró nych znanych 

ludzi wynika, e sukcesy zawodowe s  tym wi ksze, im wi kszy jest stopie

zgodno ci sta ych indywidualnych cech osobowo ci tych ludzi z cechami wyma-

ganymi w wykonywanych przez nich zawodach.  

Z koncepcji sta ych indywidualnych cech osobowo ci wynika, e system 

poradnictwa zawodowego powinien: 

– wspomaga  klienta w procesie samopoznawania; w poznawaniu w asnych 

sta ych indywidualnych i zmiennych cech osobowo ci oraz zrozumieniu po-

trzeb, d e  i zachowa  wynikaj cych z tych cech,  

– pomaga  w samookre leniu zawodowym i yciowym klienta odpowiednim dla 

niego ze wzgl du na warto ci jego sta ych indywidualnych cech osobowo ci, 

– wspomaga  klienta w procesie samorealizacji, w procesie u wiadamiania 

sobie swoich potencjalnych mo liwo ci (wynikaj cych z warto ci jego sta-

ych indywidualnych cech osobowo ci) oraz w procesie ich realizacji,  
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– wspomaga  klienta w rozwijaniu kompetencji, umiej tno ci i postaw orientu-

j cych yciowo, odpowiednio do posiadanych warto ci sta ych indywidual-

nych cech osobowo ci,

– pomaga  klientowi w okre leniu jego potrzeb (wynikaj cych z warto ci sta ych 

indywidualnych cech jego osobowo ci) oraz w procesie ich zaspokajania,  

– pomaga  klientowi w okre leniu warunków wspomagaj cych jego rozwój 

zgodny z posiadanymi warto ciami sta ych indywidualnych cech osobowo ci,  

– zrezygnowa  z przymuszania klienta do dzia a  niezgodnych z warto ciami 

jego sta ych indywidualnych cechami osobowo ci, a zach ca /przekona  go 

do podejmowania dzia a  zgodnych z warto ciami tych jego cech, 

– wspomaga  klienta w podejmowaniu decyzji w a ciwych dla niego ze 

wzgl du na posiadane warto ci sta ych indywidualnych cech osobowo ci,

– wspomaga  klienta w procesie uzyskiwania przez niego umiej tno ci inter-

personalnych (unikania i rozwi zywania konfliktów interpersonalnych oraz 

sztuki dobierania ludzi ze wzgl du na wzajemn  odpowiednio  ich sta ych 

indywidualnych cech osobowo ci w ró nego rodzaju sytuacjach) [Wilsz, 

2001, s. 86-87]. 

Wymienione implikacje, wynikaj ce z koncepcji sta ych indywidualnych 

cech osobowo ci dla poradnictwa zawodowego, odnosz  si  oczywi cie równie

do indywidualnych osób, które samodzielnie dokonuj  wyboru w a ciwego dla 

siebie zawodu, osobi cie kieruj  swoj  karier  zawodow , skutecznie zaspokaja-

j  w procesie pracy w asne potrzeby i efektywnie funkcjonuj  w tym procesie. 

Podsumowanie

Wybór zawodu powinien by  dokonywany w ko cowej fazie procesu kszta -

cenia ogólnokszta c cego, gdy  decyduje on o kierunku kszta cenia zawodowego. 

Wybór ten, jak równie  wybór kierunku kszta cenia zawodowego oraz przebieg 

tego kszta cenia, proces przystosowania zawodowego, rozwój zawodowy itd. po-

winny by  procesami zindywidualizowanymi ze wzgl du na warto ci sta ych in-

dywidualnych cech osobowo ci cz owieka, którego dotyczy dany proces.  

Na podstawie analizy sta ych indywidualnych cech osobowo ci cz owieka

oraz bior c pod uwag  ich funkcje w ró nego rodzaju zawodach mo na zapro-

ponowa :

– traktowanie zespo u sta ych indywidualnych cech osobowo ci cz owieka

w dziedzinie funkcji intelektualnych jako podstawowego kryterium przy wy-
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borze zawodu, przy czym wyst powanie wyra nego talentu przes dza  

o dziedzinie dzia alno ci zawodowej; 

– traktowanie zespo u sta ych indywidualnych cech osobowo ci cz owieka

w dziedzinie stosunków interpersonalnych, jako podstawowego kryterium: 

•  przy wyborze okre lonej funkcji w danym zawodzie (pomys odawcy, twór-

cy, realizatora zada  czy ich organizatora), odpowiedniej dla cz owieka ze 

wzgl du na warto  emisyjno ci,

•  przy wyborze pracy z lud mi (praca ta wymaga du ej tolerancji ze wzgl du

na konieczno  akceptowania wszystkich klientów czy podopiecznych oraz 

ma ej podatno ci ze wzgl du na nieuleganie im w kwestiach, których kon-

sekwencje mog  by  dla nich niekorzystne oraz na postaw  asertywn ), al-

bo z rzeczami (praca z rzeczami nie stawia tak rygorystycznych wymaga

co do warto ci tolerancji i podatno ci cz owieka) [Wilsz, 2009, s. 256-257].  

Rodzaj wykonywanej pracy powinien by  dostosowany do warto ci sta ych 

indywidualnych cech osobowo ci cz owieka oraz odpowiedni ze wzgl du na 

jego aktualny poziom ( wiadcz  o nim cechy zmienne), o którym decyduje 

przede wszystkim wykszta cenie. Poniewa  uzyskanie ca kowitej zgodno ci

wykonywanej pracy z warto ciami sta ych indywidualnych cech osobowo ci

cz owieka i jego aktualnym poziomem jest praktycznie bardzo trudne, ze wzgl -

du na deficyt ludzi o po danych warto ciach cech i wymaganym poziomie oso-

bowo ci, w praktyce stosowane s  rozwi zania optymalne, polegaj ce na uzy-

skaniu mo liwie najwi kszej zgodno ci w tym zakresie.  
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THE CONCEPT OF CONSTANT INDIVIDUAL PERSONALITY TRAITS  
AS THE FUNDATION OF THE SYSTEMIC THEORY  

OF CAREER COUNSELLING

Summary: In the article the development of a new scientific theory of career counsel-

ling, originating from cybernetic theories, has been anticipated. The conditions it should 

meet were formulated. The article discusses the assumed concept of a human and the 

concept of constant individual personality traits which function as job predispositions. 

The theoretical basis of the concept was identified. Selection of an occupation and the 

following professional life, conditional upon the values of constant individual personal-

ity traits, were presented. The professional roles appropriate for an individual, dependent 

on those traits, were distinguished. Relations between the occupation and the personality 

traits were presented. The issue of professional adaptation subject to constant individual 

personality traits, was discussed. 

Keywords: constant individual personality traits, the theory of career counselling, the 

choice of an occupation, professional adaptation. 




