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Streszczenie

Ninieiszy tekst stanowi pr6bE ukazania czynnik6w r6Znicujqcych poczucie samoskutecmoSci
student6w w karierze. W artykule przedstawiono pojpcie (poczucia) samoskutecznoSci ijej ma-
czenie dla procesu planowania i rozwoju kariery zawodowej jednostki. W celu rozpomania za-
leZnoSci pomigdzy poczuciem samoskutecznoSci student6w w karierze (w tym zaufaniem do
wlasnych: ogdlnych kompetencji 2yciowych, kompetencji zawodowych, kompetencji kontroli
zdarzeh, kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer zycia) a wybranymi zmiennymi ,,me-
tryczkowymi" autorka artykulu przeprowadzila badania wSr6d student6w bydgoskich uczelni
publicznych i niepublicmych. Niniejsze opracowanie przedstawia ich rezultaty, kt6re wykazaly,
2e w r62nym stopniu takie zmienne jak: ptei, wyksztalcenie matki, ocena sytuacji ekonomicznej
swojej rodziny (dokonywana przez respondent6w), jednoczesna ze studiami praca, a takZe ro-
dzaj doSwiadczenia zawodowego r62nicuj4 poczucie samoskuteczno5ci student6w w karierze
i jej poszczeg6lne aspekty. Natomiast czynniki takie jak: wyniki w nauce uzyskiwane przez ba-
danych student6w, ukoriczonaprzez nich szkola Srednia, wyksztalcenie ojc4 ich miejscowoSd
zamieszkania nie r62nicu.j4 wynikdw uzyskanychprzez respondent6w w spos6b statystycznie
istotny.

FACTORS WHICH DIFFER STUDENTS' SENSE OF SELF-EFFECTIVENESS
IN THEIR CAREERS (RESEARCH ANNOUNCEMENT)

Summary

The following text presents an attempt at showing factors which differ students' sense of self-
effectiveness in their careers. ln the article it is presented the sense of self-effectiveness and its
importance for the process of planning and development in the human being's professional ca-
reer. In order to recognize the relationship between the students' sense of self-effectiveness in
their careers (including confidence in general, own, life and professional competence, control of
occuffences, competence ofrange in coordination ofthe different life spheres) and selected spe-
cific variability the author ofthis article has carried out the researches among the students from
the state and public universities. This work presents their results which have showed that in
various degree the variability like gender, mother's education, estimate of economical situation

-Czg5i niniejszego artykulu jest pracq naukowq finansowan4 ze Srodk6w na naukg w latach 2010-2011
jako projekt badawczy promotorski nr N N 106 220738. Problematyka samoskutecznoSci zostala r6wniez podjQta
przezautorkqwartykulezatytulowanym: Poczuciesamoskutecznoicistudent6vvkarierze(komunil<atzbadafi),
wyslanym do,rSz ko la - Zatu 6 d - P r ac a", By dgoszcz 20 12.
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in own family which was made by respondents, work which is simultaneous with studies and

also the kind of professional experience differ students' sense of self-effectiveness in their ca-
reers and its individual aspects. However, the factors like the results in studying which testing
students achieve, the kind of secondary schools they have graduated from. the father's educa-
tion, the place where they live in do not differ the results, which the respondents achieve, in es-
sential and statistical way.

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach, kt6re s4 przepetnione przeszkodami, trudnoSciami, frustracjami, po-

czucie samoskuteczno3ci wydaje sig byi szczegolnie waZnel. Przekonanie o wlasnej skutecz-

noSci oznacza bowiem ,,oczekiwanie poradzenia sobie w nowych, nieprzewidywalnych,

a nawet stresujqcych okoliczno6ciach"2. Jest ono po2qdane zar6wno przez mlodych ludzi,

wchodzqcych dopiero w trudn4 gospodarczo i ekonomicznie rzeczywisto5c, jak i przez star-

szych, kt6rym coraz trudniej jest 2yi w tak niestabilnych czasachr. W niniejszym opracowa-

niu skupiono sig na tych pierwszych, wSr6d kt6rych znaczqcqpod wzglgdem liczebno5ci gru-

pg, kt6ra w ostatnich latach gwaltownie siE rozrosla, stanowie studenci (choi mozna zaobser-

wowad zmniejszaj4c4 sig ich liczbE to jednak wystgpuje trend wzrostowy poziomu skolaryza-
.  ' \ 4

c J l ) .

