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Psychologiczne aspekty koncepcji poradnictwa

zawodowego

Skutecznoœæ dzia³añ doradcy zawodu zale¿y od koncepcji umo¿liwiaj¹cej analizowa-

nie i interpretowanie zachowania osoby radz¹cej siê. Doradcy zawodowi najczêœciej wy-

korzystuj¹ koncepcje psychologiczne. Analiza podstawowych koncepcji psychologicz-

nych (biologicznej, psychoanalitycznej, behawiorystycznej, poznawczej, marksistowskiej

i humanistycznej) przeprowadzona przez J. Wilsz1 pozwoli³a stwierdziæ, ¿e ka¿da z nich

nakreœla inny obraz cz³owieka oraz wymienia inne determinanty jego zachowañ. Anali-

zuj¹c badania prowadzone w ramach poszczególnych koncepcji, mo¿na stwierdziæ, ¿e

koncepcje te uwzglêdniaj¹ niewiele spoœród wszystkich mo¿liwych czynników determi-

nuj¹cych ludzkie zachowania i nie pozwalaj¹ poznaæ cz³owieka w po¿¹danym stopniu.

Opinia ta jest zgodna z pogl¹dami psychologów, którzy pomimo ogromnej rozbie¿noœci

pogl¹dów w wielu innych sprawach, zgadzaj¹ siê, ¿e na podstawie aktualnie wspó³ist-

niej¹cych systemów teoretycznych nie s¹ w stanie skutecznie rozwi¹zywaæ wszystkich

problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem cz³owieka.

W poradnictwie zawodowym wykorzystywane s¹ ró¿ne teorie i koncepcje psycholo-

giczne. Od sposobu postrzegania klienta przez doradcê, który zale¿y od przyjêtej koncepcji

cz³owieka, zale¿y metoda podejœcia do klienta. Skutecznoœæ dzia³añ doradcy zawodu zale-

¿y wiêc od tego, na podstawie jakiej koncepcji bêdzie analizowa³ i interpretowa³ zachowa-

nia osoby radz¹cej siê (czyli jej reakcje), które s¹ podstawowym Ÿród³em wiedzy o tej oso-

bie. Powszechny jest dziœ pogl¹d, ¿e

obserwacja osób pracuj¹cych w poradniach pokazuje, i¿ doradca potrzebuje wio-

d¹cej teorii, która pomog³aby mu w zrozumieniu z³o¿onych procesów poradni-

czych2.

W psychologii istnieje wiele ró¿nych koncepcji cz³owieka, z których ka¿da koncentru-

je siê na innych aspektach ludzkich zachowañ, a ¿adna z nich nie uwzglêdnia wszystkich
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najwa¿niejszych aspektów tych zachowañ. Dzieje siê tak, poniewa¿ psychologia jest dzie-

dzin¹, któr¹ charakteryzuje wyj¹tkowo du¿a ró¿norodnoœæ kierunków myœlenia, trendów,

koncepcji i teorii. Od czasu wyodrêbnienia siê psychologii jako samodzielnej dyscypliny

naukowej, do po³owy dwudziestego wieku by³a ona podzielona na odrêbne, rywalizuj¹ce

ze sob¹, szko³y, do których nale¿eli psychologowie podzielaj¹cy podobne pogl¹dy, w kwes-

tii zarówno przedmiotu, jak i metod badawczych psychologii. Ka¿da kolejna szko³a psy-

chologiczna powstawa³a na skutek krytyki koncepcji proponowanej przez poprzedni¹

szko³ê. Wiele idei prezentowanych przez te szko³y daje siê zauwa¿yæ we wspó³czesnych

koncepcjach psychologicznych. Koncepcje te nie s¹ uwa¿ane za wzajemnie konkuruj¹ce,

traktowane s¹ jako odmienne, ale czêsto wzajemnie dope³niaj¹ce siê ujêcia i sposoby bada-

nia funkcji psychicznych cz³owieka.

Koncepcje poradnictwa zawodowego wy³oni³y siê na bazie psychologicznych kon-

cepcji cz³owieka. A. Kargulowa3, przyjmuj¹c jako narzêdzie klasyfikacji psychologiczne

koncepcje cz³owieka, wyodrêbni³a trzy klasyczne koncepcje poradnictwa:

— poradnictwo dyrektywne, które opiera siê na koncepcji behawioralnej i psycho-

analitycznej;

— poradnictwo liberalne, które pojawi³o siê na gruncie koncepcji humanistycznej;

— poradnictwo dialogowe wraz z kilkoma jego komplementarnymi odmianami4,

które wywodzi siê z koncepcji poznawczej.

Wymienione koncepcje poradnictwa odwo³uj¹ siê do najwa¿niejszychwspó³czesnych

koncepcji psychologicznych: behawioralnej, psychoanalitycznej, poznawczej i humani-

stycznej.

Koncepcje te z jednej strony maj¹ charakter opisowy, tzn. omawiaj¹, jakie prawa

rz¹dz¹ procesami motywacyjnymi i poznawczymi, oraz mówi¹, jak funkcjonuje cz³owiek,

z drugiej strony usi³uj¹ odpowiedzieæ na pytanie, w jaki sposób mo¿na zmieniaæ cz³owie-

ka, tzn. jakie nale¿y w tym celu stosowaæ techniki (psychoterapeutyczne, manipulacyjne,

wychowawcze). Koncentruj¹ siê na innych aspektach zachowania cz³owieka i w³aœnie dla-

tego, pomimo bardzo wielu ró¿nic miêdzy nimi, s¹ w pewnym sensie komplementarne.

Koncepcj¹ podzielaj¹c¹ pogl¹d o determinizmie biologicznym jest klasyczna psycho-

analiza, zgodnie z któr¹ przyczyny zachowañ cz³owieka le¿¹ w jego wnêtrzu. Psychoanali-

za ukierunkowana jest bardziej na badanie zjawisk psychologicznych, a nie fizjologicz-

nych (co wystêpuje w przypadku koncepcji biologicznej), stosuj¹c w celu okreœlenia tych

zjawisk pojêcia czysto psychologiczne. Próbuj¹c dokonaæ oceny wspó³czesnej psychoana-

lizy, nale¿y stwierdziæ, ¿e: nie spe³nia wymogów metody naukowej, szkicowany przez ni¹

kliniczny portret cz³owieka niedoskona³ego i s³abego ma ograniczone zastosowanie, me-

chanizmy steruj¹ce dzia³aniem cz³owieka ujmowane s¹ jednostronnie, przeceniana jest

rola czynników motywacyjno-emocjonalnych, a niedoceniany jest wp³yw procesów po-

znawczych. Wœród zas³ug psychoanalizy nale¿y wymieniæ: wykrycie nieœwiadomej moty-

