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Słowo wstępne

Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek:  
ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee,  

które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju,  
a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.

Albert Einstein

Niestabilność zewnętrznego kontekstu oraz szybkie tempo zmian wymaga-
ją od organizacji funkcjonujących na rynku nowatorskich metod pozwalających 
uzyskać maksymalną efektywność. Za najważniejszy element, od którego uza-
leżnione są sukcesy danej organizacji, coraz częściej uznaje się ludzi, a potrzeba 
efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedy-
kolwiek. Odpowiedzialność za efektywny rozwój zespołu biorą na siebie kierow-
nicy wyższego szczebla, menedżerowie liniowi, specjaliści do spraw szkoleń oraz 
sami pracownicy. Wyzwania stojące przed dzisiejszymi organizacjami sprawiają, 
że coraz bardziej na wartości zyskuje idea doskonalenia kompetencji i organizo-
wania szkoleń pracowniczych. Aby wykorzystać tę okazję, trzeba nie tylko do-
strzec konieczność zmian, lecz także efektywnie ją wprowadzić.

Analiza funkcjonowania organizacji pokazuje, że coraz powszechniej towa-
rzyszy im koncepcja organizacji uczącej się (learning organization). Określenie 
to definiuje współczesną organizację, która jest zdolna do zaspokajania potrzeb 
klientów i konkurowania na rynku dzięki zdolności uczenia się i adaptacji do 
zmiennych warunków. Stan ten organizacja osiąga (w pewnym uproszczeniu) 
poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie 
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i rozwój, zarówno poszczególnych członków, jak i jej struktur oraz zachodzących 
w niej procesów (Bieńkowska, 2010).

Trend ten wzmacnia obecne we współczesnym świecie zjawisko kryjące się pod 
nazwą lifelong learning, opisujące proces wszelkiej, trwającej przez całe życie ak-
tywności uczenia się, mającej na celu zdobywanie wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności w perspektywie nie tylko osobistej, ale również społecznej i gospodarczej.

W dobie intensywnych przemian szczególnie istotne wydaje się stworzenie ta-
kiego modelu kształcenia, który zagwarantuje elastyczność, tak aby w przyszłości 
jednostka mogła pełnić różne role zawodowe, dzięki możliwości osiągania różno-
rodnych kwalifikacji zawodowych, także tych pozwalających na szybką adaptację 
jednostki do nowego środowiska oraz umożliwiających porównywalność w wy-
miarze europejskim.

Kształcenie ustawiczne staje się współczesnym modelem edukacji, wynikają-
cym z konieczności stałej adaptacji do szybko zmieniających się warunków tech-
nologicznych, ekonomicznych, bytowych i gospodarczych. Dlatego podniesienie 
poziomu wykształcenia oraz wybranie takich zawodów i kwalifikacji, które speł-
niłyby wymagania rynku pracy, staje się celem już nie tylko społecznym, lecz także 
zadaniem systemu kształcenia w Polsce. Aspekt ten związany ściśle z problema-
tyką lifelong learning przyjęto jako cel priorytetowy w działaniach państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, jako wyzwanie współczesnego świata. Cel ten będzie 
osiągnięty wtedy, gdy kształcenie nie będzie się ograniczać jedynie do pierwszych 
etapów życia, ale obejmie je całe i będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
osobistych i zawodowych każdego, także dorosłego człowieka (Moos, 2009).

Tymczasem idea kształcenia ustawicznego jest cały czas mało popularna wśród 
polskiego społeczeństwa. Jak wynika z licznych badań, główną barierą rozwoju 
edukacji dorosłych jest brak świadomości jednostki co do konieczności uzupeł-
niania swoich kwalifikacji i kompetencji, zarówno tych związanych bezpośrednio 
z rozwojem zawodowym, jak i tych związanych z rozwojem osobistym, pośrednio 
wpływających na kompetencje zawodowe, ale niewątpliwie kształtujących moty-
wację do samorozwoju.

Skoro więc zarówno uczenie się, jak i rozwój kompetencji osobistych i społecz-
nych są tak ważne, pojawia się pytanie – jak to robić?

Problematyka szkoleń, zarówno z punktu widzenia ujęć teoretycznych, jak i dzia-
łalności praktycznej, jest ze swej natury interdyscyplinarna. Można ją umieścić 
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na styku co najmniej trzech dziedzin: zarządzania, psychologii i pedagogiki. Z jed-
nej strony obejmuje zagadnienia dotyczące nauczania osób dorosłych, a szerzej 
– dydaktyki i metodyki. Istotna jest również specyfika uczenia się osób dorosłych, 
jak również psychologia uczenia się oraz psychologia funkcjonowania grupy. 
Z drugiej strony – z punktu widzenia instytucji zatrudniającej konkretnych pra-
cowników szkolenie jest jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi 
i mieści się w obszarze zarządzania organizacją (Łaguna, 2008).

Wiele napisano na temat rozwoju pracowników, a szkoleń – w szczególności. 
Jednak przykłady skutecznych i nieskutecznych metod nie uwzględniają kontek-
stu. Trenerzy i menedżerowie działają pod ogromną presją podążania za trendami 
lub stosowania szybkich rozwiązań rozmaitych problemów w obszarze rozwoju 
pracowników i trudno niekiedy stwierdzić, co i w jaki sposób należy zmienić, aby 
odczuć różnicę.

Aktualnie rynek szkoleń oferuje szeroką gamę różnego rodzaju usług. Do-
świadczenie zarówno jednostki, jak i organizacji ma wpływ na podejmowanie 
przyszłych decyzji w zakresie procesu szkolenia. Dobre doświadczenia będą bu-
dowały pozytywną postawę do samego procesu kształcenia się, negatywne zaś 
– mogą być generalizowane na innego rodzaju oddziaływania edukacyjne i w kon-
sekwencji budować negatywną postawę do koncepcji rozwoju przez całe życie.

Co zrobić, aby świadomie wybierać? Aby biorąc udział w szkoleniu, móc ocenić, 
czy spełnia podstawowe standardy?

Publikacja skierowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które przy-
gotowują się do pracy szkoleniowej – jako głos w dyskusji nad potrzebą jasno-
ści w tak zróżnicowanym i rozbudowanym obszarze, jakim są psychologiczne 
koncepcje i praktyczne metody wspierania rozwoju – a także do potencjalnych 
klientów, którzy chcą bardziej świadomie wybierać i uczestniczyć w szkoleniach 
zakładających ich aktywność i osobiste zaangażowanie.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie perspektywy psychologicznej 
w szkoleniach zawodowych, które przesuwając punkt swoich zainteresowań 
z rozwijania tylko kwalifikacji, uczenia konkretnych (twardych) umiejętności za-
wodowych na rozwijanie kompetencji osobowych i społecznych pracowników, 
zaczęły przejmować zarówno idee, jak i metody powstałe na gruncie psychologii.

Specyficzne warunki, jakim podlegają szkolenia realizowane na zlecenia pra-
codawców, spowodowały, że zarówno rozumienie, jak i praktyczne realizowanie 
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wspierania rozwoju jednostki podlega ogromnemu uproszczeniu, a w niektórych 
przypadkach zniekształceniu.

Dlatego tak ważne wydaje się „powracanie do źródeł”.
Celem prezentowanej publikacji jest analiza wybranych elementów szeroko 

pojętego procesu kształcenia:
• począwszy od ogólnego określenia i zaprezentowania kompetencji osobi-

stych i społecznych (miękkich) ze szczególnym uwzględnieniem procesu 
komunikacji oraz przedstawieniem koncepcji asertywności wraz z analizą 
możliwości jej rozwijania;

• aż po analizę metod szkoleniowych, w tym przede wszystkim, najpopular-
niejszych aktualnie, aktywnych metod pracy z grupą, a także podjęcia próby 
określenia aktualnego stanu wykorzystywania badań nad ich efektywno-
ścią.

W każdym jednak przypadku autorzy starają się konfrontować dwie per-
spektywy: klasyczną – psychologiczną i uproszczoną, realizowaną w pro-
cesie szkoleń zawodowych, co najczęściej oznacza postulowanie przywracania 
równowagi pomiędzy nadawaniem znaczenia celom organizacji i celom jednost-
kowym, a z perspektywy psychologicznej postuluje przywracanie podmiotowego 
traktowania uczestników na każdym etapie procesu psychoedukacyjnego.

Obok tradycyjnych metod zaprezentowano również nowe, często kontrower-
syjne możliwości wspierania rozwoju i doskonalenia kompetencji, które pomimo 
różnych wątpliwości znalazły już swoje miejsce w ofercie szkoleniowej.

Podsumowując, adresujemy naszą publikację zarówno do osób dorosłych, któ-
re w sposób świadomy chcą podejmować decyzje o własnym rozwoju oraz kształ-
ceniu się, jak również do osób pracujących w działach HR, specjalistów do spraw 
szkoleń, trenerów i konsultantów. Prezentowana pozycja może być również 
pomocna studentom, przede wszystkim zarządzania, psychologii i pedagogiki. 
Mamy również nadzieję, że nasza publikacja okaże się cennym źródłem dla tych, 
który planują i prowadzą inwestycje w organizacjach, by poprawić umiejętności 
i wiedzę pracowników. Mamy nadzieję, że będzie służyła pomocą szkoleniowcom 
działającym nie tylko w środowisku biznesu, ale również w administracji pań-
stwowej, szkolnictwie, opiece społecznej i służbie zdrowia.

Publikacja jest wynikiem współpracy firmy Ego Centrum Edukacji i Doradztwa 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr i wzajemnego wsparcia w realizacji działań 
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zmierzających do upowszechniania idei kształcenia ustawicznego w regionie 
łódzkim. Ukazuje się w ramach projektu „Pewna sprawa – kwalifikacje to pod-
stawa”.

Redaktorzy składają szczególne podziękowania wszystkim autorom za wkład 
merytoryczny, zaangażowanie oraz interesujące rozważania zmierzające do po-
zytywnej konkluzji, że kształcenie ustawiczne jest potrzebne i wskazane.

Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska

Moos J. (2009). Wybrane projekty łódzkiego centrum doskonalenia nauczycieli 
i kształcenia praktycznego. Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Bieńkowska D. (2010). Rozwój zawodowy jako wartość. W: A. Kuźniak (red.), Vade-
mecum trenera. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Łaguna M. (2008). Szkolenia. Gdańsk: GWP.
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Introduction

“It is important for the common good to foster individuality:
for only the individual can produce the new ideas

which the community needs for its continuous improvement
and requirements.”

Albert Einstein

Instability in the external context and the rapid pace of changes require from an 
organization being in the market to create innovative methods to obtain maximum 
efficiency. The most important element which contributes to successful organiza-
tions is a human factor. The efficient and proper development of employees is more 
important than ever. Senior executives, line managers, training specialists and em-
ployees are the ones in charge of effective team development. Nowadays, the grow-
ing number of challenges in organizations cause the idea of improving competen-
cies and doing staff trainings to become more valuable. To seize this opportunity, 
one should focus on changes, to realize its necessity and implement it efficiently.

The analysis of functioning of an organization shows that it is more and more 
often connected with learning organization concept. This term defines the mod-
ern organization which is able to meet customers needs and compete in the mar-
ket thanks to its ability to learn and adapt to changing operating conditions. An 
organization achieves this state (in short) by openness of staff to new ideas and 
trends and constant improvement and development, both individual members 
and its structures and processes occurring in it. (Bieńkowska, 2010).
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This trend reinforces the idea known worldwide as lifelong learning. It de-
scribes processes of all kinds of lifelong learning activity aimed at acquiring 
knowledge, skills and competences not only in personal terms but also in social 
and economic ones.

In the era of intense changes, it seems particularly relevant to create such 
a training model which will ensure flexibility so that in future people will be able 
to play different roles at work, thanks to their ability to achieve various qualifica-
tions, including ones that allow people to adapt to a new environment and pro-
vide comparability in the European dimension.

Lifelong learning is becoming a modern model of education. It results from 
the need of constant adaptation to rapidly changing technological, economic, 
domestic and terms. Therefore, increasing the education level and selecting 
those professions and qualifications which meet the requirements of the labor 
market is not only social target, but also a duty of Polish education system. This 
aspect, closely linked with the problems of lifelong learning, was adopted as 
a priority objective in the activities of the Member States of the European Union, 
as a challenge for the modern world. This aim will be achieved if the training 
will not be limited only to the first stages of life but throughout the whole life 
and will be tailored to the individual needs of every person, including adults 
(Moos, 2009).

Meanwhile, the idea of lifelong learning is not still very popular among Polish 
society. As it stems from numerous studies, the main obstacle to the development 
of adult education is lack of awareness of necessity to improve skills and compe-
tencies, both those directly associated with professional development, as well as 
those – related to personal development, indirectly affecting their professional 
competences, but certainly – influencing motivation to self-development.

Since both: learning and development of personal and social competencies are 
so important the question arises – how to do it?

The issue of trainings from both: theoretical and practical point of view, is inter-
disciplinary by nature. It can be placed at the junction of at least three areas: man-
agement, psychology and pedagogy. On one hand – it includes issues regarding 
teaching of adults, and more broadly – didactics and methodology. Also important 
is the specificity of adult learning, as well as the psychology of learning and the 
psychology of this group. On the other hand, from the employer’s point of view 
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training is an element of human resources management and is a part of organiza-
tion management (Laguna, 2008).

A lot of publications and books have been written about employees’ development 
and trainings. However, examples of effective and ineffective methods do not take 
into account the context. Coaches and managers work under enormous pressure to 
follow the trends or provide fast solutions to various problems concerning staff de-
velopment, and it is sometimes difficult to tell what needs to be changed and how.

Training market currently offers a wide range of different types of services. The 
experience of both: individuals and organizations exerts an impact on future deci-
sions in training process. Good experiences will build a positive attitude to the pro-
cess of learning, while negative – can influence other types of educational activities 
and, consequently, build a negative attitude to the concept of lifelong development.

How to choose mindfully, to be able to assess whether the course meets the 
basic standards or not?

The publication is addressed to both: professionals and people who are prepar-
ing for a job of a trainer – as a voice in the discussion about the need of clarity and 
clarification in such a diverse and rich area which are psychological concepts and 
practical methods for promoting development, and to potential customers who 
want to make conscious choices and participate in trainings which assume their 
activity and personal involvement.

The purpose of this publication is to provide a psychological perspective in 
professional training which moving the point of its interest only from develop-
ing skills and learning hard skills to developing personal and social competence 
of workers began to be concerned with both: ideas and methods created on the 
basis of psychology.

Specific conditions, which are implemented on job trainings by employers, 
caused that both understanding and practical implementation of supporting 
development of the individual undergo enormous simplification, and in some 
cases distortion.

This is why it is so important to „come back to the origin”.
The purpose of this publication is to analyze selected elements of education 

process:
• from the general definition and presentation of personal and social compe-

tencies (soft), with particular emphasis on the communication process and 
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the presentation of the concept of assertiveness together with an analysis of 
its possible development;

• to the analysis of training methods, including in particular, the most popular, 
active methods of working with a group, and also attempts to determine the 
current status of using research which measures their effectiveness.

Nonetheless, we try to confront the two perspectives – a classic – a psychologi-
cal and a simplified, implemented in the process of training, which usually means 
a request to restore a balance between broadcasting organizations the impor-
tance of goals and objectives of the individual, and from psychological perspective 
calls for the restoration of the subjective treatment of the participants at each 
stage of the psycho-educational process.

Also we presented alongside traditional methods – new, often controversial 
possibilities to support the development and improve competencies which in 
spite of various concerns – found their place in the training offer.

In conclusion – the publication is addressed to adults who want to take deci-
sions about their own development and education consciously as well as to those 
working in Human Resources, training specialists, trainers and consultants. The 
publication can also be helpful for management, psychology and pedagogy stu-
dents.

We also hope that our publication will prove a valuable source of information 
for those who are going to and those who do investments in organizations, in 
order to improve the skills and knowledge of employees. We hope that it will be 
used by trainers working not only in business environment, but also in govern-
ment, education, social care and health care.

This publication is a result of cooperation between Ego Centrum of Education 
and Consulting and Human Resource Development Association and mutual as-
sistance in the implementation and promotion of lifelong learning issues in the 
region of Lodz. It is distributed under the project titled “The sure thing is – quali-
fications are the basis”.

The Editors want to acknowledge the substantive contribution, commitment 
and interesting considerations of the authors which lead to a positive conclusion, 
that lifelong learning is needed and important.

Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska
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Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa

Streszczenie
Artykuł analizuje rolę i znaczenie kompetencji osobistych i społecznych 
w rozwoju osobistym i zawodowym. Posiadanie wysokich kompetencji jest 
nieodzowne dla każdej osoby, której praca wiąże się z kontaktem z innymi 
ludźmi (np. menedżerowie, handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, 
nauczyciele), która pracuje w zespołowej formie organizacji pracy (np. ze-
spół programistów, informatyków lub inżynierów itp.), której stanowisko 
wiąże się z dużą dozą samodzielności i odpowiedzialności. Poziom kompe-
tencji społecznych bezpośrednio zależy od rodzaju, intensywności oraz efek-
tywności treningu społecznego (Matczak, 2001), realizowanego zarówno 
w warunkach naturalnych, jak i w trakcie specjalnych oddziaływań szkole-
niowych. W artykule przedstawiono najczęściej wykorzystywane sposoby 
oceny kompetencji społecznych oraz specyfikę treningów rozwoju umiejęt-
ności społecznych, które stały się ważnym elementem znacznej części szko-
leń zawodowych.
Słowa kluczowe
kompetencje osobiste i społeczne, rozwój zawodowy, trening umiejętności 
społecznych
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The competence of an individual and vocational effectiveness
Abstract
The article examines the role and importance of personal and social competen-
cies in personal and vocational development. Having a high level of competence 
is indispensable for anyone whose work involves contact with other people (e.g. 
managers, sales representatives, customer support staff, teachers), who works in 
a team (e.g. a team of programmers, computer scientists or engineers, etc.), whose 
position is associated with a high degree of autonomy and responsibility. The level 
of social competencies depends on the type, intensity and effectiveness of social 
practice (Matczak, 2001), conducted both in natural conditions and during spe-
cial trainings. The article presents the most commonly used methods of assessing 
social competence and the specificity of the development of social skills trainings, 
which became an important element in a good number of vocational trainings.
Key words
personal and social competencies, vocational development, social skills training

Wprowadzenie

Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze przedsiębiorstwa bardzo różnią się od tych 
sprzed 20 lat. Zmiany zarówno w obszarze organizacji, jak i struktury spowodo-
wały zmiany charakteru samej pracy. Zanikają jasno określone stanowiska pra-
cy. Coraz większe ukierunkowanie procesów bezpośrednio na klienta oznacza 
częstsze tworzenie wielofunkcyjnych zespołów, przypisywanie ról do procesów 
zamiast do funkcji oraz wymaganie od każdego pracownika, aby przynosił firmie 
wymierne korzyści finansowe (por. Bridges, 1995; Wood, Payne, 2006).

Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, 
duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja, aby zwiększać innowacyj-
ność i efektywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środo-
wisko pracy – efektywna praca wymaga czegoś więcej niż tylko biegłości tech-
nicznej (por. Smółka, 2006). W konsekwencji pracownicy muszą przez cały czas 
uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności, podnosić kwalifikacje i doskonalić kom-
petencje.

Pojęcie kwalifikacji zwykło się utożsamiać z wykształceniem oraz zawodo-
wym stażem pracy. Te dwa elementy występujące łącznie nie wyczerpują jednak 
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tego pojęcia. Koniecznym trzecim elementem są umiejętności pracownika (DzU 
04.222.1868).

Systemy edukacji zawodowej w rozwiniętych krajach Europy stosują często za-
miennie pojęcie kompetencji zawodowych i kwalifikacji zawodowych. W pol-
skich warunkach, kiedy porównuje się pojęcia – kwalifikacje i kompetencje, wska-
zuje się na pewne rozróżnienia.

W praktyce, kwalifikacje to dokument z pieczęciami, na którym jest podany 
tytuł czy stopień naukowy. Można mieć kwalifikacje potwierdzone dyplomem, 
ale:

• nie mieć uprawnień do działania w określonym obszarze zawodowym 
(np. w wypadku technika elektryka wymagane są do wykonywania pracy 
dodatkowe uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne z zakresu dozoru 
i eksploatacji sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych),

• nie umieć wykonać bardziej skomplikowanego zadania (np. ekspedientka 
legitymująca się dyplomem sprzedawcy nie umie udzielić w sposób jasny 
i zrozumiały informacji na temat sprzedawanego towaru – mówimy wtedy, 
że jest niekompetentna).

Bez kompetencji nie można więc wykorzystać swoich kwalifikacji. Z drugiej 
strony, bez kwalifikacji nie można być kompetentnym. Kwalifikacje są pojęciem 
węższym od pojęcia kompetencji.

Kompetencje zawodowe – często nazywane twardymi – są, zawsze były 
i będą ważne. Bez nich nie można wypełniać funkcji zawodowej. Stanowią one 
konieczny, ale jednocześnie daleko niewystarczający warunek efektywnej pracy 
(Smółka, 2008).

Miękkie kompetencje, inaczej umiejętności psychospołeczne, to termin 
zbiorczy na określenie kompetencji osobistych oraz kompetencji społecznych. 
Z funkcjonalnego punktu widzenia miękkie kompetencje zapewniają sprawne 
zarządzanie sobą (kompetencje osobiste) oraz wysoką skuteczność inter-
personalną (kompetencje społeczne) i są uznawane za kluczowe kompetencje 
współczesnego pracownika chcącego odnieść sukces zawodowy.

Z tego powodu obserwuje się dzisiaj wzrost znaczenia kompetencji osobistych 
i społecznych dla sukcesu organizacji i powodzenia jednostki na rynku pracy. Wy-
soki poziom kompetencji społecznych ma istotne znaczenie w przypadku przed-
siębiorców i menedżerów (Cherniss, 2000; Dickson i Hargie, 2004), a zdolności 
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i umiejętności komunikacyjne są istotnym elementem stanowiącym wyznacznik 
skuteczności pracy nauczycieli, powodzenia w sytuacji rozmów kwalifikacyjnych 
czy też w osiąganiu statusu zawodowego (Spitzberg i Cupach, 2002). 

Celem artykułu jest pokazanie roli i znaczenia kompetencji osobistych i społecz-
nych w rozwoju osobistym i zawodowym. Szczególnie uwzględniono możliwości 
ich kształtowania i rozwijania. Poziom kompetencji społecznych bezpośrednio 
zależy od rodzaju, intensywności oraz efektywności treningu społecznego (Mat-
czak, 2001), realizowanego zarówno w warunkach naturalnych, jak i w trakcie 
specjalnych oddziaływań szkoleniowych – najczęściej podczas różnego rodzaju 
treningów o charakterze psychoedukacyjnym, które stały się ważnym elementem 
znacznej części szkoleń zawodowych.

Kompetencje osobiste i społeczne – ustalenia terminologiczne

Zazwyczaj, mówiąc o kompetencjach osobistych, na pierwszym miejscu wy-
mienia się wiedzę o naszych aktualnych odczuciach w powiązaniu z przyczynami 
ich powstania oraz z umiejętnością kierowania nimi, świadomość związków, jakie 
zachodzą pomiędzy uczuciami a zachowaniem, między tym, co myślimy, robimy 
i mówimy. Kompetencje osobiste to fundament osobowości i traktowane są jako 
potencjał człowieka.

Ważna w kompetencjach osobistych jest motywacja, czyli dążenie do spełnie-
nia kryteriów doskonałości w drodze osiągania coraz bardziej złożonych celów. 
Osoby odznaczające się tą kompetencją potrafią wyznaczać cele i podejmować 
ryzyko ich osiągnięcia. Potrafią również poszukiwać informacji i selekcjonować je 
oraz wyciągać wnioski, co w rezultacie prowadzi do procesu samoedukacji.

Kompetencje społeczne są najczęściej opisywane jako złożone umiejętności, 
które umożliwiają efektywne radzenie sobie w określonego typu sytuacjach spo-
łecznych (Matczak, 2001). Umiejętności społeczne są niezbędne do tworzenia 
i utrzymywania satysfakcjonujących (bliskich) relacji interpersonalnych.

Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje sytuacji wymagających specyficznych 
kompetencji społecznych:

• sytuacje wymagające asertywności,
• sytuacje interpersonalne,
• sytuacje ekspozycji społecznej.
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Tabela 1. Kompetencje osobiste i społeczne – obszary umiejętności życiowych 
i szczególnie oczekiwanych w obszarze zawodowym

Ogólne umiejętności życiowe
Umiejętności szczególnie 
oczekiwane w obszarze 
zawodowym

Kompetencje 
osobiste

• poczucie wsparcia społecznego;
• otwartość – gotowość człowieka 

do dzielenia się swoimi przeży-
ciami, myślami i uczuciami oraz 
umiejętność swobodnej ekspre-
sji stresowych emocji;

• poczucie kontroli osobistej – 
poczucie wpływu i kontroli nad 
swoim życiem;

• poczucie własnej skuteczności;
• wysoka samoocena i samoak-

ceptacja;
• optymizm;
• poczucie humoru;

• dążenie do rezultatów
• elastyczność myślenia
• gotowość do uczenia się
• kreatywność
• myślenie analityczne
• organizacja pracy własnej
• otwartość na zmiany
• podejmowanie decyzji
• radzenie sobie z niejedno-

znacznością
• radzenie sobie ze stresem
• rozwiązywanie problemów
• samodzielność
• sumienność
• zarządzanie czasem

Kompetencje 
społeczne

• umiejętności komunikacyjne;
• umiejętności asertywne;
• umiejętności wzmacniania, pod-

trzymywania innych;
• umiejętności wyrażania siebie;

• autoprezentacja
• dzielenie się wiedzą i do-

świadczeniem
• identyfikacja z firmą
• komunikatywność
• kultura osobista
• negocjowanie
• obsługa klienta
• obycie międzykulturowe
• orientacja na klienta
• procedury – znajomość i 

stosowanie
• proces sprzedaży
• prowadzenie prezentacji
• relacje z klientami
• relacje z przełożonymi
• współpraca w zespole
• współpraca wewnątrzfir-

mowa
• wywieranie wpływu

Opracowanie własne (na podstawie Poprawa, 2001,  
http://www.profirma.com.pl/x.php/1,105/Grupy-kompetencji.html, 2011).
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Posiadanie kompetencji społecznej oznacza adekwatne i skuteczne wykorzy-
stywanie umiejętności społecznych (por. tabela 1).

Umiejętności społeczne mają kontekstualną naturę. To, co jest umiejętnością 
adekwatną i skuteczną w określonej sytuacji (w jednym kontekście), nie musi być 
uznane za takie w innej (w innym kontekście). Kontekst wyznacza oczekiwania co 
do stosownego zachowania się w danej sytuacji, jednocześnie sam kontekst (jako 
subiektywna interpretacja sytuacji interpersonalnej) jest do negocjacji przez 
partnerów interakcji społecznej – i to właśnie możliwość jego ustalenia w formie 
pożądanej dla danego uczestnika interakcji może być wskaźnikiem jego kompe-
tencji społecznej, skuteczności interpersonalnej (Spitzberg i Cupach, 2002).

Kompetencje osobiste oraz kompetencje społeczne, w skład których wchodzą 
konkretne umiejętności społeczne (Rinn i Markle; za: Oleś, 1998; por.tab.1), opi-
sywane są w literaturze przedmiotu, jako zasoby osobiste, decydujące o radzeniu 
sobie w sytuacjach trudnych, o radzeniu sobie ze stresem (por. Poprawa, 2001).

Oczywiście, kompetencje społeczne nie są oderwane od jednostki. Czasem 
trudno sposób jednoznaczny różnicować kompetencje osobiste od społecznych. 
Często aby ująć oba aspekty kompetencji, używa się określenia kompetencje 
psychospołeczne (por. Smółka, 2008, Kaczmarska, Sienkiewicz, 2005).

Uważa się powszechnie, że jednostki sprawnie posługujące się kompetencjami 
psychospołecznymi, systematycznie rozwijające je w toku swojego życia, znacz-
nie łatwiej osiągają sukcesy na poziomie życia rodzinnego, towarzyskiego i zawo-
dowego.

Umiejętności wynikające z kompetencji osobistych i społecznych, określane są 
często jako najważniejsze kompetencje „przenośne”, czyli takie, które są podsta-
wą skuteczności działania na bardzo różnych stanowiskach zawodowych i wielu 
rolach zawodowych (Cherniss, 2000).

Jednocześnie to właśnie kompetencje psychospołeczne różnicują osoby, które 
uzyskują ponadprzeciętne rezultaty w swej pracy od tych, którzy zaledwie speł-
niają pewne minimalne standardy (tamże).

W sytuacji doskonalenia miękkich kompetencji (psychospołecznych) pojęcia 
rozwoju zawodowego oraz rozwoju osobistego splatają się ze sobą – doskonaląc 
miękkie kompetencje zawodowe jednocześnie rozwijamy cenne umiejętności ży-
ciowe, które będą nam służyć także poza miejscem pracy. Z drugiej strony aktyw-
ne wspieranie własnego rozwoju, zwiększanie naszego potencjału osobowego, 
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np. poprzez uczestnictwo w różnych formach oddziaływań psychoedukacyjnych, 
daje nam większe szanse na sukces w obszarze zawodowym.

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych

Najczęstszą metodą nabywania umiejętności społecznych jest naturalny tre-
ning społeczny, który odbywa się w toku codziennych interakcji z innymi, na zasa-
dzie modelowania (uczenie się poprzez obserwację i naśladowanie kompetentnie 
społecznie osób) oraz metodą prób i błędów (samodzielnego eksperymentowa-
nia) (Argyle, 1999).

Badania wskazują, że kompetencje społeczne i wynikające z nich umiejęt-
ności społeczne, w większym stopniu wiążą się z cechami osobowości niż ze 
zdolnościami intelektualnymi (Nęcka, 2003, Schneider, Ackerman i Kanfer, 
1996). Efektywność treningu społecznego zależy od poziomu zdolności inte-
lektualnych jednostki, a przede wszystkim inteligencji społecznej i uznawanej 
za jej podzakres inteligencji emocjonalnej (Matczak, 2001), ale to dyspozycje 
osobowe wpływają na to, jak jednostka zachowuje się w określonych sytuacjach 
oraz w jakie sytuacje się angażuje, a także jak odbiera określone sytuacje i jak 
je przekształca. Cechy osobowości ponadto wpływają na zachowanie innych 
wobec nas samych (na zasadzie samospełniającej się przepowiedni) (Argyle, 
1999; Kenrick, Neuberg i Cialdini, 2002). Cechy temperamentu warunkują wy-
sokie zapotrzebowanie na stymulację oraz efektywność jej przetwarzania (wy-
soka aktywność i żwawość, niska reaktywność emocjonalna) (Matczak, 2001; 
Dzwonkowska, 2003).

Obok czynników intelektualnych, osobowościowych i temperamentalnych, któ-
re należy traktować jako predyspozycje i które wyznaczają różnice indywidual-
ne, poziom kompetencji społecznych bezpośrednio zależy od przebiegu treningu 
społecznego. Możemy zwiększać skuteczność treningu, jeżeli w trakcie doświad-
czeń spełnione zostaną następujące warunki (Argyle,1994):

• Dostęp do informacji zwrotnej: codzienne doświadczenia społeczne będą 
mało efektywnym treningiem umiejętności interpersonalnych, jeśli jednost-
ka nie będzie miała dostępu do informacji zwrotnej na temat przebiegu in-
terakcji społecznej i jej wyniku oraz gdy nie będzie analizować tych informa-
cji w sposób systematyczny;
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• Wypróbowywanie nowych reakcji i zachowań: jeżeli informacja zwrot-
na mówi, że dane zachowanie okazało się nieskuteczne w realizacji danego 
celu, jednostka powinna za pomocą prób i błędów lub modelowania spo-
łecznego odkryć i wypróbować bardziej skuteczną reakcję;

• Czas na refleksyjne zrozumienie: możliwość obserwowania z dystansu 
swoich zachowań i ich konsekwencji, dla samej jednostki, jak i dla innych;

• Udział trenera: uczenie się może być przyspieszone, gdy jednostce zapew-
ni się pomoc trenera, osoby, która będzie regularnie, w sposób systematycz-
ny obserwować jednostkę podczas interakcji w określonych sytuacjach spo-
łecznych oraz zapewniać rzetelną informację zwrotną i instruktaż.

Odpowiednio przygotowane oddziaływania szkoleniowe i terapeutyczne, 
uwzględniające powyższy model, dają możliwość systematycznego poszerzania 
indywidualnego zakresu kompetencji.

Indywidualne predyspozycje (intelektualne, osobowościowe, temperamental-
ne) wyznaczają zdolność i chęć jednostki do własnego doskonalenia, warunkują 
szybkość nabywania i rozwijania nowych umiejętności oraz w znacznej mierze 
sprawność ich stosowania w praktyce.

Doświadczenia treningowe (szkoleniowe) wspierające rozwój, zawsze posze-
rzają możliwości osobiste i społeczne jednostki (por. Argyle, 1994; Grabowska, 
2000; Matczak, 2001; Sowa, 2000, Yalom, 2006 i inni), niezależnie od tego, czy 
w zależności od podejścia teoretycznego:

• albo będą wspierać samopoznanie, rozpoznanie i zaakceptowanie własnych 
predyspozycji oraz umiejętność doboru otoczenia społecznego, w którym 
ekspresja naturalnych dla tej osoby zachowań społecznych będzie dla niej 
czymś korzystnym – jak na przykład w podejściu komunikacyjno-biologicz-
nym (por. Arnold, 1997; za Smółka, 2008, McCroskey, Beatty, 2000),

• albo będą podkreślać znaczenie i wspierać procesy samoregulacji, umożliwią 
świadome i intencjonalne rozwijanie i ćwiczenie nowych umiejętności inter-
personalnych, jak w podejściu poznawczo-społecznym (Bandura, 1999).

Pomiar kompetencji osobistych i społecznych

Kiedy rozważamy możliwość zorganizowanego i zaplanowanego rozwijania 
kompetencji, ważne staje się pytanie, czy możliwe jest dokonywanie ich pomiaru.
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Analizowanie kompetencji osobistych, jako zasobów osobistych istotnych 
w procesie radzenia sobie ze stresem, zaowocowało powstaniem, na gruncie psy-
chologii wielu metod kwestionariuszowych diagnozujących poziom poszczegól-
nych wymiarów kompetencji, np.:

• poczucie wsparcia społecznego – Skala Wsparcia Społecznego SOZ (Sommer 
i Frydrich, 1989; w adaptacji Juczyńskiego, 2000),

• otwartość – gotowość człowieka do dzielenia się swoimi przeżyciami, my-
ślami i uczuciami oraz umiejętność swobodnej ekspresji stresowych emocji 
– Skala Ekspresji Gniewu (Ogińska-Bulik, Juczyński),(Juczyński, 2001),

• poczucie kontroli osobistej – poczucie wpływu i kontroli nad swoim życiem 
– Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli (Krasowicz, Kurzyp-Wojnar-
ska, 1990);

• poczucie własnej skuteczności – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 
GSES (Schwarzer, Jerusalem, Juczyński, 2001),

• wysoka samoocena i samoakceptacja – Skala Samooceny SES (Rosenberg)
• optymizm – Test Orientacji Życiowej LOT-R (Scheier, Carver, Bridges) (Ju-

czyński, 2001),
W przypadku kompetencji społecznych pomocne staje się wyodrębnienie kilku 

podstawowych aspektów umiejętności społecznych, np.:
• aspekt poznawczy – umiejętność sprawnego i trafnego myślenia o sytu-

acjach społecznych, empatia poznawcza, znajomość reguł społecznych, 
umiejętność planowania zachowań społecznych,

• aspekt motywacyjny – tendencja do podejmowania ryzyka społecznego, an-
gażowania się w sytuacje społeczne,

• motoryczny – posiadane i wykorzystywane umiejętności społecznych (por. 
Argyle, 1978).

Każdy z tych aspektów może być oszacowany za pomocą odpowiednich metod 
i narzędzi diagnostycznych.

Do pomiaru aspektu poznawczego najczęściej wykorzystuje się testy inteligen-
cji społecznej oraz testy lub kwestionariusze inteligencji emocjonalnej, a także 
strukturyzowane wywiady wykorzystujące pytania behawioralne (np. Co pan 
zwykł robić... w tego typu sytuacjach społecznych?) i sytuacyjne (Co pan zrobiłby... 
w takiej sytuacji społecznej?) (Aiken, 2003; Eysenck, 1998; Dipboye, Wooten i Ha-
lverson, 2004; Jaworowska i Matczak, 2001; Stańczak,2002).
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Pomiar wybranych cech osobowości i temperamentu może pozwolić oszacować 
aspekt motywacyjny kompetencji społecznych (np. ekstrawersji, obserwacyjnej 
samokontroli, stabilności emocjonalnej, żwawości i aktywności) (Brzozowski 
i Drwal, 1995; Czarnota-Bojarska, 1997; Zawadzki i Strelau,1997).

Posiadanie i wykorzystywanie umiejętności społecznych można diagnozować za-
równo przy wykorzystaniu samoopisu (np. Kwestionariusz Kompetencji Społecz-
nych, Matczak, 2001) lub szacowania (techniki socjometryczne, Eysenck, 1998), 
a także za pomocą obserwacji strukturyzowanych w naturalnym środowisku, na 
przykład w pracy (Aiken, 2003; Eysenck, 1998; Shaughnessy, Zechmeister i Ze-
chmeister, 2002) lub za pomocą technik symulacyjnych (Thornton i Rupp, 2004). 
Szczególnie diagnostyczne są obserwacje oraz symulacje, ponieważ umożliwiają 
śledzenie (i rejestrowanie) sposobu i skuteczności radzenia sobie z określonymi za-
daniami interpersonalnymi, co ma znaczenie zarówno dla selekcji osób najbardziej 
efektywnych, jak i dla analizy potrzeb szkoleniowych poszczególnych jednostek.

Trening umiejętności społecznych w szkoleniach zawodowych

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych w szkoleniach zawodowych:
• opiera się na podejściu poznawczo-społecznym, zakładającym, że dzięki od-

powiedniemu treningowi, doświadczeniu i sprawnemu zarządzaniu sobą, 
można osiągnąć stosunkowo wysoki poziom wprawy i biegłości w podejmo-
waniu wyzwań interpersonalnych i funkcjonowaniu w sytuacjach społecz-
nych (por. Nęcka, 2003);

• realizowane jest poprzez różne, aktywne formy pracy z grupą.
Istotą treningu umiejętności społecznych w sytuacji szkoleniowej jest rozwija-

nie umiejętności poza docelowym kontekstem ich użycia, zakłada się więc moż-
liwość transferu ćwiczonych w czasie treningu umiejętności na realne sytuacje 
życiowe i zawodowe.

Jednakże uczenie się umiejętności społecznych ma swoją specyfikę, która we-
dług Chernissa (2000) wiąże się z tym, że ich nabywanie oznacza zazwyczaj prze-
zwyciężanie istniejących, silnych reakcji nawykowych oraz wiąże się ze zmiana-
mi w elementach osobowości, które są kluczowe dla poczucia tożsamości osoby 
uczącej się. Dlatego też w sytuacji treningu, który nie realizuje podstawowych za-
sad wynikających z tematu i formy szkolenia, a osoba prowadząca (trener) nie ma 
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odpowiedniego przygotowania i kompetencji (por. Kędzierska, Znajmiecka-Siko-
ra, rozdział II), może się pojawić znaczny opór i silna postawa obronna wśród 
uczestników.

Szczególnie istotne jest budowanie i wzmacnianie własnej motywacji uczestni-
ków, ponieważ rozszerzanie, zmienianie lub zdobywanie konkretnych umiejętno-
ści wymaga wielokrotnego powtarzania nowych zachowań w przeciągu dłuższe-
go okresu czasu i kontynuowanie ćwiczenia, pomimo tego że podczas stosowania 
nowych umiejętności może dochodzić do wielu błędów i pomyłek.

Dickson i Hargie (2004) podkreślają ponadto, że aby „stać się kompetentnym” 
w jakiejkolwiek umiejętności (np. społecznej), jednostka musi:

• zrozumieć ją poznawczo (poznać jej sens, cel),
• opanować behawioralnie (mieć okazję do jej przećwiczenia, do zapoznania 

się z nią),
• mieć dostęp do informacji zwrotnych na temat tego, jak dobrze ją wykonuje, 

a ponadto używać daną umiejętność tak często, jak to możliwe, aż stanie 
się w pełni zautomatyzowaną, naturalną czynnością, w pełni zintegrowaną 
z innymi zachowaniami.

Z praktycznego punktu widzenia, ale również z perspektywy budowania mo-
tywacji i osobistego zaangażowania uczestników szkolenia, nieuzasadnione jest 
wyróżnianie szczegółowych umiejętności (zachowań), które rzekomo zawsze 
i wszędzie miałyby gwarantować sukces. Natomiast zasadne jest wytypowanie 
obszarów kompetencji, w zakresie których deficyty oznaczają brak możliwości 
bycia w pełni skuteczną osobą. Dopiero na podstawie analizy potrzeb, pragnień 
i zamierzeń danej osoby, należy dobierać konkretne i adekwatne umiejętności 
i techniki z obszaru danej kompetencji.

Niestety większość zleceniodawców szkoleń zawodowych, w których przewi-
duje się rozwijanie umiejętności społecznych, z reguły określa, jakie konkret-
ne zachowania mają być ćwiczone i w jakim celu. Powstają wtedy stosunkowo 
sztywne zestawy zachowań, które zostały uznane za najskuteczniejsze, które nie 
uwzględniają indywidualnych różnic osób szkolących się, a szkolenia realizowane 
są w oparciu o ścisłe scenariusze, zawierające precyzyjnie określone procedury 
i techniki. W efekcie szkolenie ma charakter fasadowy, nowe, ćwiczone zacho-
wania nie zostają zintegrowane z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętno-
ściami jednostki. Przeniesione w realny obszar zawodowy mogą być realizowane 
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przez pracownika poprawnie, ale są przez niego doświadczane i odbierane przez 
innych jako nieautentyczne.

Można wyróżnić jeszcze trzy inne ważne przyczyny braku efektywności tre-
ningu umiejętności społecznych (Cherniss, 2000) – trening umiejętności społecz-
nych jest nieskuteczny zazwyczaj dlatego, że:

• jest za krótki (np. tylko 1 lub 2 dni szkoleniowe),
• jest oparty na tzw. zmasowanej praktyce (a nie rozłożonej w czasie),
• nie dostarcza w ogóle lub w stopniu niewystarczającym wsparcia potrenin-

gowego.
W praktyce szkolenia zawodowe nie opierają się na treningach psychoedu-

kacyjnych, które wydają się optymalną formą wspierania rozwoju kompetencji 
osobistych i społecznych, umożliwiających zmiany w postawach, poczuciu toż-
samości, pewnych wymiarach osobowości, ponieważ nie mogą być spełnione 
zasadnicze warunki dla tego rodzaju oddziaływań psychoedukacyjnych (por. 
Kędzierska, Znajmiecka-Sikora, rozdział II). Najczęściej wykorzystuje się meto-
dy warsztatowe, które pozwalają na poziomie podstawowym odwoływać się do 
zasobów jednostki oraz uczyć konkretnych umiejętności i zachowań.

Metoda warsztatowa pozwala uwzględniać specyfikę uczenia się osób doro-
słych. Podejściem szeroko wykorzystywanym w przypadku trenowania tzw. 
miękkich umiejętności (czyli umiejętności interpersonalnych) u osób dorosłych 
(profesjonalistów) jest andragogika Knowlesa (Łaguna, 2004). W praktyce warsz-
tatowej oznacza to, że zadania i instrukcje do zadań powinny koncentrować się w 
większym stopniu na procesie niż nauczanej treści (muszą jasno odpowiadać na 
takie pytania jak: po co mam się tego uczyć? w jaki sposób umożliwi mi to/ ułatwi 
mi to realizację moich celów?). W procesie nabywania umiejętności zalecane są 
takie techniki, jak: studia przypadków, odgrywanie ról i symulacje oraz samooce-
na (samoobserwacje, kwestionariusze itp.), a trener jest, facylitatorem i eksper-
tem, a nie wykładowcą i osobą, która ocenia wyniki uczących się.