Problematyka samoskutecznoSci jest szczeg6lnie istotna w kontekScie radzenia sobie

z problemami codziennoSci oraz problemami 2yciowymi zwiqzanymi z planowaniem i rozwo-

jem kariery zawodowej. Jednym bowiein z niezbgdnych warunk6w ,,zrobienia" kariery zawo-

dowej, a w jej ramach osi4gnigcia sukcesu zawodowego na rynku pracy jest nie tylko posia-

danie odpowiednich kompetencji, ale takle zaufanie jednostki do wlasnych kompetencji

i wiara we wlasne sily i mozliwoSci realizowania kariery. Stqd tez istotne jest poznanie tego

czy i jakie czynniki r6znicujq poczucie samoskutecznoSci student6w w karierze w kontek$cie

postrzeganych przez nich wlasnych predyspozycji i cech charakteru jako warunk6w okreSla-

jqcych mo2liwoSc osi4gnigcia sukcesu. Jest to wa2ne dla kazdego kto zajmuje sig obszarem

edukacji iwychowaniamlodzieLry,czylitym obszarem, w kt6rym mo2na pom6c mlodemu

czlowiekowi w sensie rozwojowym, nauczy( radzenia sobie z trudnoSciami i niepewno6ciq

oraz wzmacniai wiarg we wlasn4 skutecznoSi. Aby edukacja mogla sprostai temu zadaniu,

' A. Barika, P syc h o lo g i cz n e do r adz tv o kar i e r, Poznah 2007, s. 206.
'P.K. OleS, K. Drat-Ruszczak, Osobotvoit, lw:l Psvchologia: podrqcznik akademicki, tom l, red. J. Stre-

lau, D. Doliriski, Gdaisk 2008, s. 7 14.
I A. Barika, op. cit.,s.206.
' Zob. Gl6wny Urzqd Statystyczny, Szkoly tuy2sze i ich finanse v 2010 r., Warszawa 201 l, s. 26.
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podmioty edukacji powinny posiadai odpowiedni4 wiedzg dotyczqcq samoskutecznoSci

w karierze oraz czynnikiw je r6znicuj4cych.

Podstawy teoretyczne

Rozpatrujqc zagadnienie samoskutecznoSci naleZy odwolai sig do jednego z konstrukt6w

teoretycznych w ramach teorii spoleczno-poznawczej Alberta Bandury - do poczucia wlasnej

skutecznoSci. Teoria ta stanowi podloZe teoretyczne samoskuteczno6ci. Wedlug niej na wiqk-

szoSi podejmowanych przez ludzi dziatah oraz wytrwaloSi w ich realizacji, a tym samym ich

efektywnoSi zale2y od dzialania og6lnego mechanizmu psychicznego, czyli samoskuteczno-

6ci wlasnejs. W ujgciu przywolanego autora,,spostrzegana wlasna skutecznoSi dotyczy wiary

czlowieka w posiadane przez niego zdolnoSci dzialania w spos6b, kt6ry daje mu pewn4 kon-

trolg nad wydarzeniami oddzialujqcymi na jego 2ycie. Przekonania o skutecznoSci tworz4

podstawg sprawczoSci"6. Jest to wiara jednostki ,,we wtasne zdolnoSci organizowania i wpro-

wadzania w 2ycietakich dzialarl, kt6re bgdqpotrzebne do przezwycipheniaprzysztych, poten-

cjalnych sytuacji"T. SamoskutecznoS6 jest to ,,dokonywana przez ludzi ocena zaufania do

wlasnych zdolnoSci organizowania i egzekwowania okreslonego kierunku aktywnoSci, wy-

magaj4cego realizowania r62nego rodzaju dziatah na okreSlonym poziomie sprawnoSci, efek-

tywno5ci i wydajno5ci"8. Jest to zatem specyficzna ocena wlasnych kompetencji, mo2liwo6ci

wykonania r62nych zadah w danej dziedzinie - indywidualny osqd kazdego czlowieka, doty-

czqcy jego zdolno5ci poradzenia sobie z okre6lonymi zadaniamie.

Silne poczucie samoskutecznoSci jest istotne dla planowania i rozwoju kariery zawodo-

wejr0, poniewa2 uwydatnia pozytywne umiejgtnoSci i osobistq pomySlnoSi w tym, co sig robi.

Jednostki przekonane ,,o swoich zdolnoSciach czpsciej podchodzq do trudnych zadari jak do

wyzwah, z kt6rymi z pewnoSciq sobie poradz4 a nie jako do zadah, kt6rych bpd4 unikai"rr.

Takie podej5cie rozwija w nich zainteresowanie i anga2uje w dalszq aktywno3d. W6wczas

widzq one siebie jako takie, kt6re osi4gajq cele i to dodaje im motywacjg do kontynuacji pod-

jgtych czynnoSci, zatem tak2e do realizacji wlasnych plan6w. W obliczu pora'Zki zai zwigk-

5 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,

fw:l Career development and counseling. Putting theory and research to vrork, red. S.D. Brown, R.W. Lent,

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 umiejgtnoSci radzenia sobie z trudnymi zadania-

mi, biorq taki punkt widzenia za spos6b 2ycia. Majqone niskie aspiracje i slabo angazuj4 sig

w osiqganie cel6w, kt6re chciatyby osi4gn4i. Gdy stajq ,,twarzqw twarz" z trudnymi zada-

niami rozpamigtuj4 swoje osobiste braki i niepowodzenia, narzekajqna zly los, zamiast sku-

pii sig na tym, jak osi4gnqi sukces. W obliczu trudnoSci natomiast podejmujq maly wysilek

i szybko sig poddaj4 poniewaZ maj4 slab4 wiarg we wlasne zdolno6ci i wystarczy im mala

dawka niepowodzenia, by stracili j4 do korica. Jednostki takie lafwo staj4 sig ofiarami stresu

i depresji12.