wacji, znacz¹ce osi¹gniêcia w badaniach mechanizmów obronnych, uwzglêdnianie wp³y-

wów spo³eczno-kulturowych na procesy steruj¹ce zachowaniem, pomaganie cz³owiekowi

poprzez prowadzon¹ terapiê w rozwi¹zywaniu wewnêtrznych konfliktów i przy podejmo-

waniu decyzji.
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Bez wzglêdu na krytykê kierowan¹ pod adresem wspó³czesnej psychoanalizy jest ona

bardzo popularna na ca³ym œwiecie, a zakres jej zastosowañ terapeutycznych w odniesie-

niu do s³abych stron cz³owieka jest ogromny. Pomimo ¿e bardziej aktualna dziœ koncepcja

humanistyczna, zajmuj¹ca siê mocnymi stronami cz³owieka, jest w opozycji do psycho-

analizy, to stosowana przez ni¹ terapia skoncentrowana na pacjencie wydaje siê wzorowaæ

na terapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia, pomimo ¿e istotnie ró¿ni siê od poradnictwa, bywa wykorzystywana

przez doradców zawodu, gdy¿ w pracy psychoterapeutów i doradców wystêpuj¹ podobne

elementy:

— stworzenie struktury pocz¹tkowej;

— nawi¹zanie bliskiego kontaktu;

— okreœlenie problemu;

— badanie siebie, pola percepcji i zachowañ;

— mo¿liwa ocena i przyjêcie wk³adu otoczenia (np. przyswojenie informacji);

— rozwi¹zanie problemu;

— podejmowanie decyzji;

— plan dzia³añ;

— informacje sprawdzaj¹ce i ewentualne opracowanie dodatkowych strategii;

— zakoñczenie5.

Ró¿nice miêdzy psychoterapi¹ a poradnictwem polegaj¹ g³ównie na sposobie postrze-

gania klienta. Psychoterapeuta zajmuje siê powa¿nymi problemami zwi¹zanymi z chorob¹

psychiczn¹, doradca zawodu ma do czynienia w zasadzie z ludŸmi psychicznie zdrowymi.

Psychoterapeuta w swej dzia³alnoœci k³adzie wiêkszy nacisk na przesz³oœæ i na zrozumie-

nie, a doradca na teraŸniejszoœæ i na zmianê. Psychoterapeuta przyjmuje rolê eksperta,

a doradca partnera dziel¹cego siê z klientem wiedz¹ i doœwiadczeniem.

Klasyczna koncepcja behawiorystyczna traktuje uwarunkowania œrodowiskowe jako

jedyny wyznacznik zachowania. Behawioryœci pomijaj¹ to, co dzieje siê wewn¹trz organi-

zmu, gdy¿ procesy psychiczne poœrednicz¹ce miêdzy bodŸcami i reakcjami uwa¿aj¹ za

nieistotne. Cz³owieka traktuj¹ jako system zewn¹trzsterowny, kontrolowany przez œwiat

zewnêtrzny. Psychologia bodziec – reakcja, która wyros³a ze szko³y behawiorystycznej,

przypomina znan¹ w cybernetyce i ekonomii analizê typu: wejœcie – wyjœcie. Behawiory-

œci nie analizuj¹ ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka, nie neguj¹ jednak jego istnienia. Uwa-

¿aj¹, ¿e zachowania cz³owieka mo¿na zmieniaæ stosuj¹c odpowiedni system nagród i kar,

który ukierunkowuje d¹¿enia cz³owieka. Do zmiany zachowañ doprowadzaj¹ równie¿ od-

powiednio stosowane metody manipulacji. Behawioryœci uznawani s¹ za twórców sku-

tecznej technologii zachowañ zwanej te¿ in¿ynieri¹ behawiorystyczn¹. In¿ynieria ta sk³ada

siê z wielu ró¿nych metod i technik modyfikuj¹cych zachowania. Zakres i znaczenie tych

metod w odniesieniu do ludzi zdrowych, np. uczniów czy pracowników, jest znacznie wiê-

ksze ni¿ w odniesieniu do ludzi chorych.

Ga³êzi¹ in¿ynierii behawiorystycznej jest terapia behawiorystyczna, nastêpuj¹co scha-

rakteryzowana:

terapia behawioralna stanowi bezpoœrednie zastosowanie eksperymentalnie wywie-

dzionych zasad uczenia do leczenia patologicznych zaburzeñ. Terapeuta nie d¹¿y do

usuniêcia „g³êbokich” przyczyn psychopatologii ani te¿ nie pozostawia pacjentowi
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wolnej rêkiw odkrywaniu w³asnych postaw i uczuæ. W zamian opracowuje program

warunkowania i wygaszania, w którym wyodrêbnione zostaj¹ te wzory zachowañ,

które chce on zmieniæ, elementy œrodowiska wzmacniaj¹ce zachowania nieprzysto-

sowawcze—wyeliminowane, a serie nowych wzmocnieñ ustawione tak, by prowa-

dzi³y do nowych, adaptacyjnych zachowañ6.

Postêpowyw behawioryzmie nurt okreœlany jako behawioryzm ca³oœciowy jest sposo-

bem myœlenia charakterystycznym dla E. Tolmana, który przyjmowa³, ¿e ka¿dy organizm

d¹¿y do celu wynikaj¹cego z jego stanów wewnêtrznych, a zachowanie jest funkcj¹:

zmiennych niezale¿nych, którymi s¹ bodŸce inicjuj¹ce i ukierunkowuj¹ce zachowania,

zmiennych poœrednicz¹cych, którymi s¹ „wewnêtrzne determinanty psychiczne” zacho-

wañ nieobserwowalne wzrokowo, np. zmienne osobowoœciowe lub organiczne, zmien-

nych zale¿nych, którymi s¹ obserwowalne zachowania organizmu.

Chocia¿ behawioryzm jest koncepcj¹ kontrowersyjn¹, do dziœ pozostaje bardzo popu-

larny, g³ównie wœród przedsiêbiorców, ekonomistów, polityków i niektórych nauczycieli,

którzy wykorzystuj¹ go w celu sterowania ludŸmi. Manipuluj¹ wzmocnieniami pozytyw-

nymi, które s¹ bodŸcami po¿¹danymi, czyli nagrodami, oraz wzmocnieniami negatywny-

mi, które s¹ bodŸcami awersyjnymi, czyli karami—w celu spowodowania po¿¹danych za-

chowañ ludzi. Jeœli chodzi o poradnictwo zawodowe, to przedmiotem oddzia³ywañ porad-

niczych jest cz³owiek w zachowaniach, którego zachodz¹ zmiany pod wp³ywem takich od-

dzia³ywañ jak na przyk³ad

udzielanie porady, udzielanie informacji, interpretacja i wyjaœnianie, trening i po-

nowne warunkowanie, perswazja, zachêcanie i moralne podtrzymywanie, delikatne

kierowanie w stronê pewnych rzeczy, a odsuwanie od innych7.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e oddzia³ywania te s¹ oddzia³ywaniami edukacyjnymi, dziêki którym

cz³owiek uczy siê najbardziej korzystnych dla siebie zachowañ, pozwalaj¹cych mu zmie-

niæ swe œrodowisko.