Podsumowanie

Umiejętność wywierania wpływu społecznego, pracy w zespole, umiejętność 
negocjacji, umiejętności komunikacyjne, empatia stanowią około dwóch trze-
cich kompetencji, które decydują o ponadprzeciętnym wykonaniu pracy. Trudno 
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wyobrazić sobie nowoczesne zarządzanie bez odpowiednich kompetencji psy-
chospołecznych. Badania potwierdziły, że zmiany, które zaszły i cały czas zacho-
dzą w sposobie prowadzenia biznesu, zarządzania ludźmi i kierowania karierą 
zawodową, powodują, że kompetencje psychospołeczne nabierają szczególne-
go znaczenia w osiąganiu sukcesu zawodowego i finansowego (Cherniss, 2000; 
Dickson i Hargie, 2004; Spitzberg i Cupach, 2002).

Szacuje się, że ok. 25% populacji osób w wieku produkcyjnym może być spo-
łecznie niekompetentnych (Smółka, 2008). Deficyty w zakresie umiejętności spo-
łecznych nie tylko ograniczają efektywne funkcjonowanie na rynku pracy, ale bar-
dzo często prowadzą do zachowań ryzykownych i nieaprobowanych, takich jak 
przemoc, wandalizm, angażowania się w patologiczne relacje interpersonalne. 
Szczegółowe analizy umiejętności komunikacyjnych w odniesieniu do ogółu spo-
łeczeństwa pozwalają twierdzić, iż pod względem niektórych z tych umiejętności 
deficyty wykazuje ponad połowa populacji (Spitzberg i Cupach, 2002). 

Oznacza to, że doskonalenie i zdobywanie odpowiednich umiejętności psycho-
społecznych, staje się niezbędną i ważną oraz zyskowną inwestycją zarówno dla 
pracownika, jak i organizacji. Na przestrzeni ostatnich lat rynek szkoleń zawo-
dowych w sposób zasadniczy, poszerzył swoją ofertę o różne formy rozwijania 
umiejętności psychospołecznych.

Idea szkoleń dla pracowników, rozwijania ich potencjału psychospołecznego 
wydaje się być godna uznania. Jednakże dotychczasowe doświadczenia wska-
zują, że presja zysku, przedmiotowe traktowanie pracowników, tzn. tylko po-
przez pryzmat jasno określonej efektywności przy jednoczesnym nadmiernym 
upraszczaniu idei treningowych form uczenia oraz przenoszenie na sposób ich 
realizowania standardów ze szkoleń umiejętności twardych, zamiast być ważnym 
doświadczeniem rozwojowym, może sprowadzać się do mechanicznego uczenia 
określonych zachowań.

Rozwijanie naszych kompetencji osobowych i społecznych wymaga osobistej 
aktywności i oznacza najczęściej weryfikowanie wiedzy o sobie, ważnych postaw, 
uruchamia emocje – jest więc podejmowaniem ryzyka, eksperymentowaniem 
i wymaga zaangażowania oraz otwartości. Dlatego wymaga specyficznej formy 
uczenia, w której atmosfera i jakość relacji nabierają szczególnego znaczenia. Ak-
tywne techniki, chociaż uatrakcyjniają proces uczenia i zwiększają jego efektyw-
ność, nie wystarczają, aby stworzyć odpowiednie warunki i atmosferę. Ważne są 
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kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia trenera oraz pełna swoboda w budo-
waniu kontraktu i relacji z grupą (por. Kędzierska, Znajmiecka-Sikora, rozdział II).

Bardzo często oznacza to jakościowo różne doświadczenie w zależności od 
tego, czy bierzemy udział w szkoleniu zaplanowanym przez pracodawcę, czy sami 
podejmujemy decyzję i wybieramy trening proponowany przez wiarygodną fir-
mę oferującą usługi psychologiczne.
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Bogna Kędzierska

Asertywność – kompetencja społeczna  
czy filozofia życiowa

Streszczenie
Wokół rozumienia asertywności narosło wiele niejasności i nieporozumień. 
Najczęściej traktowana jest ona jako jeden z podstawowych składników kom-
petencji społecznych i w powszechnej opinii służy przede wszystkim obronie 
własnych praw, realizacji celów życiowych oraz swobodzie ekspresji uczuć 
i przekonań.
Asertywność, chociaż uwarunkowana temperamentalnie i osobowo, nie 
jest wrodzona. Można się jej uczyć zarówno w naturalnym procesie prawi-
dłowych oddziaływań wychowawczych i rozwoju osobistego, jak i poprzez 
udział w treningach psychoedukacyjnych. Trudności w opisaniu asertywno-
ści wynikają przede wszystkim z odmienności podejść teoretycznych, które 
determinują również model pracy treningowej. Artykuł prezentuje psycho-
logiczną perspektywę rozumienia asertywności oraz różne modele trenin-
gowych oddziaływań psychoedukacyjnych, również w kontekście szkoleń 
zawodowych.
Słowa kluczowe
koncepcje psychologiczne asertywności, metody psychoedukacyjne rozwija-
nia asertywności, trening asertywności
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Assertiveness – social competence or philosophy of life.
Abstract
Understanding the issue of assertiveness has always been difficult. Most com-
monly assertiveness is treated as one of the basic components of social com-
petence and it is generally thought to be a helpful tool in defense of personal 
rights, achieving life goals and giving more freedom of expression of feelings 
and beliefs.
Assertiveness, though temperamentally and personally conditioned, is not 
innate. You can learn it in both: natural process of educational and personal 
development as well as through participation in psychoeducational train-
ings. Difficulties in describing assertiveness mostly result from differences in 
theoretical approaches which determine the model of trainings. This article 
presents the psychological understanding of assertiveness, and various mod-
els of psychoeducational training interactions in the context of vocational 
trainings.
Keywords
psychological concepts of assertiveness, psychoeducational methods of de-
veloping assertiveness, assertiveness training

Wprowadzenie

Środowisko społeczne, w tym przede wszystkim zawodowe, wymaga zdol-
ności do współpracy z innymi, realizacji wspólnotowych celów, nawiązywania 
i utrzymywania poprawnych i długotrwałych kontaktów interpersonalnych, 
profesjonalnej ekspozycji społecznej i wyrażania siebie, odporności na stres, 
umiejętności skutecznego zarządzania czasem i emocjami, umiejętności nego-
cjacyjnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, odporności na techniki wy-
wierania wpływu i wielu innych kompetencji osobistych oraz kwalifikacji zawo-
dowych.

Różnorodne oferty szkoleń, oferowane przez firmy szkoleniowe całkowicie 
bądź częściowo dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizując ideę 
edukacji ustawicznej, dają aktualnie szerokie możliwości rozwijania kompeten-
cji społecznych i poszerzania potencjału zawodowego. Proponując różne formy 
szkoleniowe, na poziomie ogólnym, formułują jako cel zwiększanie szansy na 
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satysfakcjonujące, dobre, niezależne życie, a przede wszystkim wspieranie roz-
woju osobistego.

Z perspektywy jednostki realizacja tego celu ma szczególne znaczenie w związ-
ku z narastającymi tendencjami w przestrzeni społecznej – zarówno politycznej, 
jak i zawodowej, a także w bliskich relacjach międzyludzkich – do wykorzystywa-
nia, podporządkowywania i krzywdzenia człowieka (por. Cialdini, 1995; Browne, 
Herbert, 1999).

Od początku lat 70. ubiegłego wieku obserwujemy rosnącą popularność ucze-
nia się bycia asertywnym. Asertywność jest jednym z podstawowych składników 
kompetencji społecznych i w powszechnej opinii służy przede wszystkim obronie 
własnych praw, realizacji celów życiowych oraz swobodzie ekspresji uczuć i prze-
konań.

Wokół rozumienia asertywności narosło wiele niejasności i nieporozumień. 
Między innymi dlatego, że w sytuacji szkoleń biznesowych asertywność trak-
towano najczęściej dość powierzchownie i instrumentalnie. Wybierano z idei 
asertywności tylko te elementy, które wydawały się użyteczne z punktu widze-
nia zleceniodawcy – wzmocnienie własnej pozycji, forsowanie własnego zdania, 
realizacja własnych potrzeb. W efekcie często zdarza się mylenie zachowań aser-
tywnych z agresywnymi – poprzez asertywność rozumie się wyuczone umiejęt-
ności stanowczego i pewnego siebie zachowania podejmowanego głównie w celu 
realizacji własnych potrzeb i obrony własnych dóbr.

Z perspektywy psychologii humanistycznej najistotniejsza jest postawa aser-
tywna, zakładająca przede wszystkim szacunek do siebie i innych, a konkretne 
umiejętności asertywne mają pomóc tę postawę realizować w różnych sytuacjach 
życiowych. Człowiek jest prawdziwie asertywny, kiedy w głębokiej pewności sie-
bie, zaufaniu do siebie samego, racjonalnie ufa innym ludziom i potrafi być wobec 
nich autentyczny, otwarty, szczery i uczciwy (Poprawa, 1998; 2000).

Asertywność, chociaż uwarunkowana temperamentalnie i osobowo, nie jest 
wrodzona. Można się jej nauczyć w procesie prawidłowych oddziaływań wycho-
wawczych i rozwoju osobistego.

Artykuł prezentuje psychologiczną perspektywę rozumienia asertywności oraz 
możliwości jej rozwijania, analizując różne modele treningowych oddziaływań 
psychoedukacyjnych.
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Asertywność – próba zdefiniowania pojęcia

Trudności w opisaniu asertywności wynikają przede wszystkim z odmienności 
podejść teoretycznych. Główny problem teoretyczny, mający zasadnicze znacze-
nie dla działań praktycznych, dotyczy między innymi odpowiedzi na pytania:

• czy asertywność to wyuczona, mniej lub bardziej złożona umiejętność, któ-
ra może być traktowana jako kompetencja osobista do wywierania skutecz-
nego wpływu na otoczenie;

• czy należy asertywność traktować jako funkcję dojrzałej, zintegrowanej 
struktury osobowości (Poprawa, 1998).

Pierwsze rozumienie asertywności prezentują przedstawiciele koncepcji be-
hawioralnych. Klasycznym przykładem takiego traktowania asertywności jest 
opisywanie jej, jako „złożonej umiejętności poszukiwania, utrzymywania oraz 
powiększana wzmocnień pozytywnych w relacjach interpersonalnych poprzez 
wyrażanie własnych uczuć, pragnień i wymagań w sytuacjach, gdy jednostka po-
nosi ryzyko utraty wzmocnienia pozytywnego, a nawet naraża się na karę” – np. 
w ujęciu Richa i Schroedera (1976).l 

Uogólniając, definicje w ramach podejścia behawioralnego najczęściej sprowa-
dzają asertywność do wyuczonego zachowania, które jest traktowane jako umie-
jętność użyteczna w określonych sytuacjach, co oznacza, że reakcja asertywna 
zależy przede wszystkim od specyfiki sytuacji, a nie od psychologicznych właści-
wości jednostki.

Takie podejście jest oczywiście redukcjonistyczne i w praktyce stwarza poważ-
ne problemy przy próbach różnicowania zachowań asertywnych i agresywnych 
czy manipulacyjnych.

Podobnie rozumieją asertywność psychologowie społeczni, którzy jednoznacz-
nie nadają jej status umiejętności (kompetencji) społecznej.

W klasycznym ujęciu Michaela Argyla, kompetencje społeczne są zbiorem ta-
kich umiejętności, od których zależy możliwość adekwatnej reakcji na określoną 
sytuację społeczną. Wymienia on asertywność obok takich umiejętności jak:

• nagradzanie, czyli umiejętność udzielania wzmocnień społecznych,
• empatia i umiejętność podejmowania ról innych ludzi,
• komunikacja werbalna (zwłaszcza na poziomie abstrakcyjnym) i niewerbal-

na,
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• umiejętność rozwiązywania problemów,
• umiejętność korzystnej autoprezentacji (szczególnie w warunkach zawodo-

wych) (Terelak, Bułdys, 2003).
Próbą przekroczenia wąskiego behawioralnego rozumienia asertywności było 

uzupełnienie jej o aspekt poznawczy – określony sposób zachowania w relacjach 
interpersonalnych, uzupełniono o specyficzny sposób myślenia. Coraz częściej 
uznaje się, że „asertywne zachowanie zaczyna się od asertywnego myślenia” (Gil-
len, 1997: 33).

Taki sposób rozumienia asertywności prezentuje między innymi:
• M. Król-Fijewska (Poprawa, 1998), która wniosła szczególny wkład w po-

pularyzowanie w Polsce asertywności, tworząc między innymi program 
pierwszego polskiego treningu asertywności. Definiuje zachowanie aser-
tywne jako „zespół zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, 
postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, 
stanowczy, uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życze-
nia, opinie i prawa innej osoby (osób)” (Król-Fijewska 1992: 9), ale jedno-
cześnie zaznacza, że „asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie 
w kontaktach z inną osobą lub osobami” (tamże: 84) i podkreśla znaczenie 
„monologu wewnętrznego” w warunkowaniu gotowości do zachowań aser-
tywnych;

• J. Mączyński (1991), nawiązując do poglądów R.E. Albertiego i M.L. Emmon-
sa (1986), zakłada, że asertywne zachowanie jednostki „wypływa z jej prze-
świadczenia, że:

 – ona sama ma określone prawa, ale inni ludzie mają je również,
 – ona sama ma określone potrzeby do zaspokojenia, lecz inni ludzie, zaan-

gażowani w sytuację interpersonalną, mają również własne potrzeby,
 – ona ma coś do zaoferowania, ale inni mogą także wnieść określone warto-

ści w kontaktach interpersonalnych (Mączyński, 1991: 621).

Beisert, Pasikowski i Sęk (1991) poszerzają rozumienie asertywności – aser-
tywność nie jest uwarunkowana tylko sytuacyjnie, nie jest również wrodzoną 
zdolnością ani cechą osobowości działającą transsytuacyjnie. W oparciu o bada-
nia stwierdzają, że jest uwarunkowana zarówno podmiotowo, jak i sytuacyjnie 
oraz zależy w istotny sposób od interakcji tych czynników – asertywność jest 
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funkcją osobowości, „która kształtuje się w toku rozwoju i interakcji z wymaga-
niami otoczenia, zwłaszcza wówczas, gdy człowiek dąży do wywierania skutecz-
nego wpływu na otoczenie”. Przyjmują jednak wyraźnie behawiorystyczny punkt 
widzenia, traktując asertywność jako złożony zespół wyuczonych umiejętności 
służących przede wszystkim sprawnemu, kompletnemu i skutecznemu realizo-
waniu celów życiowych.

Sposób rozumienia asertywności, wychodzący jednoznacznie poza perspekty-
wę behawiorystyczną, traktującą asertywność jako funkcję dojrzałych i zintegro-
wanych struktur osobowości, głęboko powiązaną z poczuciem własnej godności 
i szacunkiem do samego siebie, prezentują H. Fensterheim i J. Baer (1975).

Osoba asertywna w tym ujęciu, jest „osobą pełną”, która czerpie swoją siłę i po-
czucie bezpieczeństwa z szacunku do samego siebie i charakteryzuje się tym, że:

• czuje się swobodnie w ujawnianiu samej siebie, co wiąże się z posiadaniem 
przez nią poczucia własnej tożsamości i zdolnością do samoorientacji;

• umie komunikować się z ludźmi obcymi, przyjaciółmi, rodziną na wszyst-
kich poziomach; komunikacja ta jest zawsze uczciwa, otwarta, bezpośrednia 
i adekwatna;

• ma aktywne nastawienie do życia; dąży do tego, czego chce, nie czeka bier-
nie, żeby coś się zdarzyło;

• zachowuje się w sposób, który sama szanuje; jest świadoma własnych ogra-
niczeń i akceptuje; bez względu na to, czy wygrała, przegrała, czy zremiso-
wała, zachowuje szacunek dla samego siebie (za: Gebert, 1979: 83).

Współcześnie w psychologii dominuje podejście, które opisuje asertywność na 
trzech współrzędnych wymiarach: behawioralnym (zachowania i warunkujące 
je umiejętności); poznawczym (struktury i procesy psychiczne); przeżyciowym 
(przeżywanie uczuć). W takim ujęciu podstawowymi warunkami asertywności 
są:

• wiedza na temat właściwych, odpowiednich do wymagań sytuacyjnych za-
chowań oraz umiejętność odróżniania zachowań asertywnych od nieaser-
tywnych: uległych, manipulatorskich i agresywnych;

• behawioralne umiejętności wyrażania własnych praw, przekonań i uczuć;
• gotowość poznawczo-afektywna do asertywnego zachowania się, na którą 

składają się:
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 – procesy oceniania poznawczego dotyczące konkretnej konfrontacji wy-
magań osoby z wymaganiami sytuacji;

 – określona, złożona struktura względnie trwałych przekonań, nastawień 
i wierzeń osobistych dotyczących własnej osoby, świata relacji ze światem;

 – sposoby autoekspresji i radzenia sobie z wymaganiami, jakie stawia życie 
(por. Poprawa, 1998).

Asertywność w świetle badań empirycznych

W początkowej fazie badań nad asertywnością starano się potwierdzić znacze-
nie czynników poznawczych w zjawisku asertywności:

• A. Lange i P. Jakubowski (1976) wykazali, że osoby nieasertywne są skłonne 
utrzymywać trzy specyficzne, szczególnie irracjonalne przekonania:

 – muszą być kochane i akceptowane przez wszystkie znaczące w ich życiu 
osoby;

 – muszą być zawsze w pełni kompetentne we wszystkim, co chcą zrobić 
swoim życiu;

 – nie do zniesienia jest dla nich to, kiedy sprawy nie układają się tak, jak one 
by chciały.

• Wyniki badań przeprowadzonych przez L. Aldena i J. Safrana (1978) poka-
zały, że:

 – osoby ujawniające nieracjonalne przekonania miały znacznie większe 
trudności z asertywnym zachowaniem w inscenizowanych sytuacjach 
wymagających asertywności niż osoby, które nie potwierdzały takich 
przekonań;

 – irracjonalnie myślące osoby doświadczały znacznie więcej lęku, kiedy 
próbowały zachowywać się asertywnie i opisywały siebie jako rzadziej 
asertywne w realnym życiu.

Badania L. Aldena i R. Cappe (1981) potwierdziły poprzednie wyniki i dodat-
kowo dowiodły, że osoby nieasertywne krytyczniej oceniają swoje zachowanie, 
częściej niż bezstronni obserwatorzy postrzegali je jako nieasertywne, a siebie 
jako bardziej zalęknione w porównaniu z osobami asertywnymi.

Nowsze badania dotyczą przede wszystkim związków asertywności z dyspozy-
cjami osobowymi i efektywnym sposobem funkcjonowania:
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• Potwierdzono związek asertywności z wewnętrznym umiejscowieniem 
kontroli (Williams, Stout, 1985; za Poprawa, 2001); umiejętności asertywne 
w połączeniu z poczuciem osobistej kontroli mogą skutecznie chronić przed 
wypaleniem zawodowym (Ellis, Miller, 1993; za Poprawa, 2001);

• W badaniach Elliota i Gramlinga (1990) stwierdzono związek asertywności 
z umiejętnością i gotowością do korzystania ze wsparcia społecznego; oso-
by asertywne łatwiej zwracają się z prośbą o wsparcie, potrafią korzystać 
z różnych form wsparcia i ostatecznie osiągają z niego większe osobiste ko-
rzyści niż osoby nieasertywne;

• Stwierdzono, że osoby asertywne preferują służące dobremu przystosowa-
niu się poznawcze strategie radzenia sobie (Furnham, Rawles 1994; za Po-
prawa, 2001);

• W oparciu o swoje badania, Petrie i Rotherm (1982), które wykazały związek 
wysokiej asertywności i samooceny, z rzadszym doświadczaniem dystresu w sy-
tuacjach szczególnie trudnych (badania strażaków), autorki sugerują, że aser-
tywność wzmaga odporność głównie poprzez to, że przyczynia się do wzrostu 
poczucia własnej wartości, a ta bezpośrednio służy opanowaniu stresu;

• W badaniach Durniat (1998) potwierdziła, że osoby o wyższym poziomie 
asertywności w mniejszym stopniu doświadczały subiektywnie stresu niż 
osoby nieasertywne.

Możliwości rozwijania asertywności – metody psychoedukacyjne.

Trening asertywności – podstawy teoretyczne.

Trening asertywności powstał jako procedura wspierająca leczenie pacjentów 
prezentujących szeroką gamę zaburzeń – od nieśmiałości i depresji, poprzez pro-
blemy seksualne, aż do alkoholizmu i klaustrofobii (Salter, 1949; za Król-Fijewska, 
1993). Jego celem było przede wszystkim zmniejszenie poziomu zahamowania 
społecznego, który zdaniem Saltera był odpowiedzialny za problemy pacjentów.

Dalsze doświadczenia dowiodły, że trenowanie zachowań asertywnych jest 
najskuteczniejsze w sytuacji doświadczania trudności w relacjach interpersonal-
nych, a szczególnie w przezwyciężaniu dezadaptacyjnego lęku społecznego (Wol-
pe, 1958; za Król-Fijewska, 1993).
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Początkowo, kiedy dominowała behawioralna perspektywa rozumienia asertyw-
ności, w działaniach treningowych dominowało ćwiczenie konkretnych zachowań, 
aż do uzyskania wystarczającej biegłości. Oczywiście zaobserwowano, że „gdy klien-
ci zachowują się bardziej asertywnie, osiągają wgląd w to, w jaki sposób poprzednie 
zachowanie było nieproduktywne i, być może, fałszywie usprawiedliwiane” (Rathus, 
1975: 19), ale refleksja nie była istotnym elementem doświadczeń treningowych.

Uczenie się zachowań asertywnych odbywało się przede wszystkim poprzez 
ogrywanie ról i naśladowanie trenera. Wielokrotne ćwiczenia konkretnych za-
chowań poprzez odgrywanie scenek i korygowanie ich w oparciu o informacje 
zwrotne, pozwalało zgodnie z zasadą miniumiejętności i metodą kolejnych kro-
ków opanowywać zachowania w złożonych sytuacjach życiowych, związanych 
z silnymi często trudnymi emocjami lub kontaktami z ważnymi, bliskimi osobami 
(por. Król-Fijewska, 1993).

Ten model uczenia asertywności, opierający się przede wszystkim (lub tylko) 
na poziomie zachowań w konkretnych sytuacjach, został przejęty przez szkole-
nia realizowane przez pracodawców, w obszarze biznesowym. Zleceniodawca 
określał sytuacje i oczekiwane efekty, zazwyczaj związane z różnymi rodzajami 
osiągania wpływu społecznego i obrony własnego stanowiska. W efekcie aser-
tywność bardzo często stawała się eleganckim opakowaniem dla zachowań mani-
pulacyjnych i egoistycznych, co powodowało, że w potocznym odbiorze asertyw-
ności pojawiało się wiele wątpliwości i zastrzeżeń.

Rozwój perspektywy behawioralno-poznawczej rozszerzył uczenie zachowań 
asertywnych o refleksję dotyczącą terytorium psychologicznego, monologu we-
wnętrznego i praw osobistych.

Pojęcie terytorium psychologicznego jest najbardziej istotnym pojęciem dla 
zachowań asertywnych. Każdy ma prawo do posiadania takiego terytorium i do 
jego obrony. Jest to obszar, który umożliwia dokonanie samookreślenia (odpo-
wiedź na pytanie: „kim jestem?”) oraz pozwala czuć człowiekowi własną odręb-
ność od świata zewnętrznego (odpowiedź na pytanie: „kim jestem, a kim już nie 
jestem, co jest moje, a co moje już nie jest?”).

Rozpoznanie własnego terytorium, bezpośrednio związane z określaniem wła-
snej tożsamości, pozwala wyznaczać jego wyraźne granice. Kiedy wiemy, gdzie 
przebiegają granice naszego obszaru, to innym trudniej jest je przekraczać i wy-
wierać na nas wpływ.
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Monolog wewnętrzny to nieustanna wewnętrzna rozmowa, której treść od-
zwierciedla sposób, w jaki człowiek traktuje samego siebie. Jesteśmy tak przyzwy-
czajeni do swego monologu wewnętrznego, że często nie zdajemy sobie sprawy 
z jego treści. Tworzenie monologu wewnętrznego jest w dużej części nawykowe 
i wynika z tego, czego się nauczyliśmy w procesie wychowania. Ludzie rzadko 
starają się celowo i świadomie wpływać na to, co do siebie mówią. Jest to możli-
we, a świadoma analiza treści monologu wewnętrznego pozwala na konfrontację 
z obrazem własnej osoby oraz z irracjonalnymi przekonaniami. Stanowi to punkt 
wyjścia do pracy z negatywnymi zdaniami na własny temat oraz nad świadomą 
weryfikacją przekonań ograniczających swobodną ekspresję siebie, w tym rów-
nież asertywne reagowanie.

Asertywność opiera się na uznaniu praw osobistych, w tym szczególnie prawa 
człowieka do bycia sobą, które można wyrazić inaczej jako prawo do posiadania 
i obrony swojego terytorium. To właśnie realizowanie praw osobistych uzasadnia 
zachowania asertywne.

Oczywiście pełna idea asertywności zawiera w sobie z jednej strony obronę 
własnego terytorium psychologicznego i własnych praw osobistych, z drugiej, 
jako równie ważne, respektowanie terytorium psychologicznego oraz praw oso-
bistych innych ludzi – i to, co jest istotą treningów asertywności – wskazywanie 
konkretnych narzędzi komunikacyjnych pozwalających tę ideę realizować w róż-
nych sytuacjach interpersonalnych.

Kiedy asertywność traktujemy jako funkcję dojrzałych i zintegrowanych struk-
tur osobowości, głęboko powiązaną z poczuciem własnej godności i szacunkiem 
do samego siebie, jej rozwijanie staje się raczej naturalnym „skutkiem ubocznym” 
zorganizowanych działań wspierających dojrzałe struktury osobowości. Obsza-
rem oddziaływań psychologicznych, w takim ujęciu, jest wspieranie tworzenia 
spójnej struktury przekonań osobistych wyrażających z jednej strony pozytyw-
ny stosunek do własnej osoby, samoakceptację i autoafirmację oraz optymizm, 
a z drugiej racjonalną ufność i tolerancję wobec innych (Poprawa, 1998), a ćwi-
czenie konkretnych zachowań jest tylko uzupełnieniem, a nie istotą procesu roz-
wijania asertywności. Oddziaływania psychologiczne mogą dotyczyć tylko osób, 
które same zdecydowały się na pracę nad sobą i realizowane są w oparciu o różne 
koncepcje rozumienia człowieka, które umożliwiają pogłębianie świadomej re-
fleksji na temat relacji ze sobą i światem. Jedną z nich, bardzo użyteczną dla opisu 
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postawy asertywnej jest Analiza Transakcyjna (Berne, 1967), która pozwala ana-
lizować asertywność z perspektywy transakcji pomiędzy stanami Ja – Dorosły.

Trening asertywności – procedury uczenia się zachowań asertywnych

W latach 60. rozpowszechniono grupowy trening asertywności, a badania wy-
kazały, że jest on skuteczniejszy niż uczenie się zachowań asertywnych w kontak-
cie indywidualnym.

Obserwowanie innych osób zachowujących się asertywnie bez negatywnych 
konsekwencji, efektywnie redukuje odczuwany przez klientów lęk przed takimi 
zachowaniami. Grupa daje możliwość korzystniejszych warunków do aranżacji 
ważnych sytuacji życiowych, na zdobywanie nowych doświadczeń i uzyskiwanie 
informacji zwrotnej od pozostałych członków grupy.

Klasyczny trening asertywności – obok najczęściej kojarzonej umiejętności 
mówienia „nie”, obejmuje następujące obszary umiejętności:

Umiejętność obrony swoich praw – prawo do wyrażania siebie, do swoich 
indywidualnych praw (np. nietolerowanie telefonów służbowych w weekendy 
i święta). Asertywność daje nam umiejętność mówienia „przyzwalam”, „stawiam 
warunki”, „decyduję” i „ponoszę odpowiedzialność za siebie”.

Umiejętność obrony swojego terytorium psychologicznego – obejmuje czy-
ny, plany, dążenia, tajemnice, przekonania, wspomnienia czy uczucia. Już 2-3 let-
nie dziecko uczy się rozpoznawać własne terytorium – jedynie od niego zależy, czy 
zje lub czy będzie spał. Rodzice w tym i późniejszym okresie często słyszą trudne 
słowo „nie”, które pozwala sygnalizować, gdzie są nasze granice oraz bronić ich 
– jest to bardzo ważny okres dla kształtowania się asertywności (Król-Fijewska, 
1993). W obrębie terytorium psychologicznego mieszczą się także przyzwyczaje-
nia, indywidualny sposób gospodarowania pieniędzmi, mieszkanie i sposób jego 
prowadzenia, porażki i sukcesy. Przekraczanie naszych granic sygnalizowane jest 
przeżywaniem przez nas trudnych emocji, w tym przede wszystkim złości.

Umiejętność obrony swoich spraw w sytuacjach społecznych – brak świa-
domości posiadanych praw sprawia, że wkraczając w przestrzeń społeczną (na 
teren przedziału kolejowego, urzędu, restauracji, obcego domu czy pokoju szefa) 
jednostka nieasertywna może czuć się niepewna i zagubiona w sensie psycholo-
gicznym.
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Wkroczenie na nieznany teren nie odbiera nam prawa do wyrażania siebie; gdy ro-
bimy to w sposób asertywny, respektujemy przestrzeń społeczną, nie przekraczamy 
granicy interpersonalnej innych osób. W sytuacjach społecznych należy rozpo-
znać swoje prawa, zachowywać się łagodnie, ale stanowczo.

Umiejętność przejmowania inicjatywy w kontaktach towarzyskich – oso-
ba asertywna jest w stanie swobodnie być sobą oraz komunikować się z ludźmi 
o różnym stopniu bliskości – od nieznajomych po członków rodziny. Szanuje ona 
również swoją intymność, ale w kontaktach społecznych umie opowiedzieć o so-
bie bez skrępowania. Rozpoczynanie i utrzymanie kontaktu także nie stanowi dla 
osoby asertywnej problemu. Nawiązuje ona żywe i autentyczne relacje z otocze-
niem oraz czerpie z nich zadowolenie.

Asertywne przyjmowanie ocen – osoba asertywna zawsze reaguje na oceny 
dotyczące własnej osoby – ale taktuje je jako informacje i opinie.

Umiejętność wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych – osoby aser-
tywne podejmują inicjatywę w wyrażaniu uczuć, nie obawiają się, że ich intencje 
będą źle zrozumiane. Działają adekwatnie do sytuacji, komunikując się asertyw-
nie – używając komunikatów typu Ja, zamiast komunikatów typu Ty.

Umiejętność wyrażania zakłopotania – asertywna osoba umie przyznać się 
do niewiedzy, do zaskoczenia, niekompetencji i pokonać przy tym swoje zawsty-
dzenie.

W scenariuszu klasycznego Treningu Asertywności zaproponowanym przez 
M. Król-Fijewską (1993) główne miejsce zajmuje Blok Prac Osobistych, który 
przebiega według następującego schematu:
KLIENT OKREŚLA SZCZEGÓŁOWO SWOJE TRUDNOŚCI – formułuje swój problem, od-
powiadając na następujące pytania:

• Z czego jesteś niezadowolony?
• Jakie emocje chcesz przeżywać podczas danej sytuacji, z przebiegu, której 

byłeś do tej pory niezadowolony?
• Co będzie dla ciebie sukcesem w etapie końcowym treningu?
• Czy twój cel jest realistyczny?

KLIENT KONSTRUUJE WŁASNY SCENARIUSZ POSTĘPOWANIA W PROBLEMATYCZ-
NEJ DLA NIEGO SYTUACJI, tzn. bardzo konkretnie przygotowuje treść swoich wypo-
wiedzi.
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Ponieważ ten etap ma przede wszystkim znaczenie diagnostyczne – trener 
dba o to, żeby odgrywana sytuacja odbywała się zgodnie ze scenariuszem 
klienta.

KLIENT ODGRYWA PRZYGOTOWANY SCENARIUSZ
ĆWICZĄCY DZIELI SIĘ SWOIMI ODCZUCIAMI I OTRZYMUJE INFORMACJE ZWROTNE 
OD UCZESTNIKÓW INTERAKCJI:

Klient odpowiada na dwa podstawowe pytania:
 – Z czego jesteś zadowolony w swoim zachowaniu?
 – Z czego nie jesteś zadowolony w swoim zachowaniu?

Grupa i trener przekazują informacje zwrotne, odpowiadając na pytania:
 – Co twoim zachowaniu – moim zdaniem – zbliżyło cię do sukcesu?
 – Co twoim zdaniem – moim zdaniem – oddaliło cię od sukcesu?

KLIENT DOKONUJE KOLEJNEJ PRÓBY ASERTYWNEGO ZACHOWANIA – tworzy nowy 
scenariusz po uwzględnieniu informacji, które otrzymał.
UCZESTNICY KOMENTUJĄ ZACHOWANIE KLIENTA – przekazując mu ponownie in-
formacje zwrotne.

Jeżeli klient ma trudności z opanowaniem ćwiczonego zachowania, trener 
proponuje kolejny etap.

TRENER PROPONUJE ĆWICZĄCEMU METODY UŁATWIAJĄCE MU REORGANIZACJĘ 
SWOJEGO ZACHOWANIA:

 – Modelowanie – trener wciela się w rolę klienta – klient obserwuje.
 – Modelowanie ze zmianą ról – trener nadal jest klientem, ale klient odgry-

wa rolę partnera interakcji.
 – Kilkakrotne ćwiczenie trudnych fragmentów scenki.
 – Powtarzanie trudnego zdania za trenerem.
 – Szukanie adekwatnej postawy ciała do wypowiadanych kwestii.
 – Znalezienie podobnej (ale łatwiejszej) sytuacji do tej stwarzającej proble-

my.
ZAKOŃCZENIE PRACY

 – Otrzymanie pełnej informacji zwrotnej od trenera i osób współuczestni-
czących

 – Trener oferuje wsparcie psychologiczne, jeżeli klient ćwicząc w trakcie 
treningu ujawni swoje trudne emocje.
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Taki schemat jest uniwersalny i najczęściej stosowany, bez względu na model 
treningu, kiedy ćwiczymy nowe zachowania, w trudnych dla nas sytuacjach.

Podsumowanie

Asertywność jako sposób minimalizowania czy rozwiązywania konfliktów daje 
się wykorzystać w różnych obszarach kontaktów społecznych, w tym oczywiście 
w biznesie, gdzie może być podstawą technik negocjacyjnych, podstawą współ-
pracy z kontrahentami, partnerami, w obsłudze klienta. Może konstruktywnie 
wpływać na atmosferę, a nawet kulturę firmy.

Zachowania asertywne niosą ze sobą wiele korzyści. Dzięki nim jednostka jest 
w stanie realizować własne plany, osiągać stawiane cele, a budowanie pozytyw-
nych, autentycznych i bliskich relacji z innymi ludźmi, pozyskiwanie szacunku 
i sympatii innych jest prostsze. Zachowując się asertywnie, unikamy manipula-
cji. Wszystko to sprawia, że lepiej się czujemy, częściej odczuwamy przyjemne 
emocje, rzadziej doświadczamy stresu, a w konsekwencji cieszymy się lepszym 
zdrowiem (Davis, McKay, Fanning, 2007).

Kształtowanie asertywności jako kompetencji osobistej i jednocześnie jako fi-
lozofii życiowej jest podstawą wielu programów terapeutycznych i psychoedu-
kacyjnych (np. mających charakter profilaktyczny) – antystresowych, antylęko-
wych, wzmacniających poczucie własnej wartości, przygotowujących człowieka 
do satysfakcjonującego życia oraz wzmacniających dynamikę rozwoju osobistego 
(por. Poprawa, 2001).

Należy jednak wziąć pod uwagę pewne trudności:
• w sytuacji własnej decyzji o rozwijaniu kompetencji asertywnych, kiedy 

uczymy się zachowań asertywnych, zaczynamy je stosować i inaczej za-
czynamy postrzegać, nasze relacje z ludźmi – zwłaszcza w początkowym 
okresie, część osób z naszego najbliższego otoczenia może ograniczyć lub 
zerwać z nami kontakty – zwłaszcza osoby, które przyzwyczaiły się do wy-
korzystywania nas lub obciążania odpowiedzialnością za siebie.

• w sytuacji szkoleń zamawianych przez firmy możemy doświadczyć pewnej 
niespójności. W sytuacji zawodowej pracodawcom rzadko zależy na posia-
daniu asertywnych pracowników, chyba że asertywność jest wykorzystywa-
na do zwiększenia konkretnych działań zawodowych, np. na stanowiskach 
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menedżerskich, sprzedawców, przedstawicieli handlowych i medycznych, 
itd. Jednostka asertywna może być postrzegana jako „niewygodny” pracow-
nik, który jasno precyzuje swoje potrzeby zawodowe lub prawa pracowni-
cze.
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Maria Finogenow

Komunikacja interpersonalna

Streszczenie
Przez cały okres swojego życia ludzie komunikują się z innymi. Proces ten 
polega na wysyłaniu i otrzymywaniu informacji w celu osiągnięcia jak najlep-
szego porozumienia. Skuteczna komunikacja zachodzi wtedy, gdy reakcja od-
biorcy jest zgodna z intencjami nadawcy. Aby to osiągnąć, człowiek musi stale 
rozwijać swój potencjał, uczyć się sztuki efektywnego komunikowania się.
W artykule omówiona została potrzeba rozwijania umiejętności skuteczne-
go komunikowania się z perspektywy organizacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób na stanowiskach kierowniczych. Autorka wskazuje na aktual-
ne możliwości doszkalania się w tym zakresie, a także omawia podstawowe 
trudności związane z rozwojem osobistym w zakresie komunikowania się.
Słowa kluczowe
rozwój osobisty, komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, 
komunikacja werbalna, aktywne słuchanie

INTERPERSONAL COMMUNICATION
Summary
People communicate with others through the whole life. This process consists 
in sending and receiving information to create shared understanding. Commu-
nication is successful when the reaction of the receiver is that which the sender 
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intended. To achieve this, man has to develop his potential and learn the art of 
effective communication.
The article presents the necessity of developing effective communication skills in 
the workplace, especially managers’ communication skills. The authoress indi-
cates actual possibilities of training in this area and discusses the most important 
difficulties in developing communications skils. 
Key words
personal development, interpersonal communication, communications skils

Wprowadzenie

Trudności występujące na rynku pracy, brak gwarancji zatrudnienia, konkuren-
cja na rynku pracy przyczyniają się do kształtowania coraz bardziej pozytywnej 
postawy pracowników wobec kształcenia ustawicznego.

Traktowanie kształcenia jako procesu ciągłego, który zachodzi przez całe ży-
cie, wymaga od pracodawców i pracowników uświadomienia sobie zmian, jakie 
zachodzą w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Zmiany te wynikają z postępu 
technicznego, zmian koniunkturalnych w danej branży, polityki makroekono-
micznej, a także zmian w strukturze zatrudnienia na rynku pracy (Kryńska, 
2004) oraz przeobrażeń społecznych. System gospodarczy wymaga elastycznego 
dopasowywania się w obszarze podaży pracy oraz popytu na nią (Kabaj, 2003). 
Dotyczy to zarówno całych organizacji, jak również poszczególnych pracowni-
ków. Dzięki inwestycjom w kwalifikacje pracowników, poziom wiedzy, eduka-
cję, można ograniczać bezrobocie strukturalne. Ponadto lepsze wykorzystanie 
zasobów pracy traktowane jest jako czynnik wzrostu społeczno-gospodarczego 
(Kukliński, 2001).

Współczesny rynek pracy wymaga zarówno podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, związanych bezpośrednio z wykonywanym zawodem, jak i rozwoju kom-
petencji osobistych. Jedną z nich jest umiejętność efektywnego komunikowania 
się, która stanowi podstawę prawidłowych relacji społecznych – osobistych i za-
wodowych.

Komunikacja interpersonalna definiowana jest jako podejmowana w określo-
nym kontekście sytuacyjnym wymiana werbalnych, wokalnych i niewerbalnych 
sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania (Nęcki, 1996). 
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Jest to zatem pewien rodzaj kontaktu, jaki zachodzi pomiędzy dwojgiem ludzi 
lub większą liczbą osób. Ma ona zawsze charakter interakcji, a więc wydarza się 
między osobami, dotyka każdej ze stron, a nie tylko polega na aktywności jednej 
osoby w stosunku do drugiej (Stewart, 2005).

Komunikacja odgrywa istotną rolę w tworzeniu satysfakcjonujących relacji 
z innymi (Hardison, 2005; Król-Fijewska, 1996; Król-Fijewska i Fijewski, 2000; 
McKay, Davis i Fanning, 2001), kreowaniu własnego wizerunku (Borkowski, 
2003; Leary, 2007; Szmajke, 1999), prowadzeniu negocjacji (Birkenbihl,1997; 
Nęcki, 1995; Terelak, 2005). Brak komunikacji i popełniane w niej błędy trak-
towane są jako jedna z najważniejszych przyczyn konfliktów i nieporozumień 
(Chełpa i Witkowski, 2004; Haman i Gut, 2008). Komunikacja wykorzystywana 
jest do wywierania wpływu na kształtowanie poglądów i upodobań, a także zmia-
nę postaw innych ludzi w zamierzonym kierunku (Argyle, 2002; Cialdini, 2010; 
Jachnis i Terelak, 2005). Dzięki komunikowaniu się możliwe jest dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem, a umiejętności komunikacyjne zaliczane są do najważ-
niejszych kompetencji społecznych (Matczak, 2001).

Choć komunikowanie się jest procesem, który towarzyszy każdemu człowieko-
wi od chwili narodzin, nie zawsze prowadzi do oczekiwanych rezultatów. Czasami, 
mimo starań nie udaje się osiągnąć tego, co jest dla danej osoby ważne. Niekiedy 
chęć nawiązania pozytywnej relacji, wysyłane komunikaty powodują, że druga 
strona czuje się zlekceważona, urażona, a w niektórych sytuacjach nawet zaczyna 
zachowywać się agresywnie. Dzieje się tak z powodu pojawiających się szumów 
i zakłóceń, czyli wszelkich czynników przeszkadzających w prawidłowym zrozu-
mieniu treści komunikatu (Brzezińska i Paszkowska-Rogacz, 2009; Haman i Gut, 
2008; Nęcki, 1995, 1996; Stoner i Wankel, 1996).

Jako proces trwający przez całe życie człowieka, sztuka efektywnego komuni-
kowania się wymaga ciągłego rozwijania i usprawniania. Potrzebne jest rozwija-
nie umiejętności identyfikowania i eliminowania niekorzystnych, zakłócających 
czynników w swoim zachowaniu, jak również doskonalenie umiejętności reago-
wania na sygnały wysyłane przez partnera w danej relacji, które mogą stanowić 
przeszkodę w efektywnym porozumiewaniu się. Tak, by komunikaty odkodowy-
wane przez odbiorcę były jak najbliższe intencjom nadawcy.
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Komunikacja w organizacji

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji bez systemu 
komunikacji. Nie istniałaby wtedy możliwość wzajemnego oddziaływania na sie-
bie poszczególnych jednostek i grup. Komunikowanie się jest warunkiem prawi-
dłowego przepływu informacji, rozdzielania funkcji decyzyjnych, motywowania 
i wielu innych procesów zachodzących między ludźmi. Niejasne komunikowanie 
się w organizacji może spowodować, że złożona myśl przekazywana podwład-
nym staje się całkowicie niezrozumiała, firma nie jest w stanie wywiązać się z za-
planowanych działań, pracownicy nie mają poczucia przynależności do zespołu.

Komunikowanie się w organizacjach może przebiegać w sposób bardziej lub 
mniej sformalizowany (Brzezińska i Paszkowska-Rogacz, 2009; Potocki, 2001; 
Stankiewicz, 1999). Dlatego też w większości organizacji można wyróżnić:

• Komunikację formalną – która odbywa się zazwyczaj w środowisku pracy 
i dotyczy kwestii zawodowych. Warto ją stosować w sytuacjach, gdy celem 
jest przekazanie istotnych propozycji bądź faktów, ważna jest logika i precy-
zja wypowiedzi, organizacja działań, przekazanie podjętych decyzji.

• Komunikację nieformalną – która dokonuje się zwykle poza środowi-
skiem pracy w obrębie grup nieformalnych albo grup związanych wspól-
nym interesem pozazawodowym (np. wspólny wyjazd za miasto, spotkania 
towarzyskie, wspólne zainteresowania i pasje). Jej zaletą jest szybkie, inte-
raktywne, kreatywne i elastyczne przekazywanie informacji.