Poczucie wlasnej skutecznodci jest warunkiem efektywnego dzialania, ale nie oznacza

jednoczeSnie pewnorici sukcesu. Oznaczajedynie, 2e jednostka ma wszelkie sprawnoSci, aby

osiqgn4i sukces. Przekonanie o wlasnej skutecznoSci decyduje o podjEciu dzialania, wytrwa-

lo6ci, wysilku oraz uczuciach, jakie tej aktywnoSci towarzyszar. Je2eli jednostka ,,nie wierzy,

2e mohe wywolai poZqdane skutki dzigki swoim dzialaniom, to ma ograniczon4 motywacj4

byje podjq6 lub kontynuowai w obliczu trudnoSci"r3.

Negatywne skutki braku samoskutecznoSci uwidaczniaj4 sig w przyszlym Zyciu jednost-

ki. Konsekwencjejej braku w sferze planowania kariery ukazujqsig w zaburzeniach proces6w

decyzyjnych zwiqzanych z wyborem trudnych i specyficznych cel6w zawodowych. W tym

przypadku brak samoskuteczno5ci og6lnej prowadzi do zaburzeri w:

- tzw. samoskutecznoSci kariery rozumianej jako zaufanie do osi4gania cel6w kariery;

- aspiracjach zwiqzanych z karierq rozumianych jako stopieri, w jakim jednostka dqzy do

wykorzystywania wlasnych mo2liwoSci oraz realizacji cel6w zwiqzanych z pracqi Zyciem

zawodowym;

- samoskuteczno6ci podejmowani a decyzji zwiqzany ch z karierq;

- samoskutecznoSci realizowania wielu 16l.

Kolejne konsekwencje w aspekcie planowania kariery uwidaczniaj4 sig w zaburzeniach

proces6w planistycznych zwiqzanych z czasowym lub chronicznym blokowaniem decyzji

dotycz4cych globalnej lub cz4stkowej (np. zawodowej) orientacji 2yciowej w czasie. W tym

przypadku efektem braku samoskutecznoSci s4 trudnoSci jednostki w manifestowaniu przez

niq zawodowej to2samoSci okre6lane jako ,,bezdecyzyjno6i kariery". Jest to proces niemo2no-

Sci podejmowania decyzji zawodowych, krystalizacji wlasnych zainteresowari oraz zaanga-

2owania w konkretne plany zawodowela.

t2 lbid"^.
r3 P.K. OleS, K. Drat-Ruszczak,op. ci t . ,s.7l4.
'o A. Barika, Poczucie..., op. cit.,s. 32-34.
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W odniesieniu do student6w przyjmuje siq, 2e samoskutecznoSi w karierzer5 to dokony-

wanaprzez nich ocena zaufania do:

- wlasnych predyspozycji do pokonywania codziennych trudnoSci 2yciowych i ocena

zdolno5ci poradzenia sobie w sytuacjach zyciowych, jakie potencjalnie mogq wydarzyt,

sig w karierze - zaufanie do o96lnych kompetencji 2yciowych;

- posiadanych kwalifikacji 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

zdolno6ci do podmiotowego kierowania syuacjq i bezpoSredniego sprawstwa) - zaufanie

do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi;

- wlasnych kompetencji jako umiejEtno5ci koordynowania r6iLnych sfer i 16l spolecznych

(praca, rodzina, rekreacja) - zaufanie do wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji

r62nych sfer Zycia.

SamoskutecznoSi w karierzejest to zatem ocena posiadanych przez student6w cech oso-

bowoSci, predyspozycji, kwalifikacji i dotychczas zdobytych kompetencji jako zasob6w do

realizacji kariery zawodowej w ka2dych warunkach Srodowiskowych, kulturowych i organi-

zacyjnych (a nie tylko w kraju) oraz ocena swoich szans osiqgnigcia sukcesu.

Uwagi metodologiczne

W badaniach wlasnych sformulowano nastqpujqcy problem: czy i jakie czynniki r62nicuj4

poczucie samoskuteczno5ci student6w w karierze? Nalezy wspomniei, i2 badania mialy

charakter pilotazowy stqd te2 skupiono sig tylko na niekt6rych czynnikach takich jak: ple6,

wyniki w nauce, ukofczona szkola Srednia, miejscowoSi zamieszkania, wyksztalcenie ojca

i matki, sytuacja ekonomiczna, jednoczesna ze studiami praca, rodzaj posiadanego do5wiad-

czenia zawodowego. Celem badari bylo rozpoznanie zale2noici pomigdzy poczuciem

samoskuteczno6ci student6w w karierze ijej poszczeg6lnymi aspektami, czyli zaufaniem do:

og6lnych kompetencji :fciowych, wlasnych kompetencji zawodowych, wlasnych kompe-

tencji 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
Sa moskute cznoic i w Kar ie rze.
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poslu2yla Skalq Poczucia Samoskutecznoici w Karierze (autorstwa Augustyna Bariki)r6,

kt6rej gl6wnym zastosowaniem w badaniach jest ocena postrzeganej samoskutecznoSci

w karierze przez student6w. Wedtug A. Bariki istniej4 r62ne mo2liwoSci jej wykorzystania.