Koncepcja behawiorystyczna przez wiele lat odgrywa³a wa¿n¹ rolê w poradnictwie

zawodowym, g³ównie dyrektywnym. Poradnictwo to opiera siê równie¿ na przeciwstaw-

nej do behawiorystycznej — wczesnej koncepcji psychoanalitycznej. Klient traktowany

jest tu jako przedmiot poddawany ró¿nym oddzia³ywaniom.

Poradnictwo dyrektywne bazuje na jednowymiarowym obrazie cz³owieka, nie

uwzglêdnia w zadowalaj¹cym stopniu indywidualnoœci jednostki, jej prze¿yæ i samooceny.

A. Kargulowa twierdzi, i¿ dzieje siê tak

ze wzglêdu na dopuszczanie sytuacji przemilczania celów ogólnych rad i innych

dzia³añ, nik³e zainteresowanie doradcy osobistym anga¿owaniem siê jednostki

w proces tworzenia porady, czy—mówi¹c dosadniej — przez swego rodzaju „znie-

wolenie” jej, obni¿aj¹ce samodzielnoœæ osoby radz¹cej siê, w swej skrajnej postaci

bliskie jest manipulacji. Nie zawsze jednak musi poradnictwo mieæ a¿ tak dyrektyw-

ny charakter8.
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A. Kargulowa poradnictwo skrajnie dyrektywne nazywa doradztwem i wymienia nastê-

puj¹ce jego rodzaje: organizacyjne, socjalno-wychowawcze, prawne, medyczne, czêœcio-

wo zawodowe, jêzykowe i inne specjalistyczne odmiany doradztwa.

Jak pisze A. Kargulowa, poradnictwo dyrektywne, chocia¿

s³usznie ujmuje jednostkê jako czêœæ mikrostruktury, przede wszystkim rodziny,

szko³y, ma³ej grupy, pomija fakt jej przynale¿noœci do makrostruktur i w minimal-

nym stopniu uwzglêdnia samodzielnoœæ i w³asn¹ aktywnoœæ poszczególnych osób

w procesie ich rozwoju. Stawiaj¹c sobie za cel interwencjê w proces wychowania in-

dywidualnego albo grupowego, nie uwzglêdnia powi¹zañ grup ze spo³eczeñstwem

globalnym, pomija ich historyczn¹ zmiennoœæ i klasowo-spo³eczno-kulturow¹ wie-

lorakoœæ9.

Psychologiczna koncepcja poznawcza obejmuje te kierunki myœlenia i teorie psycho-

logiczne, których autorzy uwa¿aj¹, ¿e cz³owiek jest systemem przetwarzaj¹cym informa-

cje, wszystkie zjawiska psychiczne cz³owieka mo¿na wyjaœniæ za pomoc¹ procesów infor-

macyjnych, ¿e cz³owiek jest systemem samodzielnym i œwiadomym, celowo dzia³aj¹cym,

zdolnym do twórczego i innowacyjnego myœlenia oraz ¿e procesy poznawcze nie funkcjo-

nuj¹ odrêbnie, ale s¹ zorganizowane i tak jak wszystkie zdarzenia i poszczególne elementy

rzeczywistoœci nale¿y je rozpatrywaæ w kontekœcie szerszej ca³oœci.

Psychologowie poznawczy uwa¿aj¹, ¿e w celu rozwi¹zywania ró¿nego rodzaju prob-

lemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem cz³owieka konieczna jest znajomoœæ treœci poz-

nawczych o zakresie obejmuj¹cym obraz rzeczywistoœci, który jest zarejestrowany w we-

wnêtrznej poznawczej strukturze cz³owieka.

Koncepcjê poznawcz¹ charakteryzuje myœlenie w kategoriach informacyjnych. Wew-

nêtrzne procesy poœrednicz¹ce miêdzy bodŸcem a reakcj¹, które determinuj¹ zachowanie

cz³owieka, to procesy umys³owe, takie jak: myœlenie, pamiêæ, postrzeganie. Z procesów

informacyjnych zachodz¹cych w mózgu wywodz¹ siê si³y motywuj¹ce cz³owieka i pomi-

mo ¿e procesy te nie s¹ bezpoœrednio obserwowalne, to mo¿na je poznaæ, wnioskuj¹c z za-

chowañ cz³owieka, przy czym wnioski takie powinny byæ poparte badaniami empiryczny-

mi.

Mózg cz³owieka, stanowi¹cy jego system poznawczy, ma w³aœciwoœci wrodzone, ta-

kie jak: inteligencja, pamiêæ, myœlenie twórcze, myœlenie abstrakcyjne, zdolnoœci specjal-

ne. Od tych w³aœciwoœci zale¿y, jakimi cz³owiek dysponuje informacjami. Dotyczy to za-

równo informacji uzyskanych w przesz³oœci, na które sk³ada siê wiedza i indywidualne do-

œwiadczenia nazywane samowiedz¹, jak równie¿ informacje docieraj¹ce do cz³owieka ze

œrodowiska zewnêtrznego.

Wobec braku wiedzy na temat bardzo skomplikowanego organu, jakim jest mózg, psy-

chologowie poznawczy tworz¹ modele dotycz¹ce ró¿nych aspektów dzia³ania mózgu i sys-

temu nerwowego. Modele te, dopiero po ich weryfikacji na drodze badañ eksperymental-

nych, mog¹ s³u¿yæ do zbierania informacji na temat procesów informacyjnych cz³owieka.

