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Streszczenie
Ninieiszytekst stanowipr6bEukazaniaczynnik6wr6ZnicujqcychpoczuciesamoskutecmoSci
ijej mapojpcie(poczucia)
samoskutecznoSci
w karierze.W artykuleprzedstawiono
student6w
czeniedla procesuplanowaniai rozwojukarieryzawodowejjednostki.W celu rozpomaniazastudent6ww karierze(w tym zaufaniemdo
leZnoScipomigdzypoczuciemsamoskutecznoSci
kontroli
kompetencji
zawodowych,
wlasnych:ogdlnychkompetencji2yciowych,kompetencji
koordynacji
r62nychsferzycia)a wybranymizmiennymi,,mekompetencji
w zakresie
zdarzeh,
tryczkowymi" autorkaartykulu przeprowadzilabadaniawSr6dstudent6wbydgoskichuczelni
przedstawia
kt6rewykazaly,
ich rezultaty,
publicznych
Niniejszeopracowanie
i niepublicmych.
jak:
ptei,
ocena
sytuacji
ekonomicznej
wyksztalcenie
matki,
w
takie
zmienne
2e r62nymstopniu
jednoczesnaze studiamipraca,a takZeroswojejrodziny(dokonywanaprzezrespondent6w),
student6ww karierze
zawodowegor62nicuj4poczuciesamoskuteczno5ci
dzaj doSwiadczenia
aspekty.Natomiastczynnikitakiejak: wyniki w nauceuzyskiwaneprzezbai jej poszczeg6lne
wyksztalcenie
ojc4 ich miejscowoSd
ukoriczonaprzez
nich szkolaSrednia,
danychstudent6w,
w spos6bstatystycznie
respondent6w
nie r62nicu.j4
wynikdw uzyskanychprzez
zamieszkania
istotny.
FACTORSWHICH DIFFER STUDENTS'SENSEOF SELF-EFFECTIVENESS
IN THEIR CAREERS(RESEARCHANNOUNCEMENT)
Summary
The following text presentsan attemptat showingfactorswhich differ students'senseof selfand its
the senseof self-effectiveness
in their careers.ln the articleit is presented
effectiveness
cain the humanbeing'sprofessional
of planninganddevelopment
importance
for the process
in
reer.In orderto recognizethe relationshipbetweenthe students'senseof self-effectiveness
competence,
controlof
(includingconfidence
in general,own,life andprofessional
theircareers
speandselected
ofthe differentlife spheres)
competence
ofrangein coordination
occuffences,
from
amongthestudents
cific variabilitythe authorofthis articlehascarriedout theresearches
their resultswhich haveshowedthat in
This work presents
the stateand public universities.
situation
estimateof economical
variousdegreethe variabilitylike gender,mother'seducation,
-Czg5i
niniejszegoartykulujest pracqnaukowqfinansowan4ze Srodk6wna naukg w latach 2010-2011
zostalar6wniezpodjQta
jako projektbadawczypromotorskinr N N 106220738.Problematyka
samoskutecznoSci
przezautorkqwartykulezatytulowanym:
Poczuciesamoskutecznoicistudent6vvkarierze(komunil<atzbadafi),
wyslanymdo,rSzkola - Zatu6d - Pr aca", By dgoszcz2012.

r22

EWA KRAUSE
in own family which was made by respondents,work which is simultaneouswith studiesand
also the kind of professionalexperiencediffer students'senseof self-effectivenessin their careers and its individual aspects.However, the factors like the results in studying which testing
studentsachieve,the kind of secondaryschoolsthey have graduatedfrom. the father's education, the place where they live in do not differ the results,which the respondentsachieve,in essentialand statisticalway.

Wprowadzenie
W dzisiejszychczasach,kt6re s4 przepetnioneprzeszkodami,trudnoSciami,frustracjami,powydaje sig byi szczegolniewaZnel.Przekonanieo wlasnejskuteczczuciesamoskuteczno3ci
noSci oznacza bowiem ,,oczekiwanieporadzeniasobie w nowych, nieprzewidywalnych,
a nawet stresujqcychokoliczno6ciach"2.Jest ono po2qdanezar6wno przez mlodych ludzi,
jak i przez starwchodzqcychdopiero w trudn4 gospodarczoi ekonomicznierzeczywisto5c,
szych,kt6rym coraz trudniejjest 2yi w tak niestabilnychczasachr.W niniejszymopracowaniu skupionosig na tych pierwszych,wSr6dkt6rych znaczqcqpodwzglgdemliczebno5cigrupg, kt6ra w ostatnichlatachgwaltowniesiE rozrosla,stanowiestudenci(choi moznazaobserwowad zmniejszaj4c4sig ich liczbEto jednak wystgpujetrend wzrostowypoziomu skolaryza. '\4

cJl).
jest szczeg6lnieistotna w kontekScieradzenia sobie
ProblematykasamoskutecznoSci
z problemamicodziennoSci
oraz problemami2yciowymi zwiqzanymiz planowaniemi rozwojem kariery zawodowej.Jednymbowiein z niezbgdnychwarunk6w,,zrobienia"kariery zawodowej, a w jej ramachosi4gnigciasukcesuzawodowegona rynku pracyjest nie tylko posiadanie odpowiednich kompetencji, ale takle zaufaniejednostki do wlasnych kompetencji
i wiara we wlasnesily i mozliwoScirealizowaniakariery. Stqdtez istotnejest poznanietego
student6ww karierzew kontek$cie
czy i jakie czynniki r6znicujqpoczuciesamoskutecznoSci
postrzeganychprzez nich wlasnych predyspozycjii cech charakterujako warunk6w okreSlajqcych mo2liwoScosi4gnigciasukcesu.Jest to wa2nedla kazdegokto zajmuje sig obszarem
edukacji iwychowaniamlodzieLry,czylitym obszarem,w kt6rym mo2napom6c mlodemu
czlowiekowi w sensierozwojowym, nauczy( radzeniasobie z trudnoSciamii niepewno6ciq
oraz wzmacniai wiarg we wlasn4 skutecznoSi.Aby edukacja mogla sprostai temu zadaniu,

' A. Barika,Psychologi czne dor adztv o karier, Poznah2007,s. 206.
'P.K. OleS,K. Drat-Ruszczak,
Osobotvoit,lw:l Psvchologia:podrqcznikakademicki,tom l, red. J. Strelau,D. Doliriski,Gdaisk2008,s. 7 14.
I A. Barika,op. cit.,s.206.
' Zob. Gl6wny UrzqdStatystyczny,
i ichfinansev 2010r., Warszawa201l, s. 26.
Szkolytuy2sze
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podmioty edukacji powinny posiadai odpowiedni4 wiedzg dotyczqcq samoskutecznoSci
w karierzeoraz czynnikiw je r6znicuj4cych.