Pierwszy spos6b polega na zastosowaniu zestawu stwierdzeri jako calo3ci. W ten spos6b

uzyskuje sig jeden syntetyczny wskaznik poczucia specyficznej skuteczno6ci (wynik

sumaryczny). Drugi natomiast na zastosowaniu zestawu stwierdzefi do analizy poczucia

samoskuteczno6ci jednostki w przekroju czterech aspekt6w: l) zaufania do og6lnych

kompetencji 2yciowychlT, 2) zaufania do wlasnych kompetencji zawodowychl8, 3) zaufania

do wtasnych kompetencji kontroli zdarzefiie,4) zaufaniado wlasnych kompetencji w zakresie

koordynacji r62nych sfer 2ycia20. Wynik uzyskany w ka2dym z tych aspekt6w - podskal jest

wskalnikiem jeszczebardziej specyficznej skuteczno5ci wlasnej jednostki2t.

Badania maj4ce charakter diagnostyczno-eksploracyjny przeprowadzono w 2009 i 2010

roku w bydgoskich uczelniach publicznych i niepublicznych22 w6r6d student6w studi6w

stacjonarnych ostatniego roku (piqtego roku jednolitych studi6w magisterskich i drugiego

roku studi6w drugiego stopnia)23.

Do analizy wynik6w'badari liczebnoSi zbadanej pr6bki wyniosta 167. Wedtug uczelni

najwigksz4liczbg stanowili studenci UKW - 83 osoby (49,60/o); nastgpnie UTP - 26 (15,60/o);

'o Zob.: A. Baika, Poczucie..., op. cit.: A. Barika, Psychologiczne..., op. cit. Narzpdziem badawczym byl
kwestionariusz zpozycjami tej skali. Autor wyrazil zgodp na wykorzystaniejegonarzpdzia badawczego.

" Podskala zaufanie do ogdlnych kompetencji 2yciotvych wskazuje na kompetencje spoleczne, zwiqzane
z wyuczonymi umiejgtnoiciami radzenia sobie z kontaktami interpersonalnymi w r62nych drodowiskach spo-
lecznych, organizacyjnyclt i kulturowych. Stwierdzenia te odnosz4 sig do subiektywnego poczucia mo2liwo5ci
odniesienia sukcesu zawodowego, dzigki tym umiejptnoSciom spolecznym i dzigki posiadanemu doSwiadczeniu
og6lne^mu [A. Barika, Psychologiczne... , op. cit.. s.207].

'o Podskala zaufanie do wlasnych kompetencji zaruodotuych zawierapozycje wyr&ajqce przekonania odno-
szqce sip do zaufania do posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych z punktu widzenia wymagafi na
wsp6lczesnym rynku pracy libidem, s.2081.

t') Podskala zaufanie do v,lasnych kompetencji kontroli zdarzeh opisuje problemy subiektywne, odnoszqce
siq do mo2liwo6ci osiqgnigcia sukcesu zawodowego i szczgScia Zyciowego dzigki umiejgtno6ciom panowania
nad zdarzeniami zyciowymi, jakie nieodzownie towarzyszq karierze. Pozycje tego czynnika mierzq poczucie
wartoSci jednostki przez pryzmat zdolno5ci do podmiotowego kierowania sytuacjq i bezpoSredniego sprawstwa.
Jednostka rna przeSwiadczenie, 2e to ona ma zdolnoS6 kierowania sytuacjami, a nie,2e sytuacje bgdq kierowaly
niq Ii bide n. s. 208-209].

2" Podskala zaufanie do wlasnych kompetencji v zakresie koordynacji ro2nych sfer 2ycia okre6la poczucie
zdolnoSci jednostki do koordynowania podstawowych sfer i 161 2ycia, takich jak: praca, rodzina, rekreacja
i oddalenie terytorialne od miejsca pochodzenia. Sq to mikrozdolnoSci, ktore musz4 byc uksztaltowane przez
jednostkg, zanim podejmie ona decyzjg o karierze zawodowej [ibiden, s.2091.