Pomimo powszechnoœci opinii, ¿e wœród psychologów poznawczych brak jest

wiod¹cego teoretyka, wokó³ którego koncentrowa³y siê badania z zakresu tej koncepcji ba-

dawczej, to s¹dzê, ¿e na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace Jeana Piageta, a g³ównie jego

koncepcja stadiów rozwoju intelektualnego. Ujêcie systemowe i metodyka badañ J. Piage-

ta pozwoli³y na zbli¿enie psychologii z cybernetyk¹ i wykorzystanie jej w psychologii.
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Psychologowie poznawczy dostrzegali z³o¿onoœæ procesów psychicznych cz³owieka

i sprzeciwiali siê traktowaniu bodŸców jedynie jako noœników energii. Doprowadzi³o to do

powstania wielu nie zintegrowanych ze sob¹ teorii poznawczych, które ³¹czy³y nastê-

puj¹ce cechy charakterystyczne: koncentrowanie siê na poznawczym traktowaniu bodŸ-

ców spo³ecznych, rozpatrywanie problemów formalnie10, eksponowanie aspektów moty-

wacyjnych bêd¹cych konsekwencj¹ procesów poznawczych oraz dynamicznoœæ pole-

gaj¹ca na tym, ¿e wzajemne oddzia³ywania ró¿nych elementów poznawczych ujmowane

by³y w kategoriach braku równowagi i konfliktu.

Terapia poznawcza, opieraj¹ca siê na teorii konstruktów personalnych G.A. Kelly’ego,

s³u¿y do rozwi¹zywania osobistych problemów pacjenta, przez terapeutê i pacjenta wspól-

nie. Proces terapii ma charakter procesu badawczego i polega na wspólnym formu³owaniu

hipotez dotycz¹cych metod rozwi¹zywania trudnych problemów i ich wspólnej weryfikacji.

Psychoterapiê poznawcz¹, stosowan¹ przez psychologów klinicznych w leczeniu stre-

sów zawodowych, depresji i wielu innych zaburzeñ, nale¿y uznaæ za najbardziej humani-

styczn¹ spoœród terapii zgodnych z wczeœniej omówionymi koncepcjami. Jednak na temat

jej skutecznoœci nie ma jednoznacznych opinii.

Koncepcje J. Piageta, przedstawiciela psychologii poznawczej s¹ wykorzystywane

w najnowszych metodach poradnictwa zawodowego. Jedn¹ z podstaw teoretycznych „Me-

tody edukacyjnej” jest koncepcja cz³owieka i jego rozwoju, zgodnie z któr¹ „cz³owiek nie

jest istot¹ okreœlon¹ «z góry», ale tworzy siebie samego stopniowo, w kontakcie z otocze-

niem. Trudnoœci pobudzaj¹ rozwój jednostki (patrz J. Piaget)”11. Oddzia³ywania w proce-

sach poradniczych, które opieraj¹ siê na koncepcji poznawczej, koncentruj¹ siê g³ównie na

wzbogacaniu informacyjnego obszaru cz³owieka, a poradnictwu przyznawane s¹ funkcje

pobudzaj¹ce twórcze zachowania innowacyjne, niezgodne z obowi¹zuj¹cymi normami,

przebiegaj¹ce „nie tylko w sferze intelektualnych pomys³ów, ale i na p³aszczyŸnie real-

nych, materialnych oddzia³ywañ”12.

Na bazie koncepcji poznawczej powsta³o poradnictwo dialogowe wraz z kilkoma jego

komplementarnymi odmianami. Nie jest ono poradnictwem ani zdecydowanie kieru-

j¹cym, ani otwieraj¹cym, ale ³¹cz¹c te dwa rodzaje, stara siê pe³niæ funkcjê poœrednika po-

miêdzy cz³owiekiem i prze¿ywanymi przez niego sprzecznoœciami a otaczaj¹cym go œwia-

tem, w³¹czaj¹c siê w nurt ogólniejszych d¹¿eñ. Poradnictwo to w rozwi¹zaniach praktycz-

nych nie odbiega nadmiernie od koncepcji poradnictwa dyrektywnego i liberalnego

jednak jego odmiennoœæ staje siê jaœniejsza jeœli jego cele postrzega siê przez pryz-

mat najnowszych odkryæ pedagogiki, psychologii poznawczej, antropologii filozo-

ficznej i socjologii humanistycznej, a wiêc gdy wystêpuj¹ce w nim zjawiska rozpa-

truje siê zarówno w skali ogólnospo³ecznej, a nawet ogólnoludzkiej, jak i w skali po-
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10 Z. R o s i ñ s k a, Cz. M a t u s e w i c z, Kierunkiwspó³czesnej psychologii ich geneza i rozwój, Warsza-

wa 1984. W ksi¹¿ce tej autorzy na s. 204 wymienili takie cechy formalne, jak: niezgodnoœæ poznawcza, dyso-

nans poznawczy, szerokoœæ kategorii, asymilacja, kontrast, abstrakcyjnoœæ i konkretnoœæ struktur poznaw-

czych, z³o¿onoœæ poznawcza, otwartoœæ struktur poznawczych i inne.
11 M.T. H o - K i m, J.F. M a r t i, Metoda edukacyjna. Dossier metodologiczne, t³um. z franc. M. T o -

m e c k a, K. B r z e z i ñ s k i, A. J a k u b o w s k i, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawo-

dowego, nr 12, pt.: „Metody grupowego poradnictwa zawodowego. Metoda edukacyjna”, Krajowy Urz¹d

Pracy, Warszawa 1999, s. 23.
12 A. K a r g u l o w a, Kierunki poszukiwañ i zagadnienia badawcze w poradnictwie, „Kwartalnik Pedago-

giczny” 1989, nr 2 (132), s. 146.



jedynczych jednostek, gdy cz³owieka traktuje siê jako autonomiczn¹ indywidual-

noœæ, ale i cz³onka wiêkszych zbiorowoœci, gdy zak³ada siê, ¿e dzia³ania ludzkie s¹

dzia³aniami œwiadomymi i celowymi13.

Poradnictwo dialogowe respektuje ka¿dego cz³owieka jako jednostkê indywidualn¹ ma-

j¹c¹ okreœlony potencja³ wewnêtrzny, która nie posiadaj¹c koniecznego zakresu wiedzy,

by móc samodzielnie rozwi¹zywaæ swe problemy, wspólnie z doradc¹ poszukuje ich roz-

wi¹zañ.

Najnowsze metody stosowane w liberalnym poradnictwie zawodowym (na przyk³ad

„Metoda edukacyjna”) opieraj¹ siê na koncepcji humanistycznej. Koncepcja ta stanowi ko-

lejn¹ próbê stworzenia spójnego i pe³nego obrazu cz³owieka. Koncepcja humanistyczna

wy³oni³a siê z krytyki mechanistycznego podejœcia behawioryzmu oraz klinicznego pode-

jœcia psychoanalizy, pomimo ¿e nie zaprzecza³a ich osi¹gniêciom.

Koncepcja humanistyczna usi³uje uzupe³niæ behawiorystyczn¹ wizjê zewn¹trzstero-

walnoœci cz³owieka przekonaniem o jego wewn¹trzsterowalnoœci, wynikaj¹cej z regula-

cyjnej funkcji czynników wewnêtrznych organizmu ludzkiego.