Komunikacja formalna zwykle przebiega pionowo w dół (od przełożonych do 
podwładnych) bądź w górę (od podwładnych do przełożonych) organizacji (Griffin, 
1999; Stankiewicz, 1999; Stoner i Wankel, 1996). Informacje przesyłane są zgodnie 
z przebiegiem linii służbowego podporządkowania. Mogą w niej uczestniczyć tylko 
dwie osoby albo kilka odrębnych szczebli organizacyjnych. Wyróżnia się tutaj:

• komunikację „w dół” – obejmuje ona głównie wskazówki dotyczące spo-
sobu wykonania zadań, przydzielanie nowych obowiązków, ocenę poziomu 
wykonania zadań, wyjaśnienia procedur i sposobów działania i inne infor-
macje mające znaczenie dla kadry niższego szczebla;

• komunikację „w górę” – obejmuje wnioski, prośby, odpowiedzi na żądania 
kadry wyższego szczebla, sugestie, skargi i inne informacje, które mogą być 
istotne dla kadry wyższego szczebla.
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Inną formą komunikacji jest komunikacja pozioma (Griffin, 1999). Obejmuje 
ona porozumiewanie się pracowników tego samego szczebla między sobą i zwy-
kle ma charakter nieformalny. Do najważniejszych funkcji komunikacji poziomej 
zalicza się:

• koordynowanie działań;
• uzupełnianie i dzielenie się posiadanymi informacjami;
• rozpowszechnianie wiadomości ważnych dla danej grupy;
• pomoc w zrozumieniu podejmowanych decyzji i działań;
• rozwiązywanie konfliktów;
• zaspokajanie potrzeb społecznych pracowników, tj. budowanie i wzmacnia-

nie więzi, budowanie zaufania, udzielanie i otrzymywanie wsparcia, zbliża-
nie do siebie pracowników na zasadzie sympatii, podobieństwa poglądów, 
podobieństwa osobowości itp. (Sikorski, 2001).

W większości organizacji istnieje formalny (bardziej bądź mniej sformalizo-
wany) i nieformalny obieg informacji (Griffin, 1999; Sikorski, 2001; Stankiewicz, 
1999; Stoner i Wankel, 1996). W sytuacji, gdy system formalny jest ograniczony 
dużą ilością poufnych informacji zastrzeżonych wyłącznie dla osób piastujących 
najwyższe stanowiska, w sposób automatyczny rozwija się bogaty i bardzo roz-
gałęziony obieg nieformalny. Komunikacja nieformalna rozwija się bowiem naj-
silniej w trudnych, niejasnych bądź kryzysowych sytuacjach. Przekazywana w ta-
kich warunkach informacja ulega znacznym zniekształceniom i modyfikacjom, 
nabierając charakteru plotki (Thiele-Dohrmann, 1980). Ta z kolei w istotnym 
stopniu utrudnia podejmowanie skutecznych działań antykryzysowych. Trudno-
ści w radzeniu sobie z plotką wynikają głównie z:

• Braku możliwości ustalenia źródła plotki (nadawcy).
• Tempa rozpowszechniania się plotki – zwykle plotka rozprzestrzenia się 

znacznie szybciej niż inne informacje.
Istnieją też firmy, które celowo rozwijają nieformalny sposób przekazywania 

informacji, ponieważ jest szybki, czyni informację dostępną dla wszystkich człon-
ków organizacji, a ponadto umożliwia uzyskanie informacji zwrotnych od zatrud-
nionych pracowników. Komunikacja pozioma przyczynia się często do wzrostu 
efektywności organizacji i wzmacnia poczucie więzi z firmą. Należy jednak pa-
miętać, że zbytnie rozszerzenie przepływu informacji może skutkować występo-
waniem zakłóceń i szumów, utrudniających efektywny przepływ informacji.



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z56

Coraz częściej w różnych organizacjach pojawia się także komunikacja ukośna 
(Mroziewski, 2005). Zakłada ona możliwość wzajemnego porozumiewania się 
między osobami zajmującymi w strukturze różną pozycję: można bez proble-
mu porozmawiać zarówno z bezpośrednim przełożonym, z kierownikiem inne-
go działu, a także z przedstawicielami najwyższego szczebla. Informacje często 
przepływają poza formalną i sztywną strukturą, a pracownicy mają możliwość 
uzyskania informacji bezpośrednio od osób na najwyższych stanowiskach.

Zarówno komunikacja pionowa, jak i pozioma nie jest wolna od różnorodnych 
zakłóceń i zniekształceń przekazu (Sikorski, 2001; Stoner i Wankel, 1996). Im 
bardziej smukła struktura organizacji, im więcej szczebli zarządzania, im bar-
dziej autokratyczny styl kierowania, tym więcej „węzłów” przetrzymujących 
informacje przekazywane drogą pionową. Wydłużone kanały komunikacyjne 
zwiększają prawdopodobieństwo zniekształceń informacji i blokad komunika-
cyjnych.

Komunikaty w górę często przechodzą przez filtr kierowników średniego szcze-
bla, są skracane i modyfikowane (Stoner i Wankel, 1996). Celem takich zabiegów 
jest często próba ochrony kadry wyższej przed nieistotnymi informacjami albo też 
chęć ukrycia informacji, które mogą stawiać średnie kierownictwo w niekorzyst-
nym świetle. Kierownicy średniego szczebla muszą bowiem zwykle rozstrzygać, 
czy ważniejsze jest dla nich utrzymanie pozytywnych relacji z wyższym kie-
rownictwem (od którego zależą nagrody), czy zachowanie dobrych stosunków 
z zespołem (od którego zależy poziom wykonania zadań). W efekcie może to do-
prowadzić do podejmowania decyzji przez kadrę wyższych szczebli w oparciu 
o błędne lub niepełne informacje.

Z kolei komunikaty przekazywane w dół, są często filtrowane, zmieniane bądź 
zatrzymywane na różnych poziomach kierownictwa (Stoner i Wankel, 1996). 
Każdy z kierowników ustala, co powinno być przekazane jego podwładnym. 
W efekcie pracownicy mogą nie mieć wystarczających informacji, które są po-
trzebne do efektywnego wykonania zadania lub też informacji o zmianach zacho-
dzących w firmie. Takie niedoinformowanie może wynikać z przeceniania wła-
snych kompetencji komunikacyjnych przez kierownika bądź chęci utrzymania 
silnej zależności między sobą a podwładnymi. W takiej sytuacji u podwładnych 
może narastać poczucie niepewności, niedoinformowania, niekompetencji bądź 
bezradności wobec powierzanych obowiązków.
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Sprawność komunikacji w wielu organizacjach jest często bagatelizowanym 
problemem, a niekiedy w ogóle nie branym pod uwagę. Stawia się na poziom wie-
dzy i umiejętności technicznych, zapominając, że jedynie sprawne i efektywne ko-
munikowanie się umożliwia wykorzystanie posiadanych zasobów pracowników. 
Dopiero w sytuacji, gdy pojawiają się konflikty między pracownikami bądź gru-
pami pracowników, blokady komunikacyjne, plotki, kierownictwo firmy uświada-
mia sobie znaczenie sprawnego przepływu informacji.

Rola komunikacji na stanowiskach kierowniczych

Umiejętność skutecznego komunikowania się potrzebna jest każdemu pracow-
nikowi. Na stanowiskach kierowniczych odgrywa jednak kluczową rolę. Od umie-
jętności kierowników bardzo często zależy poziom zarządzania firmą.

Na znaczenie umiejętności kierowniczych zwrócił już uwagę na początku XX 
wieku słynny teoretyk i praktyk zarządzania Henry Fayol. Jego koncepcja została 
spopularyzowana przez Roberta L. Katza, który wyróżnił trzy podstawowe rodza-
je umiejętności, jakie powinien posiadać każdy kierownik: techniczne, społeczne 
i koncepcyjne (Griffin, 1999). Do umiejętności technicznych zalicza się zdolność 
posługiwania się odpowiednimi narzędziami, metodami i technologią z zakresu 
danej specjalności. Umiejętności społeczne to zdolność nawiązywania pozytyw-
nych relacji, współpracowania z innymi, motywowania, rozumienia innych, do 
czego niezbędna jest umiejętność efektywnego porozumiewania się. Do zdolno-
ści koncepcyjnych zalicza się z kolei zdolność koordynowania i integrowania róż-
norodnych interesów i działań danej organizacji. Choć wszystkie te umiejętności 
potrzebne są do efektywnego kierowania, to ich rola i znaczenie zależą według 
Katza od szczebla organizacji (rysunek 1).

Umiejętności społeczne są bardzo istotne na każdym ze szczebli kierowania. 
Wynika to z faktu, iż każdy kierownik w pewnym stopniu pracuje przez innych 
ludzi. Posiadanie bogatej wiedzy i umiejętności technicznych nie przekłada się 
na wyniki, jeżeli nie mogą być one wykorzystane do inspirowania, motywowania 
i wywierania wpływu na innych. Zgodnie z koncepcją Katza, umiejętności spo-
łeczne odgrywają najważniejszą rolę u kierowników średniego szczebla.
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Rysunek 1. Rola umiejętności kierowniczych w zależności od szczebla kierowania 
(opracowanie własne)
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Źródło: Griffin, 1999; Stoner i Wankel, 1996

Badając ponad 400 bardzo efektywnych menedżerów, David A. Whetten i Kim 
S. Cameron (2005) wyodrębnili dwie grupy czynników, które przyczyniają się do 
odnoszonych przez nich sukcesów. Pierwszą grupę stanowią zdolności perso-
nalne (gotowość doskonalenia samoświadomości, umiejętność kierowania stre-
sem, twórczego rozwiązywania problemów). Drugą zaś umiejętności interperso-
nalne (umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność motywowania innych, 
kierowania konfliktem). Wśród umiejętności interpersonalnych szczególną rolę 
odgrywa umiejętność skutecznej komunikacji, umożliwia bowiem efektywne za-
stosowanie pozostałych umiejętności w celu wywierania pożądanego wpływu na 
pracowników.

Znaczenie umiejętności sprawnego komunikowania się uwidocznia się także 
w rolach, które przypisywane są osobom na stanowiskach kierowniczych. Prze-
prowadzone przez Henrego Mintzberga badania nad amerykańskimi menedże-
rami, którzy cieszyli się dobrą opinią u swoich przełożonych, doprowadziły do 
wyodrębnienia dziesięciu ról, jakie zwykle pełnią menedżerowie (Griffin, 1999). 
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Można je podzielić na trzy podstawowe kategorie: interpersonalne, informacyjne 
i decyzyjne.

Każda z pełnionych przez kierownika ról wymaga sprawnej i efektywnej komu-
nikacji. Role interpersonalne dotyczą kontaktów z przełożonymi, podwładnymi, 
osobami na równorzędnych stanowiskach, a także osobami spoza organizacji – 
klientami, przedstawicielami innych organizacji. Role decyzyjne wymagają umie-
jętnego przekazywania decyzji innym, role informacyjne zaś na pozyskiwaniu 
i rozpowszechnianiu informacji.

Rola i znaczenie skutecznej komunikacji zostały także podkreślone w odniesie-
niu do pełnionych przez kierowników funkcji. Jako pierwszy wyodrębnił je Henry 
Fayol, wyróżniając: przewidywanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowa-
nie i kontrolowanie (Oleksyn, 1997). Współcześnie kierowanie rozpatrywane jest 
pod kątem czterech podstawowych funkcji: planowanie, organizowanie, przewo-
dzenie i kontrolowanie (Griffin, 1999).

Aby efektywnie wywiązywać się z pełnionych funkcji, kierownik musi potrafić 
efektywnie się porozumiewać. Umiejętność ta jest istotna przy analizie otocze-
nia, integrowania różnych planów i podejmowaniu decyzji. Odgrywa ważną rolę 
w delegowaniu zadań, koordynacji pracy, zmianach organizacyjnych. Również 
opracowanie systemu nagradzania i przewodzenie zespołowi pracowników nie 
jest możliwe bez komunikowania się. Nie można bez niej także ustalać norm, oce-
niać poziomu wykonania zadań, podejmować działań korygujących.

Znacznie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej

Przedstawione powyżej informacje na temat roli komunikacji w organizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanowisk kierowniczych (które w istotnym stop-
niu wpływają na jej formę w całej firmie), wskazują na szereg korzyści wynikają-
cych ze sprawnej komunikacji:

• Dzięki niej pracownicy mogą w efektywny sposób przekazywać informacje 
i nawiązywać pozytywne relacje z innymi – bez niej byliby narażeni na stres, 
poczucie alienacji i odrzucenia, niepewności i zagrożenia.

• Dzięki niej możliwe jest korzystanie z wiedzy i doświadczenia współpra-
cowników i przełożonych, co przekłada się na osiąganie lepszych rezulta-
tów w wykonywaniu zadań.
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• Dzięki niej można budować kontakty interpersonalne w organizacji w at-
mosferze zaufania, otwartości i szacunku.

• Dzięki niej łatwiej jest radzić sobie w sytuacjach trudnych, w kontak-
cie z agresją, krytyką i odrzuceniem, zarówno wewnątrz organizacji, jak 
i w kontaktach zewnętrznych (np. z klientami).

Znacząca rola umiejętności komunikowania się osób na różnych stanowiskach, 
od pracowników szeregowych do najwyższych szczebli zarządzania firmą, prze-
kłada się na szczęście na obserwowany wzrost zainteresowania szkoleniami na-
stawionymi na rozwój tej umiejętności. Konieczność dokształcania się w tym za-
kresie jest także akcentowana we współczesnych podręcznikach poświęconych 
efektywnemu zarządzaniu firmą (np. Armstrong, 2010; McKenna i Beech, 1997).

Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia pracowników w zakresie komuni-
kowania się traktowane jest coraz częściej jako szeroko rozumiana inwestycja. Ko-
rzyści płynące ze szkoleń odnoszą się zarówno do wzbogacania wiedzy i umiejętno-
ści pracowników, jak również wpływu, jaki wywierają na funkcjonowanie firmy na 
rynku, oraz kształtowanie wewnętrznych stosunków wewnątrz organizacji (Arm-
strong, 2010; McKenna i Beech, 1997). Wśród licznych korzyści związanych z dosko-
naleniem zasobów ludzkich w zakresie komunikowania się można wymienić:

• wzrost umiejętności zbierania, przetwarzania i zarządzania informacją;
• poprawę komunikacji między kadrą a pracownikami, a w efekcie wzrost 

wzajemnego zaufania i szacunku;
• poszerzanie i wzbogacanie umiejętności personelu pod kątem realizowania 

interesów firmy;
• zmniejszenie kosztów uczenia się pracowników, poprzez dzielenie się wie-

dzą i umiejętnościami;
• poprawę efektów osiąganych przez pracowników, a w konsekwencji całą 

firmę;
• łatwiejsze wprowadzanie zmian poprzez zrozumienie przyczyn tej zmia-

ny przez pracowników oraz umiejętne dostarczanie informacji zapewnia-
jących wiedzę i umiejętności potrzebne do przystosowania się do nowych 
warunków;

• zwiększenie elastyczności pracowników w podejściu do problemów reorga-
nizacji, zdobywania nowych umiejętności;

• tworzenie pozytywnej atmosfery w organizacji;
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• lepsze rozumienie misji i celów firmy, a także własnego wkładu w ich reali-
zację;

• wzrost odczuwanej przez pracowników satysfakcji z pracy;
• wzrost identyfikacji pracowników z firmą;
• wzrost zaangażowania pracowników w sprawy organizacji;
Możliwości dokształcania się w zakresie umiejętności efektywnej komunikacji 

są coraz szersze i bardziej dostępne. Oferty pojawiające się na rynku szkolenio-
wym są też coraz bardziej zróżnicowane. Wiele z nich poświęconych jest wystą-
pieniom publicznym, skutecznej autoprezentacji, szczególnie w kontekście po-
szukiwania pracy.

Istnieją także szkolenia skierowane do osób, które w działalności zawodowej 
komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi (np. 
pracownicy działów obsługi klienta, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się 
sprzedażą, prezentacją produktów i usług, osoby odpowiedzialne za prezentację 
i wdrażanie projektów) i dostosowane są bezpośrednio do charakteru wykony-
wanej pracy. Szkolenia takie przeznaczone są zarówno dla kadry kierowniczej, 
jak również szeregowych pracowników organizacji. Coraz częściej można też 
spotkać oferty, które skierowane są do wszystkich osób, które w życiu codzien-
nym chcą rozwijać umiejętność skutecznego porozumiewania się.

Doskonalenie się w efektywnym komunikowaniu się obejmuje zarówno obszar 
komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej (Birkenbihl, 1997; Brzezińska, 1997). 
Oferowane na rynku szkolenia obejmują zwykle oba rodzaje komunikacji, choć 
niekiedy specyfika szkolenia ukierunkowuje uwagę głównie na jeden z nich.

Komunikacja werbalna to komunikacja oparta na słowie, z użyciem języka. 
Występuje w dwóch formach: jako komunikacja ustna i pisemna (Brzezińska 
i Paszkowska-Rogacz, 2008). Na odbiór przekazu werbalnego wpływają używane 
słowa, zdania, formy gramatyczne, precyzja komunikatu, dopasowanie słownic-
twa do odbiorcy (Głodowski, 2001; Satir, 2005; Weinstein-Fitzgerald, 1996).

Komunikacja niewerbalna obejmuje wszelkie sygnały wysyłane między ludź-
mi, które są pozbawione słów albo uzupełniają słowa. Jest to taki sposób porozu-
miewania się, który odbywa się bez użycia kodu językowego (Tkaczyk, 1998). W jej 
skład wchodzą różne tiki, grymasy twarzy, ruchy warg, ruchy ramion, wykrzywie-
nia ust, unoszenie i marszczenie brwi, pomrukiwanie, kiwanie głową i wiele, wiele 
innych. Poniższa tabela przedstawia porównanie obu rodzajów komunikacji:
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Tabela 1. Porównanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Komunikacja werbalna Komunikacja niewerbalna

Występuje wśród ludzi. Obecna u ludzi i zwierząt.

Pojawia się ok. 12 miesiąca życia, kiedy 
dziecko uczy się pierwszych słów. Pojawia się już w chwili narodzin.

Pojawia się tylko w chwili, gdy 
wypowiadane są słowa.

Występuje przez cały czas trwania 
kontaktu.

Jest zwykle świadoma i intencjonalna. Zwykle nie jest w pełni uświadomiona. 

Pozostaje pod kontrolą. Możliwości jej kontrolowania są 
ograniczone.

Traktowana jako mniej „wiarygodna”. Traktowana jako bardziej 
„wiarygodna”.

Służy do przekazywania konkretnych, 
często abstrakcyjnych treści.

Służy do przekazywania informacji 
na temat przeżywanych stanów 
emocjonalnych.

Źródło: Opracowanie własne za: Głodowski, 1999; Grove, 2005; Nęcki, 1996

Komunikacja werbalna dostarcza bardzo precyzyjnych informacji, pozwala na 
dokonanie rozróżnień, które nie są osiągalne za pomocą komunikatów niewerbal-
nych. Dzięki użyciu języka możliwe jest tworzenie precyzyjnych określeń do nazy-
wania różnych obiektów i zjawisk. Kształcenie się w zakresie kompetencji języko-
wych, rozwijanie słownictwa pozwala na budowanie profesjonalnego wizerunku 
na rynku pracy, a także umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Warto 
jednak pamiętać, że to komunikaty niewerbalne wpływają na kształt interpre-
tacji, nadawanie znaczenia odebranym sygnałom werbalnym, a także intencjom 
nadawcy (Grove, 2005; Pease i Pease, 2010). W sytuacji braku spójności między 
komunikatami werbalnymi a niewerbalnymi, prawdziwe intencje odczytywane są 
głównie w oparciu o sygnały niewerbalne (Kenrick, Neuberg i Cialdini, 2002).

Uczestnictwo w szkoleniach nastawionych na rozwój osobisty w zakresie nie-
werbalnego komunikowania się umożliwia uświadomienie sobie swojej mowy 
ciała, wysyłanych przez siebie sygnałów niewerbalnych. Profesjonalnie przygo-
towane szkolenia w tym zakresie odbywają się bowiem z obecnością kamery. 
Uczestnicy szkolenia przygotowują krótkie scenki, które są następnie nagrywa-
ne i omawiane pod okiem prowadzącego szkolenie. Taka forma zajęć umożliwia 
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również uzyskanie informacji zwrotnych o tym, jak własny sposób komunikowa-
nia się może być odbierany przez innych i jaki wpływ może mieć wpływ na ważne 
dla danej osoby relacje interpersonalne.

Na szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności skutecznego komunikowania 
się szczególne miejsce zajmuje także umiejętność aktywnego słuchania (Brow-
nell, 2005; Gordon, 1991; Haman i Gut, 2008; McKay i in., 2001; Nęcki, 1996; Ro-
ach i Wyatt, 2005; Stewart i Thomas, 2005). Ma ona istotne znaczenie w bliskich 
kontaktach interpersonalnych, a także w pracy, która opiera się na kontaktach 
z innymi ludźmi.

Aktywne słuchanie opiera się na zaangażowaniu w wypowiedzi drugiej oso-
by, wkładaniu wysiłku w zrozumienie rozmówcy. Wymaga ono skupienia uwagi 
na tym, co mówi rozmówca, zachęcania partnera do szerszego ujawniania sie-
bie oraz zapamiętywania przekazywanych przez niego informacji. Podczas tego 
rodzaju komunikacji obie strony stają się odpowiedzialne za uzyskany efekt ko-
munikacji. Dzięki niej możliwe jest zaistnienie skutecznej komunikacji, w której 
każda ze stron czuje się komfortowo w kontakcie z drugą osobą, ma poczucie, że 
rozmówca jest zainteresowany jej historią, czuje się zaakceptowana i zrozumiana.

Efektywność szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej

Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej organizowane są zarówno 
przez zakłady pracy, jak również liczne firmy działające na rynku szkoleń. W pre-
zentowanych ofertach organizatorzy wymieniają różnorodne, często bardzo do-
niośle brzmiące korzyści, jakie ze szkolenia osiągnie każdy z uczestników. Wśród 
nich wymieniane są:

• Nauczenie się rozpoznawania głębokiej struktury przekazu językowego;
• Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy w pożądanym kierunku;
• Zwiększenie kontroli nad własnymi myślami;
• Rozwinięcie precyzji w porozumiewaniu się;
• Nabycie umiejętności mówienia językiem korzyści;
• Zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania się w „trudnych” sytu-

acjach;
• Zdobycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej;
• oraz wiele innych.
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Mimo ciekawie i szeroko rozpisanej oferty, szkolenia dotyczące umiejętności 
skutecznego komunikowania się w różnym stopniu przekładają się na osiągane 
przez uczestników korzyści. Istnieje wiele czynników mających wpływ na jakość 
i efektywność prowadzonych szkoleń (por. Grondas, 2000; Mellibruda, 1980; 
Wojciechowski, 1998). Do najważniejszych można zaliczyć:

• czas trwania szkolenia – organizowane na terenie zakładu pracy, a także 
proponowane przez niektóre firmy szkolenia oferują krótkie, kilkugodzinne 
spotkania, które często tylko sygnalizują najważniejsze elementy związane 
z tematyką szkolenia, nie pozwalają jednak na przećwiczenie i utrwalenie 
poznanych umiejętności;

• forma szkolenia – szkolenia odbywają się w różnej formie, niejednokrot-
nie wykładu prowadzącego połączonego z prezentacją multimedialną, bez 
możliwości aktywnego udziału uczestników, przekazywania informacji 
zwrotnych, które umożliwiłyby korektę nieefektywnych sposobów komuni-
kowania się i rozwój w pożądanym kierunku;

• przygotowanie osoby prowadzącej szkolenie – szkolenia prowadzą osoby 
z wykształceniem psychologicznym bądź osoby z innych grup zawodowych, 
mające jedynie doświadczenie w sferze biznesowej; osoby, które sporadycz-
nie prowadzą zajęcia psychoedukacyjne, a także osoby profesjonalnie zaj-
mujące się szkoleniem w zakresie rozwoju osobistego;

• predyspozycje osobowościowe prowadzącego – na rynku szkoleniowym 
spotkać można osoby, których cechy osobiste w różnym stopniu wpływają 
na nawiązanie pozytywnej relacji z grupą, ośmielenie uczestników szkole-
nia do wyrażania swoich trudności w sferze komunikacji, pracy nad dosko-
naleniem własnej komunikacji;

• sposób pracy trenera, koncentracja na różnych elementach z danego obsza-
ru tematycznego.

Niewłaściwie prowadzone zajęcia, zbyt krótki czas poświęcony na realizację 
szkolenia powodują, że uczestnicy po szkoleniu wracają do wcześniej wykorzy-
stywanych sposobów komunikowania się, nie potrafią wykorzystać zdobytej 
podczas spotkania wiedzy w codziennym życiu. Rozwój osobisty w zakresie ko-
munikowania się wymaga bowiem zmiany utrwalonych wcześniej schematów 
i kształtowania nowych, efektywnych wzorców (Kendrick i in., 2002; Nęcki, 1992).
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To zaś wymaga zarówno czasu, jak i aktywności własnej uczestników. Nieefek-
tywne doświadczenia z takich szkoleń przekładają się z kolei na negatywne na-
stawienie uczestników wobec innych form rozwoju osobistego i utrudniają zaan-
gażowanie w kolejne szkolenia, w których biorą udział.

Cennym źródłem informacji na temat efektywności szkolenia jest coraz częściej 
przeprowadzana ewaluacja szkolenia (Bee i Bee, 2004; Bramley, 2007; Kirkpa-
trick, 2001). Dzięki niej uzyskuje się informacje na temat osiągniętych korzyści, 
a także kolejnych potrzeb szkoleniowych. Najbardziej rozpowszechniony model, 
który pozwala na ocenę szkolenia, został zaproponowany przez Donalda Kirkpa-
tricka (2001). Według autora, powinny być w niej uwzględnione cztery elementy:

• Opinie uczestników na temat szkolenia (przekazywanych treści, prowadzą-
cego, otrzymanych materiałów itd.);

• Ocena, w jakim stopniu uczestnik opanował nową wiedzę, zdobył umiejęt-
ności praktyczne;

• Ocena, w jakim stopniu szkolenie wpłynęło korzystnie na zachowania 
uczestnika;

• Ocena korzyści, jakie uzyskała dzięki szkoleniu organizacja zatrudniająca 
danego uczestnika.

Pozytywna ocena w każdym z wyróżnionych poziomów pozwala uznać szkole-
nie za przygotowane prawidłowo.

Aktywny udział w projektowaniu szkolenia z zakresu komunikacji 
interpersonalnej

Komunikowanie się towarzyszy aktywności zawodowej w różnych obszarach 
działalności: obsługa klienta, negocjowanie kontraktów handlowych, motywowa-
nie pracowników, kierowanie zespołem itp. Choć niektóre szkolenia poświęco-
ne są ogólnie umiejętności komunikowania się, wiele firm oferuje też szkolenia 
uwzględniające specyfikę pracy w konkretnym obszarze. W obu przypadkach 
są to często szkolenia otwarte, a więc takie, na które może się zapisać każda 
osoba, bez względu na wiek, miejsce pracy czy stanowisko. Można w ten sposób 
ulepszyć poziom swoich kompetencji potrzebnych do efektywnego wykonywa-
nia swoich obowiązków albo też rozszerzyć swój potencjał, przygotowując się do 
zmiany pracy bądź stanowiska.
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Najważniejszą zaletą tego rodzaju szkoleń jest możliwość wymiany informa-
cji i doświadczeń nie tylko z prowadzącym, ale także z innymi uczestnikami. Po-
nadto ułatwiają one spojrzenie na własną pracę i firmę przez pryzmat pracy in-
nych ludzi, którzy pracują na podobnych stanowiskach w innych organizacjach. 
Wadą natomiast jest zwykle duże uproszczenie tematu, który musi być dopa-
sowany do wszystkich uczestników. Zwykle nie wchodzi się wtedy w szczegóły 
i nie można dopasować omawianych treści do indywidualnych potrzeb uczest-
ników.

Coraz częściej jednak podkreśla się, że każda organizacja, ze względu na spe-
cyfikę swojej działalności, może mieć różne potrzeby związane z efektywnym ko-
munikowaniem się.

Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzą firmy szkoleniowe, proponując 
tzw. szkolenia zamknięte, dopasowane do potrzeb danej organizacji. Przedsię-
biorstwa, które chcą przeszkolić swoich pracowników, zgłaszają swoje potrzeby 
i oczekiwania, informują o istniejących problemach oraz specyfice działalności. 
Firma szkoleniowa dopasowuje program tak, by był możliwie najlepiej osadzony 
w realiach problemów, z którymi mają do czynienia pracownicy. Analiza potrzeb 
szkoleniowych może przebiegać w różny sposób i odnosić się do różnych obsza-
rów funkcjonowania firmy i zatrudnionych w niej osób (Boydell i Leary, 2001; 
Rae, 1999; Szkop-Gwiazda, 2002). Zazwyczaj odbywa się krótko przed planowa-
nym szkoleniem, a najczęściej stosowanymi w tym celu metodami są ankiety oraz 
wywiad bezpośredni z zainteresowanymi (Kirkpatrick, 2001).

Wadą takiej formy szkolenia jest często trudność w oderwaniu się od tego, co 
aktualnie dzieje się w firmie. Uczestnicy nie mają też możliwości wymiany do-
świadczeń z osobami z innych organizacji. Największym utrudnieniem jest jed-
nak często brak otwartości i szczerości spowodowany uczestnictwem innych 
osób z danej firmy. Może on wynikać z obawy o ośmieszenie się w oczach kolegów 
bądź przełożonych, albo chęci zatajenia prawdziwych opinii i odczuć.

Z kolei największą zaletą szkoleń zamkniętych jest dopasowanie do konkret-
nych potrzeb organizacji. Jednak niejednokrotnie dzieje się tak, że wpływ na 
kształt szkolenia (czas trwania, liczba wysłanych pracowników, poruszane za-
gadnienia) mają wybrane osoby w organizacji. Powody takiej sytuacji mogą być 
różne: wynikać z autokratycznego stylu kierowania bądź braku inicjatywy i zaan-
gażowania pracowników.
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Aby szkolenia przynosiły jak największe efekty dla pracowników, ważne jest, 
by starali się aktywnie uczestniczyć w tworzeniu oferty – zgłaszali swoje propo-
zycje, obszary, które potrzebują rozwinąć, itd. Trudności w sferze komunikacji 
mogą bowiem przejawiać się w bardzo specyficznych sytuacjach, np. komunika-
cja z pracownikiem, który nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, ko-
munikacja z klientem agresywnym, kierowanie zespołem młodych, niedoświad-
czonych pracowników, kierowanie zespołem, którego efekty są silnie uzależnione 
od współpracy między jego członkami itd.

Osobiste zaangażowanie pracowników w projektowanie tematyki szkolenia, 
zagadnienia, które będą na nim omawiane, umiejętności, które będą na nim roz-
wijane, daje szansę, że przyniesie ono jak największe korzyści zarówno dla same-
go pracownika, jak i całej organizacji.

Trudności w rozwoju komunikacji interpersonalnej

Niejednokrotnie na szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej 
można spotkać osoby dorosłe, z wyższym wykształceniem, które nie posiadają 
ugruntowanej wiedzy na temat komunikacji. Choć początkowo wydaje się uczest-
nikom, że posiadają wiele informacji na ten temat (każdy przecież codziennie się 
komunikuje i w większym bądź mniejszym stopniu uzyskuje to, na czym mu zale-
ży), to rozwijanie poszczególnych zagadnień odkrywa głębokie luki w posiadanej 
wiedzy. Podawane przez uczestników informacje odwołują się do potocznej wie-
dzy, która w pewnych sytuacjach nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Brak jest 
jednak informacji o tym, jak można by zachować się inaczej, w jaki sposób inaczej 
sformułować wypowiadane treści, aby skutki były bardziej zadowalające.

Bardzo ważnym czynnikiem, który utrudnia rozwój osobisty w zakresie sku-
tecznego komunikowania się jest czynnik czasowy. Zwykle uczestnicy szkoleń 
deklarują brak czasu, który mogliby poświęcić na rozwój osobisty. Wielość zadań 
i obowiązków powodują, że potrzeba rozwoju osobistego zostaje zepchnięta na 
dalszy plan.

Dotyczy to szczególnie osób na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników 
o nienormowanym czasie pracy. Przeprowadzone przez Stobe’a badania menedże-
rów niemieckich (Seiwert, 1998) wskazują, że cierpią oni na chroniczny brak cza-
su. Nawet wtedy, gdyby mieli go znacznie więcej, zostałby on w pełni wykorzystany 
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na obowiązki służbowe. Podobne wyniki uzyskał McKenzy badając menedże-
rów amerykańskich (Seiwert, 1998). Paradoksalnie, taka sytuacja jest często 
spowodowana brakiem czasu poświęcanego na rozwój kompetencji osobistych, 
a w szczególności umiejętności efektywnego zarządzania czasem (Bieniok, 2010; 
Covey, 2006; Davidson, 2002; Kozioł, 2000; Skowron-Mielnik, 2001). Na szkole-
niach z zakresu komunikowania się, prowadzący starają się pokazać, że czas na 
rozwój osobisty nie jest czasem straconym.

Ponadto w procesie edukacji duży nacisk kładzie się na rozwój konkretnych 
kompetencji zawodowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonywa-
nia zadań służbowych. Czas poświęcony na edukację wypełniony jest wiadomo-
ściami specjalistycznymi, praktyką umożliwiającą zdobycie doświadczenia bez-
pośrednio związanego ze specyfiką zawodu. W konsekwencji pomija się bądź 
marginalizuje potrzebę rozwoju kompetencji interpersonalnych, które umożliwią 
wykształconemu i zawodowo dobrze przygotowanemu pracownikowi funkcjono-
wanie w sposób zapewniający efektywne wywieranie wpływu na innych, utrzy-
mywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi (Leary, 2007).

Ponadto osoby na stanowiskach kierowniczych często deklarują brak czasu na 
spotkania umożliwiające satysfakcjonujące komunikowanie się z podwładnymi. 
Odbija się to szczególnie negatywnie w tych sytuacjach, kiedy brakuje doświad-
czonych kadr, wielu zatrudnionych pracowników jest młodych, nie ma jeszcze 
wystarczającego doświadczenia i wiedzy. Wypracowanie czasu na spotkania 
z młodymi pracownikami potrzebne jest do tego, by:

Precyzyjnie, w sposób dostosowany do odbiorców przekazywać informacje, 
a dzięki temu minimalizować ryzyko popełnienia przez pracowników błędów 
i pomyłek – co w dłuższej perspektywie przekłada się na zaoszczędzenie czasu na 
ponowne wykonywanie zadań, naprawę popełnionych błędów (Głodowski, 2001; 
Satir, 2005; Weinstein-Fitzgerald, 1996);

• Przekazywać polecenia w sposób komunikatywny, nie naruszający godno-
ści osobistej podwładnych, a równocześnie precyzyjny i stanowczy (Król-Fi-
jewska, 1996; Król-Fijewska i Fijewski, 2000);

• Przekazywać konstruktywne informacje zwrotne, czyli korygować niewła-
ściwe i nieefektywne zachowania, a zachęcać do tych form zachowania, któ-
re są wartościowe i korzystne (Brownell, 2005; Haman i Gut, 2008; Król-Fi-
jewska i Fijewski, 2000; Rosenberg, 2009);



Komunikacja interpersonalna 69

• Tworzyć atmosferę życzliwości, żeby pracownicy nie bali się przyjść, pytać, 
prosić o wyjaśnienia i wskazówki (Król-Fijewska i Fijewski, 2000).

Ważnym czynnikiem, który hamuje rozwój umiejętności skutecznego komuni-
kowania się, jest także obawa o utratę własnego wizerunku. Przyznanie się do 
niewiedzy, zwrócenie się o pomoc czy wskazówki, rodzi u wielu osób poczucie 
wstydu i zakłopotania. Na szkoleniach prowadzący starają się rozwinąć umiejęt-
ność zadawania pytań (Gordon, 1991), parafrazowania (Brownell, 2005; Haman 
i Gut, 2008; Król-Fijewska i Fijewski, 2000), a także wskazują na negatywne kon-
sekwencje wynikające z przekazywania niepełnych, niesprawdzonych, nierzetel-
nych informacji.

Podsumowanie

Umiejętność porozumiewania się stanowi podstawowe wyposażenie człowie-
ka. I choć w formie bardzo uproszczonej (kilka sygnałów na poziomie niewerbal-
nym) jest obecna już od pierwszych chwil życia (Maruszewski i in., 2008), to na 
różnych płaszczyznach może rozwijać się przez całe życie.

Traktowanie sztuki komunikacji jako umiejętności pozwala na podejmowanie 
świadomych działań sprzyjających jej doskonaleniu. Wymaga to zarówno zdoby-
wania wiedzy, obserwacji zachowań innych, jak i ćwiczenia nowych umiejętności. 
Niezbędna jest także obserwacja swoich własnych sygnałów wysyłanych na po-
ziomie niewerbalnym, a także analiza wypowiadanych słów. Samodzielny rozwój, 
choć niezwykle istotny, jest jednak często trudny i nie zawsze prowadzi do ocze-
kiwanych rezultatów. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach z tego zakresu, osoby 
pragnące się rozwijać mają możliwość korygowania nieefektywnych sposobów 
zachowania oraz wzbogacania swojego potencjału.

Komunikowanie się rozpoczyna się już na poziomie osobistym. Obejmuje we-
wnętrzne przemyślenia, proces podejmowania decyzji, rozmowy „ze sobą”, a także 
różne sygnały, które płyną z ciała i stanowią informację o tym, co się dzieje w orga-
nizmie. Wewnętrzny dialog wpływa na ukształtowanie pewności siebie, nastawie-
nia wobec przyszłości, poziomu motywacji do osiągania wytyczonych celów. Spo-
sób, w jaki sposób człowiek komunikuje się sam ze sobą, jak się do siebie zwraca, 
co myśli o sobie i otaczającym świecie, wpływa na to, jak komunikuje się z innymi.
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Kształcenie ustawiczne w kontekście rozwoju człowieka 
– grupowe metody wspierania rozwoju  
(przegląd zagadnień i podstawowych pojęć)

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę systematyzacji podstawowych pojęć funkcjonujących 
na gruncie psychologii i pedagogiki w zakresie aktywnych form pracy z gru-
pą, wykorzystywanych w szeroko rozumianej ofercie edukacyjnej prowa-
dzonej w ramach idei lifelong learning – w obszarze akademickim, pedago-
gicznym, szkoleń zawodowych oraz pomocy psychologicznej, jako narzędzie 
wspierające ogólny rozwój oraz kompetencje zawodowe. Zawiera przegląd 
literatury dotyczący genezy metody grupowej oraz analizuje różne formy 
i rodzaje psychologicznych treningów grupowych. Przedstawia możliwości 
wykorzystania metody treningu grupowego w obszarze psychoterapii, psy-
choprofilaktyki i psychoedukacji, wskazując jednocześnie na istotne różnice 
między nimi.
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawicznie, aktywne metody pracy z grupą
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Lifelong education in the context of human development  
– group methods promoting personal development 
(overview and basic concepts).
Abstract
The article attempts to systematize some basic concepts that functioned on 
the basis of psychology and pedagogy connected with active forms of group 
work used in educational offer conducted the idea of lifelong learning – in the 
academic and educational scope, professional trainings and psychological as-
sistance, as a tool to support the overall development and professional com-
petence. It provides an overview of the literature which concerns genesis of 
group method and analyses different forms and types of psychological group 
trainings. It presents the possibility of using the method of group training in 
the field of psychotherapy, psycho-prevention and psychoeducation indica-
ting, at the same time, important differences between them.
Key words
Lifelong education, active group methods

Wprowadzenie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju definiuje „uczenie się przez 
całe życie” jako koncepcję obejmującą rozwój indywidualny każdego człowieka 
i rozwój cech społecznych, umożliwiających mu funkcjonowanie w społeczeń-
stwie, we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym, 
tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach 
kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia nieformalnego, incydentalnego, 
a więc w domu, w pracy i w społeczności (Wiktorowicz, 2010).

Idea uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning) opiera się między in-
nymi na humanistycznej koncepcji rozwoju i potrzebie samorealizacji. Literatura 
dotycząca kształcenia ustawicznego, odwołując się do osiągnięć współczesnej dy-
daktyki oraz psychologii uczenia się, prezentuje najczęściej nowe formy czy moż-
liwości rozwijania potencjału zawodowego.

Aktualnie, nadążanie za tempem zmian współczesnego świata wymaga od spo-
łeczeństw ogromnego wysiłku związanego z ciągłą aktualizacją posiadanej wie-
dzy, a od jednostek ciągłej modyfikacji postaw w kierunku przedsiębiorczości, 
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elastyczności i kreatywności (por. Urbaniak, 2010). Człowiek na rynku pracy, bez 
względu na wiek, powinien mieć świadomość dużych i dynamicznie zmieniają-
cych się oczekiwań pracodawcy. Oczekiwań dotyczących zarówno konkretnych 
umiejętności zawodowych, jak również ogólniejszych kompetencji społecznych.

Wyznacznikiem naszych czasów stała się więc zarówno konieczność, jak 
i możliwość ciągłego uczenia się.

Na przeciw zmianom i wciąż roszącym oczekiwaniom pracodawców wycho-
dzi rynek szkoleń, który rozwija się cały czas niezwykle dynamicznie, oferując 
szeroką gamę szkoleń i różnego rodzaju usług edukacyjnych. Wprawdzie idea 
proponowanych szkoleń opiera się najczęściej na metodzie pracy grupowej z do-
rosłymi, rozwijanej na gruncie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, ale 
daleko idące uproszczenia dotyczące zarówno samej metody, np. struktury zajęć 
i realizowanego celu, warunków przystąpienia do szkolenia, jak i procesu przy-
gotowywania osób prowadzących, sprowadzają tego typu szkolenia do precyzyj-
nego stosowania się do technicznie opisanych procedur, co w efekcie daje szybką, 
ale tylko pozornie efektywną metodę edukacyjną.

Analiza oferty firm szkoleniowych wskazuje, iż 75% oferowanych usług szkole-
niowych to oferta skierowana do przedsiębiorstw, w formie szkoleń zamkniętych, 
a jedynie 44% oferuje analizę potrzeb szkoleniowych i przygotowuje raport po 
szkoleniu (Raport z badań, 2009).

W praktyce często oznacza to, że szkolenia zakupione przez pracodawców mogą 
być niedostosowane do potrzeb organizacji, ale również – że idee samorealizacji 
i rozwoju własnego potencjału jednostki zostają często spłycone i ograniczone 
do rozwijania specyficznych umiejętności adaptacyjnych w określonym obszarze 
zawodowym. Szkolenia realizowane przez konkretną organizację, nawet kiedy 
są poprzedzone gruntowną analizą potrzeb szkoleniowych i „szyte na miarę”, to 
rozwijanie kompetencji społecznych podporządkowują celom organizacji, a nie 
jednostki.

Uwzględniając wszystkie powyższe zastrzeżenia, można wskazać na pewną 
poważną niespójność – szkolenia bardzo często obiecują poprzez proponowaną 
formę zajęć, jak i tematy, więcej niż rzeczywiście dają. Realizując oczekiwania 
określonej instytucji, zamiast rozwijania kompetencji osobistych i społecznych 
wspierających autonomię jednostki i jej samorealizację, dają często kompetencje 
fasadowe, ściśle związane z oczekiwaniami i kulturą określonej korporacji.
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Osoby, które uznają, iż szkolenia oferowane przez pracodawców nie spełniają 
ich oczekiwań lub są niewystarczające, poszukują innego rodzaju doświadczeń. 
Doświadczeń, które pozwoliłyby lepiej funkcjonować w sytuacji bardzo wysokich 
wymagań zawodowych, ale również umożliwiłyby rozwój indywidualnego poten-
cjału jednostki oraz zdolności samorealizacji, a co za tym idzie – bardziej świa-
dome i satysfakcjonujące poruszanie się w różnych obszarach życia – zarówno 
zawodowych, jak i osobistych.