Podstawy teoretyczne
naleZy odwolai sig do jednego z konstrukt6w
RozpatrujqczagadnieniesamoskutecznoSci
Alberta Bandury- do poczuciawlasnej
teoretycznychw ramachteorii spoleczno-poznawczej
Wedlug niej na wiqkTeoria ta stanowipodloZeteoretycznesamoskuteczno6ci.
skutecznoSci.
szoSi podejmowanychprzez ludzi dziatahoraz wytrwaloSi w ich realizacji, a tym samym ich
efektywnoSi zale2yod dzialaniaog6lnego mechanizmu psychicznego,czyli samoskutecznowlasnaskutecznoSidotyczy wiary
6ci wlasnejs.W ujgciu przywolanegoautora,,spostrzegana
czlowiekaw posiadaneprzez niegozdolnoScidzialaniaw spos6b,kt6ry daje mu pewn4 kontrolg nad wydarzeniamioddzialujqcymina jego 2ycie. Przekonaniao skutecznoScitworz4
Jestto wiara jednostki ,,we wtasnezdolnoSciorganizowaniai wpropodstawgsprawczoSci"6.
wadzaniaw 2ycietakich dzialarl, kt6re bgdqpotrzebnedo przezwycipheniaprzysztych,potenjest to ,,dokonywanaprzez ludzi ocena zaufania do
cjalnych sytuacji"T.SamoskutecznoS6
wlasnych zdolnoSciorganizowaniai egzekwowaniaokreslonegokierunku aktywnoSci,wymagaj4cegorealizowaniar62negorodzaju dziatahna okreSlonympoziomiesprawnoSci,efektywno5ci i wydajno5ci"8.Jestto zatemspecyficznaocenawlasnychkompetencji,mo2liwo6ci
wykonania r62nych zadahw danej dziedzinie- indywidualny osqd kazdego czlowieka, dotyczqcyjegozdolno5ciporadzeniasobiez okre6lonymizadaniamie.
jest istotnedla planowaniai rozwoju kariery zawodoSilne poczuciesamoskutecznoSci
wejr0,poniewa2uwydatniapozytywneumiejgtnoScii osobistqpomySlnoSiw tym, co sig robi.
Jednostkiprzekonane,,o swoich zdolnoSciachczpsciejpodchodzqdo trudnych zadarijak do
wyzwah,z kt6rymi z pewnoSciqsobie poradz4 a nie jako do zadah,kt6rych bpd4unikai"rr.
Takie podej5cierozwija w nich zainteresowaniei anga2ujew dalszqaktywno3d.W6wczas
widzq one siebiejako takie, kt6re osi4gajqcele i to dodajeim motywacjgdo kontynuacjipodjgtych czynnoSci,zatem tak2e do realizacji wlasnych plan6w. W obliczu pora'Zkizai zwigk5

A. Barika, Poczucie samoskutecznoici: konslrukcja i struktura czynnikou,a Skali Poczucia Samoskutecz'
noici w Karierze Miqdzynarodoutej,Poznah-Warszawa 2005, s. 16.
" P.K. Ole5, K. Drat-Ruszczak,op. cit., s.714.
t
A. Banka, Psychologiczne...,op. cit.,s. 204.
t
A. Batika, Poradnich|o transnacjonalne. Cele i metody miqdzykulturov,ego doradzht,a karier, Warszawa

2006,s.82.
' A. Barika,
Psychologiczne...
, op.cit.,s. 204.

f')
Por. S.L. Turner, R.T. Lapan, Promoting Career Developrnent and Aspirations In School-Age Youth,
Career
development and counseling. Putting theory and research to vrork, red. S.D. Brown, R.W. Lent,
fw:l
Hoboken 2005, s. 418.
" A. Banka, Psychologiczne...,op. cit.,s. 205.
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szaiqi podtrzpujq swoje wysilki, a po doznanym niepowodzeniu nie zalamujqsig szybko.
Zkolei,jednostki kt6re nie wierzn w swoje umiejgtnoSciradzeniasobie z trudnymi zadaniami, biorq taki punkt widzenia za spos6b2ycia.Majqone niskie aspiracjei slabo angazuj4sig
w osiqganiecel6w, kt6re chciatyby osi4gn4i. Gdy stajq ,,twarzqw twarz" z trudnymi zadaniami rozpamigtuj4swoje osobiste braki i niepowodzenia,narzekajqna zly los, zamiast skupii sig na tym, jak osi4gnqi sukces.W obliczu trudnoScinatomiastpodejmujqmaly wysilek
i szybko sig poddaj4 poniewaZmaj4 slab4wiarg we wlasne zdolno6cii wystarczy im mala
dawka niepowodzenia,by stracilij4 do korica.Jednostkitakie lafwo staj4sig ofiarami stresu
i depresji12.
Poczucie wlasnej skutecznodcijest warunkiem efektywnego dzialania, ale nie oznacza
jednoczeSniepewnoricisukcesu.Oznaczajedynie,2ejednostkama wszelkie sprawnoSci,aby
osiqgn4i sukces.Przekonanieo wlasnej skutecznoScidecyduje o podjEciu dzialania,wytrwalo6ci, wysilku oraz uczuciach,jakie tej aktywnoSci towarzyszar.Je2elijednostka ,,nie wierzy,
2e mohe wywolai poZqdaneskutki dzigki swoim dzialaniom, to ma ograniczon4motywacj4
byje podjq6lub kontynuowai w obliczu trudnoSci"r3.
Negatywneskutki braku samoskutecznoSci
uwidaczniaj4sig w przyszlym Zyciujednostki. Konsekwencjejejbraku w sferzeplanowaniakarieryukazujqsigw zaburzeniach
proces6w
decyzyjnych zwiqzanych z wyborem trudnych i specyficznych cel6w zawodowych. W tym
przypadkubrak samoskuteczno5ci
og6lnejprowadzido zaburzeriw:
-

tzw. samoskutecznoSci
kariery rozumianejjako zaufaniedo osi4ganiacel6w kariery;