'' A. Banka, Poczucie...,op. cit., s. 52-53.
22 Zbadano student6w z nastQpuj4cych uczelni. Uniwersytet Kazimieu:a Wielkiego (UKW), Uniwersytet

Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jqdrze.la Sniadeckich (UTP), Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego (AM), Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikolaja Kopernika (CM
UMK), Wyzsza Szkola Gospodarki (WSC), Kujawsko-Pomorska Szkola Wylsza (KPSW). Do wylonienia
poszczeg6lnych kierunk6w, specjalnoSci, typow oraz rocznik6w studi6w zastosowano warstwowy wyb6r
losoury.

" Wyboru takiego dokonano ze wzglqdu na to, i2 mlodziez koriczqca ten etap nauki jest w stadium
rozwoju, w kt6rym istomego znaczenia nabiera wtasna kariera zawodowa.
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CM UMK -25 (15%); KPSW - l8 (10,8%); WSG - 1l (6,6oh); AM - 4 (2,4o )24. Badanymi

w zdecydowanej wigkszoSci byiy kobiety (51,4%). Sredni wiek respondent6w wyni6sl23,8

lat. Bior4c pod uwagq miejsce zamieszkani4 podobna liczba zamieszkiwala wieS lub male

miasto (37,7%) i miasto wojew6dzkie (34,7oA), czpit (24%) miasto powiatowe. Ponad polo-

wa student6w (52,1%) ocenila sytuacjg ekonomicznq swojej rodziny jako dobrq duia czp56

(28,7%) jako wystarczajqc4 cz95c (11,4%) jako bardzo dobr4 nieliczni (5,4o/o) jako niewy-

starczajqc6 pozostali nie dokonali takiej oceny. Ponad polowa (50,9Yo) matek badanych po-

siadala wyksztalcenie Srednie, podobny procent wyksztalcenie zasadnicze zawodowe (25,1%)

i wy2sze (22,2%). WSr6d ojc6w respondent6w dominowalo wyksztalcenie zasadnicze zawo-

dowe (43,1%), nastgpnie Srednie (35,3%), p62niej wylsze (16,2%): najmniej posiadalo wy-

ksztalcenie podstawowe (2,9%). Ponad 3/4 respondent6w (76,6%) ukoriczylo liceum og6lno-

ksztalc4ce; niewielka czgSc liceum profilowane (9%), technikum (6,6%) i liceum zawodowe

(6%). Najwigcej os6b swoje wynikiw nauce ocenilo dobrze (61,1o/o); dulaczp56 bardzo do-

brze (24,5o/o); czg36 przecigtnie (12,6%). Prawie tyle samo respondent6w jednocze5nie stu-

diowalo i pracowalo podczas przeprowadzania badania (48,5o/o) oraz nie podejmowalo prac

dorywczych i zawodowych (49,7%). Podobny procent student6w w chwili badania pracowal

zgodnie z kierunkiem studi6w - w zawodzie, do kt6rego przygotowujq podjqte studia (27Yo)

i niezgodnie z kierunkiem studi6w - nie w zawodzie, do kt6rego przygotowuj4 podjgte studia

(29,3%) oraz posiadal doSwiadczenie zawodowe w pracy dorywczej, ale podczas wypelniania

Skali ta czg5c respondent6w nie pracowala (28,1%). Czp56 (15,60/o) stanowily osoby, kt6re nie

posiadaty doSwiadczenia zawodowego w pracy dorywczej poza obowi4zujqcymi praktykami

kierunkowymi w trakcie studi6w25.

Dyskusja wynik6w badari wlasnych

W niniejszym opracowaniu wyniki przeprowadzonej analizy wariancji26 dotycz4 korelacji

poczucia samoskutecznoSci student6w w karierze oraz ku2dego z czterech jej aspekt6w (za-

ufanie do: og6lnych kompetencji 2yciowych, wlasnych kompetencji zawodowych, wlasnych

2t Mimo, i2 zbadano poczucie samoskutecznoici w karierze student6w r62nych bydgoskich uczelni, to nie
rozpatrywano zwi4zkow pomipdzy uczelniq i zwi4zanym z niq kierunkiem studi6w a wynikami: sumarycmym
i poszf,zsg$fny.h podskal. bowiem liczby respondent6w zposzczeg6lnych uczelni znacznie siE r62ni4.

" Przedstawione dane nie dajq 100%, poniewa2 nieliczni badani nie odpowiedzieli na wszystkie pytania
unlreszczone w metryczc€.

2u W ninieiszym opracowaniu przedstawionojedynie te wyniki przeprowadzonej analizy wariancji, kt6re
Swiadczq o istotnej statystycznie korelacji pomiqdzy poszczeg6lnymi zmiennymi. W nawiasach podano poziom
istohrodci (p) oraz drednie arytnretyczne poczucia samoskutecznoSci (wynik surnaryczry) i jej poszczeg6lnych
aspekt6w (czyli zaufanie do: og6lnych kompetencji 2yciowych, wlasnych kompetencji zawodowych, wlasnych
kompetencji kontroli zdarzeri, wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer zycia),jakie osiqgnEli
respondenci charakteryzujqcy sip okreSlonymi zmiennymi,,metryczkowymi".
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kompetencji kontroli zdarzeh, wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer

|ycia) z czynnikami charakteryzujqcymi respondent6w (zmienne,,metryczkowe").