Odpowiedzią na tak sformułowane oczekiwania mogą być propozycje dy-
namicznie rozwijającego się rynku usług psychologicznych, terapeutycznych 
i szkoleniowych, których ogólnym celem jest wspieranie samorozwoju na róż-
nych etapach życia człowieka. Jeżeli wspieranie rozwoju należy poprzedzić pra-
cą z głębszymi problemami mającymi charakter zaburzeń, to mówimy o ofercie 
psychoterapeutycznej. Natomiast jeżeli głównym celem jest rozwój kompeten-
cji osobistych i społecznych – możemy skorzystać z szerokiej oferty treningów 
i warsztatów psychologicznych.

Człowiek, który nie rozwija się jako osoba, nie jest osobiście zmotywowany do 
kształcenia ustawicznego.

Jak się poruszać po tak szerokiej ofercie? Gdzie i czego szukać, jak weryfikować 
kompetencje?

W środowisku profesjonalistów pojawia się coraz częściej wrażenie, że zani-
ka istota metod aktywnych, wynikająca z ich źródła. Wiąże się to między innymi 
z zatarciem wielu pojęć mających istotne znaczenie w rozumieniu omawianej me-
tody. Sygnalizuje to potrzebę uporządkowania i klaryfikacji, aby zachować odpo-
wiednie standardy pracy.

Celem opracowania jest przegląd stanowisk oraz próba systematyzacji podsta-
wowych pojęć funkcjonujących na gruncie psychologii, związanych z szeroko sto-
sowanymi aktywnymi formami pracy z grupą.

Metoda a technika

Na zmiany w sposobie postrzegania sytuacji edukacyjnej miała ogromny wpływ 
refleksja psychologiczna, w tym szczególnie wnioski i postulaty psychologii po-
znawczej i społecznej oraz paradygmat psychologii humanistycznej. W procesie 
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uczenia szczególną uwagę zwrócono z jednej strony na znaczenie emocji z drugiej 
– na rolę wzajemnych relacji i wpływu grupy, a przede wszystkim na podmioto-
wość i autonomię jednostki. Zaczęto wprowadzać nowe formy aktywizujące, ba-
zujące na metodzie pracy z grupą.

Na gruncie psychologii pojawiło się pojęcie metody pracy grupowej ze szcze-
gólną jej formą – treningiem grupowym. Również w edukacji uznano, że zasadni-
czą funkcją nauczania jest stymulowanie rozwoju (Ledzińska, 1996). W obszarze 
edukacji pojawiło się pojęcie metod aktywnych, które uwzględniają inny sposób 
patrzenia na cel edukacji, relację nauczyciel – uczeń; inne znaczenie nadają gru-
pie i w związku z tym wprowadzają nowe techniki nauczania.

Podstawowe założenia obu tych metod są wspólne: uwzględniają emocjonal-
ną stronę funkcjonowania człowieka, odwołują się do osobistych doświadczeń, 
wykorzystują dynamikę i potencjał grupy oraz podmiotowość relacji (uczestnik 
– uczestnik, prowadzący – uczestnik).

Zaowocowało to szeroką ofertą różnych form pomocy, edukacji i wsparcia wy-
korzystujących ideę pracy z grupą. Tak szeroka oferta wymaga od osób, które 
chcą pracować, wykorzystując metody grupowe, wiedzy dotyczącej metody oraz 
świadomości własnych kompetencji. Pozwala to rozpoznawać i spożytkować re-
alne potrzeby i emocje grupy oraz adekwatnie wykorzystać procedury i techniki.

Pierwsza niejasność, która wymaga klaryfikacji, pojawia się już na poziomie 
różnicowej metody i techniki.

Według M. Wojciechowskiego (1998: 38), metoda aktywna jest pojęciem 
nadrzędnym w stosunku do stosowanych technik. „Różnica między aktywną 
metodą i aktywną techniką zachodzi głownie w wymiarze emocjonalnym: aktyw-
na metoda to takie działanie, które odwołuje się i uwzględnia emocjonalny aspekt 
procesu uczenia się, wykorzystując aktywną technikę w odpowiednim momencie 
i w odpowiedni sposób. Aktywna technika jest natomiast tylko „przepisem” na ze-
wnętrzną organizację sytuacji (co, kto i w jaki sposób ma robić, np. porozmawiać 
w parach przez pięć minut o...)”.

Znajomość metody zakłada konieczność posiadania odpowiednich kwalifika-
cji, kompetencji i doświadczenia. Upowszechniło się przekonanie, że znajomość 
i wykorzystywanie technik jest cudownym środkiem dzięki, któremu prowadzą-
cy osiąga zamierzone rezultaty. „Jest to całkowite odwrócenie rzeczywistego łań-
cucha przyczyn i skutków, w którym na początku jest potrzeba i motywacja do 
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działania, a do nich dopiero dobierana jest technika, która wyzwala aktywność 
i dostarcza ram dla doświadczenia” (tamże: 39).

Znajomość ćwiczeń i ich struktur nie jest wystarczająca, aby pracować me-
todami aktywnymi. Niezbędna jest wiedza i umiejętności pracy z grupą, które 
pozwalają określić, w jakim momencie zastosować odpowiednią technikę i jak 
przygotować grupę do efektywnego jej wykorzystania. W ramach tej wiedzy nie-
zbędna jest znajomość i rozumienie procesu grupowego oraz świadomość siebie 
w roli prowadzącego (znajomość własnych deficytów i ograniczeń w kontakcie 
z grupą). Podstawowa wydaje się umiejętność bycia w bezpośrednim kontakcie 
z uczestnikami i gotowość uwzględniania tych potrzeb, które są w zgodzie z jego 
osobistym zamysłem, a zwłaszcza tych, które od niego odbiegają. Pozwala to do-
strzegać i wykorzystywać w procesie uczenia to, co dzieje się na poziomie emocji 
i postaw oraz na poziomie relacji pomiędzy uczestnikami i prowadzącym – przed, 
w trakcie i po wykonaniu ćwiczeń (tamże).

Podobne stanowisko prezentuje M. Grondas (2000), zwracając uwagę na niską 
skuteczność metody warsztatowej w przypadku realizowania jej przez osoby, 
które opanowały jedynie techniki i procedury, natomiast nie posiadają odpowied-
niego przygotowania do pracy z grupą (odpowiednich kompetencji osobistych 
i znajomości procesu grupowego). Zwraca uwagę na tendencje, które pojawiły się 
w konsekwencji niedostatecznego przygotowania kadry trenerów.

Wyróżnia wśród nich:
• warsztat jako zabawa;
• powielanie (odtwarzanie struktur tak jak one są zaplanowane, bez odwoływa-

nia się do doświadczeń osobistych; ukształtowanie nowego standardu oparte-
go na wielotomowych zestawach materiałów, dokładnych scenariuszach zajęć, 
instrukcjach do ich omówienia, wzorach spodziewanych efektów pracy);

• gubienie sensu ćwiczeń;
• moderacja wizualna (upowszechnienie się tendencji do wymyślania i uży-

wania takich technik, przy realizacji których ludzie osobiście się nie spo-
tykają, a jedynie w niewielkich grupach coś wspólnie wykonują; zamiast 
ważnych osobistych interakcji dominuje wyobrażanie, wymyślanie, syste-
matyzowanie lub wykonywanie zadanej procedury);

• odchodzenie od nauki umiejętności;
• warsztat, czyli wykład (tamże).
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Autorki przyjmują, że metoda aktywna pracy z grupą jest nadrzędnym po-
jęciem w stosunku do techniki i zakłada odpowiednie kompetencje osoby 
prowadzącej, pozwalające realizować podstawowe cele metody.

Geneza metody grupowej

Doświadczenia wynikające z pracy z grupą gromadzono w różnych obszarach 
szeroko rozumianej pomocy:

• w obszarze pomocy socjalnej, praca grupowa jako metoda wychowawcza 
pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku w YMCA i YWCA, a potem w po-
dobnych organizacjach. Do pracy socjalnej metoda ta weszła wraz z powsta-
niem tzw. settlementów, tzn. lokalnych ośrodków pracy nad poprawą wa-
runków życia społecznego jako acctiviti groups.
Podstawowe zasady metody grupowej wg C.D. Garvina to:

 – budowanie idei wzajemnej pomocy,
 – rozumienie i wykorzystywanie procesu grupowego,
 – budowanie samodzielności i autonomiczności jednostki i grupy,
 – uczenie wykorzystywania doświadczeń grupowych w sytuacjach życio-

wych (Szmagajski, 1991).
• w szeroko rozumianych oddziaływaniach psychologicznych metodę gru-

pową zaczęto wykorzystywać w latach 40. i 50. XX wieku, kiedy Kurt Le-
win i jego współpracownicy stworzyli ideę Grup Treningowych (T-Group). 
Uczestnicy T-group uczyli się obserwować wzorce swoich interakcji z inny-
mi oraz proces grupowy, aby lepiej rozumieć swoje zachowania i lepiej ra-
dzić sobie z trudnymi relacjami interpersonalnymi.

 – na bazie pierwszych grup treningowych powstały National Training Labo-
ratories (NTL) związane z Universiti of Michigan, które organizowały tre-
ningi grupowe dla pracowników zakładów przemysłowych, środowisk uni-
wersyteckich, kościelnych, organizacji rządowych, edukacyjnych i innych.

 – drugie źródło treningu grupowego związane jest z C. Rogersem i Universi-
ti of Chicago. Stworzył on tzw. grupy spotkaniowe (encunter group), które 
nastawione są na rozwój osobowości i doskonalenie stosunków między-
ludzkich w oparciu o system rogeriańskiej terapii skoncentrowanej na 
kliencie i założeniach psychologii humanistycznej (Yalom, 2006).
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• na gruncie medycyny już w latach 20 i 30. XX wieku z metodami grupowy-
mi eksperymentowali psychiatrzy, wykorzystując grupy w leczeniu różnych 
problemów klinicznych. Jako pierwszy użył terminu „terapia grupowa” 
J. Moreno w latach 20. Po drugiej wojnie światowej rozwijały się różne formy 
psychoterapii grupowej (psychoanaliza, Gestalt, Analiza Transakcyjna) oraz 
różnorodne procedury quasi-terapeutyczne, które określano ogólnym ter-
minem treningi wrażliwości (sesnitivity training) (Reber, 2000). Specyficzne 
możliwości wynikające z pracy w grupie zaczęto wykorzystywać w leczeniu 
osób uzależnionych (np. grupy AA) oraz w pomocy dla osób w sytuacjach 
kryzysowych oraz o trudnych, specyficznych doświadczeniach osobistych 
(ofiary przemocy rodzinnej, homoseksualiści itd.) (Dmuchowski, 2000).

Na bazie tych doświadczeń upowszechniła się specyficzna forma edukacyjno-
-rozwojowa – trening grupowy – który rozwijając się dynamicznie, wykorzysty-
wany jest w różnych dziedzinach życia i pracy. Znajduje zastosowanie w szero-
ko rozumianej pomocy psychologicznej, w doskonaleniu pracy w administracji, 
w szkolnictwie, w kształceniu i doskonaleniu kadry zarządzającej itd.

Trening psychologiczny

W Polsce doświadczenia pracy z grupą do lat 70. związane były z obszarem 
leczenia psychiatrycznego i wykorzystywane były w pracy psychoterapeutycznej. 
Konieczność przygotowywania coraz szerszej grupy specjalistów zajmujących 
się działaniami psychokorekcyjnymi, zaowocował tak, jak w krajach zachodnich, 
stworzeniem takich form edukacyjnych, które poprzez możliwość wykorzystania 
grupy pozwoliłyby na rozwijanie umiejętności szczególnie ważnych w kontak-
tach z ludźmi i kierowaniu swoim postępowaniem (Melibruda, 1980).

J. Dmuchowski (2000) wyróżnia cztery kategorie treningów grupowych:
1. Praca z istniejącą grupą lub zespołem, np. pracowników, sportowców na 

rzecz grupy (integracja, budowanie zespołu, przekształcania zespołu, realizacji 
celów i zadań).
Dwie następne kategorie dotyczą uczenia ludzi różnego rodzaju umiejętności, 

wykorzystując grupę, jako specyficzne narzędzie wpływające na proces uczenia 
się. Ze względu na rodzaj rozwijanych umiejętności, możemy wyróżnić:
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2. Trening umiejętności twardych, tzn. umiejętności dotyczących głównie wy-
konywanej pracy, procedur, technik, rozumienia i stosowania określonych na-
rzędzi.

3. Trening umiejętności miękkich, tzn. umiejętności charakteryzujących się 
tym, że ludzie posiadają je choćby w formie potencjału. Uczenie polega przede 
wszystkim na ich rozwijaniu i trenowaniu, w zmieniającym się kontekście in-
terpersonalnym i grupowym.
Kolejna kategoria treningu grupowego związana jest z oddziaływaniami psy-

choterapeutycznymi:
4. Trening psychoterapeutyczny, do którego autor zalicza zarówno grupy, któ-

rych celem jest głęboka transformacja struktur psychicznych, jak i grupy roz-
woju osobistego czy grupy wsparcia.

Od początku lat 90. XX wieku nazwa trening psychologiczny zaczyna w Polsce, 
zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w „terminologii zawodowej” psycholo-
gów praktyków, przyjmować nadrzędną rolę w stosunku do treningowych form 
uczenia (por. Cenin, 1993; Jakubowski, 1997; Kopeczek, 1997; Wojciechowski, 
1998).

M. Cenin (1993) ze względu na realizowane cele podzielił trening psycholo-
giczny na ogólny i specjalny. Według autora, w treningach ogólnych najczęściej 
realizowanym zadaniem jest profilaktyka związana z kształtowaniem ogólnej 
sprawności psychicznej (metody relaksacyjno-koncentrujące), natomiast w tre-
ningach specjalnych mogą być realizowane zadania: adaptacyjne (wykształcenie 
specyficznych zdolności radzenia sobie w nowych warunkach), stymulujące (po-
budzanie wybranych funkcji i procesów psychicznych, np. wrażliwości, czynności 
orientacyjno-decyzyjnych), korekcyjne (hamowanie i wygaszenie nieprawidło-
wych reakcji i nawyków) i przebudowujące (znaczne przekształcanie struktury 
psychicznej jednostki).

Na bazie doświadczeń pracy z grupą powstały specyficznie polskie formy pracy 
treningowej, takie jak: trening interpersonalny, trening umiejętności wychowaw-
czych, trening socjoterapii (Melibruda, 1996; Grondas, 2000).

„Trening interpersonalny jest formą działalności edukacyjnej [...] wykorzystu-
jącą inny aspekt procesu uczenia się niż tradycyjne formy nauczania i szkolenia. 
Proces uczenia się w trakcie treningu [...] polega na wykonywaniu różnych działań  
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w interakcji z innymi ludźmi, uzyskiwaniu doświadczeń osobistych, które tym 
działaniom towarzyszą, oraz na opracowaniu poznawczym tych subiektywnych 
doświadczeń” (Melibruda, 1980: 427).

Nazwa trening interpersonalny została stworzona przez J. Mellibrudę, w 1969 
roku dla określenia programu szkolenia ludzi zajmujących się działalnością psy-
chokorekcyjną. Program ten łączył w sobie doświadczenia T-groups, treningu 
uwrażliwiającego (sensitivity training) i grup spotkaniowych (encounter groups) 
(tamże).

Ogólnym celem treningu interpersonalnego jest, wg J. Melibrudy (1980), opty-
malizacja praktycznych umiejętności psychologicznych ważnych w kontaktach 
z ludźmi. Obejmuje ona uczenie się i rozwijanie umiejętności: rozumienia innych, 
komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, udzielania i przyjmowania pomo-
cy, uczenia się na podstawie osobistych doświadczeń oraz rozwijania właściwo-
ści ważnych w kontaktach z ludźmi: empatii, ciepła, szacunku, bezpośredniości, 
otwartości, zaangażowania emocjonalnego, samopoznania.

Podstawą decyzji o uczestnictwie w treningu powinna być gotowość do realiza-
cji powyższych celów.

Zaborowski (1997) nie wyodrębnia treningu interpersonalnego, traktując to 
pojęcie jako nadrzędne i ogólne w stosunku do wszystkich innych form trenin-
gów grupowych (np. treningu asertywności, treningu umiejętności społecznych, 
treningów komunikacji, mediacji, itd.). Wydaje się, że używa określenia trening 
interpersonalny w tym samym ogólnym znaczeniu w jakim M. Cenin używa okre-
ślenia trening psychologiczny.

Nazwa trening interpersonalny funkcjonuje w dwóch znaczeniach: po pierw-
sze – jako określenie ogólne i nadrzędne (Zaborowski, 1997), po drugie – jako 
wyraźnie wyodrębniona, specyficzna forma treningu (Mellibruda, 1980; Jedliń-
ski 1997; Praszkier, 1983; Cenin, 1993 i inni). To drugie stanowisko wydaje 
się powszechniej reprezentowane w literaturze przedmiotu. Autorki artykułu 
przyjmują, że trening interpersonalny jest specyficzną formą psychologicz-
nego treningu grupowego o charakterze edukacyjnym (trening psychoedu-
kacyjny). Charakteryzuje się: brakiem ustrukturalizowania i nie ingerowa-
niem w naturalny, spontaniczny proces grupowy oraz realizuje jako bardzo 
ważny cel przejęcie przez grupę w stopniu maksymalnym kierowania sobą 
(Jedliński, 1997).
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Mechanizm uczenia się w trakcie treningu interpersonalnego ma taką właści-
wość, że rozwój grupy i indywidualne uczenie się są wzajemnie zależne. Natural-
ny proces przemiany grupy może być przyspieszony i jest przyspieszany w gru-
pie treningowej wtedy, gdy członkowie potrafią lepiej orientować się w tym, co 
się dzieje w grupie, w nich samych, jeśli potrafią lepiej porozumiewać się itd. 
Każdy nowy kryzys lub konflikt, przed jakim staje grupa, może się stać, a w trak-
cie treningu zwykle staje się, okazją do uczenia się czegoś nowego, do dosko-
nalenia nabytych umiejętności. Doskonalenie umiejętności jednostek prowadzi 
do dalszego rozwoju grupy. Osobą, która świadomie pomaga w rozwoju grupy, 
w uczeniu się, w ogólnym rozwoju osobistym, jest trener (Doroszewicz, Zwoliń-
ski, 1980).

Uczenie się w oparciu o osobiste doświadczenie, choć charakterystyczne dla 
treningu interpersonalnego, nie jest specyficzne tylko dla niego. Uczeniu się 
w grupie treningowej specyficzny charakter nadają czynniki związane z proce-
sami rozwoju małej grupy i ze specyficzną organizacją warunków uczenia się. 
L.P. Bradford (1964, za: Doroszewicz, Zwoliński, 1980) wyodrębnia osiem takich 
czynników:
1. Niejasność sytuacji.
2. Trudności w określeniu swojej tożsamości.
3. Zaangażowanie w działalność grupy.
4. Współpraca i uczenie się od innych.
5. Motywacja do uczenia.
6. Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i informacje zwrotne.
7. Rozwój grupy.
8. Interwencje trenera.

Nieustrukturalizowany i często odbiegający od oczekiwań początek zajęć (nie-
jasna i nieprzewidywalna sytuacja – czynnik 1) powoduje, że członkowie grupy 
zaczynają określać swoją tożsamość i pozycję w grupie (czynnik 2). Najczęściej 
ambiwalentny stosunek do uczenia się wynika z lęku przed zbyt zagrażającą zmia-
ną. Każda sytuacja uczenia potencjalnie zagraża naszej percepcji siebie, naszej 
potrzebie odnoszenia sukcesu itd. W grupie treningowej niejasność i nieprzewi-
dywalność sytuacji jest znacznie większa niż w innych, tradycyjnych sytuacjach 
edukacyjnych. Dlatego problem określenia własnego miejsca w grupie jest dla 
uczestnika treningu niezwykle ważny. Uczenie się podczas treningu jest w dużej 
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mierze związane z próbą określania tego miejsca. Poszukując swojego miejsca 
w grupie jednostka stopniowo zdobywa wgląd w siebie, w innych, w grupę oraz 
w sam proces uczenia się i rozwoju. Rola pozostałych członków grupy w uczeniu 
się jednostki jest znacznie większa niż w tradycyjnych formach (czynnik 4). Po-
czątkowo głównym źródłem motywacji do uczenia się jest poszukiwanie swojej 
tożsamości w grupie, potem zainteresowanie przetrwaniem grupy (czynnik 3), 
a w końcu – pragnienie indywidualnego rozwoju i udzielania innym pomocy w ich 
rozwoju (czynnik 5). Na pewnym stadium rozwoju grupa tworzy lub akceptuje 
normy zachęcające do eksperymentowania z nowymi zachowaniami i do otwar-
tego udzielania informacji zwrotnych (czynnik 6 i 7).

To, w jakim stopniu trener jest członkiem czy przywódcą, czy pracuje emo-
cjonalnie czy intelektualnie itp., zależy od szkoły treningowej, celów specyficz-
nej formy treningu, a po części od osobistych preferencji i możliwości trenera. 
W przeciwieństwie do tradycyjnego nauczyciela jest empatyczny, nieoceniający, 
koncentruje się na klasyfikacji uzyskanych doświadczeń i jest raczej niedyrek-
tywny. W przeciwieństwie do nauczyciela w zasadzie nie wydaje poleceń a jedy-
nie proponuje.

I. Yalom (2006), w oparciu o badania efektywności oddziaływań grup doświad-
czeniowych, prowadzonych wg różnych koncepcji teoretycznych (np. Gestalt, 
opartych na Analizie Transakcyjnej, klasycznych grup spotkaniowych, tradycyj-
nych grup T, opartych o psychodramę, itd.), stwierdził, że nie jest istotna podsta-
wa teoretyczna, na której opiera się prowadzący grupę, ale znaczenie ma realizo-
wanie przez niego czterech uniwersalnych funkcji:

• pobudzania emocjonalnego (prowokowanie, konfrontowanie, modelowanie 
podejmowanie ryzyka i otwierania się);

• troszczenia się (wspieranie, okazywanie życzliwości, udzielanie pozytyw-
nych informacji zwrotnych, zapewnienie ochrony, wyrażanie serdeczności, 
akceptacji, okazywanie zainteresowania);

• atrybucji znaczeń (precyzowanie, interpretowanie, zapewnianie ram po-
znawczych dla zmiany, przekładanie emocji na słowa);

• funkcji wykonawczej (ustalanie reguł, norm, reguł, celów, zarządzanie cza-
sem, nadawanie tempa, proponowanie procedur).

Umiejętność realizowania powyższych funkcji przez osobę prowadzącą grupę 
okazała się mieć największy związek z uzyskiwanymi efektami:
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• im wyższy poziom troszczenia się i im wyższy poziom atrybucji znaczeń,
• oraz tzw. złoty środek w przypadku pobudzania emocjonalnego i funkcji 

wykonawczej (tzn. ani zbyt mało, ani zbyt dużo tego typu zachowań), to sku-
teczność trenera i efekty pracy z grupą okazują się większe.

Autorki przyjmują, jako najbardziej ogólne i nadrzędne określenie psycholo-
giczny trening grupowy, w którym wyróżniają specyficzne formy treningów 
psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych.

Trening psychoedukacyjny a trening psychoterapeutyczny

Kolejny problem pojawia się na poziomie rozróżniania psychoedukacji, psy-
choprofilaktyki i psychoterapii. W każdym z tych obszarów wykorzystuje się 
metody treningu grupowego.

Psychoterapeutyczny trening grupowy to trening o silnym nachyleniu in-
trapsychicznym, którego celem jest leczenie osób, którym deficyty osobiste 
przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. „Różni się on od psychoterapii 
grupowej tym, że stanowi ograniczoną w czasie, zamkniętą całość, w wyniku któ-
rej nie ma możliwości kontynuowania terapii w systemie indywidualnym bądź 
poprzez przedłużenie trwania grupy. Moment końcowy przebiegu pracy korek-
cyjnej poszczególnych uczestników powinien więc wypadać – niezależnie od ro-
dzaju i głębokości problemów – w tym samym momencie, mianowicie ostatniego 
dnia treningu” (Praszkier, Tryjarska, 1981: 344).

Oddziaływania psychoprofilaktyczne to profilaktyka, w której istotą jest ucze-
nie praktycznych umiejętności w radzeniu sobie z czynnikami zagrażającymi 
(Mellibruda, 1997).
Trening psychoedukacyjny to trening, którego nadrzędnym celem jest wspiera-
nie rozwoju poprzez pogłębianie samoświadomości oraz poszerzanie kompe-
tencji osobistych i społecznych.

Trening interpersonalny i trening umiejętności społecznych, trening asertyw-
ności, twórczości itd. mieszczą się w obszarze treningów psychoedukacyjnych. 
Treningi psychoedukacyjne wykorzystuje się również w szkoleniach zawodo-
wych, w których rozwijanie określonych kompetencji ściśle związane jest z reali-
zacją roli zawodowej.
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Tabela 1. Porównanie treningu psychoedukacyjnego i psychoterapii grupowej

Trening psychoedukacyjny Trening psychoterapeutyczny

Podobieństwa:
• spotykanie się małej grupy ludzi,
• dość wysoka otwartość w kontaktach,
• korzystanie z pomocy osoby z przygotowaniem psychologicznym,
• doświadczanie intensywnych stanów emocjonalnych oraz rozmawianie 

o nich.

Różnice:
• uczestnicy

• to osoby względnie dobrze 
radzące sobie w życiu zawodowym 
i osobistym,

• chcą ulepszenia posiadanych 
umiejętności i nauczenia się 
czegoś nowego

• określają się jako niezdolni do 
zadawalającego radzenia sobie 
z osobistymi problemami,

• deklarują potrzebę pomocy

• osoba prowadząca

• trener postrzegany jako osoba 
wspomagająca proces uczenia, 
rozwoju a nie udzielająca pomocy

• terapeuta ma większe znaczenie 
dla grupy,

• wymagane jest specyficzne 
przygotowanie kliniczne 
i psychoterapeutyczne

• cel i dominujące obszary zainteresowań

• rozwój, przyrost kompetencji,
• koncentracja na aktualnych 

zachowaniach i sytuacjach w grupie

• pomoc w chorobie, cierpieniu, 
zaburzeniu,

• określanie doświadczeń 
i okoliczności związanych 
z występującymi trudnościami 
i zaburzeniami (mechanizmy 
i geneza) – centralne problemy 
osobiste uczestników

• perspektywa czasowa

• koncentracja na teraźniejszości, 
na tym co przeżywam tu i teraz

• koncentracja na przeszłych 
doświadczeniach emocjonalnych

Opracowanie własne – na podstawie: Mellibruda (1980)
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M. Grondas (2000) przestrzega przed konsekwencjami mylenia psychotera-
pii z psychoedukacją. Prowadzi to do szkodliwych nieporozumień związanych 
z przekraczaniem granic, czego skutkiem jest obawa przed nazbyt osobistym 
ujawnieniem się i lęk przed prowadzącymi, których podejrzewa się o chęć mani-
pulacji lub inwazji.

Trening a warsztat

Wykorzystywanie treningu grupowego w różnych obszarach prowadziło do 
modyfikowania i dostosowywania klasycznej formy treningowej do specyficz-
nych potrzeb określonych sytuacji szkoleniowych. Powszechność stosowania tej 
formy pracy doprowadziła do jej uproszczeń (np. forma warsztatowa), a często 
spłycenia. Praca treningowa przestała być domeną psychologów – treningi pro-
wadzone są przez przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Próby wykorzystania treningu psychologicznego w ramach kształcenia np. aka-
demickiego czy szkoleniach biznesowych lub korporacyjnych, napotykają na za-
sadnicze ograniczenia.

W obu przypadkach nie jest realizowana zasada dobrowolności, a grupa osób 
uczestniczących nie jest dobierana losowo i nie zapewnia społecznej anonimo-
wości.

Niejednoznaczna jest też rola trenera. W pierwszym przypadku jest on jedno-
cześnie nauczycielem, relacja jest niesymetryczna i związana najczęściej z ko-
niecznością oceny zaliczającej zajęcia.

W drugim przypadku trener jest w niejasnych, a często konfliktowych relacjach 
pomiędzy klientem – zleceniodawcą a uczestnikiem, co może oznaczać realizo-
wanie celów pracodawcy i tym samym przedmiotowe traktowanie uczestników 
szkoleń.

W miejsce treningu coraz częściej wykorzystywana jest w szkoleniach nauczy-
cieli oraz jako nowa propozycja edukacyjna (na każdym poziomie szkolnictwa – 
podstawowym, średnim oraz na studiach wyższych), a także w szkoleniach zawo-
dowych – forma warsztatowa.

Warsztat psychologiczny – dotyczy zasobów i umiejętności. Jest formą ukie-
runkowaną na poznawanie umiejętności i porządkowanie uświadamianych treści. 
Nie obejmuje prac mających charakter penetracji w głąb osobistych przeżyć, 
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nie zapewnia bezpośredniej asymilacji doświadczenia (Kopeczek, 1997). Warszta-
ty to spotkania krótsze, w większym stopniu ustrukturalizowane, zakładają 
większą dyrektywność prowadzącego, bardziej odpowiadają kształceniu umie-
jętności zawodowych. Pozwalają na pracę w większych grupach np. 20–30-oso-
bowych. Temat warsztatu jest precyzyjnie określony, a jego struktura powinna 
odwoływać się do kolejnych etapów uczenia się nowych zachowań lub umiejętno-
ści (Grondas 2000):
I. Zgłaszanie oczekiwań w związku z tematem warsztatów, wymiana dotychcza-

sowych doświadczeń.
II. Wprowadzenie nowych elementów wiedzy i doświadczenia; ocena na ile mogą 

one wpłynąć na naszą praktykę, wypracowanie decyzji dotyczących dalszego 
ćwiczenia.
Etap I i II zakłada zrealizowanie kolejno po sobie następujących kroków (Woj-

ciechowski, 1997):
• Krok pierwszy: autodiagnoza – sprawdzanie własnych możliwości lub umie-

jętności w zakresie przedmiotu warsztatu. W diagnozie wykorzystywane są 
takie techniki jak samoopis, rozmowa czy odgrywanie scenek. Celem auto-
diagnozy jest określenie charakterystycznego stylu działania uczestnika, ze 
wskazaniem mocnych i słabych stron jego funkcjonowania w określonych 
sytuacjach.

• Krok drugi: określenie kierunków rozwoju – odbywa się ono na podstawie 
uzyskanego materiału w autodiagnozie.

III. Ćwiczenie nowych zachowań i procedur.
IV. Udzielenie informacji zwrotnych.
V. Planowanie, określenie, jak chcemy i możemy wykorzystać efekty warsztatu.

Można też coraz częściej spotkać się z krotką formą warsztatu, tzw. warszta-
tami edukacyjnymi, gdzie z podanych faz realizowane są tylko dwie pierwsze 
(Grondas 2000), a autodiagnoza i określenie kierunków rozwoju jest bardzo ogól-
ne i powierzchowne oraz podporządkowane realizowanemu celowi, jakim jest 
przedstawienie i przedyskutowanie w grupie jakiegoś problemu.

Formy warsztatowe są najczęściej oferowane przez firmy szkoleniowe, kierujące 
swoją ofertę przede wszystkim bezpośrednio do pracodawców, ponieważ pozwala-
ją na korzystanie z atrakcyjnych, opartych na aktywności uczestników technik, przy 
jednoczesnym realizowaniu konkretnego celu zleceniodawcy (tzn. pracodawcy).
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Wnioski

Postrzeganie jednostki jako autonomicznej i twórczej, posiadającej nieograni-
czone możliwości rozwoju na każdym etapie życia człowieka, pozwoliło odkryć 
dla edukacji zupełnie nowe obszary (por. Kubacka-Jasiecka, 2000; Kędzierska, 
Znajmiecka-Sikora, 2004). Stworzyło to ogromne możliwości w formułowaniu, 
konstruowaniu i przygotowywaniu nowych propozycji.

Przedstawiona analiza jest próbą zebrania i usystematyzowania, w oparciu 
o aktualną literaturę, wiedzy dotyczącej aktywnych form pracy z grupą, wyko-
rzystywanych na gruncie psychologii, pedagogiki i innych oddziaływań edukacyj-
nych. Taka systematyzacja wydaje się być potrzebna ze wzglądu na coraz większą 
różnorodność, zarówno proponowanych form, jak i realizowanych celów, oraz 
kompetencji i roli osoby prowadzącej.

Byłoby ciekawe i użyteczne przeprowadzenie analizy i porównań przedstawio-
nych w artykule, najbardziej podstawowych i klasycznych form pracy grupowej, 
do innych – nowatorskich form edukacji, inspirowanych tradycyjnymi metodami 
pracy grupowej albo powstających równolegle lub niezależnie od ich.

Z punktu widzenia jednostki istotne wydaje się, aby przy podejmowaniu de-
cyzji o rozwijaniu własnych kompetencji osobistych mieć świadomość różnic 
pomiędzy szkoleniem odbywającym się w zakładzie pracy lub realizowanym na 
zlecenie pracodawcy a treningiem psychologicznym. Głównym celem treningu 
psychologicznego, prowadzonego przez profesjonalnie przygotowanych psycho-
logów trenerów, jest poszerzanie samoświadomości, a podstawowym założe-
niem jest pełna autonomia i podmiotowość uczestników, co oznacza, że kierunki 
i tempo rozwoju wyznacza w pełni sama jednostka.

Zakład pracy oczekuje od pracownika identyfikacji związanej najczęściej z pew-
ną formą zależności. Z perspektywy jednostki istotne jest utrzymanie równowagi 
między autonomią i poczuciem niezależności zawodowej a identyfikacją z firmą, 
w której pracuje. Zachowanie równowagi pozwala z jednej strony na świadomość 
własnych potrzeb i indywidualnego kierunku samorealizacji, z drugiej nie wy-
klucza identyfikacji z firmą, ale w formie dojrzałej, nie polegającej na poczuciu 
zależności, często przybierającego postać rezygnacji z siebie.
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Efektywność szkoleń zawodowych i psychoedukacyjnych. 
Problemy metodologiczne i stan badań

Streszczenie
Aktualnie na rynku istnieje bardzo szeroka oferta szkoleniowa zarówno dla 
przedsiębiorstw, jak i indywidualnych klientów. Istniejąca różnorodność 
z jednej strony pozwala znaleźć ofertę dostosowaną do indywidualnych po-
trzeb, z drugiej zaś może prowadzić do zakłopotania i trudności w podjęciu 
adekwatnej decyzji. Dlatego też wydaje się istotne prezentowanie – obok 
oferty – również i rezultatów opartych na dowodach empirycznych. Arty-
kuł przedstawia teoretyczne aspekty dotyczące oceny procesu efektywności 
szkoleń wraz z ich empiryczną egzemplifikacją. Dokonano porównawczej 
analizy wybranych publikacji prezentujących wyniki badań nad efektyw-
nością prowadzonych oddziaływań, uwzględniając podobieństwa i różnice 
w obszarze psychoedukacji i szkoleń zawodowych.
Słowa kluczowe
proces szkolenia, metody oceny efektywności szkoleń, efekty szkoleń
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The effectiveness of vocational and psychoeducational trainings. 
Methodological problems and the current state of research.
Abstract
Currently the market is a very wide variety of training programs for both busi-
ness and individual customers. The existing diversity on one hand lets one find 
an offer adjusted to individual needs, on the other hand – can lead to confu-
sion and difficulties in making adequate decisions. Therefore, it seems impor-
tant to present both: an offer and the results based on empirical evidence. The 
article presents some theoretical aspects of the assessment of the effective-
ness process of trainings with their empirical exemplification. There has been 
a comparative analysis of the selected publications presenting the results of 
the research. It was meant to measure the effectiveness of interactions, taking 
into account the similarities and differences in the area of psychological and 
vocational trainings.
Key words
training process, methods of assessing the effectiveness of trainings, the effects 
of trainings

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach szkolenie traktowane jest jako inwestycja zarówno 
przez firmy kupujące szkolenia dla własnych pracowników, jak i przez indywidu-
alnych klientów, decydujących się korzystać z szerokiej oferty rozwoju kwalifika-
cji i kompetencji oraz wsparcia psychologicznego. Dlatego tak ważna jest możli-
wość oceniania ich pod kątem efektywności.

W przypadku szkoleń biznesowych taka ocena powinna obejmować możliwość 
stwierdzenia:

• czy zostały osiągnięte określone przez zleceniodawcę cele,
• czy pracownicy poszerzyli swój potencjał kwalifikacyjny,
• czy osiągnięte zmiany wpłynęły pozytywnie na efektywność firmy.
Możliwość takiej oceny pozwala zakończyć pełen cykl szkoleniowy oraz daje 

wskazówki co do przyszłych posunięć w systemie doskonalenia zawodowego 
w przedsiębiorstwie i jest bardzo istotnym, ciągle jednakże jeszcze lekceważo-
nym składnikiem systematycznego modelu szkolenia (Kundasz, 2006). O efektach 
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szkolenia powinni być informowani również indywidualni klienci, którzy sami 
decydują się na korzystanie z oferty edukacyjnej i szkoleniowej, w tym – w obsza-
rze szeroko pojętych usług psychologicznych i psychoedukacyjnych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych aspektów 
dotyczących ostatniego etapu procesu szkoleń i doskonalenia – oceny efektyw-
ności szkolenia wraz z ich empiryczną egzemplifikacją. Autorki dokonały analizy 
porównawczej wybranych publikacji pod kątem badań nad efektywnością pro-
wadzonych oddziaływań, uwzględniając podobieństwa i różnice w obszarze psy-
choedukacji i szkoleń zawodowych.

Proces szkolenia

Terminem szkolenie określamy wiele różnorodnych działań i form podnosze-
nia wiedzy i kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności w bardzo różnych obsza-
rach. Najczęściej chodzi o rozwijanie umiejętności u osób dorosłych, zwłaszcza 
o podnoszenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub umożliwiają-
cych podjęcie nowego zajęcia (Łaguna, 2008).

Michael Amstrong (2001: 448) przytacza definicję szkoleń rekomendowaną 
przez Manpower Services Commission, zgodnie z którą szkolenie to „zaplano-
wany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności poprzez uczenie się 
i osiąganie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań. Jego celem 
jest rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne i przyszłe po-
trzeby personalne organizacji”.

Nieco szerzej proces szkolenia definiują Harre i Lamb (1988: 640), wskazując, 
iż szkolenie jest formą aktywności zaprojektowaną w celu wzbogacania wiedzy, 
umiejętności czy zdolności uczestników lub w celu zmiany ich postaw i zachowań 
społecznych w jakimś określonym kierunku. Autorki niniejszego opracowania 
przyjmują tę definicję szkolenia, gdyż – w zależności od potrzeb – interesy jed-
nostki, jak i organizacji mogą być traktowane równorzędnie.

Na proces szkolenia, traktowanego jako zorganizowana, zamknięta całość, po-
winno się składać, w zależności od przyjętego modelu szkolenia, kilka etapów 
zapewniających racjonalność podejmowanych działań.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z kilkoma modelami procesu szko-
lenia i doskonalenia zawodowego:
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• model organizacji uczącej się,
• model rozwoju,
• model konsultacyjny,
• model planowy,
• model systematyczny.
Dwa pierwsze z wymienionych modeli uznają procesy szkolenia i doskonalenia 

zawodowego za najważniejszy obszar zarządzania zasobami ludzkimi, zaspoka-
jający potrzeby przedsiębiorstwa w długim okresie.

Cztery kolejne modele sytuują szkolenie jako ograniczony do pewnego wycinka 
czasu, wyodrębniony obszar działalności organizacji.

Ostatni z wymienionych w tej grupie – model systematyczny – jest najczęściej 
opisywany w literaturze przedmiotu. Szkolenie w tym ujęciu traktowane jest jako 
ustrukturalizowane, zdyscyplinowane działanie składające się z sekwencji kolej-
nych etapów:

• identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
• opracowanie planu i programu szkoleń,
• realizacja szkolenia,
• ocena efektywności szkolenia (por. Gryffin, 2004; Łaguna, 2004; Kunasz, 2006).
Biorąc pod uwagę to, kto zamawia szkolenie i dla kogo jest ono projektowane, 

można wyróżnić dwa podstawowe typy szkoleń: otwarte i zamknięte (por. Łagu-
na 2004; Łaguna, Fortuna, 2009).

Szkolenia zamknięte, często nazwane „szytymi na miarę” – to szkolenia projek-
towane na potrzeby konkretnej firmy, przeznaczone wyłącznie dla jej pracowników. 
O potrzebie takiego szkolenia decyduje kierownictwo firmy – kurs ma służyć pod-
niesieniu efektywności funkcjonowania w precyzyjnie określonym obszarze. Z per-
spektywy organizacji celem szkolenia nie jest nauczenie czegoś pracowników, ale 
spowodowanie, by efektywniej pracowali dla firmy (Łaguna, 2004). Ponadto w tego 
typu szkoleniach niespełniona jest zasada dobrowolności, gdyż udział w szkoleniu 
jest obligatoryjny, a uczestnicy często pozostają w relacjach zależności.

Szkolenia otwarte organizowane są przez niezależną firmę szkoleniową ogła-
szającą nabór na konkretne szkolenie. Osoby zainteresowane mogą się na nie 
zgłaszać i – jeśli spełnią określone wymagania – wziąć w nim udział. Decyzja 
o uczestnictwie należy najczęściej do samej osoby zainteresowanej i to ona zwy-
kle pokrywa koszty kursu. Zrekrutowana grupa jest bardzo różnorodna zarówno 
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pod kątem celów, jak i doświadczeń, motywacji, jak również wiedzy i umiejętno-
ści, wykształcenia i posiadanego statusu. W grupie szkoleń otwartych mieszczą 
się wszelkiego rodzaju treningi i warsztaty psychologiczne.

Warto pamiętać, że proces szkolenia wygląda inaczej na każdym etapie szkole-
nia w zależności od jego rodzaju. W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe różni-
ce związane z procesem szkolenia.

Tabela 1. Porównanie procesu szkolenia w zależności od jego rodzaju

Szkolenie zamknięte Szkolenie otwarte  
– treningi psychoedukcyjne

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

• rozpoczyna się na długo przed 
samym szkoleniem, zaangażowani 
w jej przeprowadzenie są 
pracodawcy, kierownictwo 
poszczególnych działów, HR i dział 
szkoleń oraz firma szkoleniowa

• uczestnik zapisuje się na konkretne 
szkolenie, jednak analiza potrzeb 
szkoleniowych rozpoczyna 
się dopiero na szkoleniu – tu 
prowadzący próbuje zidentyfikować 
potrzeby uczestników, bada ich 
motywację 

Opracowanie planu i programu szkolenia

• plan szkolenia jest dostosowany 
do celów organizacji, uwzględnia 
stosowane w organizacji 
procedury oraz posiadaną przez 
pracowników wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie 

• plan i program szkolenia jest 
tworzony na poziomie ogólnym, 
gdzie zakłada się pracę od podstaw 
w danym temacie, ponieważ nie 
wiadomo, z jakich osób będzie 
rekrutowała się grupa

Realizacja szkolenia

• uczestnicy się znają – prowadzący 
kładzie mniejszy nacisk na 
integrację

• cele szkolenia są określone 
i podporządkowane celom 
organizacji – prowadzący 
koncentruje się przede wszystkim 
na realizacji celów szkolenia, które 
wynikają z celów organizacji

• ponieważ uczestnicy się nie znają, 
prowadzący powinien zadbać 
o prawidłowe zintegrowanie 
grupy oraz zidentyfikowanie 
motywacji, celów i doświadczeń 
w analizowanych zakresie 
poszczególnych członków grupy

• program szkolenia może być 
modyfikowany w czasie szkolenia – 
prowadzący na bieżąco uwzględnia 
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Szkolenie zamknięte Szkolenie otwarte  
– treningi psychoedukcyjne

cele poszczególnych uczestników, 
dostosowuje działania do 
aktywności możliwości uczestników

• prowadzący stara się realizować 
podczas szkolenia indywidualne 
cele uczestników

Ocena efektywności szkolenia

• celem analizy efektywności 
szkolenia jest przede wszystkim 
odpowiedź na pytanie, czy 
poniesione nakłady mają 
odzwierciedlenie w realizacji celów 
organizacji oraz w zysku firmy;

• istnieje punkt odniesienia dla całej 
grupy np. zidentyfikowany problem 
przed szkoleniem charakterystyczny 
dla całej grupy czy organizacji

• istotna jest ocena jakościowa 
dokonana przez indywidualnego 
uczestnika (to on ma odpowiedzieć 
na pytanie: czy i co osiągnąłem 
poprzez uczestnictwo w tym 
szkoleniu), zmiany mogą być 
zindywidualizowane, mieć charakter 
specyficzny dla jednostki – nie 
zostaje ustalony wspólny punkt 
odniesienia co do rodzaju i wielkości 
zmian;

• w analizie efektów treningu bardzo 
istotna jest perspektywa czasowa 
(zmiany tuż po zakończeniu 
treningu mogą mieć charakter 
czasowej dezintegracji, a dopiero 
po upływie określonego czasu 
jednostka może osiągnąć integrację 
na wyższym poziomie)

• z punktu widzenia firmy 
szkoleniowej istotna jest 
subiektywna ocena uczestnika 
szkolenia

Źródło: opracowanie własne

W dalszej analizie autorki używają nazwy szkolenia zawodowe, dla zamknię-
tych form szkoleniowych, obejmujących zarówno umiejętności twarde, jaki 
i umiejętności miękkie, i wykorzystujących elementy warsztatów psychoeduka-
cyjnych, w których jednak, ze względu na warunki ich realizacji (patrz tab. 1), 
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proces rozwijania umiejętności psychospołecznych nie przebiega w pełni tak jak 
w klasycznych, otwartych oddziaływaniach psychoedukacyjnych.