-

aspiracjach zwiqzanych z karierq rozumianych jako stopieri, w jakim jednostka dqzy do
wykorzystywania wlasnych mo2liwoSci oraz realizacji cel6w zwiqzanychz pracqi Zyciem
zawodowym;

-

samoskuteczno6cipodejmowania decyzji zwiqzanych z karierq;

-

realizowaniawielu 16l.
samoskutecznoSci
Kolejne konsekwencjew aspekcieplanowaniakariery uwidaczniaj4sig w zaburzeniach

proces6w planistycznych zwiqzanych z czasowym lub chronicznym blokowaniem decyzji
dotycz4cychglobalnej lub cz4stkowej (np. zawodowej) orientacji 2yciowej w czasie. W tym
przypadku efektem braku samoskutecznoScis4 trudnoScijednostki w manifestowaniu przez
niq zawodowej to2samoSciokre6lanejako ,,bezdecyzyjno6ikariery". Jestto procesniemo2noSci podejmowania decyzji zawodowych, krystalizacji wlasnych zainteresowarioraz zaanga2owaniaw konkretneplany zawodowela.
t2lbid"^.
r3P.K.OleS,K. Drat-Ruszczak,op.
cit.,s.7l4.
'o A. Barika,Poczucie...,
op. cit.,s.32-34.

poczucieskutecznoicistudent6w...
Czynnikir62nicujqce
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w karierzer5to dokonyW odniesieniudo student6wprzyjmuje siq, 2e samoskutecznoSi
wanaprzeznich ocenazaufaniado:
-

wlasnych predyspozycji do pokonywania codziennych trudnoSci 2yciowych i ocena
zdolno5ciporadzeniasobie w sytuacjachzyciowych,jakie potencjalniemogq wydarzyt,
sig w karierze- zaufanie do o96lnych kompetencji 2yciowych;

-

posiadanychkwalifikacji i kompetencji zawodowych z punktu widzenia wymagaf na
wsp6lczesnym rynku pracy i ocena poradzenia sobie z realizacj4 wlasnej kariery
zawodowej- zaufanie do wlasnych kompetencji zawodowych;

-

wlasnych kompetencji jako umiejgtnoSci kontrolowania zdarzefi Zyciowych (ocena
zdolno6cido podmiotowegokierowaniasyuacjq i bezpoSredniego
sprawstwa)- zaufanie
do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi;

-

wlasnych kompetencji jako umiejEtno5cikoordynowania r6iLnychsfer i 16l spolecznych
(praca,rodzina,rekreacja)- zaufanie do wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji
r62nych sfer Zycia.
SamoskutecznoSi
w karierzejestto zatemocenaposiadanychprzezstudent6wcech oso-

bowoSci,predyspozycji,kwalifikacji i dotychczaszdobytychkompetencjijako zasob6wdo
realizacjikariery zawodowejw ka2dychwarunkachSrodowiskowych,kulturowych i organizacyjnych(a nie tylko w kraju) oraz ocenaswoich szansosiqgnigciasukcesu.

Uwagi metodologiczne
W badaniachwlasnych sformulowanonastqpujqcyproblem: czy i jakie czynniki r62nicuj4
poczucie samoskuteczno5ci
student6w w karierze?Nalezy wspomniei, i2 badania mialy
charakterpilotazowy stqd te2 skupiono sig tylko na niekt6rychczynnikachtakich jak: ple6,
wyniki w nauce,ukofczona szkola Srednia,miejscowoSizamieszkania,wyksztalcenieojca
i matki, sytuacjaekonomiczna,jednoczesnaze studiami praca,rodzaj posiadanegodo5wiadczenia zawodowego. Celem badari bylo rozpoznanie zale2noici pomigdzy poczuciem
samoskuteczno6ci
student6ww karierzeijej poszczeg6lnymiaspektami,czyli zaufaniemdo:
og6lnych kompetencji :fciowych, wlasnych kompetencji zawodowych,wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh, wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer Zycia
a wybranymi zmiennymi ,,metryczkowymi". Do zbadania poczucia samoskuteczno6ci