Zwiqzek statystycznie istotny (p : 0,01) wystqpil pomigdzy plciq respondent6w a wyni-

kiem sumarycznym samoskutecznoSci w karierze. W tym przypadku mg2czyilni (141,61)

osiEgngli wyLszy Sredniwynik ni2 kobiety (131,75). Oznaczato,i2mpilczyZni lepiej postrze-

gaj4 posiadane przez siebie cechy osobowoSci, posiadane kwalifikacje i dotychczas zdobye

kompetencje jako zasoby do realizacji kariery zawodowej w kazdych warunkach Srodowi-

skowych, kulturowych i organizacyjnych, a nie tylko w kraju oraz lepiej oceniajq swoje szan-

se osi4gnigcia sukcesu ni2 kobiety.

Korelacja statystycznie istotna (p : 0,004) wyst4pila tak2e pomiEdzy plci4 respondent6w

a zaufaniem do og6lnych kompetencji 2yciowych. Tutaj r6wnie2 mghczyfini (62,06) uzy-

skali wyZszy Sredni rezultat ni2 kobiety (55,90). Oznacza to, Ze meaczyLni maj4wigksze za-

ufanie do wlasnych predyspozycji do pokonywania codziennych trudno6ci Zyciowych i prze-

konanie, 2e lepiej poradzqsobie w sytuacjach Zyciowych, jakie potencjalnie mog4 wydarzyd

sig w ich karierze ni2 kobiety. MplczyLni zatem majqmniej w4tpliwoSci, 2e ich umiejqtno5ci

spoleczne dajq im mo2liworici przystosowania sig do r62nych warunk6w; ich rozmySlaniom

o karierze rzadziej towarzyszy obawa, 2e zabraknie im doSwiadczenia, gdy przyjdzie poradzil

sobie w sytuacji, w kt6rej p6jdzie coS Zle; rzadziej obawiaj4 sig, Ze mogliby nie pogodzii

dzialalnoSci zawodowej z innymi obowi4zkami;bardziej ufajqswoim zdolnoSciom icharakte-

rowi w takim stopniu, by nie obawiai sig planowa6 pracy za granic4; lepiej oceniaj4 swoje

do5wiadczenie wsp6ldzialania z ludflmi, kt6re jest dobrq podstaw4 do planowania kariery

nawet za granicq; korzystniej spostrzegajq wlasne doSwiadczenia i kontakty z innymi kultu-

rami, by nie bai sip Zycia poza krajem oraz dotychczursow4 znajomoSi r62nych kultur (np.

organizacyjnych), by nie bai sig kariery gdziekolwiek; lepiej oceniaj4 wiedzg, jak4 zgroma-

dzili o pracy, 2yciu i karierze za granic1 kt6ra jest kapitalem pozwalaj4cym patrzei im na

pracg zawodow4 z optymizmem; w wigkszym stopniu ich wiedza o pracy, Zyciu i karierze

opartajest na osobistym do$wiadczeniu orazwiedzqco nale2aloby jeszcze zrobi6, by poradzi6

sobie z karier4 zawodowq bardziej ufajq zdobytej wiedzy i do6wiadczeniu, kt6re predestynu-

j4 ich, by powa2nie mySlei o odniesieniu sukcesu w karierze zawodowej; lepiej tez oceniaj4

swoje dofychczasowe kontakty osobiste i po5rednie z ludlmi robiqcymi karierg, kt6re mog4

pom6c im rozpoczqc i pokierowai z sukcesem wlasn4 karierq oraz wlasne sposoby groma-

dzenia, Sledzenia i docierania do lr6del informacji dostarczaj4ce im dobrej wiedzy do zapla-

nowania kariery.

Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji {wiadczqte| o istotnej statystycznie korelacji

(p = 0,01) pomiqdzy poziomem wyksztalcenia matki badanych student6w a wynikiem su-
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marycznym samoskuteczno6ci w karierze. NajwyZszy Sredni wynik osi4gngty osoby, kt6-

rych matka legitymuje sig wyksztalceniem wy2szym (136,65), nastgpnie studenci, kt6rych

matki maj4 wyksztalcenie Srednie (135,72). Zdecydowanie najni2szy Sredni rezultat uzyskali

badani, kt6rych matka ma wyksztalcenie zasadnicze zawodowe (125,52). Oznacza to, iz im

ni2sze wyksztalcenie matki respondent6w tym nilsze poczucie samoskutecznoSci w karierze.

