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Najefektywniejszym działaniem edukacyjnym człowieka dorosłe
go jest samokształcenie. Wynika to co najmniej z dwóch przyczyn. 
Po pierwsze, przy ogromnym postępie na świecie, żaden system in
stytucjonalny nie jest w stanie otaczać ciągłym kształceniem człowie
ka w ciągu całego jego życia; druga przyczyna wynika z diagnozy na 
temat własnych określonych braków czy możliwości rozwoju, którą 
najdokładniej może dokonać sam człowiek dorosły. Jak twierdzi K. 
Obuchowski: „[...] koncepcja życia jednostki musi być jej własnym 
oryginalnym wytworem, tak aby mogła możliwie dokładnie odpowia
dać nie tylko zdolnościom tej jednostki i jej intencjom, ale też złożo
nemu zespołowi właściwości psychicznych wytworzonych w toku 
doświadczeń życiowych. Właściwości te formują unikalną i niespójną 
konfigurację postaw i oczekiwań”1. Nie wnikając w dalsze przyczyny 
takiego postawienia zagadnienia, stwierdzamy, iż wydaje się, że swo
ją osobowość i swoje szeroko rozumiane otoczenie społeczno-przy
rodnicze, w sposób optymalnie sprawny, może kształtować sam, od-

1 K O b i c h o w s k i ,  Adaptacja twórcza, Warszawa 1985, s. 12.
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powiedzialny za swoje działanie człowiek.
Kształcenie siebie człowiek realizuje przez mniej lub bardziej sa

modzielne podejmowanie i realizowanie różnorodnych edukacyjnych 
celów działania. Zatem w każdym przypadku, gdy człowiek samo
dzielnie podejmuje i realizuje te cele, podlega samokształceniu, na
wet wtedy, gdy realizacji nie doprowadza do finału lub gdy nie osią
ga oczekiwanych efektów. Może się zdarzyć, że w konsekwencji ta
kie samodzielne działanie zamiast rozwinąć osobowość może spowo
dować przeciwne efekty. Natomiast przedziałem zainteresowań teore
tyków i praktyków edukacji permanentnej jest ciągłe stawanie się 
człowieka, który w miarę możliwości bez strat, w sposób pożądany 
dla siebie oraz obecnego i przyszłego społeczeństwa, wszechstronnie 
kształtuje swoją osobowość i szeroko rozumiane otoczenie. Człowie
ka sprawnie zdobywającego i doskonalącego nie tylko wiedzę, umie
jętności, sprawności i postawy emocjonalne, ale również osiągające
go innowacyjne, nierzadko twórcze cele, dające różnorodne korzyści 
zarówno jemu, jak i społeczeństwu. Ale jakie cele działania człowiek 
powinien podejmować i realizować, aby jego osobowość ulegała tak 
rozumianemu wszechstronnemu, rozwojowemu kształceniu?

Do odpowiedzi na to pytanie wykorzystaliśmy koncepcję rozwo
jowej osobowości twórczej zawartej w ostatniej zwartej pracy 
K. Obuchowskiego2, zgodnej w swej istocie z innymi, równie inte
resującymi propozycjami W. Łukaszewskiego3 i J. Kozieleckiego4.
K. Obuchowski stwierdził, iż aby osobowość mogła się wszechstron
nie, prawidłowo i sprawnie rozwijać, czyli aby człowiek mógł się 
samorealizować, powinien całe życie podejmować i realizować nowe 
prospołeczne zadania dalekie. Ponieważ, jak wspomnieliśmy wcześ
niej, nas interesuje wszechstronny, zgodny z potrzebami jednostki i 
społeczeństwa rozwój osobowości, przyjmujemy, że jest on tym op-

2 Tamże.
3 W. Ł u k a s z e w s k i ,  Szanse rozwoju osobowości, Warszaw* 1984.
4 J. K o z i e l e c k i ,  Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa 1987.
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tymalniejszy, im bardziej zadania podmiotu są nowe, dalekie i pro
społeczne. W związku z tym zadania, które człowiek podejmuje jako 
cele i metody działania, nazywamy dalej — samokształceniowymi. 
Dla przybliżenia istoty tych zadań wydaje się konieczna tutaj krótka 
ich charakterystyka.