Analiza efektów szkoleń zawodowych

Perspektywa metodologiczna

Ocenę efektywności szkolenia można zdefiniować jako systemowe groma-
dzenie informacji i formułowanie sądu wartościującego o wszystkich elementach 
systemu szkolenia pracowników (Piechnik-Kurdziel, 2000). Efektywność szkoleń 
możemy analizować uwzględniając perspektywę ilościową i jakościową. W za-
leżności od potrzeb oraz przyjętej perspektywy możemy stosować określone 
strategie analizy efektów szkolenia. Nie mniej jednak należy pamiętać o tym, aby 
zastosowana metoda oceny szkolenia była poprawna metodologicznie oraz po-
zwalała na weryfikację celów szkolenia.

Środki przeznaczone na szkolenie stanowią zarówno dla przedsiębiorstwa, jak 
i indywidualnego klienta inwestycję. W tym kontekście ocena efektywności szko-
lenia jest bardzo ważna, gdyż pozwala stwierdzić:

• czy i jaka jest skuteczność badanego programu treningowego w osiąganiu 
wyznaczonych celów,

• w jakim stopniu spełnił on oczekiwania klientów, pracowników i przedsię-
biorstwa,

• czy uczestnicy poszerzyli swój potencjał kwalifikacyjny,
• czy dokonany został transfer nowej wiedzy,
• czy w wyniku tego transferu nastąpiły oczekiwane zmiany, które następnie 

wpłynęły pozytywnie na efektywność gospodarowania zasobami przedsię-
biorstwa (Sajkiewicz, 2000).

W efekcie wszystkie podmioty zaangażowane w proces szkolenia otrzymują 
pełną informację zwrotną w postaci odpowiedzi na pytanie, czy prowadzone pro-
gramy szkoleniowe stanowią wyłącznie źródło kosztów, czy też mają charakter 
opłacalnej, długookresowej inwestycji.

W literaturze przedmiotu przedstawiono różne modele prowadzenia oce-
ny efektywności szkoleń. Do najbardziej użytecznych i najczęściej stosowanych 
sposobów ewaluacji realizowanych programów szkoleniowych należy Model 
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D. Kirkpatricka (2001). Analiza efektywności przedsięwzięć szkoleniowych po-
winna być prowadzona na czterech poziomach korzyści:

• poziom reakcji, na którym zbiera się subiektywne opinie i oceny stopnia 
zadowolenia uczestników szkolenia; pomiaru dokonuje się zazwyczaj tuż 
po zakończeniu szkolenia,

• poziom nauczania, na którym za pomocą testów czy innych form spraw-
dzania wiedzy dokonuje się oceny stopnia osiągnięcia celów dydaktycznych 
szkolenia,

• poziom zachowania, na którym określa się wpływ programów szkolenio-
wych na modyfikację zachowań na stanowisku pracy,

• poziom rezultatów, na którym identyfikuje się korzyści osiągane przez 
uczestników szkolenia po jego ukończeniu, uwidoczniające się w wynikach 
funkcjonowania całej organizacji.

Kolejny Model C-I-P-O (Piechnik-Kurdziel, 2000) przedstawia również cztery 
wymiary analizy efektywności szkolenia:

• Kontekst (context) – na tym etapie gromadzone są informacje o bieżącej 
sytuacji na szczeblu organizacji, problemów pracowników oraz nieefektyw-
ności działań i procedur.

• Nakłady (input) – na tym etapie gromadzone są dane niezbędne do pod-
jęcia decyzji o wyborze określonej metody czy formy szkolenia, a także dla 
skalkulowania zwrotu nakładów poniesionych na szkolenie w czasie.

• Proces (process) – na tym etapie gromadzone są opinie i oceny uczestników 
szkolenia dotyczące walorów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia.

• Rezultaty (outcome) – na tym etapie gromadzone są informacje o faktycz-
nych konsekwencjach szkolenia; brane są pod uwagę: rezultaty bezpośred-
nie, pośrednie i długofalowe – kolejne trzy poziomy oceny.

Najprostszym i zarazem najczęściej stosowanym narzędziem w ocenie efektyw-
ności szkolenia jest anonimowa ankieta. Niestety bardzo często ocena efektyw-
ności przedsięwzięcia szkoleniowego sprowadza się jedynie do wykorzystania 
tego instrumentu. Innymi, dodatkowymi źródłami informacji zwrotnej o przebie-
gu szkolenia, mogą być również:

• wywiad z jego uczestnikami,
• test sprawdzający nabyte wiadomości,
• uczestnictwo obserwatora (Szałkowski 2000).



Efektywność szkoleń zawodowych i treningów psychoedukacyjnych. 105

Dla kalkulacji nakładów i efektów prowadzonej akcji szkoleniowej stosuje się 
także inne, bardziej specyficzne narzędzia:

• Zwrot z inwestycji ROI (Return On Investment) (Zgud, Kossowska, 2000) – na 
etapie analizy potrzeb szkoleniowych ustala się związki pomiędzy brakami 
kompetencyjnymi a konkretnymi problemami, które należy w przedsiębior-
stwie rozwiązać. Rozwiązanie problemu związane z wyeliminowaniem luki 
kompetencyjnej stanowi korzyść z przeprowadzonego szkolenia, którą ze-
stawia się z poniesionymi nań nakładami. Wskaźnik ROI informuje, ile zysku 
osiągnął podmiot gospodarujący ze złotówki zainwestowanej w szkolenia.

• Arkusz inwestycji i korzyści – zestawia koszty poniesione na szkolenie 
(np. wynagrodzenia dla prowadzących, wynajem sal) z jego wymiernymi 
i niewymiernymi efektami (np. oszczędność czasu, poprawa produktywno-
ści) (Piechnik-Kurdziel 2000). Tym ostatnim można przypisać wagi wyrażo-
ne w pieniądzu i przeliczyć na korzyści wymierne.

• Analiza kosztów i korzyści na grupie kontrolnej – zasadniczym celem tej 
metody jest porównanie kosztów poniesionych na szkolenie z jego mierzal-
nymi efektami. Analiza może być prowadzona jedynie na grupie pracowni-
ków poddanych szkoleniu. Istnieje także możliwość wprowadzenia grupy 
kontrolnej pracowników, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. Ewentualne 
różnice w zachowaniach zaobserwowanych w obu tych grupach wskazują 
na rezultaty szkolenia (Kuryłowicz-Rodzoch, 1999). Analiza taka będzie 
najbardziej efektywna wtedy, gdy porównywane będą wyniki kilku badań 
prowadzonych w regularnych odstępach czasu. Złożoność i kosztowność 
takiej procedury może zniechęcić potencjalnych beneficjentów, dlatego też 
istnieje również kilka różnych wariantów prowadzenia analiz: jednorazowe 
badanie bezpośrednio po zakończeniu szkolenia, dwukrotne badanie przed 
i po szkoleniu, wielokrotne badanie przed i po szkoleniu w pewnych odstę-
pach czasu.

Przedstawione powyżej metody pomiaru efektywności szkoleń oprócz tego, że 
mają znaczne ograniczenia metodologiczne, sprawdzają się najbardziej w szkole-
niach konkretnych umiejętności zawodowych, trudno je wykorzystywać w ocenie 
efektywności szeroko pojętych treningów psychologicznych, których celem jest 
bardziej ogólna, niespecyficzna zmiana określana rozwojem kompetencji osobi-
stych i społecznych.
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Analiza wyników badań

Analiza literatury przedmiotu oraz opublikowanych doniesień z badań pozwala 
na postawienie tezy, że ostatni etap procesu szkoleniowego, czyli ocena efektyw-
ności szkolenia, sprawia zarówno przedsiębiorstwom, jak i firmom szkolenio-
wym nadal wiele trudności (por. Kunasz, 2006; Janiak, 2001, Danielewicz, 2003).

Z badań przeprowadzonych na zlecenie PARP wynika, że analizę efektywności, 
w oparciu o Model Kirkapticka, na poziomie: reakcji prowadzi 53,9% podmiotów, 
wiedzy – 33%, zachowań – 34,8%, zaś rezultatów – 15% (Danilewicz, 2003).

Kolejne badania nie są już tak optymistyczne. Analiza badań prowadzonych 
przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu wskazuje, iż jedynie 36% badanych podmiotów podejmuje ocenę na po-
ziomie reakcji, 24,3% – wiedzy, 25,4% – zachowań (Jasiński, Janiak-Rejno 2004).

Również badania M. Kunasza (2006) potwierdzają postawioną tezę. Analiza 
wyników badań spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w War-
szawie wskazuje, że:

• wszystkie poziomy oceny procesu szkoleniowego (reakcji, wiedzy, zacho-
wań i rezultatów) uwzględniało jedynie 10,2% badanych podmiotów;

• ocena stopnia przyswojenia wiedzy przez szkolonych dokonywana na po-
ziomie nauczania za pośrednictwem egzaminów (testów wiedzy) po zakoń-
czeniu szkolenia prowadzona była przez 42,9% badanych podmiotów.

• ocena zmian indywidualnych zachowań pracowników (dokonywana przez 
pryzmat wyników pracy po kilku miesiącach od zakończenia szkolenia) na 
poziomie zachowania prowadzona była w prawie połowie przedsiębiorstw 
(49% wskazań). Ten instrument był po ankietach najbardziej rozpowszech-
nioną formą analizy i oceny efektywności prowadzonych przedsięwzięć 
szkoleniowych;

• jedynie co trzecie przedsiębiorstwo (30% wskazań) prowadziło ocenę 
wpływu szkoleń na funkcjonowanie i wyniki całej organizacji (poziom re-
zultatów), zatem na wskaźniki oraz mierniki finansowe patrzyło poprzez 
pryzmat programu szkoleniowego i efektów, które mógł on przynieść. Nie 
jest to korzystne zjawisko, gdyż przełożenie efektów szkolenia na realizację 
celów całej organizacji powinno potwierdzać sens podjętych działań szko-
leniowych.
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• 4,1% badanych przedsiębiorstw nie prowadziła oceny efektywności szko-
leń w ogóle, zaś przedsiębiorstwa, które deklarowały podejmowanie takich 
działań, często nadmiernie je upraszczały, redukując do jednego czy dwóch 
etapów.

W najmniejszym zakresie w badanych przedsiębiorstwach stosowano metodę 
porównawczą, analizującą wyniki pomiaru przed i po szkoleniu.

Podobna sytuacja jest w firmach szkoleniowych. Z raportu Instytutu Zarządza-
nia „Rynek usług szkoleniowych” (2004) wynika, że zaledwie 60% firm szkole-
niowych bada efektywność przeprowadzonych przez siebie kursów, a większość 
korzysta z najprostszych narzędzi – sprawdzając bezpośrednią reakcję na szko-
lenie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż samo określenie „badanie efektywności szkolenia” 
nastręcza respondentom wiele trudności. Z badań ankietowych przeprowadzo-
nych na grupie 57 respondentów z 8 przedsiębiorstw z Dolnego Śląska wynika, że 
dla większości ankietowanych określenie „badanie efektywności szkolenia” było 
niejednoznaczne i utożsamiane zazwyczaj tylko z przeprowadzeniem ankiet po 
zakończeniu szkolenia.

Na pytanie: „Czy firma bada efektywność szkoleń wśród pracowników”:
• jedynie 31,5% ankietowanych odpowiedziało twierdząco,
• 38,5% respondentów złożyło przeciwną deklarację,
• 17,5% nie było pewnych, czy takie działania są prowadzone, a 12,5% 

wstrzymało się od odpowiedzi (Janiak 2001).
W innych badaniach prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Pra-

cą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu blisko 1/3 respondentów uznała, że 
nie wie, czy w ogóle problemem tym ktoś się w organizacji zajmuje (Janiak-Rej-
no 2004). Z kolei z badań przeprowadzonych na zlecenie PARP wynika, iż oceny 
efektywności szkoleń nie prowadzi 25% badanych firm (Danilewicz 2003).

Jak widać z przytoczonych wyników badań, etap analizy efektów szkoleń 
jest wykorzystywany zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i firmy szkoleniowe 
w sposób bardzo ograniczony.
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Analiza efektów treningów psychoedukacyjnych

Mechanizm uczenia w sytuacji treningu psychoedukacyjnego, w kontekście 
możliwości badania efektywności podejmowanych oddziaływań

Trening psychologiczny, w tym trening umiejętności społecznych, jest metodą 
doskonalenia stosunków międzyludzkich i pobudzania wszechstronnego rozwoju 
osobowości. Jego celem jest wzrost samoświadomości i odpowiedzialności za wła-
sny rozwój i indywidualne wybory życiowe uczestników. W zakresie stosunków 
interpersonalnych zadaniem treningów i warsztatów jest poprawa komunikacji 
między ludźmi, ułatwienie nawiązywania równorzędnych relacji społecznych, 
opartych na wzajemnym zaufaniu, uczciwości i lojalności (Zaborowski, 1997).

W kontekście tak postawionych celów nie dziwi fakt, iż badania nad efektami 
stosowania metod aktywnych, a w szczególności treningów i warsztatów psy-
chologicznych, nastręczają wiele trudności metodologicznych. Problem stanowi 
między innymi dobór trafnych wskaźników efektów oraz adekwatnych metod 
badawczych. Poza tym, w związku ze złożonością sytuacji treningowej, specyficz-
ną rolą trenera i różnymi czynnikami wpływającymi na samopoczucie uczestni-
ków w czasie treningów i po nich, trudno jest ustalić ściśle siłę ich oddziaływania 
i kontrolować wszystkie zmienne (Shaughnessy, Zechmeister, 2002; Znajmiecka-
-Sikora, 2005; Yalom, 2006).

Metody aktywne, jak sama nazwa wskazuje, korzystając z aktywności jednostki 
w równym stopniu stymulują rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecz-
nej. Trener jest osobą wspierającą, akcent położony jest na wzajemną współ-
pracę, a zawarty kontrakt, ustalone i respektowane zasady stwarzają poczucie 
bezpieczeństwa i akceptacji. Akcent położony jest na jednostkę i jej rozwój (por. 
Ledzińska, 1996; Łaguna, 1996b; Kędzierska, Moser, 2002; Kędzierska, Znajmiec-
ka-Sikora, 2003; Znajmiecka-Sikora, 2005).

Podstawą metod aktywnych jest uczenie się przez doświadczenie. Uczenie 
się, rozumiane jako możliwość indywidualnego rozwoju i zmiany, stanowi jeden 
z najważniejszych „mechanizmów” umożliwiających plastyczne zachowanie, tak 
ważne w dobie szybkiego „starzenia się” kompetencji i kwalifikacji.

Uczenie się w sytuacji treningu psychologicznego jest procesem związanym 
z doświadczaniem „tu i teraz”, wewnętrznym przeżyciem, uruchamiającym 
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zarówno emocje, jak i refleksję poznawczą w oparciu o informacje zwrotne. Daje 
to możliwość zmiany zarówno w zakresie wiedzy o sobie oraz ważnych postaw, 
jak i możliwość przekształcania systemu wiedzy ogólnej, a w konsekwencji zwięk-
sza repertuar możliwych zachowań i możliwości świadomej kontroli.

Wspieranie rozwoju podczas treningów psychologicznych i warsztatów odby-
wa się poprzez umożliwienie doświadczania, wzbudzania aktywności i ukierun-
kowanie refleksji i samoobserwacji, co w efekcie zwiększa możliwości samopo-
znania podmiotu. Struktura treningu psychologicznego umożliwia różnorodność 
doświadczeń, a sposób realizowania – budowanie relacji, wsparcie, akceptacja, 
poczucie bezpieczeństwa – pozwala jednostce na aktywne uczestnictwo i ekspe-
rymentowanie. Trening jest wyzwaniem: „podejmij ryzyko”, a sytuacja treningu 
poprzez stworzenie optymalnych warunków pozwala na podjęcie tego wyzwania. 
Trening psychologiczny pozwala na wykorzystanie relacji z innymi ludźmi, nie 
w celu podporządkowywania jednostki czy narzucania jej zasad, wiedzy, norm, 
rozwiązań, ale w celu odkrywania przez nią podmiotowej autonomii. Wykorzystu-
jąc relacje w grupie oraz nowy model nauczyciela trenera, można przywołać at-
mosferę relacji mistrz – uczeń, w której uczeń i nauczyciel wzajemnie się inspirują 

Rysunek 1. Propozycja modelu stymulowania rozwoju podczas treningów 
psychologicznych.

Źródło: Znajmiecka-Sikora, M. (2005). Wspieranie rozwoju obrazu siebie w okresie 
adolescencji. Badania efektywności zajęć warsztatowo-treningowych o charakterze 
psychoedukacyjnym. Niepublikowana rozprawa doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski.
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i uczą, wspomagając swój rozwój. Grupa daje możliwość doświadczania i weryfi-
kowania w praktyce (poprzez informacje zwrotne), indywidualnych poszukiwań, 
wyobrażeń, przekonań, zachowań (por. Kędzierska, Moser, 2002; Znajmiecka-Si-
kora, 2005).

Tak rozumiana sytuacja edukacyjna wydaje się być optymalna dla wzrostu po-
zytywnego obrazu siebie oraz lepszego przystosowania psychologicznego (Ro-
gers, 1959) (por. rys 1).

Odkrycie siebie, zrozumienie, samorealizacja możliwości są fazami rozwojowy-
mi prowadzącymi do poziomu wyższej integracji (Dąbrowski, 1983). Ponadto sto-
sowanie metod aktywnych pozwala na rozwój zasobów osobistych takich jak: mo-
tywacja – cele i wartości, wiara w siebie, asertywność, ekstrawersja, umiejętności 
społeczne, samokrytycyzm, realizm, wytrwałość, trwałość emocji i motywów, ak-
tywność, łatwość działania, nastawienie praktyczne, zdolności twórcze, kreatyw-
ność, mała reaktywność, odporność na stres (Adamiec, Kożusznik, 2000, 2001).

Wybrane aspekty metodologiczne

Przedstawiony powyżej model rozwoju jednostki podczas uczestnictwa w tre-
ningu psychologicznym implikuje przyjęcie określonej procedury badawczej, któ-
ra będzie odpowiadała wymogom współczesnej metodologii.

Niewątpliwie możemy w ocenie treningu psychologicznego zastosować meto-
dy jakościowe, takie jak ankieta czy wywiad, polegające na zbieraniu informa-
cji zwrotnych od uczestników treningu w formie odpowiedzi na zadane pytania 
otwarte.

Zaborowski (1997) i Roger (1970) zwracają uwagę na fakt ważności subiek-
tywnej oceny zajęć przez uczestników treningu – „głębsza i ludzka” analiza zmian 
indywidualnych wymaga włączenia do badań samych uczestników, odpierając za-
rzuty, że tego rodzaju badania mają charakter nienaukowy: „Jeśli badania nie są 
tendencyjne, artykułowane i powtarzalne stanowią one naukę i sądzę, że mogli-
byśmy się więcej nauczyć w zakresie wielu ludzkich tajemnic, jeślibyśmy pełniej 
uwzględniali inteligencję i wgląd osób uczestniczących” (Rogers, 1970: 165).

Jak pokazują doświadczenia autorek, badania jakościowe wykorzystywane są 
przede wszystkim przez praktyków i niewątpliwie mają ogromną wartość po-
znawczą – szczególnie w kontekście analizy jednostkowej. Natomiast krytykowane 
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są próby formułowania na ich podstawie uogólnień, stawia im się również zarzu-
ty braku oceny trafności i rzetelności (Silverman, 2008).

Chcąc dokonać pomiaru efektywności podejmowanych oddziaływań w sposób 
umożliwiający generalizację wniosków z badań, możemy zastosować np.:

• model eksperymentalny, z grupą kontrolną, z pomiarem początkowym 
i końcowym zmiennej zależnej,

• model czterogrupowy Salomona,
• model eksperymentalny, z grupą kontrolną, z wielokrotnym pomiarem 

zmiennej zależnej (badania longitudinalne pozwalają na określenie, jak dłu-
go zmiany utrzymują się w czasie) (Brzeziński, 1997).

Treningi i warsztaty psychoedukacyjne realizowane są w warunkach natural-
nych, dlatego w badaniach możliwy jest do zastosowania tylko plan quasi-ekspe-
rymentalny, z grupą eksperymentalną i kontrolną. Przy zastosowaniu takiej me-
tody należy pamiętać o eliminacji zakłóceń trafności zewnętrznej i wewnętrznej 
(por. Brzeziński, 1997), co w sytuacji tak niespecyficznych oddziaływań grupo-
wych jest bardzo trudne.

Analiza wyników badań

W sytuacji oceny efektywności szeroko pojętych oddziaływań psychoeduka-
cyjnych, złożone procedury metodologiczne oraz związane z ich zastosowaniem 
kłopoty z jednej strony skutkują zaniechaniem przez psychologów praktyków 
prowadzenia tego typu analiz i ograniczeniem się jedynie do zbierania informacji 
zwrotnych od uczestników, z drugiej zaś do wyciągania wniosków i ich genera-
lizowania na podstawie błędnych założeń i niepoprawnych procedur metodolo-
gicznych (np. brak grupy kontrolnej, zastosowanie jedynie post testu – porówna-
nie grupy kryterialnej z grupą kontrolną po zakończeniu treningu).

Mimo licznych kontrowersji co do skuteczności oddziaływań (por. Liberman, 
Yalom, Miles, 1973) istnieją badania potwierdzające wpływ uczestnictwa w tre-
ningach i warsztatach psychologicznych na rozwój jednostki (por. Egan 1973; Wit-
tern, Tausch 1979; Barrett-Lennard, Kwaśnik, Wilkinson 1974; Shindi, 1988; In-
sel, Moos, 1972; Gibb 1970; Jasiecki, 1977; Król-Fijewska, 1993; Aronson, 1993, 
Yalom, 2006, Znajmiecka-Sikora, 2005).
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Na podstawie doniesień z badań wiadomo, że trening psychoedukacyjny:
• wywołuje korzystne przekształcenia w zakresie wrażliwości społecznej jed-

nostek; wzrasta również umiejętność przewidywania zachowań i uczuć in-
nych osób, a także poziom empatii (Insel, Moos, 1972);

• zmienia również pastwy społeczne w kierunku otwartości, demokratycz-
ności i partnerstwa. Według Gibba (1970) w analizowanych 22 studiach 
badawczych na ten temat, w 14 wykazano zmiany w tym zakresie, lecz tyl-
ko 6 badań zawiera wiarygodne dane dotyczące trwałości tych zmian. Pod 
wpływem treningu zmniejsza się autorytaryzm i skłonność do kontrolowa-
nia innych. Uczestnicy zmieniają również w pewnym zakresie percepcję in-
nych ludzi w zakresie ich rozumienia i postrzegania korzystnych cech i za-
chowań. Gibb stwierdza, że z 15 badań 5 wykazało takie zmiany.

• pozytywnie oddziałują na postawę wobec innych grup społecznych, etnicz-
nych i narodowościowych. W eksperymencie Irvina Rubina stwierdzono, że 
wśród osób, które przeszły przez trening, wystąpiła zmieszenie uprzedzeń 
etnicznych, zaś u osób nie biorących udziału w treningu uprzedzenia pozo-
stały bez zmian (Aronson, 1993);

• podnosi również umiejętność współdziałania w grupie oraz wywołuje 
zmiany w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i umiejętnościach 
skutecznej komunikacji. Heck stwierdził, że grupa nauczycieli biorących 
udział w treningu wyraźnie lepiej potrafiła wyjaśnić problem dwunastolet-
niemu uczniowi niż nauczyciele nie poddani treningowi. Zmiany pozytywne 
stwierdzono również u nauczycieli biorących udział w treningu w zakresie 
komunikacji (Heck, za: Zaborowski, 1997);

• zwiększa się wyraźnie świadomość własnych emocji; uczestnicy wykazują 
tendencję do zachowań autentycznych oraz do większej samokontroli do-
znań emocjonalnych, uczucia częściej są integrowane z zachowaniem; Liber-
man i inni (1969; 1973; 2006) stwierdzili występowanie zmian w zakresie 
motywacji w kierunku zwiększenia poczucia odpowiedzialności za własny 
rozwój, tendencji do pewnego ryzyka. Wykazali również, że u uczestników 
pojawiają się wybory celów związanych z rozwojem osobistym, zwiększa 
się tendencja do samopoznania i odkrywania siebie (self – exploration);

• wpływa na wzrost samooceny uczestników; pozytywna samoocena jest 
najwyższa po treningu, w miarę upływu czasu, obniża się. Shapiro i Ross 
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stwierdzili, że poprawa samooceny kierowników szkół, którzy przeszli przez 
trening, utrzymywała się około roku (Zaborowski, 1997). W badaniach psy-
chometrycznych, w których posłużono się Skalą samooceny Tennessee 
(TSCS), nie stwierdzono wyraźnych efektów w zmianie samooceny. Smith 
uzasadnia to w następujący sposób: „badania psychometryczne wskazują, 
że chociaż trening rozwija globalną pozytywną akceptację własnej osoby, 
to poczucie to nie jest wykrywalne przez te testy, w których osoby badane 
mają opisywać specyficzne aspekty własnej osoby, szczególnie te aspekty, 
które nie pojawiają się w grupie (Smith, 1975: 601). Według Smitha, sa-
moocena uczestników treningu wykazuje pewną zbieżność z ja – idealnym 
w wyniku treningu, lecz nie stwierdza się tej zbieżności w grupach krócej 
funkcjonujących.

Trening psychologiczny powinien, zgodnie z przypisywanymi mu funkcjami, 
poprawiać psychologiczne funkcjonowanie jednostki, czynić ją bardziej otwartą 
na nowe informacje i doświadczenie, mniej sztywną i nastawioną obronnie. Ba-
dania przeprowadzone w tym zakresie, za pomocą różnych technik (np. Kalifor-
nijskiej Skali Gougha, Skali Dogmatyzmu Rokeacha, Skali Wrightmana dotyczącej 
natury ludzkiej) nie dały jednolitych wyników. Badania operujące globalnymi 
miarami otwartości poznawczej nie przyniosły na ogół pozytywnych danych. 
W badaniach, w których posługiwano się specyficznymi wskaźnikami, otrzymano 
pozytywne rezultaty. Zmiany w strukturze osobowości nie okazały się wszakże 
zbyt trwałe (Zaborowski, 1997).

Z badań polskich nad treningiem psychologicznym na uwagę zasługują bada-
nia Jasieckiego (1977; 1979). Zbadał on wpływ treningu, przeprowadzonego ze 
studentami IV roku psychologii, trwającego trzy miesiące, na formy zachowa-
nia społecznego. Efekty treningu mierzono na podstawie relacji uczestników 
odnośnie do zmian w ich własnym zachowaniu i zachowaniu kolegów (zmiany 
mierzony były za pomocą techniki dyferencjału semantycznego). Badania wy-
kazały, że u uczestników zmniejszyła się rozbieżność między ja – realnym i ja 
– idealnym (większe zmiany wystąpiły w ja – realnym). Zmniejszyła się również 
rozbieżność między tym, jak uczestnicy postrzegają siebie, a jak postrzegają ich 
inni i grupa. Większe zmiany wystąpiły w percepcji jednostki przez grupę niż 
w jej własnej percepcji. Szczególnie uderzające okazały się zmiany w postawach 
uczestników treningu w kierunku nasilenia się postaw prospołecznych, wzrostu  
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atrakcyjności wzajemnej i wzbogacenia wzajemnych stosunków, w których wię-
cej niż przed jego rozpoczęciem było szczerości, zrozumienia, akceptacji i doce-
niana wartości innych. M. Jasiecki podkreśla, że kierunek zmian był pozytywny 
z punktu widzenia autokorekty własnego zachowania społecznego.

Również Malinowska (1977) przeprowadziła w grupie 31 osób, złożonej z per-
sonelu kadry kierowniczej, trening psychologiczny i zbadała jego efekty. W grupie 
eksperymentalnej 52% osób stwierdziło u siebie wzrost umiejętności interper-
sonalnych, 84% zauważyło u siebie zmiany w kierunku większej prospołeczno-
ści, przejawiające się w życzliwości, zaufaniu, wrażliwości na uczucia i potrzeby 
innych ludzi.

Dorszewicz i Zwoliński (1980) przeprowadzili badanie efektywności treningu 
interpersonalnego przeprowadzonego dla wykładowców psychologii na kursach 
i studiach przedmiotowo-metodycznych, zorganizowanego przez Instytut Kształ-
cenia Nauczycieli. Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych auto-
rzy badania wykazali, że uczestnicy treningu, pod wpływem zdobytych doświad-
czeń, w większym stopniu koncentrują się na swoich aktualnych przeżyciach 
i potrzebach, i mają większą ich świadomość. Ściśle związany jest z tymi zmia-
nami wzrost wrażliwości na własne emocje i potrzeby, a co za tym idzie, lepsze 
uświadomienie swoich przeżyć. Ponadto, uczestnicy treningu skłonni są w więk-
szym stopniu akceptować własną agresywność, tzn. przyznać się do przeżywania 
tego rodzaju emocji, aniżeli zaprzeczać. Stwierdzono również zmiany poziomu 
samoakceptacji badanych.

Zaborowski (1997) przeprowadził szereg treningów interpersonalnych wśród 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej, które wykazały, że treningi mogą 
poprawić społeczne funkcjonowanie dzieci, podnosić ich samowiedzę i samo-
świadomość, zwiększyć empatię i wzajemne zaufanie oraz obniżyć poziom i czę-
stość występowania konfliktów. Podobne doświadczenia w zakresie treningów 
interpersonalnych dla uczniów przedstawia Rylke i Klimowicz (1983) w pracy pt. 
Szkoła dla ucznia.

Porzak (za: Łaguna, 1996b) analizując wpływ treningu adaptacyjnego, którego 
podstawowym celem było doskonalenie istniejących oraz kształtowanie nowych 
umiejętności w zakresie realnego spostrzegania i oceny własnej osoby, wskazuje 
na zmiany w zakresie realnego obrazu siebie obejmujące podwyższenie samooce-
ny, wzrost poczucia przystosowania, poczucia umiejętności realizowania celów 
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i osiągania sukcesów, uporządkowanego i wytrwałego działania, pełnienia roli 
przywódczej oraz dyspozycji do rozumienia siebie i innych, a także zmniejszenie 
rozbieżności pomiędzy realnym a idealnym obrazem siebie. Autor wskazuje rów-
nież na zmiany w obrazie idealnym badanych: zmniejszenie dążenia do uspraw-
nienia mechanizmów obronnych, zmniejszenie pewności siebie i dążenia do suk-
cesów, tendencji do dominacji, zmniejszenie potrzeb rozumienia siebie i innych, 
wchodzenia w trwałe związki i opiekowania się.

Łaguna (1996a) porównując grupę studentów kształconą metodami tradycyj-
nymi z grupą kształconą metodami aktywnymi, wskazuje na: zmiany w zakresie 
idealnego obrazu siebie, wzrost zgodności pomiędzy realnym a idealnym obra-
zem siebie, wzrost samoakceptacji, pewności i zadowolenia z siebie, zmniejszenie 
napięcia i obronności, zwiększenie otwartości u studentów kształconych metoda-
mi aktywnymi.

Znajmiecka-Sikora (2005) starała się odpowiedzieć na pytanie, czy oddziały-
wania warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym wspierają rozwój obrazu 
siebie, u adolescentów. Przebadała grupę osób 160 osób, wykorzystując model 
quasi-eksperymentalny z trzykrotnym pomiarem zmiennej zależnej. Na podsta-
wie przeprowadzonych analiz statystycznych wykazała, że pod wpływem uczest-
nictwa w zajęciach warsztatowo-treningowych pojawiły się istotne zmiany w za-
kresie samooceny i globalnego wymiaru obrazu siebie, struktury obrazu siebie 
i integracji wiedzy o sobie.

W zakresie struktury obrazu siebie nastąpił szereg progresywnych zmian:
• wskazujących na coraz wyższy stopień emocjonalnego zrównoważenia,
• większą stabilność uczuciową umożliwiającą doświadczanie wielu satysfak-

cjonujących pozytywnych uczuć,
• większą akceptację zachodzących zmian fizycznych.
W zakresie integracji wiedzy o sobie nastąpił:
• wzrost poziomu ja realnego,
• wzrost gotowości do zmiany posiadanych właściwości,
• wzrost mocy regulacyjnej ja realnego i ja idealnego
• spadek atrybucji od losu.
Na uwagę zasługuje fakt czasowego wzrostu ja idealnego, rozbieżności ja oraz 

wagi, jaką jednostka przypisuje posiadanym lub nieposiadanym właściwościom. 
Uzyskany wynik jest istotny nie tylko z perspektywy rozwojowej, ale również 
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z perspektywy metodologicznej. Może oznaczać pewną przejściową dezintegrację 
wiedzy o sobie, na skutek uczestnictwa w zajęciach treningowych o charakterze 
psychoedukacyjnym. Szczególnego znaczenia w kontekście analizowanej proble-
matyki nabiera tu określenie czasowy – ze względu na specyfikę prowadzonych 
oddziaływań i konieczny czas na integrację nowego doświadczenia – prowadze-
nie badań opierających się na podwójnym pomiarze zmiennej zależnej może pro-
wadzić do wyciągania fałszywych wniosków i artefaktów.

Dopiero analiza uzyskanych wyników z trzech badań wykazała, iż zmiany wzro-
stu ja idealnego, rozbieżności ja oraz wagi mają charakter przejściowy i w konse-
kwencji prowadzą do wzrostu ja realnego, zmniejszenia rozbieżności ja, wzrostu 
mocy regulacyjnej ja realnego, co sprzyja większej integracji struktury ja, zmniej-
szeniu niepokoju i podwyższeniu efektywności funkcjonowania (por. Rogers, 
1959; Łukaszewski, 1974; Łaguna, 1996b).

W kontekście tych badań warto podkreślić, że teza Zaborowskiego (1997), któ-
ra mówi o krótkotrwałych efektach oddziaływań treningowych, w analizowanych 
wynikach badań nie znalazła potwierdzenia. Zmiany w zakresie obrazu siebie 
wykazują tendencję do utrzymywania się w czasie, a w przypadku rozbieżności ja 
– czas okazuje się być czynnikiem niezbędnym do adekwatnej interpretacji uzy-
skanego wyniku.

Wybrane doniesienia z badań w zakresie analizy jakościowej.

Autorki znalazły w literaturze niewiele doniesień z badań z wykorzystaniem 
jakościowej oceny efektów treningów psychologicznych, chociaż praktycy wyko-
rzystują je jako istotny element całej sytuacji treningowej. Krótkie ankiety w for-
mie pytań otwartych często stają się również dopełnieniem procesu treningowe-
go, pogłębiając świadomą refleksję nad znaczeniem przeżyć i doświadczeń, jakie 
miały miejsce w sytuacji treningowej.

Zwykle w literaturze przedmiotu aspekt analiz jakościowych jest przytacza-
ny obok prowadzonych analiz ilościowych, stanowiąc niejako „potwierdzenie” 
(„ludzkie oblicze arytmetyki”) uzyskanych wartości liczbowych (por. Yalom 2006; 
Włodawiec, 1998; Znajmiecka-Sikora 2005).

Z badań przeprowadzonych za pomocą ankiet nad efektami treningu interper-
sonalnego wynika, że na ogół efekty treningu były oceniane pozytywnie przez 
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uczestników. Ponadto informacje od uczestników wskazywały, że grupa treningo-
wa ułatwia zobiektywizowanie własnych problemów przez porównanie ich z kło-
potami innych i urealnienie samooceny. Jednak zbyt szczupły materiał ankietowy 
nie upoważnia do uogólnień w omawianym zakresie (Zaborowski, 1997).

B. Włodawiec (1998) obok narzędzi psychometrycznych podczas realizacji Pro-
gramu Rozwoju Osobistego (PRO) dla zawansowanych w zdrowieniu osób uza-
leżnionych i współuzależnionych, zastosował anonimową ankietę, a po pół roku 
od zakończenia programy – uczestnicy odpowiadali na pytanie otwarte o ewen-
tualne zmiany w ich życiu wskutek udziału w PRO. Badania objęły 74 osoby, które 
ukończyły PRO. Pół roku po ukończeniu PRO nawiązano kontakt z 73 osobami. 
W chwili kończenia PRO uczestnicy bardzo wysoko ocenili treść i organizacje za-
jęć, sposób ich prowadzenia oraz odniesione korzyści osobiste i zawodowe. Pół 
roku po PRO, 88% badanych uczestników entuzjastycznie opisywało szereg ko-
rzystnych zmian w ich relacjach z bliskimi i innymi osobami, w emocjach, po-
glądach, sposobie myślenia, a także wiele innych zmian, jakie zaszły w ich życiu 
wskutek udziału w PRO. Żaden z uczestników programu nie wskazał na negatyw-
ne skutki tego doświadczenia.

Znajmiecka-Sikora (2005) w cytowanych już wcześniej badaniach obok analizy 
ilościowej dokonała analizy jakościowej, z której wynika, iż uczestnicy treningu 
psychologicznego wskazują przede wszystkim na możliwość wykorzystania w ży-
ciu praktycznych umiejętności nabytych podczas treningu – deklaracje taką zło-
żyło 89% uczestników. Wzrostu samooceny i lepszego samopoczucia doświad-
czyło 26% uczestników zajęć. Na walory integracyjne realizowanych treningu 
zwróciło uwagę 22% uczestników, podkreślając między innymi przyjemność 
płynącą z uczestnictwa w grupie oraz wzrost zaufania. Wzrost samoświadomości 
i samowiedzy oraz lepszy wgląd w siebie podkreśliło 13%. Uczestnicy zwracali 
również uwagę na pozytywne skutki zasady dobrowolności, na panującą podczas 
zajęć atmosferę oraz na ustalone zasady ułatwiające proces komunikacji inter-
personalnej.

W analizowanych ankietach pojawiały się również wypowiedzi negatywne. Do-
tyczyły one jednak jedynie procesu integracji i stanowiły poniżej 1,90% całości 
wypowiedzi. Pozwala to na postawienie tezy, iż efekty treningu w momencie jago 
podsumowania były na ogół oceniane przez uczestników pozytywnie. Skutki tre-
ningu to, według opinii uczestników, nabyte umiejętności praktyczne w zakresie 



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z118

asertywności, rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej i komuni-
kacji uczuć i emocji; wzrost samooceny i lepsze samopoczucie, wzrost samoświa-
domości i samowiedzy oraz lepszy wgląd w siebie, jak również większa integracja 
grupy. Zbyt szczupły materiał ankietowy nie upoważnia oczywiście do szerszych 
uogólnień, jednak tak intensywna ilość doznań i głębokość refleksji nie pozwala na 
pominięcie aspektu subiektywnej oceny uczestników, która wydaje się potwier-
dzać uzyskane za pomocą skomplikowanych analiz statystycznych dane (Znaj-
miecka-Sikora, 2005).

Wnioski końcowe

Wyniki prowadzonych analiz badań wskazują, iż ostatni etap procesu szko-
leniowego, czyli ocena efektywności szkolenia, sprawia zarówno przedsiębior-
stwom, jak i firmom szkoleniowym nadal wiele trudności. Przełożenie efektów 
szkolenia na realizację celów całej organizacji oraz celów indywidualnego Klien-
ta powinno potwierdzać sens podejmowanych działań. Zdecydowana większość 
przytoczonych wyników badań wskazuje, że efekty szkoleń oceniane są w sposób 
cząstkowy, a nie – systemowy i kompleksowy.

Zdecydowanie najczęściej ocena efektywności szkoleń i treningów ma miejsce 
na poziomie reakcji (poziom I). Najrzadziej przedsiębiorstwa i firmy szkoleniowe 
prowadziły ocenę wpływu szkoleń na funkcjonowanie i wyniki całej organizacji 
(poziom IV).

W zakresie szeroko pojętego treningu psychologicznego przeprowadzona ana-
liza wyników badań oraz zaproponowany model stymulowania rozwoju podczas 
treningu psychologicznego pozwala lepiej zrozumieć istotę zmian zachodzących 
w jednostce. Stymulowanie aktywności podmiotu do poznawania siebie za pomo-
cą treningu psychologicznego, realizowane między innymi poprzez ukierunkowa-
nie refleksji, samoobserwacji i intensyfikację doświadczenia, skutkuje dynamicz-
nym procesem przemian w obrazie siebie, prowadząc do lepszego rozumienia 
siebie, wzrostu emocjonalnego zrównoważenia, wzrostu samooceny, samoakcep-
tacji i otwartości, co umożliwia wchodzenie w głębsze i bardziej satysfakcjonu-
jące relacje oraz przyczynia się do lepszego ogólnego przystosowania jednostki.

Jak wskazują badania, trening psychologiczny okazuje się być narzędziem 
stymulującym rozwój jednostki w całym okresie życia (por. Malinowska, 1977; 
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Dorszewicz, Zwoliński, 1980; Zaborowski, 1997, Jasiecki,1977; Łaguna, 1996a, 
Rylke, Klimowicz, 1983; Zaborowski, 1997; Znajmiecka-Sikora, 2005).

W analizie efektów treningów psychologicznych należy pamiętać, iż trening 
może prowadzić do czasowej dezintegracji, zmiany mogą mieć charakter utajo-
ny i być widoczne dopiero po upływie pewnego odcinka czasu (por. Yalom 2006. 
Włodawiec, 1998; Znajmiecka-Sikora, 2005).

Uzyskiwane często różnice w wynikach badań mogą brać się nie tylko ze złej 
procedury czy niedoskonałości zastosowanych narzędzi pomiaru, ale ze zbyt 
krótkiego czasu trwania treningu psychologicznego. Żeby móc zaobserwować 
zmianę, ważne jest, aby to nie były oddziaływania jednorazowe czy epizodycz-
ne. Rozwój jest procesem, a celem treningów psychologicznych winno być towa-
rzyszenie w rozwoju. Ze względu na zdolność asymilacji nowego doświadczenia 
i zdobytej wiedzy nie bez znaczenia wydaje się również intensywność zajęć – zbyt 
duża może prowadzić do silnej dezintegracji osobowości i uruchomienia mecha-
nizmów obronnych.
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Coaching psychologiczny jako metoda wspierania 
rozwoju zawodowego

Streszczenie
Artykuł prezentuje aktualny stan wiedzy dotyczącej coachingu jako metody 
wspierania rozwoju zawodowego, wykorzystywanej na różnych poziomach za-
rządzania. Analizuje podstawy teoretyczne – definicje coachingu i kontrowersje, 
jakie pojawiają się w związku z tą metodą pracy. Prezentuje nowy, wyodrębniają-
cy się nurt coachingu psychologicznego oraz potrzeby odniesienia go do ugrun-
towanej wiedzy teoretycznej oraz wsparcia rzetelnymi badaniami naukowymi.
Słowa kluczowe
 coaching, coaching psychologiczny, praktyka oparta na dowodach

Psychological coaching as a way to vocational development
Abstract
The article presents current state of knowledge about coaching as a method of vo-
cational development, which is used at various levels of management. It examines 
the theoretical base – definitions of coaching and the controversies that this meth-
od brings about. It presents a new trend in psychological coaching and the need to 
refer it to well-established theoretical knowledge and prove it scientifically.
Key words
coaching, psychological coaching, evidence-based practice
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Wprowadzenie

Idea kształcenia ustawicznego opiera się na potrzebie rozwoju. Wszyscy musi-
my się przystosowywać do podlegającego coraz szybszym zmianom, coraz bar-
dziej skomplikowanego świata zewnętrznego. Tempo zmian zarówno w obszarze 
nowych technologii, jak i zjawisk społecznych nadaje nowe znaczenie potrzebie 
rozwoju. W sposób szczególny konieczność intensywnego rozwoju nabrała pod-
stawowego znaczenia dla przeżycia zarówno jednostek, jak i organizacji.