Kofejna korelacja statystycznie istotna (p : 0,002) wyst4pila pomigdzy poziomem wy-

ksztalcenia matki respondent6w a zaufaniem do og6lnych kompetencji Zyciowych. Naj-

wyLszy Sredni wynik osi4gngty osoby, kt6rych matka legitymuje sig wyksztalceniem wy2-

szym (59,1l), nastppnie studenci, kt6rych matki maj4 wyksztalcenie Srednie (58,49). Zdecy-

dowanie najni2szy Sredni rezultaty uzyskali badani, kt6rych matka ma wyksztalcenie zasadni-

cze zawodowe (51,98). Oznacza to, i2 im ni2sze wyksztalcenie matki respondent6w tym ni2-

sze zaufanie do og6lnych kompetencji Zyciowych.

Dodatkowo - po dokonaniu dychotomizacji (polegajqcej na polqczeniu kategorii ,,Sred-

nie" i ,,wylsze") w zakresie poziomu wyksztalcenia matki zr6lnicowanie Srednich w po-

szczeg6lnych kategoriach okazalo sig statystycznie istotne dla podskali zaufanie do wla-

snych kompetencji kontroli zdarzefi (p : 0,03). Studenci, kt6rych matka posiada wyksztal-

cenie co najmniej Srednie uzyskali wy2szy Sredni wynik (32,74) od os6b, kt6rych matka legi-

tymuje sig jedynie wyksztalceniem zasadniczym zawodowym (30,36). Oznacza to, i2 badani,

kt6rych poziom wyksztalcenia matki jest co najmniej Sredni majq wigksze zaufanie do wla-

snych kompetencji jako umiejgtnoSci kontrolowania zdarzefi Zyciowych, panowania nad ich

negatywnymi skutkami dla wlasnego rozwoju i codziennego funkcjonowanianiz badani, kt6-

rych matki majqwyksztalcenie tylko zasadnicze zawodowe.

Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji Swiadcz4r6wnie2 o istotnej statystycznie ko-

relacji (p = 0,02) pomigdzy ocen4 wlasnej sytuacji ekonomicznej przez respondent6w

a zaufaniem do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi. Najwy2szy Sredni wynik osi4gng-

ty osoby okreSlajqce swojE sytuacjp jako ,,bardzo dobr4" Q5,21), nastgpnie jako ,,dobr4"

(32,94). Ni2szy Sredni rezultat uzyskaly jednostki opisuj4ce swoje warunki jako ,,wystarcza-
jqce" (31,77), natomiast najni2szy- jako,,niewystarczaj4ce" (31,00). Oznaczato,i2imgorzej

oceniana jest wlasna sytuacja materialna tym ni2sze zaufanie do wlasnych kompetencji kon-

troli zdarzeh, czyli studenci, kt6rzy wlasnq sytuacjg ekonomiczn4 oceniaj4 bardzo dobrze

w wigkszym stopniu: zdaj4 sobie sprawQ, 2e na rynku pracy jest du2a konkurencja, mimo to

ufaj4 2e mog4 osi4gn4i wysok4 pozycjg zawodowq wszgdzie; cele, do kt6rych d4zq utwier-

dzaiqich w prze5wiadczeniu,2e poradzq sobie niemal zawsze i wszgdzie; ich umiejgtnoSci

jgzykowe s4 wystarczaj4ce, by mySle6 o karierze zawodowej wszgdzie; ufaj6 2e wiedza, kt6-

rq sig zdobywa na studiach jest atrakcyjna na rynkach p'acy oraz 2e wiedza, kt6r4 studiujqjest
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uirytecznaw rozpoczgciu irozwoju kariery. Osoby te czEsciej te|uwui.ai1, ze z posiadanym

wyksztalceniem mogq szukai szczgfcia w korporacjach zatrudniaj4cych pracownik6w na ca-

lym Swiecie i nie wierz4 w to, by wszyscy i zawsze byli lepsi od nich.

NastEpny zwiqzek statystycznie istotny (p : 0,02) wyst4pil pomigdzy jednoczesnq ze

studiami prace a wynikiem sumarycznym samoskutecznoSci w karierze. WyZszy Sredni

wynik osi4gngty te osoby, kt6re aktualn ie lqczqnaukE z pracE ( I 36,96) od os6b nie podejmu-

j4cych tego typu aktywnoSci (129,76). Zatem osoby jednocze6nie studiuj4ce i pracuj4ce cha-

rakteryzujq sig wiqkszym poczuciem samoskutecznoSci w karierze ni2te, kt6re nie lqczqtych

form aktywnoSci.

Korelacja statystycznie istotna (p = 0,007) wystqpila r6wniez pomiqdzy jednoczesnq ze

studiami pracA a zaufaniem do og6lnych kompetencji Zyciowych. Wylszy Sredni wynik

osi4gngli studenci, kt6rzy studiuj4 i pracujq (59,23) od os6b nie pracuj4cych podczas studi6w

(54,75). Oznacza to, 2e studenci lqczqcy studia z prac4 wykazujqwyisze zaufanie do o96l-

nych kompetencji Zyciowych, czyli maj4 wigksze zaufanie do wlasnych predyspozycji do

pokonywania codziennych trudno3ci 2yciowych i przekonanie, ze lepiej poradz4 sobie w sy-

tuacjach 2yciowych, jakie potencjalnie mogq wydatzyt sig w ich karierze.