K. Obuchowski z a d a n i e m  nazywa „[...] ten stan rzeczy, 
który człowiek świadomie uznaje za cel swojego działania, subie
ktywnie uważa za rację swoich działań, a który ma wszelkie szanse 
być elementem ogniskującym wszelkie działania człowieka”5. Zada
nia odróżnia wyraźnie od w y m a g a ń  stawianych podmiotowi 
przez otoczenie, z których tylko nieliczne, czyli te, które samodziel
nie i dobrowolnie zaakceptuje i uzna jako własne, mogą stać się dla 
niego zadaniami. K. Obuchowski w swojej pracy wykazuje, jak 
szkodliwe jest dla rozwoju osobowości, gdy wśród celów działania 
człowieka przeważają wymagania6. Za tym, iż zadania te powinny 
być nowe, nie powtarzane, przemawiają inne słowa tego psychologa: 
„osoba może albo poprzez ograniczenie własnych potrzeb i pragnień 
ulegać prymitywizacji, albo stawiając sobie nowe zadania i opanowu
jąc nowe sposoby ich realizacji, a więc aktywnie formułując swoją 
przyszłość, rozwijać się. Zachowanie ustabilizowanego poziomu »sta
tus quo« organizacji osobowości wydaje się w praktyce nie
możliwe”7.

Ze względu na objętość czasową, ważność i trudność realizacji 
cytowany autor wymienia trzy rodzaje zadań: nadrzędne, dalekie i 
bliskie. Zadania n a d r z ę d n e  to naczelne cele, wartości o 
najwyższym stopniu ogólności, do których można ciągle się zbliżać 
i które wyznaczają ogólne ramy postępowania i sens życia, np. stałe 
dążenie do prawdy, życie przynoszące pomoc i radość innym, lub 
pozostawienie po sobie śladu w historii literatury czy sztuki.

5 K - O b u c h o w s k i ,  Adaptacja..., s. 109.
6 Por. tamże, zwłaszcza s. 109, 201, 212 i n.
7 Tamże, s. 201.
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Zadania d a l e k i e  —  to ważne, w miarę wyraźnie określone 
operacyjne cele jednostki, których realizacja wymaga stosunkowo 
długiego czasu oraz dużego i wszechstronnego wysiłku. Z zadaniami 
tymi wiąże się pojęcie motywacji dalekiej, bardzo istotnej do realiza
cji zadań bliskich, jako bardzo wielu poszczególnych ich elementów. 
Pizykładami zadań dalekich są np. rozpoczęcie i ukończenie studiów; 
zrobienie specjalizacji zawodowej; napisanie interesującej książki; 
dokładne przestudiowanie literatury obcego kraju.

Zadania b l i s k i e  (etapowe) — są to cele do realizacji w 
stosunkowo krótkim czasie, np. przestudiować nową książkę, zali
czyć semestr, przygotować i przeprowadzić okolicznościową imprezę 
kulturalną. Ponieważ w proponowanym ujęciu szereg zadań bliskich 
składa się na realizację pojedynczych zadań dalekich, odróżniano je 
od zadań bliskodystansowych, nie składających się na realizację wię
kszych zadań i nie przynoszących korzyści rozwojowi osobowości. 
K. Obuchowski oddziela również zadania egocentryczne, podejmo
wane głównie dla osiągnięcia własnych osobistych korzyści, bez li
czenia się z ewentualnymi stratami dla pozostałych ludzi, od zadań 
prospołecznych, w których własne subiektywne korzyści człowiek 
osiąga w celach pożądanych społecznie lub przynajmniej bez ich na
ruszenia.

Poprzestając na, jak się wydaje, koniecznej charakterystyce, nie 
dokonując szerszego omówienia problematyki tak rozumianych za
dań, gdyż robi to doskonale w swojej pracy K. Obuchowski, 
przejdźmy do przedstawienia uzyskanych wyników badań.

Celem niniejszej publikacji jest krótkie, sygnalne przedstawienie 
zadań samokształceniowych podejmowanych przez studentów kielec
kiej WSP oraz zaprezentowanie samodzielności tych osób podczas 
podejmowania i realizacji swoich zadań. Dane pochodzą z informacji 
zawartych w 300 obszernych kwestionariuszach wywiadów przepro
wadzonych w latach 1988/1989 wśród przedstawicieli wszystkich 
kierunków studiów kieleckiej WSP. Zdecydowana większość pytań 
wywiadu miała charakter otwarty i dlatego wypowiedzi studentów
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prezentowane są tutaj najczęściej w sposób skategoryzowany.
Zadania nadrzędne. Na ich temat w kwestionariuszu wywiadu 