Wed³ug Abrahama Harold Maslowa14 pojêcie istoty ludzkiej jako jednostki reaktyw-

nej, cz³owieka wprawianego w ruch przez bodŸce zewnêtrzne, jest bez sensu i nie do utrzy-

mania, jeœli chodzi o ludzi samorealizuj¹cych siê, gdy¿ Ÿród³a ich dzia³ania s¹ bardziej we-

wnêtrzne ni¿ zewnêtrzne. A.H. Maslow nie kwestionuje oddzia³ywañ wzajemnych œwiata

zewnêtrznego na cz³owieka, mówi jedynie o jego wzglêdnej niezale¿noœci od tego œwiata

i g³ównej przyczyny zachowañ upatruje, nie w naciskach wywieranych przez otoczenie,

ale w pragnieniach, d¹¿eniach i potrzebach cz³owieka. Tak wiêc A.H. Maslow koncentro-

wa³ sw¹ uwagê na motywacjach. Rozró¿nia³ motywy obronne (tzn. potrzeby redukcji na-

piêæ fizjologicznych) oraz motywy wzrostu (tzn. potrzeby rozwijania siê). Zaproponowana

przez niego hierarchia potrzeb obejmowa³a potrzeby ni¿sze, takie jak: potrzeby organicz-

ne, potrzeby bezpieczeñstwa, potrzeby mi³oœci i przynale¿noœci, potrzeby uznania i sza-

cunku, oraz potrzeby wy¿sze, takie jak: potrzeby poznawcze, potrzeby estetyczne, potrze-

by samorealizacji.

Drugi wiod¹cy teoretyk koncepcji humanistycznej Carl Ranson Rogers15 równie¿

uwa¿a³, ¿e rzeczywiste przyczyny zachowañ tkwi¹ w cz³owieku, który

„zasadniczo ¿yje w swoim w³asnym, subiektywnym œwiecie i nawet najbardziej

obiektywne aspekty jego funkcjonowania, jak ma to miejsce w nauce, matematyce

itp., s¹ rezultatem subiektywnych celów i subiektywnych wyborów”16.

Rogersowska teoria osobowoœci opiera siê na za³o¿eniu, ¿e podstawow¹ potrzeb¹ ka¿dego

cz³owieka jest potrzeba uznania oraz potrzeba rozwoju i wzrostu, a cz³owiek zawdziêcza

niepowtarzalnoœæ swojemu „ja”, na które sk³adaj¹ siê zdobyte przez niego informacje o

w³asnych cechach, wartoœciach i postawach.

Podejœciu C.R. Rogersa i A.H. Maslowa, okreœlanemu mianem logoterapii, przeciw-

stawiaj¹ siê psychologowie egzystencjalni, wysuwaj¹cy tezê, ¿e lêk i zagro¿enie s¹ nieusu-

walnymi elementami doœwiadczeñ cz³owieka, a czasami równie¿ Ÿród³em rozwoju jego
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13 A. K a r g u l o w a, Poradnictwo jako wiedza..., s. 24.
14 A.H. M a s l o w, Toward a psychology of being, Princeton 1962.
15 C.R. R o g e r s, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, t³um. z ang. A. D o d z i u k,

E. K n o l l, Wroc³aw 1991.
16 C.R. R o g e r s, Freedom to learn, Columbus, Ohio 1969, s. 260.



osobowoœci. Ró¿nice w wy¿ej wymienionych podejœciach powoduj¹, ¿e odmiennie rozu-

miane s¹ sposoby samorealizacji cz³owieka.

W kwestii wizji cz³owieka psychologowie humanistyczni nie ró¿ni¹ siê zasadniczo

miêdzy sob¹. Zgodnie z ich koncepcj¹ cz³owieka charakteryzuje:

— d¹¿enie do rozwoju indywidualnego;

— d¹¿enie do samorealizacji poprzez wykorzystanie wszystkich swoich mo¿liwo-

œci;

— swoboda w wyborze w³asnej drogi ¿yciowej;

— zdolnoœæ do samoakceptacji i samoœwiadomoœci;

— potrzeba akceptacji i aprobaty ze strony innych ludzi.

Psychologia humanistyczna koncentruje siê na mocnych stronach cz³owieka, próbuje

je odkryæ i rozwijaæ, równie¿ poprzez terapiê skoncentrowan¹ na pacjencie, ale pozosta-

wiaj¹c¹ mu bardzo du¿o swobody.

Rol¹ stworzonej przez C.R. Rogersa terapii skoncentrowanej na pacjencie jest pomóc

pacjentowi, by móg³:

— samodzielnie zrozumieæ i okreœliæ swoje w³asne problemy;

— rozpoznaæ swoje s³abe i mocne strony oraz zrozumieæ trudnoœci w rozwoju „ja”;

— samodzielnie rozwi¹zywaæ w³asne problemy, poprzez wybór w³aœciwych dla

siebie decyzji i dzia³añ;

— samodzielnie kontrolowaæ swój los;

— znajdowaæ satysfakcjê z samorealizacji i samoakceptacji.

Psychoterapia i poradnictwo rozwijaj¹ce siê na bazie koncepcji humanistycznej, okre-

œlane mianem poradnictwa liberalnego, opiera siê na pogl¹dach C.R. Rogersa, który za-

k³ada³ istnienie w cz³owieku ogromnych potencjalnych mo¿liwoœci i uwa¿a³, ¿e jedynie

stworzenie mu bezpiecznego i ¿yczliwego klimatu mo¿e pozwoliæ na pe³ne wykorzystanie

tych mo¿liwoœci. C.R. Rogers uwa¿a³, ¿e doradca powinien przyjmowaæ postawê niedy-

rektywn¹, ciep³¹, otwart¹ i ca³kowicie akceptuj¹c¹ osobê radz¹c¹ siê17, wzmacniaj¹c¹ j¹

psychologicznie. Wed³ug A. Kargulowej:

g³ównym celem poradnictwa wzmacniaj¹cego, prowadzonego metodami liberalny-

mi, jest pomoc jednostce w zaakceptowaniu siebie, swojego stanu psychicznego; jest

wzbudzenie nadziei na mo¿liwoœæ pokonania go i wyjœcia z trudnego po³o¿enia; jest

dodanie otuchy i wiary w s³usznoœæ optymistycznego patrzenia na œwiat, wzmocnie-

nie przekonania o tym, ¿e wszyscy ludzie s¹ dobrzy, a tylko okolicznoœci ¿ycia nie

zawsze umo¿liwiaj¹ im okazywanie tego. Doradca liberalny nie narzuca swoich roz-

wi¹zañ ani nie wysuwa propozycji dzia³añ, które powinien podj¹æ radz¹cy siê. Naj-

czêœciej przyjmuje pozycjê „starszego brata” i pozwala osobie zg³aszaj¹cej siê po po-

moc samodzielnie przeanalizowaæ i zdefiniowaæ prze¿ywane problemy. Za cel sta-

wia sobie oœwietlenie pola problemowego, stwarzanie atmosfery przyzwolenia i za-

chêty, zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa, zrozumienia, akceptacji18.