15
Definic.lg samoskuteczno5ci w karierze oparto na podstawie opracowanej przez A. Barikp S*a/l
Samoskutecznoic i w Kar ierze.
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poslu2yla Skalq Poczucia Samoskutecznoici w Karierze (autorstwa Augustyna Bariki)r6,
kt6rej gl6wnym zastosowaniemw badaniachjest ocena postrzeganejsamoskutecznoSci
w karierzeprzez student6w.Wedtug A. Bariki istniej4r62nemo2liwoScijej wykorzystania.
Pierwszy spos6bpolega na zastosowaniuzestawu stwierdzerijako calo3ci. W ten spos6b
uzyskuje sig jeden syntetyczny wskaznik poczucia specyficznej skuteczno6ci (wynik
sumaryczny).Drugi natomiast na zastosowaniuzestawu stwierdzefi do analizy poczucia
jednostki w przekroju czterech aspekt6w: l) zaufania do og6lnych
samoskuteczno6ci
kompetencji2yciowychlT,2) zaufaniado wlasnychkompetencjizawodowychl8,3) zaufania
do wtasnychkompetencjikontroli zdarzefiie,4)zaufaniadowlasnychkompetencjiw zakresie
koordynacji r62nychsfer 2ycia20.Wynik uzyskany w ka2dym z tych aspekt6w- podskaljest
wskalnikiem jeszczebardziejspecyficznejskuteczno5ci
wlasnejjednostki2t.
Badaniamaj4cecharakterdiagnostyczno-eksploracyjny
przeprowadzonow 2009 i 2010
roku w bydgoskich uczelniach publicznych i niepublicznych22w6r6d student6w studi6w
stacjonarnychostatniegoroku (piqtego roku jednolitych studi6w magisterskichi drugiego
roku studi6wdrugiegostopnia)23.
Do analizy wynik6w'badari liczebnoSizbadanejpr6bki wyniosta 167. Wedtug uczelni
najwigksz4liczbgstanowili studenciUKW - 83 osoby(49,60/o);
nastgpnieUTP - 26 (15,60/o);
'o Zob.:A. Baika, Poczucie...,
op. cit.: A. Barika,Psychologiczne...,
op. cit.Narzpdziem
badawczym
byl
kwestionariusz
zpozycjamitej skali. Autor wyrazil zgodpna wykorzystaniejegonarzpdzia
badawczego.
" Podskalazaufaniedo ogdlnychkompetencji2yciotvychwskazujena kompetencjespoleczne,zwiqzane
z wyuczonymiumiejgtnoiciamiradzeniasobie z kontaktamiinterpersonalnymi
w r62nychdrodowiskachspolecznych,organizacyjnyclti kulturowych.Stwierdzeniate odnosz4sig do subiektywnegopoczuciamo2liwo5ci
odniesieniasukcesuzawodowego,dzigki tym umiejptnoSciom
spolecznymi dzigki posiadanemu
doSwiadczeniu
og6lne^mu
, op. cit.. s.207].
[A. Barika,Psychologiczne...
'o Podskalazaufanie wlasnych
do
kompetencjizaruodotuych
zawierapozycjewyr&ajqceprzekonaniaodnoszqcesip do zaufaniado posiadanychkwalifikacji i kompetencjizawodowychz punktuwidzeniawymagafina
wsp6lczesnym
rynku pracylibidem,s.2081.
t') Podskala
zaufaniedo v,lasnychkompetencjikontroli zdarzehopisujeproblemysubiektywne,odnoszqce
siq do mo2liwo6ciosiqgnigcia
panowania
sukcesuzawodowegoi szczgScia
Zyciowegodzigkiumiejgtno6ciom
nad zdarzeniamizyciowymi, jakie nieodzownietowarzyszqkarierze.Pozycjetego czynnika mierzq poczucie
wartoScijednostkiprzezpryzmatzdolno5cido podmiotowegokierowaniasytuacjqi bezpoSredniego
sprawstwa.
2e to ona ma zdolnoS6kierowaniasytuacjami,a nie,2e sytuacjebgdqkierowaly
JednostkarnaprzeSwiadczenie,
niqIi biden. s. 208-209].
2" Podskalazaufaniedo wlasnychkompetencjiv zakresie
koordynacjiro2nychsfer 2ycia okre6lapoczucie
zdolnoScijednostki do koordynowaniapodstawowychsfer i 1612ycia, takich jak: praca,rodzina,rekreacja
i oddalenieterytorialneod miejscapochodzenia.Sq to mikrozdolnoSci,ktore musz4byc uksztaltowaneprzez
jednostkg,zanimpodejmieona decyzjgo karierzezawodowej[ibiden, s.2091.
'' A. Banka,Poczucie...,op.
cit.,s. 52-53.
22Zbadanostudent6wz nastQpuj4cych
uczelni. UniwersytetKazimieu:aWielkiego (UKW), Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jqdrze.laSniadeckich(UTP), AkademiaMuzycznaim. Feliksa
(AM), CollegiumMedicumim. LudwikaRydygieraUniwersytetu
Nowowiejskiego
Mikolaja Kopernika(CM
UMK), WyzszaSzkolaGospodarki(WSC), Kujawsko-Pomorska
SzkolaWylsza (KPSW). Do wylonienia
poszczeg6lnychkierunk6w, specjalnoSci,typow oraz rocznik6w studi6w zastosowanowarstwowy wyb6r
losoury.
" Wyboru takiego dokonanoze wzglqdu na to, i2 mlodziezkoriczqcaten etap nauki jest w stadium
rozwoju,w kt6rym istomegoznaczenia
nabierawtasnakarierazawodowa.
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CM UMK -25 (15%);KPSW - l8 (10,8%);WSG - 1l (6,6oh);AM - 4 (2,4o )24.Badanymi
wigkszoScibyiy kobiety (51,4%).Sredniwiek respondent6w
wyni6sl23,8
w zdecydowanej
lat. Bior4c pod uwagq miejsce zamieszkani4 podobna liczba zamieszkiwala wieS lub male
miasto (37,7%) i miastowojew6dzkie(34,7oA),czpit (24%) miasto powiatowe.Ponadpolowa student6w(52,1%) ocenila sytuacjgekonomicznqswojej rodziny jako dobrq duia czp56
jako niewy(28,7%)jako wystarczajqc4cz95c(11,4%) jako bardzo dobr4 nieliczni (5,4o/o)
starczajqc6pozostalinie dokonali takiej oceny. Ponadpolowa (50,9Yo)matek badanychposiadalawyksztalcenieSrednie,podobnyprocentwyksztalceniezasadnicze
zawodowe(25,1%)
i wy2sze(22,2%). WSr6d ojc6w respondent6wdominowalo wyksztalcenie zasadniczezawodowe (43,1%), nastgpnieSrednie(35,3%), p62niej wylsze (16,2%): najmniej posiadalowyksztalceniepodstawowe(2,9%). Ponad3/4 respondent6w(76,6%) ukoriczyloliceum og6lnoksztalc4ce;niewielka czgScliceum profilowane (9%), technikum(6,6%) i liceum zawodowe
(6%). Najwigcej os6b swoje wynikiw nauceocenilo dobrze(61,1o/o);dulaczp56bardzodobrze (24,5o/o);czg36przecigtnie(12,6%). Prawie tyle samo respondent6wjednocze5niestudiowalo i pracowalo podczas przeprowadzaniabadania (48,5o/o)oraz nie podejmowalo prac
dorywczychi zawodowych(49,7%).Podobnyprocentstudent6ww chwili badaniapracowal
zgodnie z kierunkiem studi6w - w zawodzie, do kt6rego przygotowujq podjqte studia (27Yo)
i niezgodniez kierunkiemstudi6w- nie w zawodzie,do kt6regoprzygotowuj4podjgtestudia
(29,3%)oraz posiadaldoSwiadczenie
zawodowew pracy dorywczej,ale podczaswypelniania
Skali ta czg5crespondent6wnie pracowala(28,1%). Czp56(15,60/o)
stanowilyosoby,kt6re nie
posiadatydoSwiadczenia
zawodowegow pracy dorywczej poza obowi4zujqcymipraktykami
kierunkowymiw trakcie studi6w25.