znajdowały się 2 pytania. Na pierwsze z nich: „czy posiada Pan(i) 
takie zadanie nadrzędne, jak stałe aktualizowanie i wykorzystywanie 
w praktyce wiedzy z zakresu interesujących Pana(ią) dziedzin ży
cia?”, w sposób twierdzący odpowiedziało 259 osób, natomiast w 
sposób negujący — 33 ankietowanych. Studenci nie stawiający przed 
sobą tego zadania do realizacji stwierdzili w uzasadnieniu, że: nie 
odczuwają takiej potrzeby (25 osób); wiedza w praktyce się nie 
sprawdza (8); spowodowane jest to brakiem dostępu do interesującej 
wiedzy i brakiem czasu (5). Na drugie pytanie: „czy na dzisiaj posia
da Pan(i) jakieś inne zadanie (a) nadrzędne, które stawia Pan(i) sobie 
w życiu?”, twierdząco odpowiedziały 252 osoby, przecząco 35, 
6 osób nie umiało określić takiego zadania, a pozostałych 7 nie 
udzieliło odpowiedzi. Wśród innych zadań nadrzędnych studenci wy
mienili: stałą pracę nad rozwojem własnej osobowości (116 osób); 
życie przynoszące korzyść sobie i ogółowi (62); interesująca praca 
przynosząca korzyści dla siebie i innych (68); mieć szczęśliwą rodzi
nę (35); poszukiwanie prawdy (24) oraz zdobycie odpowiednich wa
runków socjalnych (17 osób). Determinantami uwewnętrznienia za
dań nadrzędnych są dla studentów: własna świadomość (199 osób); 
wychowanie i kształcenie w rodzinie i szkole (23); szybki postęp 
świata (27); wpływ i oczekiwania otoczenia (24); lektury (12); włas
ne obserwacje (4 osoby).

Zadania dalekie. Na pytanie: „czy ukończenie studiów zalicza 
Pan(i) do swoich zadań dalekich?”, twierdząco odpowiedziało 214 
osób, w sposób negujący 73, natomiast 8 osób stwierdziło, że nie ma 
na ten temat zdania. Wśród osób odpowiadających przecząco odnaj
dujemy następujące uzasadnienia: ponieważ kończy studia (33 oso
by); pomyliła) się (8); to tylko jeden z etapów kształcenia (14); oraz 
—  uzasadnienie poprzedniej odpowiedzi — gdyż studia są zbyt krót
kie (3 osoby).

Wśród innych zadań dalekich, jakie studenci stawiają sobie obec-
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nie do wykonania odnajdujemy: ukończenie studiów podyplomo
wych, innego fakultetu czy specjalizacji zawodowej (76 osób); biegłe 
opanowanie określonego języka obcego (48); mistrzowskie opanowa
nie gry na instrumencie muzycznym (15); dokładne poznanie okre
ślonego zasobu literatury (13); ułożenie sobie własnego życia rodzin
nego (68); zdobycie środków finansowych i mieszkania (26); podję
cie satysfakcjonującej pracy zawodowej (43); dokonanie czegoś nie
przeciętnego (21); zwiedzenie świata (11); życie wśród ciekawych, 
interesujących i nieprzeciętnych ludzi (5 osób).

Wśród zrealizowanych już przez siebie zadań dalekich studenci 
wymieniają m.in.: zdanie matury i rozpoczęcie studiów (200 osób); 
uzyskanie samodzielności (36); opanowanie gry na instrumencie mu
zycznym (18); opanowanie języka obcego (16); założenie rodziny 
(7); zdobycie zawodu (6); zwiedzanie świata (5 osób). Wśród kolej
nych zamierzonych do realizacji zadań studenci wymieniają: ukoń
czenie studiów podyplomowych, innego fakultetu czy specjalizacji 
zawodowej (134 osoby); biegłe opanowanie języka obcego (60); mi
strzowskie opanowanie gry na instrumencie muzycznym (9); dokład
ne poznanie określonego zasobu literatury (6); zdobycie środków fi
nansowych i mieszkania (18); ułożenie sobie życia rodzinnego (56); 
zdobycie satysfakcjonującej pracy zawodowej (67); dokonanie czegoś 
nieprzeciętnego (30); zwiedzanie świata (30); usamodzielnienie się 
(13). Determinantami uwewnętrznienia zadań dalekich są: własna 
świadomość (224 osoby); wychowanie i kształcenie w rodzinie i 
szkole (20); wpływ i oczekiwania otoczenia (28); niezadowalający 
byt materialny (21) oraz lektura literatury (7 osób).