W dzisiejszym świecie, skoncentrowanym na rozwoju, uczeniu się, ciągłym po-
szerzaniu swoich możliwości i nieustannym odkrywaniu własnego potencjału co-
raz silniej wyrażana jest potrzeba wspierania ludzi i organizacji w tych procesach. 
Ponieważ rozwój to przede wszystkim zmiana, decydujące stało się wspieranie 
możliwości zmiany.

Zmiana jest z jednej strony zjawiskiem powszechnym, jest podstawą życia jed-
nostki, systemów, organizacji, z drugiej zaś najczęściej doświadczana jest jako 
trudna, stresująca, zmniejszająca poczucie bezpieczeństwa, uruchamiająca me-
chanizmy obronne, nakierowane na utrzymanie status quo i tego, co znane, bez-
pieczne.

Jak wspierać gotowość do zmiany? Jak stymulować ludzi i organizacje do wyko-
rzystywania i rozszerzania zasobów, kompetencji, możliwości?

Perspektywa rozwoju i gotowości do zmiany zmieniła tradycyjne rozumienie 
sytuacji edukacyjnej, procesu nauczania – uczenia się. W procesie uczenia szcze-
gólną uwagę zwrócono z jednej strony na znaczenie emocji, z drugiej – na rolę 
wzajemnych relacji uczeń – nauczyciel, gdzie rolę nauczyciela zaczęto postrzegać 
jako wspierającego trenera, a przede wszystkim na podmiotowość i autonomię 
jednostki. Jednym z oddziaływań w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej 
stała się psychoedukacja, którą wykorzystuje się zarówno w kontakcie indywidu-
alnym, jak i w specyficznych formach pracy z grupą.

Na gruncie szkoleń biznesowych w bardzo szerokim zakresie wykorzystuje się 
doświadczenia psychoedukacji i poradnictwa psychologicznego, upraszczając jej 
formy i dostosowując do specyficznych potrzeb szkoleń zawodowych.

Jedną z nowych, zyskujących coraz większą popularność, metod wsparcia roz-
woju osobistego i zawodowego ludzi oraz instytucji jest coaching. Jest on sto-
sunkowo młodą metodą pracy z klientem, która wyraźnie czerpie swe źródła 
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z tradycyjnego treningu psychologicznego i poradnictwa psychologicznego, 
jednocześnie starając się tworzyć swoje specyficzne standardy, zasady i techni-
ki pracy. Skutkuje to szeregiem niejasności, niedookreśleń i pytań, co do istoty 
i specyfiki tej metody. Pojawiają się one już przy definiowaniu, czym jest coaching 
w odróżnieniu od innych metod wspierania rozwoju.

Według International Coach Federation, największej międzynarodowej organi-
zacji skupiającej zawodowych coachów, „coaching to wejście z klientem w part-
nerską relację, której celem jest wyzwolenie procesów myślenia i twórczości 
w taki sposób, który zainspiruje klienta do zwiększenia swoich osobistych i za-
wodowych możliwości” (ICF, 2009).

Coaching – definicja, specyfika, kontrowersje

Niejasności i pytania dotyczące coachingu wynikają między innymi z tego, że na 
poziomie ogólnych definicji nie jest łatwo uchwycić jego specyfikę na tle innych 
metod wsparcia, oferowanych klientom (treningu, doradztwa czy nawet terapii).

Próby opisania istoty coachingu na bardziej szczegółowym poziomie, które 
podkreślają najczęściej takie aspekty, jak np. to, że coaching oferowany jest oso-
bom, które:

• znajdują się w ogólnym dobrostanie, ale mają potencjał, ambicję czy potrze-
bę, by zmienić/ulepszyć swoje życie osobiste, zawodowe, społeczne czy ro-
dzinne,

• poszukują pomocy w odnalezieniu prawdziwego celu swoich działań, z któ-
rym się w pełni identyfikują i który jest zgodny z ich wartościami i/lub,

• oczekują wsparcia w realizacji tego celu;
w dalszym ciągu nie pokazują wystarczająco wyraźnie odrębności czy specyfiki co-
achingu w stosunku do innych form oddziaływań psychoedukacyjnych.

Coaching a inne formy oddziaływania psychologicznego

Niezwykle ważne wydaje się przede wszystkim różnicowanie coachingu i tera-
pii, ale również coachingu i poradnictwa psychologicznego, z którym wydaje się 
mieć wiele elementów wspólnych.
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Tabela 1. Terapia, poradnictwo psychologiczne i coaching – podobieństwa 
i różnice.

Terapia indywidualna Poradnictwo 
psychologiczne Coaching

Podobieństwa:
Spotkania indywidualne,
Osoba realizująca usługę wykorzystuje środki psychologiczne
Relacja oparta na zaufaniu i dużym poziomie otwartości

KLIENT

Podobieństwa:
• klient sam decyduje o korzystaniu z pomocy

Różnice:
• określenie klienta nie jest 

jednoznaczne; klientem 
może być firma, która opła-
ca coacha

Różnice:
• klienci określają się jako 

niezdolni do zadawalające-
go radzenia sobie z osobi-
stymi problemami,

• deklarują potrzebę pomocy

Podobieństwa:
• klienci to osoby względnie dobrze radzące so-

bie w życiu zawodowym i osobistym,
• chcą ulepszenia posiadanych umiejętności 

i nauczenia się czegoś nowego

OSOBA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Różnice:
• terapeuta ma większe zna-

czenie dla klienta – relacja 
postrzegana jest jako niesy-
metryczna

• wymagane jest specyficzne 
przygotowanie kliniczne 
i psychoterapeutyczne

Podobieństwa:
• trener postrzegany jako osoba wspomagająca 

proces uczenia, rozwoju, a nie udzielająca 
pomocy,

• relacja postrzegana jest jako bardziej syme-
tryczna
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Terapia indywidualna Poradnictwo 
psychologiczne Coaching

ZASADY, CEL I DOMINUJĄCE OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

Podobieństwa:
• klient sam wybiera terapeutę/psychologa,
• obowiązuje zasada pełnej poufności,
• długość i częstotliwość spotkań jest stała,
• spotkania w gabinecie,
• przepracowuje się (rozwiązuje) osobiste 

problemy klienta
• klient oczekuje osobistych korzyści (zmian 

w relacji ze sobą i otoczeniem)
• nastawienie na przeżycie, refleksję
• informacje na podstawie, których się pracuje 

pochodzą od klienta

Różnice:
• o wyborze coacha może 

decydować firma
• zasada poufności nie jest 

jednoznaczna,
• nienormowany czas 

i częstotliwość spotkań,
• spotkania w miejscu pracy, 

lub w innym dogodnym dla 
obu stron,

• problem znajduje się 
na płaszczyźnie klient-
otoczenie zawodowe; praca 
tylko pośrednio dotyczy 
osobistych problemów 
klienta

• coaching musi przynieść 
poprawę sytuacji w firmie,

• nastawienie na działanie
• informacje pochodzą od 

klienta i ważnych osób 
z otoczenia zawodowego

Różnice:
• celem jest pomoc 

w chorobie, cierpieniu, 
zaburzeniu

• określanie doświadczeń 
i okoliczności związanych 
z występującymi 
trudnościami 
i zaburzeniami 
(mechanizmy, i geneza)

• centralne znaczenie mają 
problemy osobiste

• koncentracja na przeszłości

Podobieństwa:
• celem jest rozwój, przyrost kompetencji,
• koncentracja na aktualnych zachowaniach 

i sytuacjach
• koncentracja na teraźniejszości i przyszłości

Opracowanie własne na podstawie Pelitier B. (2005)
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Wielu autorów wskazuje na szczególne podobieństwo coachingu do treningo-
wych form szkoleniowych mających swe bezpośrednie źródło w grupowych me-
todach wspierania rozwoju osób dorosłych, uznając coaching za pewną odmianę 
treningu (Kańduła, Baszyński, 1999).

Pomimo podejmowania prób wyodrębniania specyfiki coachingu, najczęstszym 
zarzutem kierowanym wobec tworzących definicje i standardy tej formy wspie-
rania rozwoju jest brak jednoznacznych kryteriów i definicji tego, czym coaching 
jest, a czym nie jest. Oznacza to, że wiele podstawowych pytań, nie ma jeszcze 
jednoznacznych odpowiedzi:

• na jakie oczekiwania klientów coachowie nie mogą lub nie powinni odpo-
wiadać, nie wychodząc ze swojej roli zawodowej?;

• co jest kluczową cechą coachingu? Co odróżnia go od innych sposobów 
wsparcia rozwoju osób i organizacji?;

• jakie elementy powinien zawierać każdy proces coachingowy, by można 
było określić go tą nazwą?;

• czy są jakieś uniwersalne standardy etyczne, które powinny obowiązywać 
każdego coacha? (Świeży, 2009).

Niepokojące jest to, że zbyt często zasady poufności, rodzaj relacji, ustalanie 
granic, sposób pracy, koncentracja na poszczególnych etapach procesu, sposób 
udzielania informacji zwrotnej realizowane są w zależności od rodzaju przygoto-
wania osoby prowadzącej coaching (osoby z przygotowaniem psychologicznym, 
osoby, które ukończyły akredytowane szkoły coachingu, osoby bez przygotowa-
nia, mające po prostu doświadczenie biznesowe) oraz jej związku z firmą zlecają-
cą coaching (np. gdy rolę coacha wewnętrznego spełnia pracownik firmy: mene-
dżer liniowy, pracownik działu HR).

W przypadku braku odpowiedniego przygotowania i w sytuacji zależności za-
wodowej można spotkać się z nieuprawnionym doradzaniem, instruowaniem, 
podsuwaniem rozwiązań, ukrytą formą kontroli lub nacisku.

Osoby o wykształceniu psychologicznym, z doświadczeniem terapeutycznym, 
które rozpoczynają pracę coacha, mimo jasnych informacji/ deklaracji, że co-
aching nie jest terapią i kontrakt z klientem nie obejmuje tego rodzaju interwen-
cji, mogą ze względu na swoiście rozumiane dobro klienta włączać do coachingu 
elementy terapii. Takie działanie – nawet jeśli jest kuszące i wydaje się naturalne 
czy pożyteczne – jest złamaniem kontraktu i przekroczeniem uprawnień (Świeży, 
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2009). Terapeuta, który nie weźmie pod uwagę specyfiki coachingu, nie zdobę-
dzie odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania określonej firmy, jej specy-
ficznego języka, dążeń, założeń i podstawowej orientacji na zysk, będzie skazany 
na porażkę. Szczególnym wyzwaniem dla osób, które zajmowały się szeroko ro-
zumiana pomocą psychologiczną (terapią, poradnictwem), staje się uwzględnie-
nie lub przyjęcie systemu wartości obowiązującego w biznesie oraz częsta presja 
czasowa.

Coaching – proces uczenia się kompetencji.

Praktyka coachingu (tak jak aktywne formy pracy z grupą – treningi psy-
chologiczne, warsztaty) opiera się na teoriach uczenia się, opisujących przede 
wszystkim proces uczenia się kompetencji. Najchętniej wykorzystywany jest 
przez praktyków Cykl Uczenia się Kolba (Thorpe, Clifford, 2007). Zakłada on, że 
w sytuacji uczenia się nowych kompetencji, kiedy uczymy się na podstawie do-
świadczenia, należy przejść przez cztery kolejne fazy, które zamykają pełen cykl 
nauki. Opuszczenie któregoś z wyodrębnionych przez Kolba etapów, powoduje 
zahamowanie procesu uczenia.

Cykl Kolba jest w literaturze dotyczącej coachingu, wykorzystywany jako opis 
teoretyczny procesu uczenia, a przez praktyków jako model pozwalający na pla-
nowanie procesu uczenia w trakcie pracy coachingowej.

Rodzaje i formy coachingu

Coaching zorientowany jest na działanie i służy klientom bardzo aktywnym za-
wodowo. Coach pomaga klientowi poprzez:

• poszerzanie jego świadomości dotyczącej szerokich możliwości działania, 
wielu dróg dojścia do celu, kolejnych kroków, które mogą go doprowadzić 
do realizacji zamierzeń oraz wzmacnianie wyborów, z którymi klient się 
utożsamia,

• stymulowanie klienta do znalezienia i utrzymania silnej motywacji towa-
rzyszącej podejmowanym działaniom,

• ułatwianie wyciągania wniosków z kolejnych etapów realizacji planu 
i wspieranie w sytuacji niepowodzenia czy braku postępów.
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Robi to poprzez zadawanie otwartych, inspirujących pytań – bez ukrytych in-
tencji, doradzania jedynie słusznych rozwiązań czy wskazywania najlepszej jego 
zdaniem ścieżki dojścia do celu.

Proces coachingowy jest skoncentrowany na kliencie: to on decyduje o punkcie 
dojścia, o sposobach realizacji celu, sam wskazuje na zasoby, z jakich chce i może 
korzystać, planuje działania i ocenia swoje postępy. Coach natomiast wierząc, 
że klient jest z natury twórczy i pełen pomysłów, dąży do wydobycia rozwiązań 
i strategii z wnętrza klienta. Rezultatem – oprócz osiągnięcia celów i poprawy 
jakości funkcjonowania – jest wsparcie poczucia skuteczności klienta i nauczenie 

Rysunek 1. Cykl Kolba

Źródło: Peliter B. (2005). Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria 
i zastosowanie. Opracowanie własne. Poznań: Wydawnictwo REBIS.



Coaching psychologiczny jako metoda wspierania rozwoju zawodowego 133

go, że to on sam jest odpowiedzialny za osiągane przez siebie rezultaty, jak też 
w pełni kompetentny, aby to robić (Świeży, 2009).

Taki opis relacji coachingowej dotyczy przede wszystkim tzw. coachingu „nie-
dyrektywnego”, „rozwojowego”:

• oferowany on jest w organizacjach (głównie przez coachów zewnętrznych, 
często na poziomie executive lub w procesie zarządzania talentami), ale 
przede wszystkim jako coaching indywidualny – osobisty lub zawodowy,

• opiera się głównie na niedyrektywnym stylu pracy,
• identyfikowane są obszary rozwoju, ważne dla klienta, a zadanie coacha po-

lega przede wszystkim na stymulowaniu kreatywności i samodzielnego ge-
nerowania rozwiązań przez klienta, a także na wspieraniu jego samoświa-
domości i autonomii.

Pojawiającym się ryzykiem przy takim stylu pracy coachingowej może być nie-
uprawnione psychologizowanie lub wprowadzanie elementów psychoterapii do 
pracy z klientem.

Nieco inaczej realizowany jest tzw. coaching „dyrektywny”, „naprawczy”:
• jest on stosowany przede wszystkim w organizacjach przez przełożonego 

lub bardziej doświadczonego pracownika,
• ma na celu głównie wskazywanie obowiązujących standardów zachowania czy 

wykonywania zadań oraz wspieranie pracownika w dostosowaniu się do nich,
• istotną rolę odgrywa tutaj informacja zwrotna (pochodząca np. z obserwa-

cji czy oceny okresowej) oraz sposób jej wykorzystania w dalszym rozwoju 
pracownika przy wsparciu coacha.

Ryzyko jakie może się pojawiać podczas takiego stylu pracy – w sytuacji prze-
kroczenia granic swojej roli przez coacha – wiąże się z monitorowaniem, kontrolą 
i nadzorem nad pracownikiem.

Ze względu na pracę z różnymi klientami, nad odmiennymi celami i w różnych 
nurtach można mówić o wielu specjalnościach czy rodzajach coachingu. Między-
narodowa organizacja Associacion for Coaching (2009) wyróżnia następujące ro-
dzaje coachingu:

• coaching osobisty (life/personal coaching) – proces zorientowany na roz-
wiązania i rezultaty, w którym coach wspiera rozwój indywidualnego klien-
ta w obszarze związanym z doświadczeniem życiowym, pracą, uczeniem 
indywidualnym i wzrostem osobistym,
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• coaching wyższej kadry menedżerskiej (executive coaching) – proces 
skierowany do wyższej kadry zarządzającej, w którym od coacha oczekuje 
się eksplorowania zarówno wątków związanych z biznesem, jak i rozwojem 
osobistym, które mają doprowadzić do poprawy indywidualnego funkcjo-
nowania klienta,

• coaching biznesu/korporacyjny (corporate/business coaching) – ma czę-
sto dwa rozumienia:

 – jako coaching biznesu dotyczy wsparcia osób prowadzących lub zakłada-
jących własną działalność gospodarczą w początkach jej funkcjonowania,

 – jako coaching biznesowy/korporacyjny ma na celu wsparcie pracowni-
ków różnych szczebli w organizacji w osiąganiu celów indywidualnych/ 
zespołowych/firmy w taki sposób, by w rezultacie podnieść efektywność 
operacyjną danej organizacji,

• specjalizacyjny/niszowy – to zbiorcza nazwa wszystkich tych rodzajów co-
achingu, które wywodzą się z coachingu osobistego, ale skierowane są bądź 
do ludzi o bardzo wąskich, sprecyzowanych potrzebach (rozwój ścieżki ka-
riery, radzenie sobie ze stresem, dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną), 
bądź do osób należących do określonych grup i, co za tym idzie, posiada-
jących potrzeby związane z tą przynależnością (kadra naukowa, młodzież, 
chrześcijanie),

• coaching grupowy – cele tego rodzaju coachingu są zbliżone do coachingu 
indywidualnego, jednak w tym przypadku coach pracuje ze spójnym zespo-
łem, wspierając go w osiągnięciu wspólnego celu, lub z grupą niezależnych 
osób, stwarzając warunki, w których mogą prowadzić coaching dla siebie 
nawzajem.

Coach obserwuje niekiedy podczas coachingu pracownika w trakcie wyko-
nywanej pracy, udziela mu informacji zwrotnej i wspólnie z nim planuje nowe 
strategie postępowania. Często mówi się wtedy o mentoringu. Metodę tę stosuje 
się najczęściej w przypadku trenowania konkretnych umiejętności związanych 
z procesem pracy, na przykład sprzedażą, obsługą klienta, negocjowaniem, de-
legowaniem zadań, itp. Stosuje się wówczas następujące techniki coachingowe:

• „Shadow coaching” polegający na milczącej obserwacji pracy w połączeniu 
z informacjami zwrotnymi, czyli omówieniem przebiegu pracy po jej zakoń-
czeniu.
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• „Coaching on job”, czyli aktywne uczestniczenie coacha, jako doradcy w cza-
sie realizowania zadań.

• „Fotografia dnia”, czyli obserwację dnia pracy zakończoną podsumowaniem 
w postaci listy zachowań pozytywnych i tych do poprawy.

• „Tajemniczy klient”, czyli obserwację niejawną pracy wybranej osoby lub 
grupy osób z następującymi po tym informacjami zwrotnymi i korektą za-
chowań.

• Zadania korygujące i inspirujące.

Rozwój coachingu

Charakterystyczny dla coachingu jest jego gwałtowny wzrost – i to zarówno 
liczby osób, które oferują coaching, jak i liczby osób czy organizacji, które korzy-
stały, korzystają lub mają zamiar skorzystać z coachingu.

Według badań Chartered Institute for Personnel and Development (2009a), 
przeprowadzonych w 75% brytyjskich organizacji zatrudniających powyżej 250 
pracowników, 69% z nich stosuje coaching; 44% z nich oferuje coaching dla pra-
cowników wszystkich szczebli, podczas gdy pozostali przeznaczają coaching wy-
łącznie dla kadry zarządzającej i menedżerów wyższego stopnia.

Wśród respondentów powyższych badań:
• 67% ocenia coaching stosowanych w organizacjach jako „efektywny” lub 

„bardzo efektywny”,
• 99% zgadza się, że może przynieść organizacjom wymierne korzyści,
• w ponad 50% badanych organizacji coaching postrzegany jest jako na-

rzędzie wspierające uczenie się i rozwój pracowników, w pozostałych na-
tomiast rozumiany jest przede wszystkim jako sposób na wprowadzenie 
zmian w zarządzaniu czy pomoc w rozwoju organizacji.

Rozwijający się rynek usług coachingowych spowodował oczywiście równie 
dynamiczny wzrost liczby osób, które oferowały usługi coachingowe. W 2000 
roku International Coach Federation zrzeszała 1500 coachów; w roku 2009 liczba 
ta przekroczyła 15 tys. coachów.

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej coaching ma zdecydowanie 
dłuższą historię niż w Polsce (jego początki datuje się na lata 70. XX wieku). 
Połączenie w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku coachingu ze wsparciem 
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rozwoju w biznesie oraz życiu osobistym spowodowało ogromne zainteresowa-
nie tą formą pracy.

W USA i Europie Zachodniej coaching jest nie tylko powszechnie znany i z suk-
cesem stosowany, ale osiągnął wysoki stopień profesjonalizacji (Stober, Wildflo-
wer i Drake, 2006). Wyrazem tego jest między innymi duża liczba stowarzyszeń 
i instytucji zrzeszających profesjonalnych coachów, wyznaczających standardy 
etyczne pracy czy wspierających zawodowych coachów w ich ciągłym rozwoju 
poprzez szkolenia, superwizje czy procesy certyfikacji – m.in. wspomniane już 
ICF, CIPD, a także European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Associacion 
for Coaching, Association for Professional Executive Coaching and Supervision 
(APECS). Te i szereg innych organizacji zajmuje się również badaniami naukowy-
mi, popularyzacją rozumienia profesjonalnego coachingu oraz organizowaniem 
konferencji dotyczących szeroko definiowanego coachingu jako formy wspiera-
nia uczenia i rozwoju osób indywidualnych i organizacji (Świeży, 2009).

W Polsce natomiast proces profesjonalizacji coachingu w dalszym ciągu jest na 
początku swej drogi. W naszym kraju nie udało się przeprowadzić komplekso-
wych badań analizujący zjawisko coachingu, a nieliczne próby przeprowadzenia 
podobnych, jak w Wielkiej Brytanii, analiz nie pozwalają jednoznacznie oszaco-
wać, jak często wprowadzany jest coaching w organizacjach i z jakimi korzyścia-
mi się wiąże. Poza studiami przypadków, opisującymi zastosowanie coachingu 
w poszczególnych firmach daleko jeszcze do całościowego opisu stosowania co-
achingu dla klientów indywidualnych i organizacji.

Jeszcze pod koniec lat 90. oferty coachingowe pojawiały się sporadycznie i do-
stępne były głównie dla korporacji z kapitałem zagranicznym. Jednak mniej wię-
cej od 2005 roku również w Polsce zaczęto intensywniej wprowadzać coaching 
do organizacji i instytucji; pojawiły się pierwsze akredytowane szkoły coachingu.

Szacunki Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wskazują, że w naszym kraju działa 
ponad 1000 osób, które definiują siebie jako coachów (Kołodkiewicz, 2009). 

W Polsce działa sześć głównych szkół coachingu, które posiadają akredytację 
międzynarodowych organizacji coachingowych oraz/lub rozbudowany kilku-
dziesięciogodzinny program szkoleniowy i perspektywy dalszego rozwoju absol-
wentów. Ukończyło je jak dotąd około 1000 osób (tamże). Oznacza to, że duża 
grupa osób, która oferuje w Polsce usługi coachingowe, może mieć różne, nie-
standaryzowane formy przygotowania zawodowego (Świeży, 2009).
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Coaching stał się bardziej dostępny również dla osób indywidualnych, które 
poszukują metody wspierania własnego rozwoju osobistego czy zawodowego, 
odmiennych od tradycyjnego doradztwa, szkolenia, terapii czy poradnictwa psy-
chologicznego.

Zaczęto również podejmować pierwsze próby zjednoczenia środowiska coachów, 
między innymi w celu wypracowania uniwersalnego, wspólnego rozumienia 
coachingu, dookreślenia standardów czy po prostu stworzenia platformy wymia-
ny informacji. Istniejące organizacje, skupiające coachów różnych podejść czy 
szkół (np. Izba Coachingu, Polskie Stowarzyszenie Coachingu czy Komisja Co-
achingu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) nie zyskały na razie znacząco dużej 
liczby członków czy stopnia zaawansowania prac. Ich powstanie można jednak 
traktować jako wyraźny sygnał potrzeby profesjonalizacji coachingu (Świeży, 
2009).

Etyka coachingu

Każda specjalistyczna profesja psychologiczna ma własny kodeks etyczny 
i członkowie zawodowych stowarzyszeń są tego świadomi. Narodowe towarzy-
stwa psychologiczne publikują kodeksy i normy etyczne. W psychoterapii istnie-
je kompleksowy „standard opieki”, określający normy zachowań, przestrzegany 
przez praktyków.

W obszarze doradztwa w zarządzaniu i coachingu kadry kierowniczej, nie mają-
cych dobrze zdefiniowanych norm ani formalnych struktur zawodowych, nie sfor-
mułowano jeszcze jednoznacznych norm etycznych, nie powstały również insty-
tucje, które nadzorowałyby ich przestrzegania. Oznacza to, że podejmując trudne 
decyzje moralne, coachowie zdani są na siebie. Ci, którzy wywodzą się z szeroko ro-
zumianej pomocy psychologicznej, mogą odwoływać się do kodeksów i standardów 
towarzystw psychologicznych. Pomimo tego że etyka kliniczna i etyka coachingu 
mają wiele wspólnego, jest jednak kilka obszarów, w których się zasadniczo różnią.

Przede wszystkim obszar poradnictwa klinicznego oraz zarządzania i biznesu 
to dwie odrębne kultury. Pierwsza kieruje się „etyką opieki”, druga oparta jest na 
przesłankach konkurencyjności rynkowej, wykluczającej troszczenie się o konku-
renta i jego korzyści. Oznacza to, że coach kadry kierowniczej musi „lawirować” 
pomiędzy tymi dwoma punktami widzenia.
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Jednocześnie są takie obszary w coachingu, które można nazwać obszarami nie-
pewności ze względu na to, że płatnikiem i zleceniodawcą jest firma, co powoduje 
trudności w jednoznacznym określeniu, kto jest klientem i wobec kogo coach:

• jest lojalny,
• zachowuje dyskrecję,
• i na ile coaching jest rzeczywistą potrzebą i wyborem osoby pracującej z co-

achem, a na ile warunkiem utrzymania pracy (Peltier, 2005).

Coaching psychologiczny – podstawy teoretyczne i badania 
naukowe

Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba odejścia od coachingu pierwszej generacji 
– pionierskiego, chaotycznego, czerpiącego inspiracje z różnych źródeł, do coachin-
gu drugiej generacji – opartego na rzetelnych podstawach, badaniach empirycz-
nych, potwierdzonych dowodach skuteczności i bazie teoretycznej (Smółka, 2009).

W związku z coraz większą popularnością coachingu i wzrastającą liczbą 
osób korzystających albo rozważających możliwość skorzystania z takiej formy 
wsparcia własnego rozwoju, pojawia się szereg pytań i wątpliwości związanych 
z samym procesem coachingu. Główne rodzące się pytania dotyczą satysfakcji 
klientów korzystających z coachingu, rodzajów odnoszonych przez nich korzyści 
i empirycznych dowodów skuteczności oraz podbudowy teoretycznej i mechani-
zmów, które wykorzystywane są do pracy coachingowej (Świeży, 2009).

Odpowiedzią na dwa ostatnie pytania jest pojawienie się nurtu w coachingu, 
odwołującego się do bazy naukowej i badań empirycznych, czyli tzw. coachingu 
opartego na dowodach (evidence-based coaching). Jest on częścią szerszego nur-
tu, obecnego w psychologii, głównie w poradnictwie i psychoterapii, czyli „prak-
tyki opartej na dowodach” (APA, 2009; Smółka, 2009).

W literaturze dość często pojawiają się zamiennie terminy coaching oparty na 
dowodach oraz coaching psychologiczny. Jednak ten pierwszy odnosi się do spo-
sobu uprawiania coachingu (jako naukowego, o silnej podbudowie teoretycznej 
i mocnych dowodach empirycznych) bez odnoszenia się do przygotowania za-
wodowego osób, które mogą pracować w ten sposób (zakładając spełnienie kry-
teriów), natomiast coaching psychologiczny, oprócz odniesienia do rzetelności 
teoretycznej i badawczej, jasno wskazuje psychologów jako osoby, które mogą 



Coaching psychologiczny jako metoda wspierania rozwoju zawodowego 139

uprawiać ten nurt coachingu, co wyraźnie ogranicza grupę osób praktykujących 
coaching psychologiczny.

Oprócz tej niespójności pojawia się jeszcze jedna – również terminologiczna. 
Anglojęzyczny termin, który wykorzystywany jest w tym kontekście, to coaching 
psychology, który tłumaczony jest dwojako, w zależności od kontekstu, w jakim 
się pojawia:

• jako coaching psychologiczny – coaching uprawiany w określony sposób 
i przez jasno zdefiniowane osoby,

• lub psychologia coachingu jako jedna z dziedzin psychologii stosowanej 
(Świeży, 2009).

W literaturze anglojęzycznej znajdujemy  najczęściej następujące rozumie-
nie coachingu psychologicznego (por. Grant, 2008; Palmer, Whybrow, 2007): „Co-
aching psychology is an applied positive psychology, draws on and develops esta-
blished psychological approaches and can be understood as being the systematic 

Wykres 1. Najpopularniejsze podejścia stosowane przez psychologów coachów
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Źródło: Palmer S., Whybrow A. (2007). Coaching psychology. An introduction. W: S. Palmer 
i A. Whybrow (red.), Handbook of Coaching Psychology, A guide for practitioners, 1-20.
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application of behavioural science to the enhancement of life experience, work 
performance and wellbeing for individuals, groups and organisations who do nat 
have clinically significant mental health issues or abnormal levels of distress”.

Coaching psychologiczny „odwołuje się do psychologii pozytywnej, czerpie 
z teorii psychologicznych i może być rozumiany jako systematyczne wdrożenie 
nauk o zachowaniu w celu poprawy doświadczanego życia osobistego, zawodo-
wego czy dobrostanu jednostek, grup lub organizacji, które nie wykazują klinicz-
nych zaburzeń w funkcjonowaniu oraz nie znajdują się w stanie ostrego stresu”.

Przyglądając się obecnie coachingowi psychologicznemu, można zaobserwo-
wać cały szereg podejść i koncepcji psychologicznych, wykorzystywanych do po-
magania ludziom w tym nurcie. Palmer i Whybrow (2008) przeprowadzili bada-
nia wśród psychologów-coachów, dotyczące stosowanych przez nich w praktyce 
podejść.

Najczęściej stosowanym obecnie podejściem w coachingu jest styl facylitujący, 
który nie wyklucza używania innych rodzajów coachingu, gdyż jest raczej metodą 
prowadzenia procesu niż odniesieniem do koncepcji teoretycznych (por. wykres 
1). Równie popularne jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, podejście 
poznawczo-behawioralne czy skoncentrowane na celu. Na prezentowanym wy-
kresie wyraźnie widać, że coachowie zwykle stosują więcej niż jedno czyste po-
dejście w swojej pracy.

Przyglądając się coachingowi jako metodzie wsparcia rozwoju jednostki, za-
równo w jej życiu osobistym, rodzinnym, jak i zawodowym, wydaje się, że istnieje 
obszerna, adekwatna wiedza psychologiczna, która mogłaby służyć za bazę teo-
retyczną podejmowanych działań, pomagając ogarnąć całość procesu, wspierając 
pracę coacha oraz rezultaty osiągane przez klienta. Podręczniki psychologii co-
achingu odwołują się jednak do innych fenomenów, z których czerpie coaching 
(np. psychologii pozytywnej), czy opisują różne modele coachingu, nie wykorzy-
stując w opisie istniejących konstruktów psychologicznych czy mechanizmów le-
żących u podstaw prowadzonych procesów. Mówi się o motywacji bez odwołania 
do koncepcji motywacji czy o wygaszaniu nieprzystosowawczych zachowań bez 
odniesienia do naukowych koncepcji uczenia się (Świeży, 2009).

Obecnie psychologia coachingu pretenduje do bycia subdyscypliną psychologii 
naukowej, której dookreślenie jest zbieżne z powołaniem w 2000 r. na Uniwer-
sytecie Sydney The Coaching Psychology Unit – pierwszej na świecie jednostki 
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uniwersyteckiej, która miała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
z psychologii coachingu. Kolejnym ważnym krokiem było powołanie podobnej 
jednostki na City University London (w 2005 r.).

Obecnie na świecie istnieje kilka wydziałów i jednostek uniwersyteckich, które 
prowadzą zajęcia z psychologii coachingu i nadają tytuły magistra lub doktora 
psychologii coachingu. Osoby wywodzących się z nurtu psychologii coachingu 
zrzeszają oddziały międzynarodowych towarzystw psychologicznych. Najbar-
dziej znane to:

• British Psychological Society – Special Group in Coaching Psychology,
• Australian Psychological Society – Interest Group in Coaching Psychology.
Pojawiają się również opracowania naukowe dotyczące psychologii coachin-

gu, jak choćby doskonała Handbook of Coaching Psychology (Palmer i Whybrow, 
2008) czy Evidence Based Coaching Handbook (Stober i Grant, 2006). Wzrasta też 
liczba czasopism naukowych dotyczących psychologii coachingu, wydawanych 
przez wspomniane wyżej stowarzyszenia (Świeży, 2009).

W Polsce, poza krótkimi kursami lub rocznymi studiami podyplomowymi z co-
achingu, nie odbywa się kształcenie na tym kierunku na poziomie uniwersyteckim. 
Również jak dotąd nie powstało żadne towarzystwo naukowe lub dział już istnie-
jącego, które zajmowałoby się coachingiem czy coachingiem psychologicznym. Po-
jawiają się jednak pierwsze publikacje związane z takim podejściem do coachingu 
(np. Smółka, 2009) oraz pierwsze sygnały wzrastającej popularności coachingu 
psychologicznego, jako szerszego nurtu „praktyki opartej na dowodach”.

Wyraźnym wskaźnikiem profesjonalizacji coachingu oraz odpowiedzią na po-
trzebę „unaukowienia” coachingu jest wzrastająca liczba pojawiających się publi-
kacji naukowych, dotyczących coachingu. Od 1937 roku w czasopismach nauko-
wych, dostępnych w bazach PsycInfo, Business Source Premier oraz Dissertation 
Abstracts International i dotyczących coachingu osobistego, zawodowego oraz 
wyższej kadry menedżerskiej opublikowano łącznie 518 artykułów przeglądo-
wych, badań oraz doktoratów, z czego aż 425 między rokiem 2000 a majem 2009 
(Grant, 2009).

Wraz z przeglądowymi artykułami naukowymi pojawia się również coraz wię-
cej doniesień z badań na temat skuteczności coachingu. Zarówno coachowie, 
jak i klienci coraz częściej domagają się rzetelnej odpowiedzi na pytanie: „Czy 
coaching rzeczywiście działa?”. Badania, które mają odpowiedzieć na to pytania 
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prowadzi się w różnych nurtach i perspektywach – przez naukowców, którzy 
uczynili coaching obszarem swoich prac, przez coachów, którzy monitorują sku-
teczność własnej praktyki; przez organizacje badające zwrot z inwestycji i rozwój 
pracowników; oraz przez instytucje, zrzeszające coachów i działające na ich rzecz 
(Świeży, 2009).

Analizując opublikowane badania empiryczne dotyczące coachingu, można 
zauważyć, że najczęściej przeprowadzane i publikowane są studia przypadków, 
chociaż w ostatnich latach wzrasta również liczba eksperymentów.

W czasopismach z listy filadelfijskiej od roku 1980 do maja 2009 opublikowa-
no 156 doniesień z badań, z czego 104 to studia przypadków, 36 to badania we-
wnątrzgrupowe, a 16 międzygrupowe. Z tych 16 tylko 12 dotyczyło grup zrando-
mizowanych (Grant, 2009).

Systematycznie zwiększa się liczba badań empirycznych dotyczących skutecz-
ności różnych nurtów coachingu i stosownych narzędzi, uwzględniających wy-
magania metodologiczne – porównania międzygrupowe, zastosowanie doboru 
losowego.

Wsparciem badań eksperymentalnych są wyniki uzyskiwane przez organizacje 
przeprowadzające monitoring efektów coachingu. Według danych CIPD (2009b), 
80% przebadanych organizacji dokonało pomiarów efektów prowadzonego co-
achingu – za pomocą takich narzędzi jak ROI (return of investment), ROE (return 
of expectation), KPIs (key performance indicators) czy wywiadów z osobami bio-
rącymi udział w coachingu (Świeży, 2009).

Doniesienia z coraz liczniejszych badań dotyczących coachingu wskazują, że 
rzeczywiście można mówić o nim jako skutecznej metodzie wspierania rozwoju 
jednostek, grup i organizacji.

Coraz częściej mówi się o coachingu psychologicznym, coachingu opartym na 
dowodach czy wręcz psychologii coachingu. W 2000 r. Anthony Grant ogłosił, 
że nadchodzi era psychologii coachingu. Budzi to kontrowersje w środowisku 
zarówno psychologów teoretyków, jak i praktyków. Duża grupa psychologów 
uważa, że trudno uznać coaching za nowatorską i specyficzną formę wspiera-
nia rozwoju. Wszystko wskazuje jednak na to, że coaching odpowiada na ściśle 
określone oczekiwania kadry menedżerskiej i stał się najszerzej stosowaną for-
mą wspierania efektywnego zarządzania. Oznacza to, że psychologia coachingu, 
jako dziedzina psychologii stosowanej, będzie rozwijać się prężnie i dynamicznie, 
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będąc odpowiedzią na rosnące potrzeby podbudowy teoretycznej i badań empi-
rycznych, umożliwiając sformułowanie jasnych zasad i standardów nowoczesne-
go coachingu oraz sprecyzowanie norm etycznych.
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E-learning jako metoda wykorzystywana w rozwoju 
kompetencji osobistych i społecznych  
– kontrowersje wokół e-learningu

Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie gotowości społeczeństwa do stosowania roz-
wiązań e-learningowych oraz jego pochodnych w procesie kształcenia usta-
wicznego. Prezentuje e-learning nie jako metodę konkurującą z tradycyjnymi 
formami nauczania, ale jako metodę równorzędną, która może funkcjonować 
równolegle lub jako uzupełnienie metod tradycyjnych. Analiza e-learningu 
jako metody kształcenia wskazuje, iż o jego sukcesie może stanowić umie-
jętne i adekwatne zastosowanie, które wymaga uwzględnienia nie tylko jego 
specyficznych możliwości, ale także ograniczeń.
Słowa kluczowe
e-edukacja, kompetencje, szkolenia, rozwój, blended learning, e-coaching, 
nauczanie synchroniczne, nauczanie asynchroniczne.

The possibilities of using e-learning in development of personal 
and social competencies – controversies surrounding e-learning.
Abstract
The article tackles an issue of public willingness to use e-learning solutions and 
its derivatives in the process of lifelong education. It presents e-learning not 
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as a method of competing against with traditional forms of teaching, but as an 
equivalent method which can function in parallel or as a supplement to tradi-
tional methods. The analysis of e-learning as a method of training shows that its 
success is often a result of its smart and skillful use which requires taking into 
account not only its specific capabilities but also the limits and risks.
Key words
e-education, skills, trainings, development, blended learning, e-coaching, syn-
chronous teaching, asynchronous learning

Wprowadzenie

Obecnie poszukiwany jest nowy model edukacji. Model ten powinien umoż-
liwiać kształcenie ustawiczne – nauczanie przez całe życie (lifelong learning) 
poprzez samokształcenie, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów nauczania 
wprowadzając m.in. nauczanie na odległość (distance education) oraz kształce-
nie doraźne (just of time learning). Głównymi cechami w paradygmatach nowej 
edukacji są:

• dostępność,
• adaptowalność,
• efektywność,
• trwałość,
• współdziałanie (współoperatywność),
• wielokrotna używalność,
• kompletność (Klaus, Dyks, 2010).
Formuła kształcenia e-learningowego w całości spełnia powyższe oczekiwania.
Aktualnie coraz więcej projektów edukacyjnych bazuje na innowacyjnych 

rozwiązaniach technologicznych, które efektywnie wspierają proces nauczania 
i uczenia się. Nowoczesne technologie zagościły na stałe w praktyce wielu uczelni.

W polskim ustawodawstwie dotyczącym kształcenia na poziomie wyższym 
oraz dokształcania osób dorosłych e-learning jest już uznaną formą kształce-
nia. Według nowelizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 września 2007 roku w sprawie kształcenia na odległość, uczelnia może 
wprowadzić formy kształcenia on-line w wymiarze nie wyższym niż 60% ogólnej 
liczby godzin zajęć, z wykluczeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych (por. 
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DzU nr 208, poz. 1506). Zaś Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lu-
tego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU 
nr 31, poz. 216) umożliwia prowadzenie całych szkoleń w formie kształcenia na 
odległość.

E-edukacja coraz śmielej wkracza w życie społeczeństwa. Aktualnie szkolenia 
e-learningowe stały się bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowni-
ków, dzięki czemu podnoszona jest efektywność funkcjonowania odpowiednich 
działów organizacji i przedsiębiorstw. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu 
możliwości mediów elektronicznych, wydajnych technologii przekazu, a przede 
wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu.

Celem artykułu jest prezentacja metody e-learningu oraz jej pochodnych, ze 
wskazaniem możliwości i zagrożeń, których źródło może tkwić zarówno w czło-
wieku, jak i w technologii.

E-learning – realia i perspektywy

E-learning jest interaktywną metodą kształcenia, w której zastosowanie znaj-
dują najnowsze osiągnięcia technologii informatycznej, a przekaz treści naucza-
nia oraz innych informacji odbywa się głównie przez internet, intranet, extranet 
i sieci komputerowe LAN, często z wykorzystaniem materiałów audio-wideo oraz 
płyt CD oraz telewizji interaktywnej. W e-learningu stroną przekazującą wiedzę 
i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęto nazywać tę formę nauki distance 
learning, czyli nauczaniem na odległość (Hyla, 2005).

Szkolenia e-learningowe mają zastosowanie przede wszystkim w przekazywa-
niu wiedzy teoretycznej. Z powodzeniem mogą zastąpić formy wykładowe oraz 
pozwalają na przedstawienie teorii w procesie doskonalenia kompetencji osób 
dorosłych.

Problem pojawia się w momencie, kiedy w programie kształcenia przewidzia-
ne są laboratoria czy zajęcia praktyczne w kształceniu nowych umiejętności. 
Naprzeciw tym problemom wychodzi blended learning, nazywany w Polsce 
rozwiązaniem mieszanym. Zastosowanie rozwiązań mieszanych polega na sto-
sowaniu zarówno szkoleń tradycyjnych, jak i szkoleń e-learningowych. Szkole-
nia e-learningowe mogą pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy teoretycznej, 
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np. skuteczne metody zarządzania czasem, techniki sprzedaży czy zasady pro-
fesjonalnej obsługi klienta. Zdobytą wiedzę można przećwiczyć na zajęciach 
praktycznych w klasie, stosując: ćwiczenia, odgrywanie ról, warsztaty, dyskusje 
z trenerem itp. (por. Bartkowiak, 2005). Wiedza ta może być następnie utrwalona 
i sprawdzona poprzez zastosowanie rozwiązań e-learningowych po zakończeniu 
szkoleń tradycyjnych.

Reasumując, szkolenia e-learningowe mogą odbywać się w czterech podstawo-
wych trybach: samokształceniu kierowanym, trybie synchronicznym, stacjonar-
nym i asynchronicznym.

• W samokształceniu kierowanym nie ma komunikacji między trenerem 
a uczestnikiem. Trener pełni jedynie rolę przewodnika, który udostępnia 
uczestnikom materiały do samodzielnej nauki. Uczestnik natomiast uczy się 
z materiałów drukowanych i treści multimedialnych. Zaletą takiego szkole-
nia jest to, że uczestnik może uczyć się, kiedy chce, oraz – co ważne szcze-
gólnie w przypadku osób niepełnosprawnych – uczyć się w swoim własnym 
tempie; może sam decydować, ile czasu chce poświęcić poszczególnym 
partiom szkolenia. Materiały w tym trybie są dostępne także po zakończe-
niu szkolenia. Istotne jest również to, że koszty szkolenia są stosunkowo 
niewielkie. Do wad można zaliczyć niską motywację do samodzielnej pracy, 
jeśli wysiłki nie spotykają się z docenieniem. Wymagana jest też duża samo-
dyscyplina kursanta. Uczestnik może się zgubić w materiale i nie uzyskać od 
nikogo pomocy.