Pomimo ¿e psychologia humanistyczna, na dzieñ dzisiejszy, nie potrafi odpowiedzieæ

na wiele pytañ dotycz¹cych funkcjonowania cz³owieka oraz nie jest w stanie rozwi¹zaæ
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17 Obszerniej sylwetkê i funkcje doradcy w poradnictwie humanistycznym przedstawi³a A. K a r g u l o w a

w artykule pt. Rozwój i miejsce poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Resorcie Oœwiaty, „Proble-

my Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego” 1998, nr 1 (8).
18 A. K a r g u l o w a, Opozycja bezradnoœæ – zaradnoœæ w ogl¹dzie poradoznawczym, „Problemy Opiekuñ-

czo-Wychowawcze” 2000, nr 7, s. 6.



bardzo wielu problemów z nim zwi¹zanych, wywar³a znacz¹cy wp³yw na poradnictwo za-

wodowe.

Przeprowadzony obszerny przegl¹d koncepcji psychologicznych i teorii proponowa-

nych w ramach poszczególnych koncepcji pozwala stwierdziæ istnienie ogromnej iloœci

diametralnie ró¿ni¹cych siê pogl¹dów, teorii, sugestii i przekonañ psychologicznych. Ana-

lizuj¹c badania prowadzone w ramach poszczególnych koncepcji, mo¿na dojœæ do wnios-

ku, ¿e ka¿da koncepcja uwzglêdnia niewiele spoœród wszystkich mo¿liwych czynników.

Ka¿da z omówionych koncepcji nakreœla inny obraz cz³owieka oraz wymienia inne deter-

minanty jego zachowañ, i tak:

— zgodnie z koncepcj¹ psychoanalityczn¹ zachowanie cz³owieka jest zdetermino-

wane popêdami, które s¹ czynnikami wewnêtrznymi energetycznymi19;

— zgodnie z koncepcj¹ behawiorystyczn¹ zachowanie cz³owieka jest zdetermino-

wane œrodowiskiem zewnêtrznym, czyli oddzia³ywaniem bodŸców zewnêtrz-

nych, które s¹ czynnikami zewnêtrznymi20;

— zgodnie z koncepcj¹ poznawcz¹ zachowanie cz³owieka jest zdeterminowane in-

formacyjnymi procesami poœrednicz¹cymi, które s¹ czynnikami wewnêtrznymi

informacyjnymi oraz informacyjnymi oddzia³ywaniami otoczenia, które s¹

czynnikami zewnêtrznymi informacyjnymi;

— zgodnie z koncepcj¹ humanistyczn¹ zachowanie cz³owieka jest zdeterminowa-

ne czynnikami wewnêtrznymi, których funkcja jest regulacyjna21.

S³uszny wiêc wydaje siê pogl¹d C.R. Rogersa, podzielany przez wielu wspó³czesnych

psychologów, ¿e

za element wspó³czesnego ¿ycia nale¿y uznaæ fakt znalezienia siê w obliczu para-

doksu, ¿e widziany w jednej perspektywie cz³owiek jest z³o¿on¹ maszyn¹. Ka¿dy

dzieñ zbli¿a nas w kierunku coraz to bardziej precyzyjnego rozumienia i bardziej

precyzyjnego kontrolowania tego obiektywnego mechanizmu, który nazywamy

cz³owiekiem. Z drugiej strony, cz³owiek rozpatrywany w innym znacz¹cym wymia-

rze swej egzystencji jest subiektywnie wolny; jego drogê ¿yciow¹ mo¿na zadowa-

laj¹co wyjaœniæ przez odwo³anie siê do dokonywanych przez niego wyborów i odpo-

wiedzialnoœci; w rzeczywistoœci jest budowniczymw³asnego losu. Z pewnoœci¹ kry-

tycznym momentem jego istnienia jest odkrycie swej w³asnej, znacz¹cej odpowie-

dzialnoœci za ca³e swoje ¿ycie. Je¿eli w odpowiedzi na to stwierdzimy: „Lecz te dwie

perspektywy nie mog¹ byæ równoczeœnie prawdziwe”, moj¹ odpowiedzi¹ bêdzie:

„Oto g³êboki paradoks, z którym musimy siê pogodziæ”22.

Chocia¿ logika tej wypowiedzi C.R. Rogersa, w kontekœcie dzisiejszego stanu wiedzy psy-

chologicznej, nie budzi zastrze¿eñ, to stwierdzenie, ¿e z takim paradoksalnym stanemmu-

simy siê pogodziæ, jest przejawem rezygnacji i kapitulacji, na które w nauce nie ma miej-

sca.

Psychologiczne aspekty koncepcji poradnictwa zawodowego 213

19 Niektórzy neofreudyœci (np. Karen Horney i Erich Fromm) zwracali te¿ uwagê na oddzia³ywania otoczenia

i interesowali siê g³ównie bodŸcami spo³eczno-kulturowymi.
20 Niektórzy behawioryœci (np. Edward Chace Tolman) zwracali uwagê, ¿e zachowania zale¿¹ równie¿ od we-

wnêtrznych czynników psychicznych.
21 Zestawienie czynników determinuj¹cych zachowania cz³owieka w odniesieniu do szeœciu koncepcji (biolo-

gicznej, psychoanalitycznej, behawiorystycznej, poznawczej, marksistowskiej i humanistycznej) przedsta-

wi³am w swej ksi¹¿ce pt. Znaczenie niekszta³towalnych cech osobowoœci cz³owieka w procesie kszta³cenia

przedzawodowego, Czêstochowa 1996, s. 42.
22 C.R. R o g e r s, Freedom to learn, Columbus, Ohio 1969, s. 275.



Pomimo ogromnej rozbie¿noœci pogl¹dów w bardzo wielu kwestiach w zasadzie

wszyscy psychologowie zgadzaj¹ siê, ¿e na podstawie aktualnie wspó³istniej¹cych syste-

mów teoretycznych nie s¹ w stanie skutecznie rozwi¹zywaæ problemów funkcjonowania

cz³owieka.