Wśród motywów zadań dalekich odnajdujemy: pragnienie realiza
cji zainteresowań, zamiłowań, pasji i powołania (127 osób); chęć 
samodoskonalenia swojej osobowości (111); potrzebę zaspokojenia 
ambicji i aspiracji (59); zrealizowanie planów zawodowych (46); 
zdobycie korzyści materialnych (13); pragnienie poznania świata 
(11); potrzebę służenia innym (10); ciekawość życiową (10); konie
czność życiową (9); zachowanie równowagi psychicznej (6); zaspo-
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kojenie ambicji rodziców (6); obecna lub przyszła rodzina (5); wiara 
w powodzenie (4).

Na pytanie: „w jakich okolicznościach pojawiło się pierwsze za
danie dalekie?”, studenci odpowiadali następująco: w trakcie konta
któw towarzyskich (104 osoby); po rozmowach z nauczycielami (38); 
w zespole zainteresowań (35); po własnych przemyśleniach (19); po 
lekturze interesującej książki (12); z braku ciepła rodzinnego (4); po 
pierwszych większych osiągnięciach życiowych (3); po poznaniu 
ciężkiej pracy fizycznej (1 osoba).

Zadania bliskie. Nie będziemy tutaj wymieniać poszczególnych 
zadań bliskich, byłoby ich zbyt wiele, gdyż jak wspomnieliśmy 
wcześniej, szereg z nich składa się na realizację każdego zadania da
lekiego. Przytoczymy jedynie odpowiedź na pytanie: Jakie są moty
wy podejmowania przez Pana(ią) zadań bliskich?”. Otóż aż 266 osób 
odpowiedziało, że wynikają one najczęśniej z motywacji do chęci 
osiągnięcia realizowanych przez siebie zadań dalekich. Dla 6 osób 
podejmowanie zadań bliskich wynika z życiowej konieczności, a dla 
7 z chęci uniknięcia kłopotów lub ze strachu przed problemami.

. Zadania egocentryczne i prospołeczne. Stan podejmowania 
przez studentów zadań prospołecznych przedstawia się niezbyt opty
mistycznie. Na pytanie: „czy podejmowane przez Pana(ią) zadania 
wiążą się bardziej z uwewnętrznioną koniecznością konstruktywnego 
uczestnictwa lub odziaływania na otoczenie, czy też bardziej wiążą 
się z zaspokajaniem własnych subiektywnych potrzeb?”, aż 210 stu
dentów odpowiedziało, że zadania te mają bardziej subiektywny cha
rakter. Tylko 72 osoby szczególniej cenią sobie konstruktywne od
działywanie na otoczenie, uzasadniając ten fakt: zadowoleniem i 
komfortem psychicznym, który osiągają tylko dzięki aktywnemu 
uczestnictwu w życiu środowiska (30 osób); pragnieniem dzielenia 
się z innymi wiedzą, umiejętnościami i postawami emocjonalnymi 
(28); pragnieniem przekazywania zdobyczy kultury i sztuki (14). 
Osoby uzasadniające przewagę subiektywnego czynnika w podejmo
waniu zadań twierdzą, że: ważny jest tylko własny rozwój i zadowo
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lenie z siebie (133 osoby); brak jest możliwości oddziaływania na 
otoczenie (16); wymagania otoczenia realizują tylko dla własnego 
spokoju (13).

Lepiej sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o odpowiedź na py
tanie o pojęcie „samokształcenia”: 213 studentów twierdzi, że pojęcie 
to traktuje jako mniej lub bardziej samodzielne zdobywanie wiedzy 
w celu wykorzystania jej w praktyce i jak najefektywniejszego fun
kcjonowania w otaczającej rzeczywistości, ale i tak aż 74 osoby uwa
żają samokształcenie jako zdobywanie wiedzy dla własnych subie
ktywnych potrzeb. Trzynastu studentów nie ma zdania na ten temat.

Zadania nowe i powtarzane. Z analizy danych zawartych w 
kwestionariuszach wywiadów wynika, że wszystkie zadania dalekie 
zrealizowane, realizowane i planowane przez studentów były, są i bę
dą dla nich zadaniami nowymi. Inaczej przedstawia się sytuacja po
dejmowania zadań bliskich i bliskodystansowych, których powtarza
nie jest często życiową koniecznością.