Dyskusjawynik6w badariwlasnych
W niniejszym opracowaniuwyniki przeprowadzonejanalizy wariancji26dotycz4 korelacji
poczucia samoskutecznoScistudent6w w karierze oraz ku2degoz czterechjej aspekt6w (zaufanie do: og6lnych kompetencji2yciowych, wlasnychkompetencjizawodowych,wlasnych
2t Mimo, i2 zbadanopoczuciesamoskutecznoici
w karierzestudent6wr62nychbydgoskichuczelni,to nie
rozpatrywanozwi4zkowpomipdzyuczelniqi zwi4zanymz niq kierunkiemstudi6wa wynikami: sumarycmym
podskal.bowiemliczby respondent6wzposzczeg6lnych
i poszf,zsg$fny.h
uczelniznaczniesiEr62ni4.
danenie dajq 100%,poniewa2nieliczni badaninie odpowiedzielina wszystkiepytania
" Przedstawione
w metryczc€.
unlreszczone
2uW ninieiszym
opracowaniuprzedstawionojedyniete wyniki przeprowadzonejanalizywariancji,kt6re
Swiadczqo istotnejstatystyczniekorelacjipomiqdzyposzczeg6lnymi
zmiennymi.W nawiasachpodanopoziom
istohrodci(p) oraz dredniearytnretycznepoczuciasamoskutecznoSci
(wynik surnaryczry)i jej poszczeg6lnych
aspekt6w(czyli zaufaniedo: og6lnychkompetencji2yciowych,wlasnychkompetencjizawodowych,wlasnych
kompetencjikontroli zdarzeri,wlasnychkompetencjiw zakresiekoordynacjir62nychsfer zycia),jakie osiqgnEli
respondenci
charakteryzujqcy
sip okreSlonymizmiennymi,,metryczkowymi".
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kompetencji kontroli zdarzeh, wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer
|ycia) z czynnikamicharakteryzujqcymi
respondent6w(zmienne,,metryczkowe").
Zwiqzek statystycznieistotny (p : 0,01) wystqpil pomigdzyplciq respondent6wa wynikiem sumarycznym samoskutecznoSciw karierze. W tym przypadkumg2czyilni(141,61)
osiEgngliwyLszySredniwynikni2 kobiety(131,75).Oznaczato,i2mpilczyZni
lepiejpostrzegaj4 posiadaneprzez siebie cechy osobowoSci,posiadanekwalifikacje i dotychczaszdobye
kompetencjejako zasoby do realizacji kariery zawodowej w kazdych warunkachSrodowiskowych,kulturowychi organizacyjnych,a nie tylko w kraju oraz lepiej oceniajqswoje szanse osi4gnigciasukcesuni2 kobiety.
Korelacja statystycznieistotna (p : 0,004) wyst4pila tak2e pomiEdzy plci4 respondent6w
a zaufaniem do og6lnych kompetencji 2yciowych. Tutaj r6wnie2 mghczyfini(62,06) uzyskali wyZszySrednirezultatni2 kobiety (55,90). Oznaczato, Ze meaczyLnimaj4wigkszezaufanie do wlasnychpredyspozycjido pokonywaniacodziennychtrudno6ciZyciowychi przekonanie,2e lepiej poradzqsobiew sytuacjachZyciowych,jakie potencjalniemog4 wydarzyd
sig w ich karierze ni2 kobiety. MplczyLni zatem majqmniej w4tpliwoSci, 2e ich umiejqtno5ci
spolecznedajq im mo2liworiciprzystosowaniasig do r62nychwarunk6w; ich rozmySlaniom
o karierzerzadziej towarzyszy obawa, 2e zabraknieim doSwiadczenia,gdy przyjdzie poradzil
sobie w sytuacji, w kt6rej p6jdzie coS Zle; rzadziejobawiaj4 sig, Ze mogliby nie pogodzii
dzialalnoScizawodowejz innymi obowi4zkami;bardziejufajqswoim zdolnoSciomicharakterowi w takim stopniu, by nie obawiai sig planowa6pracy za granic4;lepiej oceniaj4swoje
do5wiadczeniewsp6ldzialania z ludflmi, kt6re jest dobrq podstaw4 do planowania kariery
nawet za granicq; korzystniej spostrzegajqwlasne doSwiadczeniai kontakty z innymi kulturami, by nie bai sip Zycia poza krajem oraz dotychczursow4
znajomoSir62nych kultur (np.
organizacyjnych),by nie bai sig kariery gdziekolwiek;lepiej oceniaj4wiedzg,jak4 zgromadzili o pracy, 2yciu i karierze za granic1 kt6ra jest kapitalem pozwalaj4cym patrzei im na
pracg zawodow4z optymizmem; w wigkszym stopniu ich wiedza o pracy, Zyciu i karierze
opartajest na osobistym do$wiadczeniuorazwiedzqco nale2alobyjeszczezrobi6,by poradzi6
sobiez karier4zawodowq bardziejufajq zdobytejwiedzy i do6wiadczeniu,kt6re predestynuj4 ich, by powa2niemySlei o odniesieniusukcesuw karierzezawodowej;lepiej tez oceniaj4
swoje dofychczasowekontakty osobistei po5redniez ludlmi robiqcymi karierg,kt6re mog4
pom6c im rozpoczqci pokierowai z sukcesemwlasn4 karierq oraz wlasne sposobygromadzenia,Sledzeniai docierania do lr6del informacji dostarczaj4ceim dobrej wiedzy do zaplanowaniakariery.
Wyniki przeprowadzonejanalizy wariancji {wiadczqte| o istotnej statystyczniekorelacji
(p = 0,01) pomiqdzypoziomemwyksztalcenia matki badanychstudent6wa wynikiem su-
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marycznym samoskuteczno6ciw karierze. NajwyZszySredniwynik osi4gngtyosoby, kt6rych matka legitymuje sig wyksztalceniemwy2szym (136,65),nastgpniestudenci,kt6rych
matki maj4 wyksztalcenie Srednie(135,72). Zdecydowanie najni2szySrednirezultat uzyskali
badani, kt6rych matka ma wyksztalcenie zasadniczezawodowe (125,52). Oznaczato, iz im
ni2szewyksztalceniematki respondent6wtym nilsze poczuciesamoskutecznoSci
w karierze.
Kofejna korelacjastatystycznieistotna(p : 0,002) wyst4pilapomigdzy poziomemwyksztalcenia matki respondent6wa zaufaniem do og6lnych kompetencji Zyciowych. NajwyLszy Sredni wynik osi4gngty osoby, kt6rych matka legitymuje sig wyksztalceniem wy2szym (59,1l), nastppniestudenci,kt6rych matki maj4 wyksztalcenieSrednie(58,49).Zdecydowanie najni2szySrednirezultaty uzyskali badani, kt6rych matka ma wyksztalceniezasadnicze zawodowe(51,98).Oznaczato, i2 im ni2szewyksztalceniematki respondent6wtym ni2sze zaufaniedo og6lnych kompetencji Zyciowych.
Dodatkowo- po dokonaniudychotomizacji(polegajqcejna polqczeniukategorii ,,Srednie" i ,,wylsze") w zakresie poziomu wyksztalcenia matki zr6lnicowanie Srednichw poszczeg6lnych kategoriach okazalo sig statystycznie istotne dla podskali zaufanie do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi (p : 0,03). Studenci,kt6rych matka posiadawyksztalcenieco najmniej Srednieuzyskali wy2szy Sredniwynik (32,74)od os6b,kt6rych matka legitymuje sigjedynie wyksztalceniemzasadniczymzawodowym(30,36). Oznaczato, i2 badani,
kt6rych poziom wyksztalcenia matki jest co najmniej Srednimajq wigksze zaufanie do wlasnych kompetencjijako umiejgtnoScikontrolowaniazdarzefiZyciowych,panowanianad ich
negatywnymiskutkamidla wlasnegorozwoju i codziennegofunkcjonowanianizbadani,kt6rych matki majqwyksztalcenie tylko zasadniczezawodowe.
Wyniki przeprowadzonej
analizy wariancji Swiadcz4r6wnie2o istotnejstatystyczniekorelacji (p = 0,02) pomigdzy ocen4 wlasnej sytuacji ekonomicznej przez respondent6w
a zaufaniem do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi.Najwy2szySredniwynik osi4gngty osoby okreSlajqceswojE sytuacjpjako ,,bardzodobr4" Q5,21), nastgpniejako ,,dobr4"
(32,94).Ni2szy Srednirezultatuzyskalyjednostki opisuj4ceswoje warunki jako ,,wystarczajqce" (31,77),natomiastnajni2szy- jako,,niewystarczaj4ce"
(31,00).Oznaczato,i2imgorzej
ocenianajest wlasna sytuacja materialna tym ni2sze zaufaniedo wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh, czyli studenci, kt6rzy wlasnq sytuacjg ekonomiczn4 oceniaj4 bardzo dobrze
w wigkszym stopniu:zdaj4 sobie sprawQ,2e na rynku pracyjest du2a konkurencja,mimo to
ufaj4 2e mog4 osi4gn4i wysok4 pozycjgzawodowqwszgdzie;cele, do kt6rych d4zq utwierdzaiqich w prze5wiadczeniu,2eporadzqsobie niemal zawszei wszgdzie;ich umiejgtnoSci
jgzykowe s4 wystarczaj4ce,by mySle6o karierze zawodowej wszgdzie; ufaj6 2e wiedza, kt6rq sig zdobywa na studiachjest atrakcyjnana rynkach p'acy oraz 2e wiedza,kt6r4 studiujqjest
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uirytecznawrozpoczgciuirozwoju kariery. Osoby te czEsciejte|uwui.ai1, ze z posiadanym
wyksztalceniemmogq szukai szczgfciaw korporacjachzatrudniaj4cychpracownik6w na calym Swieciei nie wierz4 w to, by wszyscyi zawszebyli lepsiod nich.
NastEpnyzwiqzekstatystycznieistotny (p : 0,02) wyst4pil pomigdzy jednoczesnqze
w karierze. WyZszy Sredni
studiami prace a wynikiem sumarycznym samoskutecznoSci
wynik osi4gngtyte osoby,kt6re aktualnie lqczqnaukEz pracE( I 36,96)od os6b nie podejmuj4cych tego typu aktywnoSci(129,76).Zatem osobyjednocze6niestudiuj4cei pracuj4cechaw karierzeni2te, kt6re nie lqczqtych
rakteryzujqsig wiqkszym poczuciemsamoskutecznoSci
form aktywnoSci.
Korelacjastatystycznieistotna(p = 0,007)wystqpilar6wniez pomiqdzyjednoczesnqze
studiami pracA a zaufaniem do og6lnych kompetencji Zyciowych. Wylszy Sredniwynik
osi4gnglistudenci,kt6rzy studiuj4i pracujq(59,23)od os6b nie pracuj4cychpodczasstudi6w
(54,75). Oznaczato, 2e studenci lqczqcystudia z prac4wykazujqwyisze zaufaniedo o96lnych kompetencjiZyciowych, czyli maj4 wigksze zaufaniedo wlasnych predyspozycjido
pokonywaniacodziennychtrudno3ci2yciowych i przekonanie,ze lepiej poradz4sobie w sytuacjach2yciowych,jakie potencjalniemogq wydatzyt sig w ich karierze.
istotny(p = 0,02) wyst4pilte2 pomigdzyjednoczesn4ze studiami
Zwiqzekstatystycznie
pracQa zaufaniem do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi.Wyilszy Sredniwynik osiQgngly te osoby,kt6re aktualnielqczq naukgz pracq(33,57)od os6b nie podejmuj4cychrazem
studiujqcyi pracujqcy
tych dw6ch aktywnoSci(31,93). Oznaczato, ze studencijednoczeSnie
majqwy1szy poziom zaufaniado wlasnych kompetencjijako umiejqtnoScikontrolowania
zdarzehZyciowych,panowanianad ich negatywnymiskutkami dla wlasnegorozwoju i codziennegofunkcjonowania.
Wyniki przeprowadzonejanalizywariancji Swiadcz4r6wnie2o istotnejstatystyczniekorelacji (p = 0,004) pomigdzy posiadanymrodzajem doSwiadczeniazawodowegoprzez re'
spondent6wa zaufaniem do wlasnych kompetencji zawodowych.Najwy2szySrednirezultaty osiqgnqlyosoby aktualnie pracujqcezgodnie z kierunkiem studi6w w zawodzie,do
kt6rego przygotowuj4ich podjgte studia (35,28).Nastgpniezbli2onySredniwynik uzyskali
studenciaktualniepracuj4cyniezgodniez kierunkiemstudi6w - nie w zawodzie,do kt6rego
zawodowego
doSwiadczenia
przygotowuj4ich podjgte studia (31,41); osoby nieposiadaj4ce
w pracy dorywczej poza obowi4zujqcymi praktykami kierunkowymi w trakcie studi6w
(31,23) oraz studenci,kt6rzy posiadajqdoSwiadczeniezawodowew pracy dorywczej, ale
w chwili wypelniania Skati pracy nie podejmowali (31,00), Zale2no{6ta wydaje sig byi
oczywista,bowiem te osoby, kt6reju2 pracuj4w zawodziepowinny imaj4wiqkszy poziom
zaufaniado wlasnych kompetencji zawodowych, czyli sadzau2e lepiej poradzityby sobie w
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rywalizacji oraz,2eszanseznalezieniapracy w interesuj4cejich dziedziniew wigkszym stopniu zale24odnich samych;mniej obawiajqsiQ,2e ich kwalifikacje mogiyby byd przeszkod4
do podjqcia pracy w zawodzie; majqtak2e wiEkszqpewno56,2e wszgdziemog4 by6 uznanymi za specjalistgw swojej dziedzinie oraz, ze z posiadanymwyksztalceniemmogq szukai
pracy i szczgsciau wszystkich pracodawc6wi marzy( o atrakcyjnejkarierze zawodowej.
W zwipku z tym majqmniejsze obawy, 2e w dziedzinie,kt6r4 studiuj4 nale2alobydu2o lepiej udokumentowa6
swoje kompetencje,by moznabylo my5lei o prawdziwejkarierze'
Wynik6w w zakresie zaufaniado wlasnych kompetencji w zakresiekoordynacji r62nych
sfer Zycianie r62nicuj4w spos6bstatystycznieistotnyzadnezmienne(takiejak: plei, wyniki
w nauce uzyskiwane przez badanych student6w, ukoriczona przez nich szkola $rednia, ich
miejscowoSizamieszkania,wyksztalcenieojca i matki, ocenasytuacji ekonomicznejswojej
rodziny, jednoczesnaze studiami praca,a takle rodzaj do6wiadczeniazawodowego,jaki posiadajq).Zatem nie se one czynnikami r62nicujqcymito jak respondencioceniajqto czy: poradziliby sobiez wieloma rolami 2yciowymi w sytuacjiczgstejzmianymiejscazamieszkania
zwiqzanegozkarier4zawodow4; potrafiliby pogodzii stale podr62ezawodowe z satysfakcjonujqcym ich Zyciem rodzinnym; byliby zdolni (tak jak wielu ludzi kariery) zrezygnowaf
z r ozrywek towarzyskich.