Pomimo ¿e prowadz¹ wiele ró¿nego rodzaju badañ, dziêki którym zgromadzona jest

ogromna wiedza dotycz¹ca g³ównie przejawów zachowañ, to do dziœ brakuje syntezy tych

badañ, systemu psychologicznego, który mo¿na stworzyæ na ich podstawie, brak jest rów-

nie¿ ogólnych teorii psychologicznych opieraj¹cych siê na tych badaniach czy te¿

uwzglêdniaj¹cych je. Kolejne badania wzajemnie ze sob¹ nie zwi¹zane i kolejne nowe, do-

wolnie formu³owane pogl¹dy, koncepcje i teorie psychologiczne oderwane od siebie,

mog¹ przyczyniæ siê wy³¹cznie do dalszego rozdrobnienia psychologii. W istniej¹cej sytu-

acji pomocn¹mo¿e okazaæ siê teoria systemu autonomicznego23, który jest abstrakcyjnym,

teoretycznym systemem funkcjonalnym.Wszystkie procesy wewnêtrzne tego systemu zo-

sta³y opisane z matematyczn¹ œcis³oœci¹ dziêki temu, ¿e s¹ procesami sterowniczymi24,

które bada nauka o sterowaniu. Dziêki tej teorii mo¿na okreœliæ wzajemne zwi¹zki miêdzy

elementami aktualnych koncepcji psychologicznych. Wszelkiego rodzaju dotychczasowe

badania psychologiczne mo¿na umieœciæ we w³aœciwych obszarach systemu autonomicz-

nego i dziêki teorii tego systemu, mo¿na okreœliæ wzajemne zwi¹zki miêdzy tymi badania-

mi, gdy¿ regu³y funkcjonowania systemu autonomicznego s¹ dok³adnie znane.

Teoriê systemu autonomicznego i koncepcjê sta³ych indywidualnych cech osobowo-

œci25 opracowan¹ na podstawie tej teorii mo¿na przyj¹æ jako bazê teoretyczn¹ analizy za-

dañ poradnictwa zawodowego.

Pierwsz¹ teori¹ poradnictwa, ukierunkowan¹ na doradcê (podejœcie dyrektywne),

opracowa³ E.G. Williamson wraz z wspó³pracownikami, koncepcjê ukierunkowan¹ na

klienta (podejœcie niedyrektywne)— prze³omow¹ zarówno dla psychologii jak i dla porad-

nictwa — opracowa³ C.R. Rogers. Wed³ug niej doradca powinien ze zrozumieniem

wys³uchaæ klienta, zrezygnowaæ z jego wartoœciowania, zaakceptowaæ go takim jaki fak-

tycznie jest. Koncepcja C.R. Rogersa wywar³a g³êboko humanistyczny wp³yw na wiêk-

szoœæ kolejnych koncepcji.

Aktualnie wystêpuje niewielka iloœæ prób opracowania oryginalnych systemów porad-

nictwa. Do najwa¿niejszych zaliczane s¹:

— koncepcja integracji rozwoju ze strategiami poradnictwa autorstwa Iveyego;

— system kontinuum, którego autorami s¹ B. Cellotta i H. Telasi-Golubcow;

— model medyczny26.
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23 Teoriê systemu autonomicznego opracowa³ M. M a z u r i opublikowa³ w swej ksi¹¿ce pt. Cybernetyczna

teoria uk³adów samodzielnych, Warszawa 1966.
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kresem psychologii.
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J. W i l s z, Znaczenie koncepcji sta³ych indywidualnych cech osobowoœci dala poradnictwa zawodowego,
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òåé ó÷íÿ ó ïðîöåñ³ äîïðîôåñ³éîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, Êè¿â 1997; J. W i l s z, Znaczenie niekszta³to-

walnych cech osobowoœci czùowieka w procesie kszta³cenia przedzawodowego, Czêstochowa 1996.
26 Systemy te opisa³ S.T. G l a d d i n g, dz. cyt., s. 37 – 39.



Na szczególn¹ zas³uguje tu „Metoda edukacyjna”27, która chocia¿ „nie roœci sobie pre-

tensji do uniwersalizmu”28, jest bardziej wszechstronna ni¿ pozosta³e koncepcji poradnic-

twa zawodowego. Podstawy, na których bazuje ta koncepcja, s¹ nastêpuj¹ce:

— cz³owiek uznawany jest jako podmiot, któryma prawo decydowaæ o swoim ¿yciu, gdy¿

ma w sobie elementy niezbêdne do rozwi¹zywania w³asnych problemów, mo¿e on jed-

nak czasowo potrzebowaæ towarzyszenia z zewn¹trz dla skuteczniejszego zmobilizo-

wania tych elementów;

— miêdzy cz³owiekiem a otoczeniem istnieje interakcja i nie jest mo¿liwe oddzielne zaj-

mowanie siê tylko jednym z tych aspektów, konieczne jest sta³e branie pod uwagê pod

uwagê uk³adu jednostka – otoczenie;

— rzeczywistoœæ traktowa jest jako coœ z³o¿onego i stale ewoluuj¹cego, w tym sensie

cz³owiek nie mo¿e byæ traktowany jako osoba statyczna, okreœlona raz na zawsze, lecz

jako osoba rozwijaj¹ca siê przez ca³e ¿ycie29.

Konsekwencje tych postaw dla poradnictwa s¹ nastêpuj¹ce:

— poradnictwo zawodowe w coraz wiêkszym stopniu powinno dotyczyæ jednostki przez

ca³e ¿ycie, ze szczególnym uwzglêdnieniem ewolucji spo³eczeñstwa, gospodarki, za-

wodów;

— cz³owiek znajduje siê w centrum swojego problemu, jest podmiotem swoich wyborów

dotycz¹cych szko³y i zawodu. Wymaga to czêsto istnienia „osoby towarzysz¹cej”, któ-

ra bêdzie pomagaæ w tworzeniu rozwi¹zañ;

— ze wzglêdu na z³o¿onoœæ procesów wyboru i podejmowania decyzji „osoba towa-

rzysz¹ca” staje siê „edukacyjna” wtedy, gdy pomaga klientowi w nabyciu umiejêtnoœci

niezbêdnych do rozwi¹zania problemu;

— idee towarzyszenia pracy „edukacyjnej” wymagaj¹ uwzglêdnienia wymiaru czasowe-

go. Chodzi o to, aby osobê wpisaæ w proces, z etapami oraz rytmem, który mo¿e zmie-

niaæ siê w zale¿noœci od tej osoby oraz aby wwyniku tej pracy nie rozwi¹zywaæ proble-

mu doraŸnie, lecz zapewniæ trwa³e skutki w sferze rozwoju i autonomii danej osoby;

— praca nie mo¿e skupiaæ siê g³ównie na jednostce, poprzez sporz¹dzenie jej bilansu oso-

bowego, stale nale¿y uwzglêdniaæ œrodowisko i jego z³o¿onoœæ;