Samodzielność. Najlepiej, przynajmniej w samoocenie badanych, 
przedstawia się zagadnienie ich samodzielności, której w swoich wy
powiedziach nadają szczególne znaczenie. Na przykład wybór stu
diów był własną decyzją dla 256 osób. Głównie własną świadomo
ścią — jak już wspominaliśmy — dla 199 osób zdeterminowane było 
uwewnętrznienie zadań nadrzędnych. Podjęcie zadań dalekich wyni
kało najczęściej tylko z wewnętrznych pobudek i przemyśleń (122 
osoby) lub z wewnętrznych pobudek, ale z uwzględnieniem sugestii 
otoczenia (138 osób). Dla 20 studentów decyzja ta była konsekwen
cją pełnego uwewnętrznienia bieżących sugestii i wskazań najbliższe
go otoczenia. Podobnie sytuacja przedstawia się przy podejmowaniu 
zadań bliskich, 117 osób bowiem decyduje się na ich realizację tylko 
z wewnętrznych pobudek i przemyśleń, a 137 osób z wewnętrznych 
pobudek, ale z uwzględnieniem pewnych sugestii otoczenia. Zadania 
bliskie z pełnego uwewnętrznienia bieżących sugestii i wskazań naj
bliższego otoczenia podejmuje 21 osób.

Realizacja zadań dalekich dla 273 osób jest: działaniem całkowi
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cie samodzielnym (95 osób) lub przy minimalnej, koniecznej pomocy 
innych osób (178 osób). Tylko 19 studentów realizuje te zadania przy 
większej pomocy. Natomiast zadania bliskie całkowicie samodzielnie 
realizuje 116 osób, a przy minimalnym wsparciu 152 osoby. Z wię
kszej pomocy korzysta 20 studentów.

Na pytanie: „które z dwóch grup zadań bardziej wpływają na po
większenie się Pana(i) zasobu utrwalonych informacji, na rozwój Pa- 
na(i) inteligencji i osobowości w ogóle?”, 265 osób odpowiedziało, 
że zadania stawiane i realizowane w miarę możliwości samodzielnie, 
a 18 osób stwierdziło, że zadania stawiane przez otoczenie oraz re
alizowane przy jego dużej, najczęściej niekoniecznej pomocy.

Interesująco wygląda, wyraźnie zawyżona, ocena własnej samo
dzielności studentów w porównaniu z dokonaną przez nich oceną sa
modzielności ich koleżanek i kolegów. Sobie przypisują studenci na
stępujące oceny: bardzo wysoko 28 osób; wysoko —  139; średnio —  
106; słabo — 13; brak oceny — 14 osób. Ocena niedostateczna tutaj 
nie występuje. Natomiast samodzielność innych studentów badani 
oceniają: bardzo wysoko — 3 osoby; wysoko — 62; średnio —  130; 
słabo —  39; niedostatecznie — 6 osób. Nie podejmuje się dokonać 
takiej oceny aż 60 osób.

Z wstępnej analizy danych zawartych w kwestionariuszach wy
wiadów wynika, że wszyscy studenci stawiają przed sobą realizację 
co najmniej jednego zadania nadrzędnego. Prawie wszyscy też reali
zują przynajmniej 2 nowe zadania dalekie, a większość ma sprecyzo
wane takie zadania na przyszłość. Mniej optymistycznie wygląda sy
tuacja, gdy chodzi o podejmowanie przez badane osoby zadań o cha
rakterze prospołecznym. Natomiast najbardziej pozytywnie przedsta
wia się stan samodzielności studentów, której znaczenie dla swego 
rozwoju bardzo doceniają i którą chcą nadal zwiększać.

Ponieważ niniejsza publikacja ma charakter pilotażowy, przed 
szerszym opracowaniem i opublikowaniem wyników z sygnalizowa
nych wyżej badań, nie można jeszcze teraz wyciągać ostatecznych 
wniosków. Na tym etapie prezentacji można jedynie stwierdzić, iż
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tylko kilkadziesiąt z badanych osób prowadzi samokształcenie zgod
ne z przyjętą tutaj koncepcją rozwoju osobowości: przez realizację 
nowych prospołecznych zadań dalekich.

Stan taki wynika z faktu, źe chociaż wszyscy studenci, w różnym 
stopniu samodzielności, realizują nowe zadania dalekie, to jednak u 
większości badanych wiele do życzenia pozostawiają ich postawy 
wobec innych ludzi i otoczenia w ogóle, czego przejawem jest brak 
prospołeczności podejmowanych i realizowanych przez nich zadań.