Podsumowaniei wnioski zbadaft wlasnvch
W wyniku przeprowadzonychbadaf i dokonanych analiz moLnawysun4i nastgpuj4cewnioski2i:
student6w w karierze,
l) plei jest czynnikiem r62nicujqcym poczucie samoskuteczno5ci
w tym w szczeg6lnoScizaufanie respondent6wdo og6lnych kompetencji 2yciowych.
osi4gnqliwyilszy Sredniwyniki ni2 kobiety.Oznaczato,2e:
W ich zakresiemgaczyLni
a) mg2czyLnilepiej postrzegaj4posiadaneprzezsiebiecechyosobowo5ci,posiadanekwalifikacje i dotychczaszdobye kompetencjejako zasobydo realizacjikariery zawodowej
w ka2dych warunkach Srodowiskowych,kulturowych i organizacyjnych,a nie tylko
w kraju oraz lepiej oceniaj4swojeszanseosi4gnigciasukcesuni2 kobiety;
b) mglczy1ni maj4 wigksze zaufanie do wlasnych predyspozycji do pokonywania codziennychtrudnoSciZyciowychi przekonanie,2e lepiej poradzqsobie w sytuacjach2yciowych,jakie potencjalniemogq wydarzyi siEw ich karierzeni2 kobiety;