• Nauczanie synchroniczne charakteryzuje się komunikacją między trene-
rem a uczestnikiem w tym samym czasie. Trener porozumiewa się z uczest-
nikami bezpośrednio przez czat czy wideokonferencję, a uczestnik może 
w czasie rzeczywistym uzyskać wyjaśnienia. Zaletą tego trybu szkolenia 
jest szybki odzew (uczestnicy podczas rozmowy przez skype’a czy na czacie 
mogą rozwiać swoje wątpliwości), obie strony nie muszą być w tym samym 
miejscu, czas trwania zajęć może być elastyczny. Trener i uczestnik muszą 
być w tym samym czasie zalogowani do systemu, a termin zajęć wcześniej 
uzgodniony. Barierą mogą być niedostępne dla wszystkich szybkie, stabilne 
łącza internetowe, wymagane w przypadku wideokonferencji.

• Podczas zajęć stacjonarnych moderator jest w pełnym kontakcie werbal-
nym i niewerbalnym z uczestnikiem. Pracuje z grupą w sali szkoleniowej 
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i w pełni kontroluje jej postępy, a uczestnik ćwiczy pod okiem trenera. Są to 
oczywiście zalety, do których można dodać jeszcze to, że cała grupa może 
się integrować. Trener na zajęciach stacjonarnych może kształtować prze-
bieg zajęć na bieżąco, ma przy tym największy wpływ na uczestników. Wady 
to przede wszystkim konieczność przebywania całej grupy równocześnie 
w jednym miejscu, uczestniczenia w tym samym szkoleniu i pracy w tym 
samym tempie oraz wysoki koszt obejmujący dojazdy, hotele oraz wynaję-
cie sali.

• Na zajęciach asynchronicznych komunikacja obu stron przebiega w róż-
nym czasie. Trener zadaje zadania, rozwija dyskusje, komentuje otrzymane 
prace itp. Uczestnik otrzymuje informację zwrotną od trenera z opóźnie-
niem. Zaletą jest w tym przypadku brak wymaganej obecności dwóch stron 
w jednym czasie, duża ilość czasu na przemyślenie i opracowanie swoje-
go komunikatu oraz możliwość porządkowania przebiegu komunikacji za 
pomocą narzędzi internetowych (wątków dyskusji, wydzielenia miejsca na 
zadania, FAQ). Do wad można zaliczyć powolną komunikację i opóźnienia 
w otrzymywaniu informacji zwrotnej, które mogą demotywować uczestni-
ka (Cimoch, 2009).

E-learning w klasycznej formie trudno jest wykorzystać do prowadzenia szko-
leń rozwijających tzw. kompetencje miękkie (por. Kędzierska, Znajmiecka-Sikora, 
rozdział 1). Natomiast blended learning, łączący klasyczny e-learning z metodami 
aktywnymi, w praktyce znajduje zastosowanie w rozwijaniu przede wszystkim 
umiejętności miękkich.

W zakresie rozwoju umiejętności pracownika warto wspomnieć również o spe-
cyficznej technice e-coachingu, która wspiera rozwój kompetencji przy wyko-
rzystaniu komunikacji zdalnej. E-coaching oznacza towarzyszenie kursantowi 
w procesie doskonalenia kompetencji. Zdalna komunikacja (e-mail, komunikator, 
telefon) jest wykorzystywana do monitorowania tego procesu i udzielania wspar-
cia. Mniejszy nacisk kładziony jest na dostarczenie treści szkoleniowych, więk-
szy – na określenie celu doskonalenia kompetencji, opracowanie planu rozwoju, 
wspieranie kursanta w samodzielnym wdrażaniu planu rozwoju kompetencji 
oraz monitorowanie postępów. Ograniczeniem tej formy rozwoju jest niewątpli-
wa trudność w budowaniu wspierającej relacji. Natomiast wśród zalet e-coachin-
gu wymienić należy:
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• możliwość doskonalenia kompetencji z pomocą uznanego w danej dziedzi-
nie eksperta, bez konieczności fizycznego spotkania się z min,

• możliwość korzystania z kontaktu z ekspertem w dogodnym dla siebie cza-
sie,

• dostęp do wskazówek eksperta zarchiwizowanych w formie elektronicznej,
• niższy koszt usługi (Smółka, 2008).
Mimo że e-learning jawi się jako doskonałe narzędzie w kształceniu nowych 

i doskonaleniu posiadanych kompetencji, nie jest dotychczas tak powszechny, jak 
można by oczekiwać.

Proces uczenia się a metoda e-learningu

Nauczanie zdalne znane jest już od ponad 160 lat. Przez większość tego cza-
su było ono postrzegane jako substytut nauczania tradycyjnego, w którym na-
uczyciel zastępowany był przez różnego rodzaju podręczniki i materiały. Dopiero 
w erze komputerów zaczęto postrzegać treści nauczania jako informację, czyli 
rzecz materialną, którą można przetwarzać, przenosić i przekazywać. W proce-
sach nauczania-uczenia się szczególnie interesujące stało się zagadnienie przeka-
zu informacji (Meger, 2006).

Już w połowie XX wieku opisane zostały podstawowe zasady transferu informa-
cji od podmiotu nauczającego do uczącego się. Niedługo później rozpowszechniły 
się pierwsze teorie psychologiczne odbioru informacji przez człowieka i jego re-
akcji na bodźce zewnętrzne, które stały się podstawą nauczania programowanego. 
Okazało się jednak, że sama recepcja bodźców nie jest równoznaczna z odbiorem 
informacji przez mózg. Istotnym elementem jest również przetwarzanie informa-
cji przez ten organ, a właściwie – zgodnie z najnowszym ujęciem psychologii po-
znawczej – konstruowanie subiektywnego obrazu wiedzy przez mózg (tamże).

Przez ostatnie pół wieku zmieniały się koncepcje psychologiczne i poglądy na 
temat poznania. Równocześnie obserwujemy przejście od nauczania tradycyjne-
go, prowadzonego głównie przez nauczyciela, do nauczania wspomaganego róż-
nymi środkami technicznymi, w tym głównie komputerem. Nowe technologie e-
-learningowe rozwijały się wraz z ewolucją technologii z jednej strony, a z drugiej 
z rozwojem teorii przekazu informacji i kolejnych koncepcji psychologicznych 
(Albrecht,2003). Równolegle zaobserwować można wykorzystanie osiągnięć do 
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celów dydaktycznych – od prostych programów interaktywnych, do złożonych 
zastosowań w metodzie CSCL. Kolejne koncepcje oraz etapy rozwoju technologii 
edukacyjnej przedstawione są na rysunku 1.

Rysunek 1. Rozwój myśli o sposobach przekazu wiedzy

Źródło: Meger Z. (2006). Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu. 
E-mentor, 4(16)/2006, 35-42.

Każda koncepcja wniosła coś nowego do widzenia procesu poznawczego. 
Pierwsze udane próby zdefiniowania zasad przekazu informacji podjął Claude 
Elwood Shannon (1916-2001), amerykański matematyk i inżynier, profesor 
Massachusetts Institute of Technology. Już w pierwszej połowie XX wieku proro-
czo twierdził, że ciągami zer i jedynek można opisać tekst, obraz lub dźwięk.

Shannon, opracował wiele ważnych do dziś formuł matematycznych, które sta-
nowią podstawę nowoczesnej teorii informacji. Bez przesady można powiedzieć, że 
teorie tego wielkiego naukowca leżą u podstaw współczesnej ekspansji kompute-
rów i internetu. Modele procesu komunikacyjnego, które stworzył, wykorzystywa-
ne były później także przez psychologów. Według podstawowego modelu przeka-
zu, informacja przenoszona jest ze źródła poprzez nadajnik, kanał komunikacyjny 
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i odbiornik do ostatecznego odbiorcy informacji. Po drodze pojawiają się szumy 
informacyjne, sprawiające, że informacja może dotrzeć w sposób zniekształcony. 
Poziom zniekształcenia zależy od jakości zastosowanych nadajników i odbiorni-
ków, a także jakości i długości kanału transmisyjnego.

Teoria behawioryzmu wychodzi z założenia, że uczący się jest jednostką pa-
sywną, która reaguje na bodźce. Na podstawie tej tezy behawioryzm bada związki 
pomiędzy bodźcami działającymi na ucznia a jej reakcjami na bodźce, pomijając 
całkowicie wewnętrzny obraz tego procesu (Bransford, Sherwood, Hasselbring, 
Kinzer, Williams, 2000).

Behawioryzm podkreśla znaczenie doświadczeń w uczeniu się przy zdobywaniu 
nowych informacji. Na nasze postępowanie wpływa też wyraźnie postępowanie 
innych osób. Określono to mianem uczenia się poprzez modele (Chomsky,1995). 
Od tego czasu pojawiło się szczególnie dużo modeli, które wykorzystywane były 
(i nadal) są do wyjaśniania trudnych zależności. Modele pojawiają się także 
w programach komputerowych, a ich szczególne znaczenie zaobserwować moż-
na w momencie pojawienia się multimediów i symulacji multimedialnych.

Jednym z ważniejszych osiągnięć behawioryzmu było wprowadzenie naucza-
nia programowanego. Zakładało ono przekazywanie bodźców do określonych 
zmysłów i sprawdzanie skutków takich oddziaływań. Jeżeli reakcja była prawi-
dłowa – następowało przejście do następnych kroków, jeżeli nie – wiązało się to 
z reguły z powrotem do sytuacji wejściowej. W programach rozgałęzionych moż-
liwa była także inna reakcja i przejście przez inny fragment programu, zawsze 
jednak występował model bodziec–reakcja.

Behawioryzm był krytykowany przede wszystkim z powodu ograniczonej i jed-
nostronnej natury procesu nauczania. Zmasowaną krytykę przeprowadził Chom-
sky już w roku 1959 (Meger, 2006). W krytyce podkreśla się położenie nacisku 
behawiorystów na odruchy warunkowe i traktowanie ludzkiego umysłu jako 
czarnej skrzynki, co prowadziło do zaniedbania indywidualnych indykatorów 
uczenia się. Uczący się otrzymywał rolę pasywnego odbiorcy, który był napełnia-
ny wiedzą, a sprawdzany co chwilę poziom napełnienia był w razie braków sto-
sownie uzupełniany. Prowadziło to do odhumanizowania procesów uczenia się 
i traktowania ludzi jak robotów.

Nauczanie programowane zakładało pozytywne wzmacnianie. Jednak okazało 
się, że ciągłe chwalenie przyjmowane było szybko jako stan normalny i dlatego 
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odróżnienie niepowodzenia od stanu sukcesu mogło okazać się w tych warunkach 
trudniejsze. W toku nauczania programowanego można było uczyć się tylko fak-
tów, trudno jest w takich warunkach zdobywać umiejętności. Ponadto tak zdobyta 
wiedza była zatomizowana, co wiązało się z jej powolnością w takich sytuacjach, 
kiedy wymaga się szybkiego jej użycia. Niestety, znaczna część współczesnych 
programów dydaktycznych, a także kursów w systemach LMS, do dnia dzisiej-
szego stosuje właśnie nauczanie programowane, a ich twórcy często nie potrafią 
sobie nawet wyobrazić innego rozwiązania.

Psychologia kognitywna to dziedzina psychologii, która bada procesy poznaw-
cze. Kognitywizm – w przeciwieństwie do behawioryzmu – postrzega uczącego 
się nie jako black box, ale stawia go w centrum procesów poznawczych. Z jednej 
strony interesującym zagadnieniem jest, w jakich warunkach proces przyswaja-
nia informacji może wytworzyć aktywność uczącego się, a z drugiej strony, w ja-
kich warunkach będzie on efektywny (Maruszewski, 2002).

Uczący się jest traktowany jako podmiot, który aktywnie przyswaja infor-
mację. Na tej podstawie kognitywiści próbują w swoich pracach wyjaśnić we-
wnętrzne procesy obróbki informacji w czasie przetwarzania wiedzy. Przyswa-
janie informacji rozumie się precyzyjnie, jako ciągły proces zdobywania wiedzy 
i dlatego pojęcie to jest częściej stosowane w porównaniu z pojęciem uczenia 
się. Według kognitywnej teorii multimedialnego uczenia się, proces przyswa-
jania informacji jest następstwem procesu konstruowania wiedzy, który obej-
muje zarówno przyjęcie nowych struktur wiedzy, jak też ich modyfikację, czyli 
pozyskanie, ulepszenie i reorganizację istniejących struktur. Wiedza może być 
przy tym przekazywana przez wiele kanałów, co ma zapewnić wielokrotne ko-
dowanie przesyłanej informacji i docieranie do uczącej się osoby poprzez różne 
bodźce. Najczęściej spotykane podwójne kodowanie zapewnia przesyłanie in-
formacji w postaci bodźców wzrokowych i słuchowych. Wprowadzenie techno-
logii do procesów przyswajania informacji przy równoczesnym zastosowaniu 
nowych koncepcji i metod pozwoliło na zdecydowaną poprawę efektów naucza-
nia (Mayer, 2001).

Szczegółowe prace w zakresie psychologii kognitywnej próbują opisać kana-
ły komunikacji pomiędzy uczącym się, a otoczeniem. Centralnym pytaniem staje 
się określenie, jakie czynniki wpływają na obciążenie krótkoterminowej pamięci 
sensorycznej (Tavris, Wade, 1999).Wszystkie te badania odgrywają ważną rolę 
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w budowaniu nowoczesnych, edukacyjnych systemów multimedialnych i są wy-
korzystywane w nowym podejściu psychologii konstruktywistycznej.

Z prac kognitywistów wynika, że każdy uczący się podchodzi do zadania przy-
swajania informacji z własnym zasobem wiedzy wstępnej. Różne są także zdolno-
ści i preferencje uczących się do przetwarzania wiedzy (tamże). Dlatego istnieje 
konieczność występowania dialogu pomiędzy nauczycielem i uczniem (medium 
nauczającym i uczącym się), tak aby dostosować przekazywane treści do poziomu 
uczącego się. Zautomatyzowane systemy nauczania muszą posiadać mechanizm 
dostosowania do poziomu wiedzy wstępnej uczącego się (systemy adaptatywne) 
oraz wewnętrznej nawigacji wewnątrz danego zakresu wiedzy, aby dostosować 
się do poziomu przetwarzania informacji przez uczącego się (samosterowalność) 
(Mietzel, 2002).

Opracowanie informacji przez mózg jest często porównywane z przetwarza-
niem informacji przez komputer. Mózg przyjmuje informację z zewnątrz, opraco-
wuje ją i rozwiązuje postawione zadania. W rozważaniach bierze się pod uwagę 
działanie struktur neurobiologicznych oraz modelowanych przez komputer sieci 
neuronowych. Współcześnie nie ma wątpliwości, że sieci neuronowe nie stano-
wią dobrego modelu mózgu, choć różne ich postaci wykazują cechy charaktery-
styczne dla biologicznych układów neuronowych, takie jak zdolność do uogólnia-
nia wiedzy, uaktualniania kosztem wcześniej poznanych wzorców lub dawanie 
mylnych odpowiedzi po przepełnieniu. Stąd też teorie kognitywne często wiąże 
się z cybernetyką, która może odgrywać znaczącą rolę w modelowaniu wiedzy 
(Partala, Surekka, 2004).

Paradygmat konstruktywizmu określa, że nasza wiedza o świecie nie jest obiek-
tywnym obrazem stanu rzeczy, lecz wynikiem mentalnego procesu konstrukcji 
wiedzy (Sternberg, 2001). Oznacza to, że uczący się musi być jednostką aktyw-
ną, tak aby mógł wiedzę skonstruować we własnym umyśle, a więc np. powinien 
umieć przekazać tę wiedzę innym. W tym przypadku kooperacja może być ele-
mentem węzłowym w kształtowaniu konstruktywistycznej dydaktyki.

Szczególny nacisk kładzie się na konstrukcję wiedzy. Jednostka ucząca się jest poj-
mowana jako niezależny system, który przyjmuje na swój użytek bodźce z otoczenia 
i przetwarza je zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Odbiór przez zmysły 
traktowany jest jedynie jako chwilowa zmiana stanu energetycznego, który rozpo-
znawany przez wewnętrzne organy wykorzystywany jest w procesie konstrukcji 
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wiedzy Tadeusiewicz, 2005). System taki pozostaje zamknięty do czasu wprowa-
dzenia nowych bodźców, które mogą wpłynąć na tak konstruowaną wiedzę.

Konstruktywizm przyjmuje założenie, że nie ma jedynego, obiektywnie popraw-
nego opisu rzeczywistości. Jest natomiast subiektywna konstrukcja, która powsta-
je u uczącego się w procesie przyjmowania i przetwarzania informacji (Wygotski, 
1989). Dlatego uczący się jest aktywnym konstruktorem swojej wiedzy. Dotych-
czas dostępna wiedza jest tak przekształcana, aby prowadziła do nowej informacji. 
Każdy uczący się dochodzi do nowej wiedzy w inny sposób. Oddziaływania pomię-
dzy uczącymi się mogą pomóc w procesie dochodzenia do nowej wiedzy.

Nurt psychologii konstruktywistycznej dostarczył impulsów do przeanalizowa-
nia tradycyjnego sposobu myślenia o nauczaniu. Szczególnego znaczenia nabiera 
on w obliczu konieczności uczenia się przez całe życie, kiedy posiadana wiedza 
może być wykorzystywana do tworzenia nowej. Istotną rolę odgrywa także w sy-
tuacjach uzupełniania wykształcenia lub dokształcania się.

Krytyka konstruktywizmu zauważa braki przede wszystkim w samym cha-
rakterze procesu poznawczego, do którego trzeba mieć nastawienie pozytywne. 
Nie zawsze można uzyskać takie nastawienie u samego ucznia, który zachowuje 
postawę bierną, wynikającą z jego cech charakteru. Tymczasem podstawowym 
założeniem konstruktywizmu jest utrzymanie aktywnej postawy wobec sytuacji 
poznawczej. Okazuje się także, że nie wszystkie sytuacje nauczania mogą być or-
ganizowane w sposób konstruktywistyczny. W szczególności dotyczy to nacisku 
społecznego i organizacyjnego szkoły (czas pracy, oceny, świadectwa), co w wielu 
przypadkach stawia nauczanie konstruktywistyczne pod znakiem zapytania.

Pomimo że nurt konstruktywizmu odgrywa współcześnie ważną rolę w lite-
raturze, właściwie nie wiadomo, czy może on być w ogóle uważany za teorię na-
uczania. Niektórzy postrzegają go jako udział w dyskusji nt. poznania, ewentu-
alnie nt. ogólnej teorii wiedzy. W każdym przypadku można przyjąć, że wynika 
on bezpośrednio z osiągnięć kognitywizmu. Niektórzy próbują nawet połączyć 
te dwie teorie i przyjąć nazwę „kognitywno-konstruktywistyczny model uczenia 
się”. Z całą pewnością osiągnięcia ze wszystkich przedstawionych kierunków wy-
nikają wnioski, które warto zastosować w nowoczesnym nauczaniu online.

W podsumowaniu, należałoby podkreślić, że wypływające z teorii Shannona 
koncepcje przekazu wiedzy można scharakteryzować w postaci trzech krótkich 
opisów, obejmujących:
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• nauczanie kierowane – poprzez wykonywanie instrukcji;
• samodzielnie kierowane uczenie się – poprzez działanie;
• uczenie kooperatywne – poprzez refleksję i dyskusję (por. tab. 1)
Osiągnięcia konstruktywizmu mają wpływ na kształt nauczania i takie modelo-

wanie środowiska, aby jak najlepiej odpowiadało koncepcji samodzielnego two-
rzenia obrazu rzeczywistości w umyśle uczącej się osoby. Dlatego też zwraca się 
uwagę na właściwe ukształtowanie środowiska ucznia lub studenta i to zarówno 
w jego naturalnym otoczeniu, jak i w klasie, sali seminaryjnej czy też na pulpicie 
komputera. Poszczególne elementy powinny być tak ułożone, aby po określeniu 
problemu wszyscy uczestnicy procesu nauczania-uczenia się mieli do dyspozycji 
takie narzędzia i materiały, które pozwolą na rozwiązanie zagadnienia (Stern-
berg, 2001). Dotyczy to także programów i systemów multimedialnych, gdzie – 
szczególnie w systemach pracy na odległość – właściwe udostępnienie materia-
łów jest warunkiem wykonania postawionych zadań. Szczególne znaczenie ma to 
w przypadku nauczania przedmiotów przyrodniczych, które muszą być związane 
z rzeczywistą eksploracją środowiska. Podobnie struktura nauczania dostosowy-
wana jest do zasad konstruktywizmu i dlatego proces nauczania podzielony jest 
na sekwencje, w których stosowane są różne techniki, np. praca grupowa, prezen-
tacja wideo, wertowanie bazy danych itp. (Mietzel, 2002).

Oprogramowanie konstruktywistyczne oferujące sytuacje problemowe do sa-
modzielnego przemyślenia i opracowania można stosunkowo łatwo odróżnić od 
programów obiektywistycznych, które z pozycji nauczyciela oferują wyjaśnianie 
zależności i związków oraz prezentację sposobów wykonania zadań lub ćwiczeń. 
Nowoczesne programy pozwalają uczącemu się samodzielnie określić, jakie in-
formacje on potrzebuje. Rozwiązania nie są podawane, lecz zadawane i uczący 
musi samodzielnie osiągnąć wyniki końcowe. Można np. postawić uczącego się 
w wirtualnym otoczeniu biurowym, w którym trzeba wykonać określone zada-
nia. Symulacja komputerowa w tym przypadku może być ciekawym rozwiąza-
niem (Fontana, 1998).

Począwszy od teorii Shannona poprzez behawioryzm, kognitywizm i konstruk-
tywizm możemy stwierdzić, że każda z teorii wniosła coś nowego do nauczania. 
Wykorzystanie tej wiedzy jest bardzo ważne w tworzeniu systemów online, opar-
tych na technologiach komputerowych. Wiedza ta jest podstawą nowoczesnego 
myślenia o e-learningu.
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Tabela 1. Porównanie cech koncepcji behawioryzmu, kognitywizmu 
i konstruktywizmu

Behawioryzm Kognitywizm Konstruktywizm

Umysł ludzki jest

pasywnym odbiorcą wiedzy aparatem do przetwarzania 
informacji

sam w sobie zamkniętym 
systemem informacyjnym

Wiedza jest

odkładana opracowywana konstruowana 

Nauczanie jest

kierowane – poprzez wyko-
nywanie poleceń

samodzielne – poprzez 
działanie

samodzielne lub w grupie 
kooperatywnej poprzez 
refleksję i dyskusję

Celem uczenia się jest:

znalezienie poprawnej 
odpowiedzi 

przyjęcie właściwej metody 
w celu rozwiązania zadania

kompleksowe przetworze-
nie sytuacji 

Nauczyciel jest:

autorytetem, który przeka-
zuje porcjami informacje

uczestnikiem, który obser-
wuje i pomaga, przekazuje 
metody aktywnego rozwią-
zywania problemów

uczestnikiem, doradcą, 
który kooperuje, wyszukuje 
i kształtuje aktywne środo-
wisko nauczania 

Sprzężenie zwrotne jest:

zewnętrznie podawane zewnętrznie modelowane wewnętrznie modelowane 

Typ programów nauczających:

systemy nauczające typu
„Drill & practice”

multimedia,
inteligentne systemy na-
uczające ITS

hipermedia,
LMS
systemy CSCL

Prezentacja materiału:

bez rozdziałów, ze sprzęże-
niem zwrotnym

kompleksowe ćwiczenia otoczenie rzeczywiste

Styl uczenia się:

ścisły przebieg dynamiczny, adaptujący sieciowy, otwarty

Źródło: Meger Z. (2006). Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu. 
E-mentor, 4(16)/2006, 35-42.
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Bariery utrudniające wdrożenie i realizację e-learningowych 
procesów szkoleniowych

Proces wdrażania e-nauczania w Polsce trwa już kilkanaście lat, a i tak jest ono 
nadal marginalnym elementem w polskim systemie edukacji. Mimo coraz licz-
niejszych prób implementacji tej formy kształcenia, jest ona ciągle czymś nowym, 
mało znanym, budzącym nieufność oraz dalekim od powszechności wykorzysta-
nia i dostępności.

Uzasadnione jest pytanie o powody oraz bariery braku zainteresowania e-na-
uczaniem w Polsce (Wilkin, 2009).

Wśród czynników utrudniających stosowanie rozwiązań e-learningowych wy-
mienić należy przede wszystkim bariery ekonomiczne i technologiczne. Nadą-
żenie za nowinkami technicznymi znacznie przewyższa możliwości budżetowe 
indywidualnego odbiorcy szkoleń czy firmy.

Liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu w Polsce wzrosła do 
59% w 2009 r. z 48% w roku odnotowanych w roku 2008, natomiast liczba go-
spodarstw wyposażonych w internet szerokopasmowy zwiększyła się odpowied-
nio do 51% z 38% (Eurostat, 2010).

Tylko potentaci branżowi mogą sobie pozwolić na szkolenia pracowników 
w trybie synchronicznym czy też przy wykorzystaniu rozbudowanych, za-
awansowanych platform lub dobrze rozwiniętych bibliotek kursów. Dla wielu 
firm wdrożenie szkoleń w trybie synchronicznym wiąże się z wymianą zaso-
bów sprzętowych, a zatem: zakup nowych serwerów, stacji roboczych dla użyt-
kowników końcowych, zmiana szybkości i przepustowości łącz internetowych 
i intranetowych. Jednostki z mniejszym budżetem muszą zadowolić się szkolenia-
mi asynchronicznymi.

Barierą ekonomiczną są również wysokie koszty przygotowania odpowiednich 
materiałów dydaktycznych. Dla indywidualnych odbiorców barierą mogą być 
również koszty podłączenia z internetem.

Kolejną grupę czynników stanowi tzw. czynnik ludzki. Problemem nie tylko 
dla potencjalnych odbiorców szkoleń, ale również dla kadry akademickiej oraz 
trenerów, są:

• tradycjonalizm (69% badanych deklaruje chęć uczestnictwa w tradycyjnych 
formach kształcenia),
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• brak zaufania do nowych technologii,
• lęk przed korzystaniem z komputera i nowego oprogramowania,
• niewiedza dotycząca działania systemu nauczania na odległość – e-naucza-

nie jest cały czas nowością, a dla 40% Polaków zupełnie nieznaną formą 
(Wilkin, 2009).

Nauczanie z udziałem nowych technologii napotyka na dość duży opór środo-
wiska edukacyjnego. Sprawa nie kończy się jednak w tym przypadku na konser-
watyzmie nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, dotyczy także administratorów 
sieci, którzy niechętnie pozwalają na powszechny i pełny dostęp do zasobów sie-
ciowych (por. Gajewski, 1999). Obok niechęci i oporu problemem jest również 
niedobór odpowiednio przygotowanych wykładowców.

Bardzo realnym problemem jest możliwość zagubienia się przez uczestnika 
szkoleń w gąszczu informacji, plikach, multimedialności całego kursu. Animacja, 
grafiki, gadżety robią dobre wrażenie i mogą dekoncentrować lub odsuwać kur-
santa od celu, czyli nauki. Mowa tu o barierach dydaktycznych. Warto również 
wspomnieć o społecznym aspekcie procesu uczenia się i wskazać takie bariery 
jak:

• brak integracji w zespole,
• zjawisko izolacji i braku synergii ucznia z trenerem,
• poczucie odosobnienia ucznia od grupy – „syndrom alienacji”,
• mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkoleń, tworzenia 

więzi między nimi poprzez nabywanie wspólnych doświadczeń oraz osobi-
sty kontakt (por. Batorek, 2010).

Wady i zalety e-learninigu

E-learning jako metoda kształcenia ma zarówno swoich zwolenników, jak i prze-
ciwników. Zwolennicy, podkreślając walory tej formy edukacji, kładą nacisk na:

• dużą oszczędność pieniędzy – szkolenia przeprowadzane w sposób tra-
dycyjny muszą uwzględniać: honorarium wykładowcy, wynajem ośrodka 
szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne;

• oszczędność czasu – pracownicy nie powodują zaniedbań w pracy, gdyż 
uczą się w dogodnym miejscu i czasie, jak również nie muszą odrywać się od 
swoich codziennych obowiązków;
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• brak dezorganizacji pracy – pracownicy nie muszą być szkoleni równo-
cześnie, co nie powoduje zatrzymania procesu pracy np. w jakimś konkret-
nym dziale;

• łatwość oceny wyników – przełożeni mogą w łatwy sposób, dzięki testom 
weryfikującym, monitorować postępy pracowników w przyswajaniu przez 
nich wiedzy;

• nieograniczona liczba szkolonych osób – w szkoleniach przez internet 
nie ma żadnego ograniczenia liczby kursantów, tak jak to się dzieje podczas 
szkoleń realizowanych tradycyjnymi metodami;

• nieustanne doskonalenie programu szkoleniowego – każdy program 
kursu prowadzonego przez internet może być modyfikowany wraz z potrze-
bami kursantów indywidualnych, a przede wszystkim dużych firm, wyma-
ganiami stawianymi przez rynek, zmianami w przepisach itp.

• nowoczesny sposób nauczania – kursanci, biorący udział w tego typu 
szkoleniach, doskonalą swą wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnych na-
rzędzi; pracownik w dogodnym czasie może powrócić do informacji zawar-
tych w szkoleniu internetowym i zweryfikować posiadane wiadomości;

• systematyczne budowanie przewagi nad konkurencją – umożliwienie 
pracownikom ciągłego dostępu do wiedzy oraz motywacji do rozwoju to 
podstawa stworzenia zespołu zdobywającego przewagę rynkową;

• e-learning jest optymalną metodą w szkoleniu osób niepełnospraw-
nych – często jest to jedyna droga do wiedzy osób z niepełnosprawnością;

• e-learning pozwala na szkolenie dużych i rozproszonych grup w indy-
widualnym czasie i tempie – zwiększa to efektywność wykorzystania cza-
su pracowników, jak również motywację do ich samorozwoju i samo edu-
kacji.

Wśród wad związanych ze stosowaniem rozwiązań e-learningowych w proce-
sie kształcenia i dokształcania wyróżnia się:

• brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi kursantami;
• uzależnienie od jakości sprzętu szybkości komputera i łączy internetowych;
• kursant musi posiadać dużą samodyscyplinę;
Najważniejsze cechy e-learningu zaprezentowano w analizie SWOT (por. tab.1).
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Tabela 1. E-learning – analiza SWOT

SIŁY SŁABOŚCI

• łatwy dostęp do treści kształcenia 
(24/dobę)

• niższe koszty
• ułatwienie szkolenia/ rozwoju oso-

bom niepełnosprawnym
• umożliwienie dostępu do wiedzy 

osobom z małych miejscowości
• ułatwienie studiowania studentom
• oszczędność czasu

• ograniczona motywacja
• problemy techniczne
• ograniczony udział w ćwiczeniach 

praktycznych
• duży nakład pracy na przygotowanie 

pierwszej edycji

SZANSE ZAGROŻENIA

• kontakt z większym gronem odbior-
ców

• poprawa wizerunku instytucji
• łatwy kontakt z uczestnikami szkoleń
• możliwość monitoringu
• wzrost odbiorców kształcenia usta-

wicznego

• ograniczone możliwości sprawdzania 
wiedzy

• problemy techniczne
• niekompetencja uczestników szkoleń
• brak zaufania pracodawców do umie-

jętności zdobytych drogę e-learningu
• brak zaufania społeczeństwa do tego 

typu metody kształcenia/rozwoju

Opracowanie na podstawie: Gawlik J., Kiełbus A. (2010). E-learning jako forma 
podwyższenia kwalifikacji komunikacyjnych kadry akademickiej dotyczących relacji 
student – wykładowca. (s. 471) Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.

Podsumowanie

Współczesny świat oczekuje społeczeństwa nieustającego w poszukiwaniu 
informacji, potrafiącego zdobywać wiedzę i operować nią, jak również podnosić 
swoje kompetencje.

W dobie popularyzowania idei kształcenia na odległość i jej realizacji należy 
sprawnie i efektywnie wykorzystywać możliwości, jakie niesie za sobą e-learning. 
Niestety nie jest to łatwe, szczególnie ze względu na to, że rynek e-edukacji jest 
jeszcze słabo rozwinięty. Ale, jak wykazały analizy badań w tym zakresie, metoda 
kształcenia w tej formie – choć wymaga dopracowania – jest przyszłością edu-
kacji, a wciągu najbliższej dekady może stać się standardem wykorzystywanym 
w nauczaniu (Kiełbus, 2009).
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Niewątpliwie kształcenie w systemie e-learningowym ma swoje zalety i wady. 
Bezkrytyczne przyjmowanie, ale i bezrefleksyjne odrzucanie tej metody kształce-
nia jednakowo jej szkodzą. Natomiast zbyt silne przywiązanie do standardowych 
metod nauczania i brak promowania e-learningu bardzo często sprawia, że meto-
da ta jest niedostępna, a jej zalety niewykorzystane.

Prawidłowym kierunkiem, który powinna obierać ewolucja procesu szeroko 
pojętego kształcenia i doskonalenia, jest kierunek pozwalający wspierać klasycz-
ne metody, których zalety są w większości znane, metodami nowoczesnymi (Gaw-
lik, Kiełbus, 2010). W świetle ogólnorozwojowego trendu połączenie tych dwóch 
metod wydaje się obecnie najwłaściwsze.

Oceniając użyteczność, skuteczność i wymierność e-learningu, nie wolno szukać 
wyłącznie argumentów przeciwnych tej idei. Należy zdobyć się także na to, by po-
szukiwać coraz lepszych rozwiązań doskonalenia tej formy. Robert Gajewski (1999: 
72) zauważył, iż e-learning jest czymś więcej niż modą – jest koniecznością.

Ci, którzy zajmują się e-nauczaniem i zgłębili tajniki tego sposobu nauczania, roz-
poznali jego walory i słabości, wiedzą, że ta forma prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych może być dla wielu instytucji edukacyjnych bardzo przydatnym narzędziem 
modernizacyjnym, pomocnym w podniesieniu jakości, elastyczności i efektywności 
nauczania/uczenia się, zwiększeniu możliwości kształcenia przez całe życie oraz 
zmniejszenia kosztów nauki. Może więc ułatwić dostosowanie się do wymagań dy-
namicznie zmieniającego się współczesnego świata, sprostanie tym wymaganiom 
i utrzymanie się na edukacyjnym rynku. Warunkiem opłacalności i skuteczności 
wdrażania e-nauczania jest jednak – jak dowodzą specjaliści − strategiczne wyko-
rzystanie tej formy oraz stosowanie jej tam, gdzie jest to uzasadnione i przynosi 
najwięcej korzyści, a nie traktowanie go jak zwykłe narzędzie nauczania. Takie 
systemowe wykorzystanie e-nauczania, dostosowane do specyfiki instytucji, wy-
musza rozważenie celów długofalowych i przewidywanie skali oddziaływania oraz 
powtarzalności, wymusza też zmiany organizacyjne i pomiar efektywności wyda-
wanych środków finansowych, co bez wątpienia sprzyja przemyślanym działaniom 
ze świadomością oczekiwanych efektów. Przykładem takiego strategicznego wy-
korzystania e-nauczania może być używanie tego sposobu uczenia w kształceniu 
ustawicznym czy dla realizacji specyficznych celów pedagogicznych w określo-
nych przedmiotach, np. w szkołach wyższych do ułatwienia studentom zgłębienia 
tajników statystyki przy użyciu wykresów, filmów, animacji (przedmiot ten – 



E-learning jako metoda wykorzystywana w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych… 163

jak wiadomo – od lat przysparza studiującym wiele problemów), czy dla rozwią-
zywania problemów organizacyjnych rzutujących na jakość kształcenia, takich jak: 
brak sal wykładowych i nauka w za dużych grupach (Wilkin, 2009).

Konkludując powyższe rozważania, warto zwrócić uwagę, że e-nauczanie, za-
nim stanie się narzędziem zmiany, samo w sobie jest zmianą, która odbywa się 
w ludziach, w ich sposobie postrzegania tej formy edukacji i postaw wobec niej, 
a gruntowna zmiana mentalności i zachowań ludzi zajmuje zwykle – jak dowodzą 
socjologowie – co najmniej życie dwóch pokoleń (Morawski, 1998).
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Systemowe ustawienia organizacyjne – nowa 
perspektywa w szkoleniach i konsultacjach biznesowych

Streszczenie
Artykuł prezentuje metodę organizacyjnych ustawień systemowych i jej róż-
ne zastosowania w pracy ze strukturami organizacji. Pokazuje jej znaczenie 
w szkoleniach osób zarządzających, kierujących zespołami, pracowników 
firm i przedsiębiorstw. Nawiązuje do koncepcji systemowych. Przedstawia 
zasady efektywnie funkcjonującej tzw. zdrowej organizacji, łączy praktykę 
psychologiczną i trenerską z wiedzą na temat zasad „systemowego porząd-
ku”, która stanowi podstawę metody ustawień.
Słowa kluczowe
ustawienia organizacyjne, coaching systemowy, fenomenologia

Systemic organisational settings – a new perspective in trainings 
and business consulting.
Abstract
The article presents a method of organizational systemic settings and various 
forms of its applications at work with organizational structures. It demonstrates 
its importance in trainings of managers, team leaders and company employees. 
It refers to the system concept. It shows principles of effectively functioning so 
called ‚healthy organization’, combines psychological and coaching practices 
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with the knowledge of the principles of ‚systemic agenda’ which is a base of the 
setting method.
Key words
organizational settings, coaching system, phenomenology

Organizacja jako system – wprowadzenie

Gdy przyglądamy się współczesnym organizacjom i sposobowi ich funkcjono-
wania, mogą przychodzić nam na myśl różne metafory: organizacja jak rodzina, 
gdzie skupiamy się bardziej na budowaniu bliskich relacji niż na zadaniach, jak 
zespół jazzowy, gdzie wyobrażamy sobie, że współgra i współbrzmi każdy ele-
ment, jak organizm, gdzie istotą staje się efektywne i sprawne funkcjonowanie, 
jak tradycja, dla której ważne jest poszanowanie dla autorytetu i wykorzystanie 
dawnych zasobów. Metafory na temat rodzajów i sposobów widzenia organizacji 
można mnożyć i poszerzać, ale wyraźnie widać, że cechą wspólną rożnych po-
dejść jest widzenie firmy, instytucji, organizacji jako systemu. System ten obejmu-
je sposób zarządzania, cele, zadania, normy, komunikację w firmie, sposób moty-
wacji, ale także specyficzną atmosferę pracy, klimat, wzajemne relacje pomiędzy 
wszystkimi pracownikami firmy.

Systemowy sposób myślenia i patrzenia na świat pomaga uświadomić sobie 
wiele niezauważalnych do tej pory mechanizmów, rodzajów dynamik, działają-
cych w systemach. Te mechanizmy czasem powodują, że człowiek w organizacji 
może funkcjonować z dużą efektywnością, satysfakcją dla siebie i innych, może 
być kreatywny i pomysłowy, czasem jednak mogą paraliżować działania i powo-
dować, że nie będzie potrafił działać i skutecznie realizować zadań (Stam, 2010).

Ustawienia organizacyjne

Osoby mające doświadczenia pracy w różnych organizacjach, niezależnie od 
pełnionej funkcji czy stanowiska mogą na własnym przykładzie zaobserwować, 
że nie ma firm idealnych, mogą być tylko wystarczająco dobrze funkcjonujące. 
W każdej firmie, na każdym etapie jej rozwoju znajdzie się jakiś element, który 
nie działa tak dobrze jak zaplanowano lub jak nam się wydaje, że powinien. Zda-
rza się, że świetnie funkcjonujący dział sprzedaży nagle słabnie i znacznie spadają 
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zyski firmy, po wprowadzeniu nowej osoby na stanowisko logistyka mnożą się 
konflikty z działem handlowym, chociaż każdy stara się jak najlepiej wykonywać 
swoje zadania, dobrze pracujący do tej pory zespół projektowy traci motywa-
cję do pracy i przestaje efektywnie realizować ustalone cele, w firmie zaczynają 
pojawiać się konflikty i traci ona swój dobry wizerunek zewnętrzny. Zjawiska te 
wydają się typowe i pewnie osoby zarządzające potrafią wymyślać sposoby na 
rozwiązanie tych niekorzystnych sytuacji. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, 
kiedy „nic nie działa”, kiedy nie możemy znaleźć przyczyny trudności albo kom-
pletnie nie rozumiemy, co się zepsuło w naszym systemie.

Coraz częściej do pracy z trudnościami pojawiającymi się w organizacji trene-
rzy i doradcy wykorzystują metodę ustawień systemowych. Jest ona oparta na 
doświadczeniach pracy z rodzinami według Berta Hellingera. Za pioniera pracy 
metodą ustawień organizacyjnych uważa się Guntharda Webera, który stworzył 
solidne i szerokie podstawy do rozwoju tej metody. Metoda uzyskała ogromną 
popularność. Jest w obszarze psychologii największym fenomenem przełomu 
wieków. Przez wielu uznawana za zjawisko wręcz rewolucyjne. O skali zjawiska 
mogą świadczyć liczne kongresy na całym świecie, tysiące wydawnictw (książki, 
specjalistyczne czasopisma, wydawnictwa audio-wideo), ogromna ilość progra-
mów szkoleniowych.

Ustawienia systemowe spośród innych metod wyróżniają przede wszystkim 
dwie kwestie: oparcie w koncepcji „pierwotnego porządku” i wykorzystanie 
„efektu pola”.

„Pierwotny porządek” oznacza tu szereg reguł i zależności dotyczących hierar-
chii, wyrównania (brania i dawania) i przynależności do systemu. Działają one 
w systemach społecznych (np. rodzina, firma) niezależnie od tego, czy je sobie 
uświadamiamy lub czy się z nimi zgadzamy. Kiedy postępujemy wbrew temu po-
rządkowi, pojawiają się problemy, które mogą być całkiem niezrozumiałe i nie-
możliwe do rozwiązania, gdy próbujemy posługiwać się tylko „normalną logiką”. 
Dzięki uznaniu „pierwotnego porządku” w ustawieniach pojawiają się rozwiąza-
nia zaskakujące zarówno swoją prostotą, jak i głębią wyrażającą się w emocjonal-
nym poruszeniu.

„Efekt pola” wykorzystywany w pracy metodą ustawień oznacza, że istnieją inne 
niż powszechnie znane kanały przekazywania informacji. Okazuje się, że obce 
osoby mogą mieć dostęp do przenoszonych przez nas nieświadomie informacji na 
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temat systemów, do których przynależymy. Przy zachowaniu odpowiednich pro-
cedur w pracy z grupą dzięki „efektowi pola” i wykorzystaniu uczestników spotka-
nia zyskujemy bezcenne informacje służące diagnozowaniu problemu klienta oraz 
poszukiwaniu rozwiązań. Są to informacje, które często nie są dostępne w inny 
sposób lub do ich uzyskania potrzebne byłyby żmudne działania konsultingowe.

Należy również podkreślić, że metoda ustawień systemowych ma swoje źródło 
w koncepcjach systemowej pracy z rodziną (pomnik rodziny – V. Satir), wykorzy-
stuje podstawy psychodramy, podejście Miltona Ericksona. Bazuje także na po-
łączeniu pomiędzy sferą psychiczną i fizyczną: ludzie mogą reprezentować sym-
bole, elementy, obrazy. Stają się metaforą związaną z rozwiązaniem konkretnego 
problemu. Jest to spójne z metodą używaną w tworzeniu „map marki” (Brand 
maps). Dlatego technika ustawień może dawać dobre efekty w marketingu. Ba-
dacze marketingowi od lat 70. dobrze czują się w świecie metafor, uznają „marki 
za ludzi”, używają technik personifikacyjnych. Chętnie sięgają więc po nowe i dla 
innych kontrowersyjne sposoby pracy dotyczące np. podejmowania decyzji kon-
sumenckich, budowania marki na rynku.