— problem poradnictwa niemo¿e znaleŸæ rozwi¹zania gotowego i ostatecznego, wówczas

gdy chodzi o wspomo¿enie jednostki w jej rozwoju tak, by wpisa³a siê ona w zmie-

niaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ30.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ g³ówne za³o¿enia „Metody edukacyjnej” sformu³owa-

ne na podstawie prac D. Supera i S. Riverina-Simarda:

— preferencje, kompetencje i warunki, w jakich cz³owiek ¿yje i pracuje, a w konsekwencji

jego percepcja siebie samego — zmieniaj¹ siê w miarê up³ywu czasu i nabywania no-

wych doœwiadczeñ: proces wyboru i adaptacji ma charakter procesu ci¹g³ego;

— cz³owiek doros³y nie jest istot¹ „dokoñczon¹”, a¿ do œmierci rozwija siê w ró¿nych kie-

runkach i w zró¿nicowanym tempie, co sprawia, ¿e kierunki tego rozwoju s¹ w du¿ej

czêœci niemo¿liwe do przewidzenia;
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27 „Metoda edukacyjna” powsta³a w Kanadzie, a do Polski dotar³a z Francji wraz z wydan¹ w Warszawie

w 1999 roku, w jêzyku polskim ksi¹¿k¹ autorstwa M.T. H o - K i m i J.F. M a r t i zatytu³owan¹ Metoda

edukacyjna...
28 Tam¿e, s. 17.
29 Por. tam¿e, s. 18.
30 Por. tam¿e, s. 18 – 19.



— rozwój jest zjawiskiem ci¹g³ym i odbywa siê potencjalnie z tak¹ sam¹ intensywnoœci¹

na ka¿dym etapie ¿ycia zawodowego;

— cykl ¿yciowy sk³ada siê z nastêpuj¹cych na przemian po sobie okresów refleksji i reor-

ganizacji, równie¿ kryzysy i dysonanse s¹ czêœci¹ harmonijnego rozwoju;

— interakcja ewoluuj¹cego œrodowiska i zmieniaj¹cej siê jednostki stanowi podstawê pra-

cy nad rozwojem zawodowym31.

Podstawy teoretyczne „Metody edukacyjnej” stanowi¹ nastêpuj¹ce cztery koncepcje:

— operacyjna teoria rozwoju zawodowego;

— koncepcja œwiata i zawodów;

— koncepcja cz³owieka i jego rozwoju;

— koncepcja porady32.

Operacyjna teoria rozwoju zawodowego wskazuje, ¿e proces rozwi¹zywania pro-

blemów obejmuje cztery etapy: eksploracjê, krystalizacjê, specyfikacjê i realizacjê. Dla

jego wprowadzenia konieczne jest, by klient odwo³a³ siê do wszystkich swoich zdolnoœci

intelektualnych i postaw, których mo¿na siê nauczyæ. Klient uczy siê dokonywania wybo-

rów (edukacja podyktowana œwiadomymwyborem) poprzez rozwijanie w³aœciwych umie-

jêtnoœci i zdolnoœci.

Koncepcja œwiata i zawodów przyjmuje, ¿e cz³owiek zarazem poznaje i przekszta³ca

œwiat. Zawody powstaj¹, zmieniaj¹ siê, a cz³owiek w procesie orientacji poznaje dyna-

micznie zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ. Jeden cz³owiek mo¿e wykonywaæ ró¿ne zawody,

czerpi¹c z nich satysfakcjê. Ró¿ni ludzie mog¹ wykonywaæ ten sam zawód z ró¿nych po-

wodów.

Koncepcja cz³owieka i jego rozwoju przyjmuje, ¿e cz³owiek tworzy siebie samego

stopniowo, w kontakcie z otoczeniem (trudnoœci pobudzaj¹ jego rozwój). Bêd¹c podmio-

tem sytuacji, dzia³a celowo i usi³uje nadaæ sens swojemu ¿yciu, zawsze zachowuje pewien

margines swobody bez wzglêdu na uwarunkowania zewnêtrzne.

Koncepcja porady opiera siê na zasadach filozofii humanistycznej. Doradca pomaga

klientowi: staæ siê bardziej œwiadomym siebie i otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci, prze¿yæ do-

œwiadczenia, przeanalizowaæ je, wnikn¹æ w ich sens, wyraziæ w³asne prze¿ycia i pragnie-

nia, uœwiadomiæ sobie w³asne sposoby dzia³ania i podejmowania decyzji, oraz prawid³owo

okreœliæ najw³aœciwsze cele w³asne itp.

Przegl¹d poszczególnych koncepcji i systemów poradnictwa (poza „Metod¹ eduka-

cyjn¹”) dokonany przez S.T. Gladdinga33 ukazuje, ¿e poradnictwo nie jest podporz¹dko-

wane jednemu dominuj¹cemu systemowi teoretycznemu. Poradnictwo wykorzystuje wie-

le systemów i nigdy nie wypracowa³o jednolitego podejœcia systemowego.

Jako ¿e zawód ten nie mia³ bazy organizacyjnej, poszczególne grupy definiowa³y

swoj¹ dzia³alnoœæ w oparciu o te systemy, które im odpowiada³y. Niektórzy profesjo-

nalni doradcy uznawali potrzebê jednolitego systemowego podejœcia do uprawianej

przez nich dyscypliny34.

Potrzebê istnienia systemu poradnictwa ju¿ w 1949 r. sygnalizowa³ R.Mathewson, wed³ug

którego poradnictwo
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31 Tam¿e, s. 22.
32 Tam¿e, s. 22 – 24.
33 S.T. G l a d d i n g, dz. cyt., s. 19 – 40.
34 Tam¿e, s. 35 – 36.



poszukuje systemu, by [...] wyzwoliæ siê z nieodpowiednich ram zapo¿yczonych

z tradycyjnej filozofii i oœwiaty, psychologii, politycznych twierdzeñ bêd¹cych pod-

staw¹ rz¹dów demokratycznych, itd.35

Pomimo bezspornego faktu, ¿e nie istnieje spójny ca³oœciowy system poradnictwa za-

wodowego, jest nadzieja, ¿e w miarê rozwoju zawodu doradcy opracowany zostanie jed-

nolity system w³¹czaj¹cy badania i doœwiadczenia, a nie, jak to stwierdza S.T. Gladding

„oparty na badaniach i doœwiadczeniach”36. Wyra¿am g³êbokie przekonanie, nad którego

uzasadnieniem aktualnie pracujê, ¿e teoria systemu autonomicznego wraz z koncepcj¹

sta³ych indywidualnych cech osobowoœci bêd¹ stanowi³y podstawê takiego ca³oœciowego

systemu poradnictwa zawodowego.
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