27Wnioskiz niniejszychbadafiodnoszonesqjedynie do zbadanychstudent6wwybranychuczelnibydgo(ednolite lub drugiegostopnia).
koriczqcychstudiamagisterskie
skichstudiuj4cychw formie stacjonarnej
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jest czynnikiemr62nicuj4cympoczuciesamo2) poziom wyksztalceniamatki respondent6w
skutecznoScistudent6w w karierze oraz zaufanie do og6lnych kompetencji Zyciowych
i zaufaniedo wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh.Oznaczato,2e;
w kaa) im ni2szewyksztalceniematki student6w,tyrn ni2szepoczuciesamoskuteczno6ci
rierze i nilsze zaufaniedo og6lnych kompetencji zyciowych;
b) gdy poziom wyksztalceniamatki student6wjest co najmniej Srednito majq oni wigksze
zaufaniedo wlasnychkompetencjikontroli zdarzehniz osoby,kt6rych matki maj4wyksztalcenietylko zasadniczezawodowe;
3) aktywnoSizawodowaw trakcie studi6w- l4czeniestudi6w z pracqjest czynnikiemr6znistudent6ww karierze,ich zaufaniedo og6lnychkomcujqcympoczuciesamoskutecznoSci
petencjiZyciowychoraz do wlasnychkompetencjikontroli zdarze(.Wy2szySredniwynik
osi4gngtyte osoby, kt6re (aktualnie) lqczqnaukg z prac4 od os6b nie podejmujqcych aktywno5ci zawodowej. Oznaczato, 2e:
a) studenci jednoczeSniestudiujecy i pracujqcy charakteryzujqsig wiEkszym poczuciem
samoskuteczno5ciw karierze;
b) osobyaktywnezawodowopodczasstudi6wmajq wigkszezaufaniedo og6lnychkompetencji 2yciowych;
c) studencilqczqcynaukg z pracq majq wigksze zaufaniedo wtasnychkompetencjijako
umiejgtnoScikontrolowaniazdarzeh2yciowych,panowanianad ich negatywnymiskutkami dla wlasnegorozwoju i codziennegofunkcjonowania;
4) posiadanyrodzaj do$wiadczeniazawodowegoprzez student6wjestczynnikiem r62nicuj4cym zaufaniedo wlasnychkompetencjizawodowych.Najwy2szySrednirezultatosiqgngli
studencipracuj4cezgodnie z kierunkiem studi6w. Zatem osoby pracuj4cew trakcie studi6w juz w zawodziemaj4 wigksze zaufaniedo posiadanychkwalifikacji i kompetencji
zawodowych z punktu widzenia wymagari na wsp6lczesnymrynku pracy i sqdz6 2e poradzq sobie (mog4 sobie poradzi6)z realizacjqwlasnejkariery zawodowej;
5) sytuacja ekonomicznawlasnej rodziny (ej ocena dokonanaprzez student6w)jest czynnikiem r62nicuj4cyn zaufanie do wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh.Najwy2szy Sredni
wyniki osi4gnqly osoby okreSlaj4ceswoj4 syuacjg jako ,,bardzodobr4", natomiast najni2szy jako,,niewystarczaj4ce". Oznaczato, i2 im gorzej ocenianajest wlasna sytuacja materialna tym ni2sze zaufaniedo wlasnych kompetencjijako umiejgtnoScikontrolowania zdarzefi 2yciowych, panowania nad ich negatywnymi skutkami dla wlasnego rozwoju i codziennegofunkcjonowania;
6) czynniki takie jak: wyniki w nauce, ukofczona szkola Srednia,rodzaj miejscowoScizamieszkania,wyksztalcenieojca nie r62nicuj4 (w spos6bstatystycznieistotny) Srednich