Praktycy pracujący tą metodą podkreślają wyraźnie różnicę istniejącą pomię-
dzy systemami rodzinnymi i organizacyjnymi. Do rodziny należy się przez całe 
życie, z firmy można odejść, chociaż ta decyzja nie jest łatwa. Zwykle uwzględnia 
czynniki zewnętrzne panujące na rynku pracy. Często jednak pozostajemy w or-
ganizacji kosztem własnych wewnętrznych nastawień emocjonalnych, przeko-
nań, postaw, osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Ustawienia systemowe pozwalają, jeśli klient się na to decyduje, zobaczyć po-
wiązania pomiędzy obszarem osobistym (wychowanie, relacje w rodzinie, mo-
dele życia osobistego i zawodowego, świadome i nieświadome role i przekazy 
rodzinne) a funkcjonowaniem w pracy i w biznesie. Jest to opcja najbardziej roz-
wojowa. Oczywiście można prowadzić ustawienia czysto biznesowe bez dotyka-
nia obszaru osobistego.

Zastosowanie ustawień systemowych w pracy z organizacją

Koncepcja pracy z organizacjami metodą ustawień powstała około 10 lat temu 
i rozwija się intensywnie na zachodzie Europy, szczególnie w Niemczech, stop-
niowo również w innych krajach. Metoda ustawień organizacji swoją wzrastającą 
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popularność zawdzięcza między innymi faktowi, że w stosunkowo krótkim czasie 
(„Czas to pieniądz”) można osiągnąć wgląd w powiązania systemowe, w ich nie-
korzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również znaleźć opty-
malne rozwiązanie. W poszukiwaniu korzystnej alternatywy nie jest konieczna 
praca z całym zespołem organizacji, co zmniejsza koszty przedsiębiorstwa zwią-
zane z działaniami szkoleniowymi i treningowymi. Pracując z przedsiębiorcą, 
osobą zarządzającą, kierownikiem, można zrezygnować z udziału całej załogi 
w procesie rozwiązywania konkretnych trudności organizacyjnych (Szewczyk, 
2002).

Ustawienia systemowe znajdują zastosowanie w poszukiwaniu odpowie-
dzi na bardzo różne zagadnienia:

• Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
• Problemy na poziomie zarządzania i kierowania firmą
• Spadek motywacji pracowników
• Szybsze osiąganie celów, efektywna realizacja zadań
• Strukturalne i personalne zmiany w przedsiębiorstwie
• Zainteresowanie klientów produktem
• Trudności w skutecznym prowadzeniu negocjacji
• Problemy finansowe firmy
• Problemy z rozwojem firmy i pracowników
• Trudności w komunikacji i przepływie informacji w przedsiębiorstwie
• Znalezienie właściwego dla siebie miejsca w firmie
• Wybór optymalnej dla siebie ścieżki rozwoju zawodowego
• Poszukiwanie pracy, którą mamy szansę utrzymać

Wykorzystanie rozwiązań pokazujących się dzięki pracy metodą ustawień or-
ganizacyjnych uzależnione jest od odwagi przedsiębiorców, ich wcześniejszego 
przygotowania bądź pozytywnego doświadczenia z metodą jako taką oraz od 
osobistej gotowości na zobaczenie zupełnie innego obrazu.

Metoda ma charakter wyraźnie praktyczny, nie tworzy się w niej skompliko-
wanych teorii dotyczących organizacji, formułuje się jednak podstawowe prawa 
i zasady funkcjonowania organizacji jako dynamicznego systemu, którego po-
trzeby muszą być zaspokojone, aby mógł on istnieć i rozwijać się.
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Zasady efektywnie funkcjonującej organizacji jako systemu

Istnieje kilka warunków, które powinny być spełnione, aby organizacja była 
„zdrowa”, pracownicy dobrze się w niej czuli, mogli efektywnie pracować, a osoby 
zarządzające wypełniać swoje funkcje kierownicze. Organizacja „zdrowa” może 
wypełniać swoje zadania społeczne. Istnieje ożywiona wymiana zarówno we-
wnątrz niej samej, jak i między nią a światem zewnętrznym. Jako system organi-
zacja ma przecież wiele części: pracowników, klientów, produkty, usługi, posiada 
misję, wartości, jakimi się kieruje, pozycjonuje markę lub stara się ją utrzymać. 
System jako całość ma inne cechy niż zwykła suma jego części. System organizacji 
ma zawsze swoje dynamiki. Są one czymś innym niż dynamiki ludzi, będących 
częścią tego systemu (Stam, 2010). Przez rodzaje dynamik rozumiane jest to, co 
dzieje się między elementami systemu i relacje łączące te elementy. Rodzaje po-
jawiających się w systemie dynamik wpływają na bezpośrednio na zachowania 
i uczucia ludzi, którzy są w systemie. Niestety dynamik systemowych nie można 
dostrzec wprost, działają poza naszą świadomością. Jednak efekty działania dy-
namik łatwo dostrzec. Pozytywne efekty mogą być opisywane przez pracowni-
ków: „Jestem tu na właściwym miejscu”, Pracuję w organizacji pełnej życia i ener-
gii”, „Odpowiadam za decyzję i jestem gotowy na zmiany”, „Czuję się bezpiecznie, 
kiedy przełożony ocenia moją pracę, wiem, czemu to służy”. Negatywne efekty 
dynamik systemowych będą doświadczane i opisywane jako problemy w organi-
zacji: „Coś tu nie działa”, Jesteśmy małym zespołem, a mamy ciągle kłopoty w ko-
munikacji między sobą, choć siedzimy w jednym pokoju”, „Tak się jakoś dzieje, 
jakby nie wolno było tu pracować”, „ Jak odeszła Katarzyna, nikt nie przepracował 
na tym stanowisku dłużej niż miesiąc” (por. Stam, 2010).

Kiedy dostrzegamy efekty negatywnie działających dynamik, możemy zadać 
sobie pytanie: „Co dzieje się w tle systemu, skoro ludzie/pracownicy doświadcza-
ją tego problemu?”.

System działa prawidłowo, jeśli brane są pod uwagę następujące podsta-
wowe zasady:

• Organizacja potrzebuje władzy
W organizacji nie ma potrzeby tworzenia mitów, że wszyscy są równi. 

Relacje zbyt partnerskie, niewyraźna rola osób zarządzających powodu-
je chaos, poczucie niejasności, co do norm i zasad oraz własnego miejsca 
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w organizacji. Pracownicy czują się w takim systemie niepewnie, przeżywają 
często skrywaną złość, wykazują gotowość do konfrontacji i walki o władzę 
i pozycję, chociaż nie rozumieją i nie mają określonego wzoru przywództwa 
(kierowania) w firmie. Powoduje to długotrwałe problemy w organizacji, 
brak sukcesu w realizacji celów i zadań również o charakterze finansowym. 
Dobrym przykładem staje się tu historia wspomnianego na wstępie zespołu 
jazzowego, który przestał funkcjonować i mimo talentu muzyków nie miał 
znaczących osiągnięć.

• Organizacja potrzebuje hierarchii
Hierarchia w organizacji dotyczy pełnionych funkcji oraz stażu w przyna-

leżności do firmy.
Najwyższą pozycję zajmuje tu właściciel lub założyciel firmy. Jemu zawsze 

należy się szacunek. Trzeba również pamiętać, że stworzył miejsca pracy dla 
innych i to dzięki niemu istnieje organizacja. Nie można go wykluczać przy 
podejmowaniu strategicznych, ważnych decyzji w firmie, zwłaszcza gdy do-
tyczą istotnych zmian czy prób restrukturyzacji. Pomijanie właściciela lub 
co gorsza podejmowanie działań, o których wiemy, że mogą być przedmio-
tem sporu czy jego niezgody, bez dyskusji z nim powoduje poważne konse-
kwencje dla całego systemu. Taka sytuacja zwykle skutkuje zwiększaniem 
się poziomu niejawności w systemie (organizacji) i wywołuje silne napięcia 
i lęk pracowników. Hamuje to rozwój firmy i osób w niej zatrudnionych.

Miejsce, które pozostałe osoby zajmują w hierarchii, powinno zależeć od 
ważności ich funkcji i użyteczności dla właściciela.

W organizacji pracownicy, którzy byli w niej wcześniej, tworząc kultu-
rę firmy zajmują wyższą rangę niż osoby nowe. Nowy prezes otrzymuje 
wtedy należną pozycję ze względu na pełnioną funkcję, ale zgodnie z po-
rządkiem należy przypisać mu niższą rangę niż pracownikom o większym 
stażu (znacznie mniejszy jest również jego wkład pracy w realizację zadań 
w firmie). Taki sposób widzenia miejsca w organizacji ma istotne konse-
kwencje dla sposobu kierowania i zarządzania. Wyraźnie widać, że postawa 
charakterystyczna dla młodych menedżerów, zmierzająca do wprowadza-
nia szybkich zmian, może nie przynieść im pożądanego sukcesu. Ważne jest, 
aby najpierw uzyskać wsparcie od tych, którzy byli w organizacji wcześniej. 
Słuchając ich stanowisk i dyskutując z nimi własne pomysły i inicjatywy 
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nowy prezes ma większą szansę na skuteczne zarządzanie i rozwój. Wszyst-
ko dzięki uszanowaniu tego, co zastał.

• Prawo do przynależności zyskuje się dzięki swojemu wkładowi
Wkładem każdego pracownika jest jego wiedza, kompetencje, zdolności, 

które pożytkuje na rzecz firmy i współpracuje z innymi członkami zespo-
łu. Jeśli pracownik został zatrudniony na stanowisku lub w roli, do której 
nie ma wystarczających kompetencji (np. po znajomości), powinien z firmy 
odejść lub zostać zwolniony. Inaczej stanie się źródłem konfliktu, powsta-
wania poczucia niesprawiedliwości u innych pracowników, spadku efek-
tywności pracy zespołu i całej firmy.

Niekorzystne skutki mogą mieć również sytuacje, kiedy zwalnia się pra-
cowników bez uzasadnionej przyczyny bądź przyczyna zwolnienia jest 
ukryta przed innymi pracownikami. Zespół przeżywa wtedy silne poczucie 
zagrożenia, poczucie winy, lęk. Zaczyna bardziej skupiać się na relacjach niż 
na zadaniach. Pracownicy pozostający w takim systemie przestają się iden-
tyfikować z organizacją, zaczynają poszukiwać innego miejsca pracy.

Opisane prawo stawia szczególne zadania przed działami personalnymi, 
osobami, które zajmują się procesem rekrutacji i selekcji, szkoleniem pra-
cowników i kadry kierowniczej, są odpowiedzialne za tworzenie procedur 
oceniających personel firmy.

• Równowaga w dawaniu i braniu, czyli zasada sprawiedliwej wymiany
Jeśli wkład pracowników w działalność firmy nie jest adekwatnie wyna-

gradzany, powstaje stan braku równowagi. Taka sytuacja skutkuje znacznym 
spadkiem motywacji pracowników, co obniża efektywność realizacji celów 
i zadań. Dotyczy to zarówno zbyt małych wynagrodzeń, jak i tych niepropor-
cjonalnie wysokich w stosunku do wkładu pracy. Zespół mający poczucie 
nierównowagi będzie skupiał się na rywalizacji, zaburzona zostanie współ-
praca. W emocjach może dominować poczucie zagrożenia, niesprawiedli-
wości, braku uczciwości. Na poziomie komunikacji można spodziewać się 
funkcjonowania plotki, skupiania na relacjach. Prawdopodobne jest także 
zjawisko markowania pracy.

• Organizacja potrzebuje realizacji zadań
Pracownicy pracują efektywnie i rozwijają się, jeśli znają zadania i cele, ja-

kie mają zostać osiągnięte. Jeśli jest inaczej, mają skłonność do zajmowania 
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się sobą, problemami w relacjach, narzekaniem na zarząd, plotkowaniem, 
tworzeniem struktur nieformalnych. Wynika stąd, że dla właściwego funk-
cjonowania organizacji konieczne jest zadbanie o nowych pracowników, 
zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy podejmują pracę bądź nie pracowali 
na takim stanowisku. Oni szczególnie potrzebują precyzji i jasności, żeby 
efektywnie realizować swoje zadania. Inaczej będą długo czuć niepewność 
i dezorientację. Nauczą się też nadmiernej koncentracji na społecznej stro-
nie pracy, a nie na celu i zadaniu.

• Za osiągnięcia należy się uznanie
Szczególne osiągnięcia i zdolności pracowników powinny być zauważa-

ne i doceniane. Kierownik ma tu do dyspozycji nie tylko system motywacji 
finansowej, ale również pochwały i zdania świadczące o uznaniu. Jeśli pra-
cownicy nie doświadczają sytuacji gratyfikacji swoich zasług, mają tenden-
cje do odejścia z firmy, przestają się z nią identyfikować.

• Niezaangażowani muszą odejść
W organizacji może być tylko ktoś, kto jej potrzebuje, a jednocześnie 

dobrze pełni istotną dla jej działania funkcję. Pracownik, który już nie po-
trzebuje organizacji, a mimo to w niej pozostaje, może popełniać poważne 
błędy. Ich następstwem może być silna demotywacja, utrata zaufania, spory 
i konflikty. Taki pracownik powinien odejść z systemu (organizacji). Ważne 
jest, aby odbyło się to w atmosferze wzajemnego szacunku. Jest to koniecz-
ne dla dobrego funkcjonowania organizacji, daje też szansę pracownikowi 
na dobre wejście w nowe miejsce pracy.

• Każdy powinien zajmować właściwe miejsce
W organizacji należy dbać, aby pracownik zajmował właściwe dla swoich 

kompetencji miejsce. Czuje się wtedy dobrze, pewnie, spokojnie może reali-
zować swoje zadania. Chętnie wykorzystuje energię dla potrzeb firmy. Jeśli 
pozycja pracownika jest nienależnie wysoka, budzi się w nim nadmierne 
poczucie wyższości, nie szanuje innych, co osłabia zarówno pracowników, 
jak i cały system organizacji. Sytuacja związana z zajmowaniem niewła-
ściwego miejsca w organizacji jest częstą przyczyną problemów organi-
zacyjnych. Dotyczy zwłaszcza firm, w których zatrudniani są pracownicy 
bez doświadczenia lub kompetencji na kierowniczych stanowiskach, lub 
jeśli organizacja z pobudek finansowych proponuje bardzo szybki awans 
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osobom bez odpowiednich kwalifikacji (tańszych od doświadczonych pra-
cowników).

• Stare musi zostać uszanowane przez nowe
Niektórzy menedżerowie mają tendencje do wprowadzania szybkich 

zmian i odcinania się od tradycji organizacji. Kierują się poglądem, że no-
woczesne jest znacznie lepsze od tradycyjnego, odrzucają stare wzorce, nie 
dostrzegając w nich żadnych zasobów.

Tymczasem okazuje się, że efektywne wprowadzanie czegoś nowego ma 
szansę powodzenia tylko wtedy, gdy zostanie uhonorowane stare jako cen-
na baza. Nowe idee i pomysły często nie przynoszą organizacji sukcesu, jeśli 
są niezgodne z tradycją firmy, nie szanują jej, odcinają się od niej.

Sposoby pracy grupowej metodą ustawień systemowych w 
szkoleniach osób zarządzających i zespołów pracowniczych

Praca ustawieniowa, dotycząca różnych problemów w organizacji, odbywa 
się najczęściej na spotkaniach prowadzonych przez doświadczonego doradcę, 
trenera („ustawiacza”), który posiada gruntowne szkolenia z zakresu metody 
i dobrze zna strukturę organizacji. Potrafi odnieść przedstawione prawa do kon-
kretnego systemu, w taki sposób, aby poszukiwać skutecznych sposobów rozwią-
zania problemu.

Spotkania organizowane są przez specjalne ośrodki zewnętrzne zajmujące się 
takim sposobem pracy. Z zajęć może skorzystać każdy, kto jest zainteresowany tą 
metodą lub chce rozwiązać jakiś problem związany z funkcjonowaniem organiza-
cji, rozwojem własnej kariery, podejściem do sytuacji pracy, rezygnacji z dotych-
czasowej roli zawodowej itp. Na seminariach zewnętrznych zwykle spotykają się 
osoby obce, niezagrażające sobie. Wnoszą tym samym różne tematy, mogą dzielić 
się doświadczeniem i służyć sobie nawzajem jako „reprezentanci” systemów or-
ganizacyjnych. Możliwe są także seminaria w ramach jednej firmy, ale wówczas 
należy szczególnie zadbać, aby osobiste cele, przekonania, pełnione w organizacji 
role nie rzutowały na sposób ustawień.

W pracy grupowej osoba zgłaszająca problem (klient) wykorzystuje wybra-
ne przez siebie osoby z grupy. W ustawieniu reprezentują one istotne dla tema-
tu elementy systemu klienta. Reprezentowane mogą być osoby (np. członkowi 
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zespołu, współwłaściciele, przełożeni, podwładni) lub grupy osób (np. klienci, 
pracownicy, zarząd). Często pojawiają się również reprezentacje nieosobowe (np. 
cel, blokada, opcje dylematu, zasoby, pieniądze, marka, produkt).

Klient zwykle nie bierze udziału w ustawieniu, przygląda się, udziela niezbęd-
nych informacji, czasem jest wprowadzany pod koniec ustawienia na swoje miej-
sce. Ustawienie opiera się na reakcjach reprezentantów, jest to możliwe dzięki 
„efektowi pola”.

Ustawienie składa się z fazy diagnostycznej – poszukiwanie przyczyny proble-
mu i z fazy poszukiwania rozwiązania. W obrazie rozwiązania klient może zoba-
czyć lub sam wypróbować, jak odpowiednie miejsce, ruch czy zdania rozwiązują 
problem lub pokazują kierunek rozwiązania.

W pracy tą metodą doświadczeni trenerzy biorą też pod uwagę uzasadnioną 
trudność i niechęć menedżerów do ujawniania niektórych danych o firmie. Pro-
ponuje się wtedy dyskretne formy pracy, kiedy tylko trener i klient wiedzą, co 
reprezentują osoby biorące udział w ustawieniu.

Jedno ustawienie trwa zwykle ok. godziny, w zależności od potrzeb i umowy 
można przeznaczyć określoną ilość czasu na omówienie, a także rozbudować 
ofertę o sesje konsultacyjne.

Formy pracy grupowej:
• Ustawieniowe grupy otwarte – obejmują pracę z klientami z różnych firm, 

organizacji, pracowników, którzy chcą rozwiązać swoje problemy dotyczą-
ce roli zawodowej, kariery, rozwoju, podjęcia decyzji zawodowej, sposobu 
kierowania firmą itp. W grupie wprowadza się zasadę dyskrecji. Klienci nie 
ujawniają zwykle nazwy firmy, w jakiej pracują. Uczestnicy zwykle nie znają 
się, nie są od siebie zależni zawodowo czy osobiście. Czasem prowadzi się 
„ustawienia zakryte” (tylko osoba ustawiająca zna problem). Reprezentan-
ci są jedynie niewiadomymi obiektami: A, B, C… itd. Po ustawieniu klienci 
mają możliwość konsultacji, a także monitorowania ewentualnych zmian, 
jakie zdarzyły się lub zostały wprowadzone w firmie.

• Ustawieniowe grupy otwarte z kontraktem osobistym obejmują pracę 
z klientami, którzy chcą odkryć uwarunkowania osobiste swoich problemów 
zawodowych. To najbardziej rozwojowa, ale i najtrudniejsza forma pracy. 
Trener – ustawiający – musi posiadać przygotowanie zarówno w kwestii do-
radztwa zawodowego, jak i w psychoterapii. Z praktyki prowadzenia takich 
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grup wynika, że zgłoszenie klienta dotyczy zwykle kwestii zawodowych 
jednak z dużym prawdopodobieństwem wiadomo, że praca ustawieniowa 
może potoczyć się w kierunku bardzo osobistym. Przed podjęciem takiej 
pracy (nawet jeśli ustawienie się już toczy i grupa ma kontrakt na pracę 
w obszarze osobistym), dobrze jest jeszcze raz zapytać klienta o decyzję: 
czy pracujemy, czy chce zobaczyć to, co osobiste. Jeśli się zdecyduje, wynika 
z tego dla niego dużo korzyści.

• Grupy ustawieniowe z wynajętymi reprezentantami – zarząd organizacji, 
osoba zarządzająca, kierująca zespołem zgłasza problem. Ustawienie pro-
wadzi się z udziałem wynajętych reprezentantów (zwykle osób, które szko-
lą się w metodzie ustawień, nie mają powiązań z klientem, nie są konkuren-
cją na rynku, posiadają różne zawody). Reprezentanci mogą znać zgłaszany 
problem bądź nie (identyfikacja problemu jest poprzedzona konsultacją 
indywidualną z klientem, najczęściej z zespołem ustawiającym). W ustawie-
niu poszukuje się rozwiązań dla jednej, konkretnej firmy. Ustawienie może 
mieć również formę zakrytą. Istnieje także możliwość konsultacji i monito-
rowania zmian.

• Udział w sesji indywidualnej, bez obecności innych osób, z wykorzystaniem 
rekwizytów. Tego typu spotkania stosuje się w coachingu, doradztwie per-
sonalnym, dotyczącym rozwoju kariery, a przede wszystkim w podejmowa-
niu istotnych dla systemu organizacji decyzji finansowych, restrukturyza-
cyjnych, dużych zmian związanych z prywatyzacją

• Tematyczne grupy ustawieniowe
Tematyczne grupy ustawieniowe proponowane są zwykle do prezentacji, roz-

wiązania problemów w danym przedsiębiorstwie w czasie szkoleń dotyczących 
konkretnych tematów związanych z zarządzaniem, kierowaniem, wprowadza-
niem systemu ocen i motywacji, komunikacji itp. Zawierają teoretyczny aspekt 
związany z filozofią „porządku” w organizacji i elementy praktyczne oparte na 
odpowiednio dobranych case study i przykładach praktycznych. Prezentują zwią-
zane z tematem hipotetyczne sposoby rozwiązań, prowokują do dyskusji, projek-
towania rozwiązań w oparciu o „obrazy ustawieniowe”, gdzie reprezentantami 
są osoby biorące udział w szkoleniu. W tej formie pracy można też pracować na 
rekwizytach (figurkach ustawieniowych lub rekwizytach specjalnie przygotowa-
nych do opracowanych wcześniej case study).
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Metoda ustawień nie jest tu wiodącym elementem szkolenia. Wspomaga proces 
rozumienia sytuacji, jest dostosowana do tematyki szkolenia, służy poszukiwaniu 
rozwiązań.

Zastosowanie metody ustawień systemowych w coachingu

Ustawienia organizacyjne są efektywną metodą poszukiwania rozwiązań pro-
blemów w organizacjach, korporacjach, spółkach. Potwierdziły swoją skutecz-
ność również w indywidualnych konsultacjach i coachingu. Jeżeli jakiś członek 
organizacji wyższego czy niższego szczebla ma do rozwiązania problem związany 
z wewnętrznym funkcjonowaniem firmy, to robienie ustawienia z członkami tego 
zespołu jest niemożliwe. Temat ustawienia może wymagać dużego stopnia dys-
krecji, co trudno jest zapewnić przy ustawieniach w grupie, albo klimat w firmie 
może przeszkodzić pracownikom w byciu w rolach reprezentantów (mogą cen-
zurować swoje odczucia). Działa tu strach przed utratą stanowiska, mobbingiem; 
pracownik mówi zwykle wtedy to, co jest zgodne z oczekiwaniami organizacji, 
a nie to, co naprawdę czuje w roli reprezentanta. Często trudno jest znaleźć dosta-
tecznie dużą grupę niezależnych reprezentantów, aby szybko rozwiązać problem 
w organizacji. Często też pracownicy organizacji szukają dyskretnego wyjścia 
z konfliktowej sytuacji. Wtedy najlepszym rozwiązaniem są sesje indywidualne.

Ustawienia systemowe potwierdziły swoje działanie w coachingu przy rozwią-
zywaniu następujących problemów indywidualnych:

• Analiza i diagnoza problemu klienta w organizacji;
• Zlokalizowanie konfliktu i jego źródła;
• Podejmowanie decyzji w organizacji;
• Analiza związków pomiędzy problemami w organizacji a uwikłaniami ro-

dzinnymi;
• Zmiany w hierarchii organizacji: awans/degradacja i ich konsekwencje;
• Zmiana zadań pracy;
• Trudności ze znalezieniem miejsca w systemie organizacji;
• Konflikty w zespole.

Procedura stosowana w coachingu:
• Zwrócenie uwagi na indywidualny problem klienta
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• Wywiad z klientem: określenie „prawdziwego” zgłoszenia („wyłuskać”, o co 
naprawdę klientowi chodzi);

• Znajomość struktury organizacji: dla ustawiacza struktura organizacji po-
winna być jasna i przejrzysta;

• Umożliwienie klientowi na spojrzenie z zewnątrz, z innej perspektywy na 
sytuację pracy;

• Umożliwienie klientowi pozyskania nowych informacji na temat funkcjono-
wania organizacji i dostępu do nowych doświadczeń;

• Spojrzenie na sytuację problemową z różnych poziomów;
• Należy zwrócić uwagę na stanowiska – rangę osób w organizacji;
• Zasady panujące w organizacji (dyscyplinę);
• System motywacji i oceniania;
• Osobiste uwikłania klienta;
• Ustawienie obejmuje całość systemu organizacji;,
• Celem jest poszukiwanie „kroków” umożliwiających zmianę sytuacji.

W czasie ustawień indywidualnych (przy użyciu rekwizytów: figurek, symboli, 
kartek, na których staje klient) ustawiacz zachęca klienta, aby stanął na wszyst-
kich miejscach jedno po drugim. Klient doświadcza wtedy różnych sposobów od-
bierania miejsca i odczuć innych osób; np. zdaje sobie sprawę, że ten, z którym 
ma konflikt, też nie czuje się OK w swojej skórze. Zredukowanie często zawiłej 
sytuacji w organizacji do „MIEJSC” pozwala klientowi na skupienie się na najważ-
niejszych problemach. Może on też wyraźniej zobaczyć swoje cele, zadania, wła-
sne kompetencje, zdolności do podejmowania działań na określonym stanowisku 
pracy, może zobaczyć drogę awansu w organizacji, itp.

Możliwości i ograniczenia ustawień organizacyjnych w konsultacjach in-
dywidualnych:

• Tajność, zachowanie dyskrecji, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa klien-
ta, docieranie tym samym do prawdziwych źródeł konfliktu;

• Duża przydatność, kiedy sprawy osobiste mają istotne znaczenie w rozwią-
zaniu problemów zawodowych – uzyskanie głębszego obrazu: rozwiązania 
osobiste i na poziomie organizacji;

• Ograniczeniem jest trudność radzenia sobie bez komentarzy reprezentan-
tów;
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• Odbieranie systemu organizacji ogranicza się do intuicji klienta, ewentual-
nie konsultanta;

• Kiedy klient ma małą zdolność odczuwania, brak jest energii do pracy;
• Klient może mieć trudność z przyjęciem nowego obrazu, sposobu rozwiąza-

nia, skonfrontowaniem z działaniami w organizacji;
• Przykłady zastosowania systemowych ustawień organizacyjnych 

w praktyce.

„Tak naprawdę nie akceptuję awansu”

Wiodący pracownik firmy otrzymał awans, nie czuł się jednak dobrze na swoim 
stanowisku, zwłaszcza gdy musiał zwalniać pracowników. Nie czuł się bezpiecznie. 
Czuł się zmęczony i wypalony, nie potrafił cieszyć się z awansu.

Ustawienie odbywało się w kontakcie indywidualnym z wykorzystaniem figurek 
reprezentujących następujące postacie: klient, jego były przełożony (teraz na rów-
nym stanowisku), jedna osoba z zespołu, jedna reprezentująca organizację (firmę), 
dwóch pracowników poprzednio równych randze, teraz podwładnych klienta.

Konstelacja ustawiona przez klienta pokazała, że wewnętrznie, na poziomie 
nieświadomym, pozostał w poprzednim miejscu i nie mógł w zgodzie z sobą przy-
jąć nowej pozycji. Umieścił siebie na miejscu adekwatnym do stanowiska, jakie 
miał przed awansem.

Krokiem do rozwiązania było umieszczenie figurki klienta na miejscu zgodnym 
z jego obecną rangą: klient stał po lewej stronie byłego szefa (to znaczy: „jesteśmy 
teraz obok siebie, ale ty byłeś tu wcześniej”), organizacja stała za nimi, aby mógł 
czuć jej wsparcie, jego byli współpracownicy stali naprzeciwko niego (w kolejno-
ści, w jakiej przychodzili do firmy). Przy użyciu metod transu i NLP można było 
teraz skontaktować klienta z jego zasobami, dzięki czemu mógł poczuć swoją siłę 
i kompetencję na nowym miejscu. Ważnym krokiem było też uszanowanie orga-
nizacji jako całości i podziękowanie za wsparcie i uznanie (trudność w przyjęciu 
awansu można też zrozumieć jako deprecjonowanie przełożonych i całej orga-
nizacji „wy uważacie, że ja tu pasuję, ale ja wiem lepiej”). Teraz klient poczuł się 
bardziej zdolny do wypełnienia sobą obecnej pozycji i mógł powiedzieć swoim 
byłym współpracownikom: „Teraz jestem waszym przełożonym i na tym stano-
wisku będę służył firmie”.
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W sesji indywidualnej klient może otwarcie wyrazić swoje uczucia zwią-
zane z obrazem, jaki zobaczył. W tej sesji istotny był również lęk klienta: 
przed zdradzeniem swoich współpracowników, jak sądził, otrzymaniem 
awansu.

„Córeczka tatusia”
Joanna otrzymała propozycję pracy na stałym etacie. Stanowisko, jakie jej zapro-

ponowano, było zgodne z jej kwalifikacjami i zainteresowaniami. W firmie miała-
by możliwość awansu, współpracy z kompetentnym zespołem. Warunki finansowe 
były dla niej bardzo korzystne. Początkowo bardzo się ucieszyła, ale ciągle zwlekała 
z decyzją. Pracodawcy nalegali, a Joanna czuła coraz większy lęk. W ustawieniu za 
swoich pracodawców wybrała mężczyznę i kobietę (firmę prowadziło małżeństwo), 
kiedy stanęła naprzeciwko nich, okazało się, że bardzo silna relacja łączy ją z męż-
czyzną, kobieta odwraca się i nie patrzy, a Joanna czuje silną potrzebę bliskości, 
ale bardzo boi się podejść bliżej do reprezentanta szefa, jest wzruszona. Klientka 
kojarzy sytuację z ustawienia, z tym, co przydarzyło się w jej rodzinie. Okazało się, 
że Joanna miała bliską relację ze swoim ojcem. Kiedy zdała na studia, mimo wyraź-
nego sprzeciwu ojca wyprowadziła się z domu. Ojciec nie zaakceptował tej sytuacji. 
Wkrótce potem zginął tragicznie. Joanna uświadomiła sobie swoją tęsknotę za oj-
cem i lęk przed nawiązywaniem bliskich relacji, również w sytuacji pracy (wiązanie 
się umową, chociaż chętnie pracowała realizując w firmach różne projekty i od-
chodziła po ich zakończeniu), aby ochronić się przed doświadczeniem straty. To był 
pierwszy krok w poszukiwaniu rozwiązania.

Przykład Joanny pokazuje, jak silny bywa związek uwarunkowań rodzinnych 
z naszymi decyzjami, wyborami zawodowymi.

„Nie szanował władzy”
Janek kolejny raz spada z „wysokiego stołka”. Jest wściekły i rozżalony. Znów po-

wtarza się podobny schemat, zostaje zwolniony po dwóch latach pracy, kiedy wła-
śnie zakończył organizację nowego działu w firmie. W ustawieniu (indywidualnym) 
okazuje się, że „figurka” reprezentująca Janka stoi w samym centrum, naprzeciwko 
siebie Janek ustawił prezesa (figurkę znacznie mniejszą). Figurki reprezentujące ze-
spół Janka stały razem, ale nie patrzyły na niego, szukały wsparcia w organizacji. 
Jeśli ktoś nie szanuje władzy, musi po prostu odejść. Okazało się, że Janek rzeczywi-
ście nie miał szacunku dla żadnego ze swoich przełożonych w każdej z firm, w której 
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pracował. Uważał, że ONI nic nie potrafią, podważał decyzje prezesów, nie informo-
wał ich o dokonywaniu ważnych zmian w firmie. Nie dbał również o swoich pracow-
ników, nie uznawał ich wkładu pracy, co oznaczało, że zespół musiał poszukiwać 
sposobów na odnalezienie przynależności do organizacji. Pracownicy nie posiadali 
też dobrego wzorca władzy i przywództwa. Upłynęło dużo czasu, zanim Janek mógł 
przyjąć nowy obraz sytuacji (To ja nie szanowałem władzy, zamiast: władza mnie 
nigdy nie szanuje. – To podłe zwalniać mnie z pracy, gdy zrobiłem swoje).

Przedstawiony przykład ilustruje działanie zasad „porządku” w organizacji. 
Pokazuje również, jak trudno zobaczyć tło własnych zachowań, kiedy jesteśmy 
członkiem systemu (tu: organizacji). Ustawienie pokazuje często zupełnie inny 
obraz.

Lokalizowanie konfliktu
Krystyna, wiodący pracownik w firmie, szukała przyczyn konfliktu na szczeblu 

zarządzania w organizacji. Jej uwaga była skierowana na własne deficyty i błędy, 
które wg niej paraliżowały jej pracę.

W ustawieniu (praca w grupie) stało się jasne, że najważniejszym źródłem 
napięcia był konflikt miedzy jej przełożonym a szefem firmy. Nie miało to nic 
wspólnego z nią. Przyniosło to klientce dużą ulgę. Późniejsza praca indywidualna 
z klientką szła w kierunku poszukiwania własnych granic w organizacji i siły, któ-
ra pozwala na efektywną pracę, a nie koncentrowaniu się na własnych błędach. 
To był dla niej nowy i uwalniający obraz.

Efekt traumy w organizacji rodzinnej
Szef hotelu (firma rodzinna od wielu pokoleń) przyszedł na konsultacje indywi-

dualne, ponieważ odczuwał strach (zwłaszcza gdy pozostawał w firmie sam) i miał 
kłopoty z zarządzaniem.

W ustawieniu (praca w grupie) stał całkowicie odizolowany od całej reszty, 
bez żadnego kontaktu. Kiedy zajął swoje miejsce – osoby zarządzającej – i spoj-
rzał na innych, miał „czarną” wizję hotelu. Zobaczył ciemność i pustkę, choć hotel 
w rzeczywistości został właśnie odnowiony. Potem pojawiły się inne skojarze-
nia/obrazy: miny, czarna dziura, lej. Dowiedzieliśmy się z wywiadu, że jego ojciec 
był kierowcą SS i woził oficerów na masowe egzekucje. Oczywiście była to sytu-
acja ogromnego wewnętrznego konfliktu między poczuciem winy a pragnieniem 
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przetrwania i zapewnienia dobrobytu rodzinie. Po wojnie temat stał się tabu. Jak 
to często w takich sytuacjach bywa, syn przejął ukryty strach i obrazy „noszone” 
przez ojca („dzieci biorą na siebie to, o czym w rodzinie się nie mówi”). Ustawie-
nie było szansą na pogodzenie się z historią, z losem. Dopiero wówczas było moż-
liwe przyjęcie dziedzictwa od ojca i zajęcie adekwatnego stanowiska w firmie.

Podsumowanie

Metoda ustawień organizacyjnych jest nowym sposobem pracy ze struktura-
mi firmy. Nie jest jedynie techniką. Można z powodzeniem wykorzystać w pracy 
doradczej jej filozofię, sam sposób myślenia o systemach organizacji. Rozwija 
się intensywnie dzięki swojej skuteczności i prostocie. Pozwala na szybkie 
odkrycie uwikłań systemowych, jakie niekorzystnie wpływają na organizację, 
i znalezienie pozytywnego rozwiązania. Może zaoszczędzić czasu i pieniędzy nie-
jednemu pracodawcy. Udział w pracy tą metodą wymaga osobistego zaangażo-
wania i chęci przyjrzenia się problemowi z całkowicie zaskakującej perspektywy. 
W czasie ustawień wiele rzeczy zadziwia, wywołuje trudne emocje, bezradność, 
gdy rzeczywistość przeciwstawia się rozumowi. Okazuje się jednak, że czasem 
wystarczy tylko patrzeć i być otwartym na nowy obraz, który się pojawi i wszyst-
ko powoli zaczyna działać.

Zachęcam do przyglądania się, w jakim kierunku ustawienia systemowe będą 
się rozwijać w polskim biznesie.

Bibliografia

1. Baitinger H. (2005). Ustawienia organizacyjne. Zastosowanie w konsultacjach 
indywidualnych. Frankfurt nad Menem: IASRBH.

2. Hellinger B. (2010). Podwójne spełnienie. Sukces w życiu osobistym i w zawo-
dzie. Wrocław: Sursum.

3. Horn K.P., Brick R. (2009). Invisible Dynamimics. Heildelberg, Germany.
4. Stam J.J. (2010). Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach. Warszawa: 

Czarna Owca.
5. Szewczyk A. (2002). Czerpiąc ze źródła. Stockach: By SPES.
6. Trakowska M. (2006). Czas to pieniądz. Warszawa: Serwis HR.



Systemowe ustawienia organizacyjne – nowa perspektywa w szkoleniach i konsultacjach biznesowych 185

7. Tieger Paul D., Tieger B. (1995). Rób to, do czego jesteś stworzony. Warszawa: 
Studio EMKA.

8. Weber G. (2004). Terapia systemowa Berta Hellingera. Gdańsk: Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne.

Netografia

1. Kwasiborska E. (2005). Hellinger w biznesie. www.helliner.pl



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z186

Informacje o autorach

Marta Zajmiecka-Sikora
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Założyciel i prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju Kadr. Od 2008 adiunkt w Pracowni Pedagogiki Specjalnej UŁ. Od wie-
lu lat współpracuje z Politechniką Łódzką w zakresie wdrażania standardów pracy 
trenera. Szkoleniowiec z 15-letnim doświadczeniem, prowadzący liczne warsztaty 
psychologiczno-doradcze m.in. z zakresu: psychologicznych aspektów bezpieczeń-
stwa, technik radzenia sobie ze stresem, planowania pracy i zarządzanie czasem, kon-
taktu z klientem w sytuacjach kryzysowych, zarządzania kryzysowego.
marta.sikora@centrumego.eu



Informacje o autorach 187

Bogna Kędzierska
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psycho-
logii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor programów warsztatów psychologicznych dla 
studentów kierunków pedagogicznych i ekonomicznych w Wyższej Szkole Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Trener umiejętności społecznych z wieloletnim 
doświadczeniem treningowym dla różnych grup społecznych i zawodowych. Twór-
ca i realizator programów szkoleniowych rozwijających podstawowe umiejętności 
zawodowe dla absolwentów studiów psychologicznych i pedagogicznych (Studium 
Trenera Edukatora). Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i terapeutyczną. 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta 
(certyfikat EAP).
bognazanskar@gmail.com



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z188

Maria Finogenow
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2000 roku pracuje w Insty-
tucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo na stanowisku asystenta, a od 
roku 2008 na stanowisku adiunkta. Jest także członkiem Rady Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi, a także Rady Pro-
gramowej Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi.

Posiada bogate doświadczenie badawcze oraz naukowe. Interesuje się psy-
chologią pozytywną, uwarunkowaniami poczucia dobrostanu, jakością życia, 
szczególnie w kontekście pracy zawodowej i emerytury. W 2009 roku otrzymała 
indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji doty-
czących jakości życia osób w wieku emerytalnym.

Ponadto od ponad 10 lat prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia 
z zakresu „umiejętności miękkich” (tj. asertywność, autoprezentacja na rynku 
pracy, komunikacja interpersonalna, profesjonalna obsługa klienta, radzenie so-
bie ze stresem, psychologia konfliktów i negocjacji i in.). Współpracowała z Aka-
demią Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Ośrodkiem Kursów i Szko-
leń „Edukator”, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, 7M CONSULTING S.C., 
Zrzeszeniem Transportu Prywatnego z siedzibą w Łodzi, Instytutem Medycyny 
Pracy im. prof. J. Nofera i in.
mariafinogenow@op.pl



Informacje o autorach 189

Małgorzata Tarkowska
magister psychologii, psychoterapeutka, specjalista w zakresie doradztwa zawodo-
wego, trener Edukator.

Współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim i Szkołą Wyższą Psychologii Społecz-
nej w Warszawie (prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z psychologii 
doradztwa zawodowego).

Od 1996 roku prowadzi Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej w Łodzi, 
gdzie zajmuje się psychoterapią i rozwojem zawodowym swoich klientów. Pro-
jektuje ścieżki kariery pozwalające na integrację życia zawodowego z osobistym. 
Organizuje i realizuje szkolenia z zakresu psychologii doradztwa i biznesu dla 
różnych grup zawodowych: przedstawicieli firm, osób zarządzających, kadry kie-
rowniczej i pracowników. Szczególnie zajmuje się budowaniem zespołów, roz-
wiązywaniem sytuacji konfliktowych, szkoleniami z zakresu komunikacji, obsługi 
klienta, negocjacji, zwiększania kompetencji w zarządzaniu i kierowaniu, wdraża-
nia systemów ocen i motywacji, doborem osób na stanowiska kierownicze. Pro-
wadzi treningi „minimalizujące skutki stresu”.

Trener specjalizujący się w ustawieniach systemowych metodą Berta Hellinge-
ra dla grup psychologów, firm i klientów indywidualnych, twórczyni i realizatorka 
wielu projektów unijnych dla osób „defaworyzowanych”, poszukujących miejsca 
na rynku pracy.
mtarkowska@poczta.onet.pl



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z190

Adam Sikora
lekarz medycyny, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzenia bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, zarządzania firmą medyczną, certyfikowany ekspert CIOP z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy, właściel „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa, 
z zamiłowania informatyk, twórca platformy www.egolearning.eu
adam.sikora@centrumego.eu



Kwali� kacjetoPodstawa.eu

Zacznij zmiany
   od siebie!

Podstawy kształcenia
ustawicznego od A do Z

Psychologiczne metody 
wspierania rozwoju osobistego 

i społecznego osób dorosłych
redakcja 

Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska

ISBN 978-83-929569-5-2

ŁÓDŹ 2011

Ps
yc

ho
lo

gi
cz

ne
 m

et
od

y 
w

sp
ie

ra
ni

a 
ro

zw
oj

u 
os

ob
is

te
go

 i 
sp

oł
ec

zn
eg

o 
os

ób
 d

or
os

ły
ch

Biuro projektu „Pewna sprawa - kwali�ikacje to podstawa!”:
„EGO” Centrum Edukacji  i Doradztwa – Adam Sikora
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 652 03 34, fax 42 652 11 48
info@kwali�ikacjetopodstawa.eu
www.kwali�ikacjetopodstawa.eu

Infolinia projektu: tel. 801 233 346

Publikacja bezpłatna współ�inansowana ze środków Uni Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Pojawienie się kolejnej pracy na temat kształcenia ustawicznego zawsze 
musi budzić ciekawość intelektualną. Tak jest i tym razem. Praca podejmuje tę 
problematykę, w różnym zakresie tematycznym, badawczym i merytorycznym. 
Różnorodność nurtów badawczych, spojrzeń i całościowych oświetleń, buduje ów 
tom, składa się z opracowań, w których pole naukowej re�leksji to skomplikowane 
kwestie edukacyjne.

Recenzowana książka powinna spotkać się z zainteresowaniem pedagogów, 
psychologów, prakseologów, a także studentów zgłębiających wiedzę na temat 
kształcenia ustawicznego. Biorąc pod uwagę aktualność podjętej tematyki w re-
cenzowanej książce, jej znaczenie społeczne i pedagogiczne.”

Prof. UWr dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek

„Publikacja analizuje wybrane elementy procesu kształcenia, od pojęcia kom-
petencji osobistych i społecznych poczynając, po analizę metod szkoleniowych, 
w tym aktywnych metod pracy z grupą. Obok tradycyjnych metod zaprezentowa-
no mało znane możliwości wspierania rozwoju i doskonalenia kompetencji, które 
pomimo różnych wątpliwości znalazły już swoje miejsce w ofercie szkoleniowej. 
(…) Praca może być przeznaczona zarówno dla specjalistów do spraw szkoleń, 
trenerów i konsultantów w środowisku biznesu, w szkolnictwie, w opiece spo-
łecznej i służbie zdrowia, jak i do osób, które chcą świadomie podejmować decy-
zje o własnym rozwoju.”

Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński 

Projekt współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja rekomendowana przez:

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Ego_Poradnik-Pewna-Sprawa_okladka2_2011-03-21.indd   1 2011-03-23   11:43:42