poczucieskuteczno'cistudent6w..
Czynnikir62nicuiqce
student6ww karierzeoraz
wynik6w respondent6ww zakresiepoczuciasamoskutecznoSci
2adnegoz jej wymiar6w, czyli zaufaniado: og6lnych kompetencji 2yciowych, wlasnych
kompetencji zawodowych, wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh,wlasnych kompetencji
w zakresiekoordynacji r6znych sfer 2ycia;
7) zaufaniastudent6w do wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer 2ycia
nie r6Znicujqw (spos6bstatystycznieistotny)pozostaleczynniki,takiejak: ple6,wyksztalpraca,
cenie matki, ocenasytuacji ekonomicznejswojej rodziny,jednoczesnaze studiami
jaki badanistudenciposiadaj4.Oznaczato,2e
atak1erodzajdoSwiadczeniazawodowego,
ocenazaufaniado wlasnych kompetencjijako umiejgtnoScikoordynowaniar62nych sfer
i 16l spolecznychjest niezalehnaod wymienionych zmiennych'
jako wiara we wlasne mo2liwoSciwarunkuje
Jak wskazanowczeSniejsamoskutecznoSi
jednym z czynnik6w
aktywnosi w dzialaniu, a w rezultacie lepsze przystosowanie.Jest
wptywaj4cychna mo2liwoSi odniesieniasukcesuw 2yciu prywatnym i zawodowym2t'Ludzie nie wierzqcyw skutecznoSiswoich dziatahbierniepoddajqsiq losowi, zamiastksztaltopowai go poprzezSwiadomie stawiane cele. Nie inicjujqc swoich dzialah i nie posiadaj4c
czucia wptywu na otoczenie,bqd4 mieli male szansena osi4gnigciesukcesui zadowolenia
jakie oddziatuw realizacji swoich marzehw karierze zawodowej. Warto zatem znai czynniki
w karierzei uwzglgdnia6je w sytuacjiwspomaganiarozwojq na poczuciesamoskutecznoSci
ju zawodowegostudent6w,kt6re jest jednym z zadahedukacji. Wyniki niniejszychbadaf
mog4 zatem wykorzysta6osoby (profesjonalnie)zajmuj4cesig pomaganiemstudentomw
procesieplanowaniui rozwoju ich kariery zawodowej,bowiem znajomoS6czynnik6w r62niw karierzepozwalana lepszejego (z)rozumienie.Warto te2, aby
cujqcychsamoskuteczno5i
w tym kontekScieznane byly 2r6dlatworzenia i wzmacniania wiary we wlasnq skuteczno66.
Literatura przedmiotu wyr62nia cztery gl6wne 2t6dta: wykonywanie zadahi czynno6ci; modelowaniespoleczne(doSwiadczeniazastgpcze);perswazjaspoleczna(perswazjewerbalne,
sugestie);stanfizjologicznyorganizmu(pobudzanieorganizmu)2e'
podsumowujqc, nalehytak2e podkre61i6,i2 niniejszy tekst stanowi tylko pr6bp ukazania
student6ww karierze.Auwybranychczynnik6w r6Znicuj4cychpoczuciesamoskuteczno6ci
torka zdaje sobie sprawg,2e badanezagadnieniewymagalobydalszej,pogtqbionejanalizy
czynnik6w i populacji.
poszerzenia

t*
A. Banka, Poczucie... , op. cit., s. 35.
2e por. A. Bahka, Psvchologiczne...,op. cit., s. 205-206; P.K. OleS, K. Drat-Rttszczak,op. cit.,s 7t4;
nr 3'
J. Zakrzewski, Poczucie skuteczniici a samoregulacia zachowania'.,Przeglqd psychologiczny"' tom XXX,
Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdarik-L6d2 1987, s. 662-663.
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