Zwiqzekstatystycznie istotny (p = 0,02) wyst4pil te2 pomigdzy jednoczesn4 ze studiami

pracQ a zaufaniem do wlasnych kompetencji kontroli zdarzefi. Wyilszy Sredni wynik osiQ-

gngly te osoby, kt6re aktualnie lqczq naukg z pracq(33,57) od os6b nie podejmuj4cych razem

tych dw6ch aktywnoSci (31,93). Oznacza to, ze studenci jednoczeSnie studiujqcy i pracujqcy

majqwy1szy poziom zaufania do wlasnych kompetencji jako umiejqtnoSci kontrolowania

zdarzeh Zyciowych, panowania nad ich negatywnymi skutkami dla wlasnego rozwoju i co-

dziennego funkcj onowan ia.

Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji Swiadcz4r6wnie2 o istotnej statystycznie ko-

relacji (p = 0,004) pomigdzy posiadanym rodzajem doSwiadczenia zawodowego przez re'

spondent6w a zaufaniem do wlasnych kompetencji zawodowych. Najwy2szy Sredni rezul-

taty osiqgnqly osoby aktualnie pracujqce zgodnie z kierunkiem studi6w - w zawodzie, do

kt6rego przygotowuj4 ich podjgte studia (35,28). Nastgpnie zbli2ony Sredni wynik uzyskali

studenci aktualnie pracuj4cy niezgodnie z kierunkiem studi6w - nie w zawodzie, do kt6rego

przygotowuj4 ich podjgte studia (31,41); osoby nieposiadaj4ce doSwiadczenia zawodowego

w pracy dorywczej poza obowi4zujqcymi praktykami kierunkowymi w trakcie studi6w

(31 ,23) oraz studenci, kt6rzy posiadajq doSwiadczenie zawodowe w pracy dorywczej, ale

w chwili wypelniania Skati pracy nie podejmowali (31,00), Zale2no{6 ta wydaje sig byi

oczywista, bowiem te osoby, kt6re ju2 pracuj4 w zawodzie powinny imaj4wiqkszy poziom

zaufania do wlasnych kompetencji zawodowych, czyli sadzau 2e lepiej poradzityby sobie w
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rywalizacji oraz,2e szanse znalezienia pracy w interesuj4cej ich dziedzinie w wigkszym stop-

niu zale24od nich samych; mniej obawiajq siQ, 2e ich kwalifikacje mogiyby byd przeszkod4

do podjqcia pracy w zawodzie; majqtak2e wiEkszq pewno56, 2e wszgdzie mog4 by6 uznany-

mi za specjalistg w swojej dziedzinie oraz, ze z posiadanym wyksztalceniem mogq szukai

pracy i szczgscia u wszystkich pracodawc6w i marzy( o atrakcyjnej karierze zawodowej.

W zwipku z tym majqmniejsze obawy, 2e w dziedzinie, kt6r4 studiuj4 nale2aloby du2o le-

piej udokumentowa6 swoje kompetencje, by mozna bylo my5lei o prawdziwej karierze'

Wynik6w w zakresie zaufania do wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych

sfer Zycia nie r62nicuj4 w spos6b statystycznie istotny zadne zmienne (takie jak: plei, wyniki

w nauce uzyskiwane przez badanych student6w, ukoriczona przez nich szkola $rednia, ich

miejscowoSi zamieszkania, wyksztalcenie ojca i matki, ocena sytuacji ekonomicznej swojej

rodziny, jednoczesna ze studiami praca, a takle rodzaj do6wiadczenia zawodowego, jaki po-

siadajq). Zatem nie se one czynnikami r62nicujqcymi to jak respondenci oceniajq to czy: po-

radziliby sobie z wieloma rolami 2yciowymi w sytuacji czgstej zmiany miejsca zamieszkania

zwiqzanego zkarier4zawodow4; potrafiliby pogodzii stale podr62e zawodowe z satysfakcjo-

nujqcym ich Zyciem rodzinnym; byliby zdolni (tak jak wielu ludzi kariery) zrezygnowaf

z r ozryw ek towarzysk ich.

Podsumowanie i wnioski zbadaft wlasnvch

W wyniku przeprowadzonych badaf i dokonanych analiz moLna wysun4i nastgpuj4ce wnio-

ski2i:

l) plei jest czynnikiem r62nicujqcym poczucie samoskuteczno5ci student6w w karierze,

w tym w szczeg6lnoSci zaufanie respondent6w do og6lnych kompetencji 2yciowych.

W ich zakresiemgaczyLni osi4gnqli wyilszy Sredni wyniki ni2 kobiety. Oznaczato,2e:

a) mg2czyLni lepiej postrzegaj4 posiadane przez siebie cechy osobowo5ci, posiadane kwa-

lifikacje i dotychczas zdobye kompetencje jako zasoby do realizacji kariery zawodowej

w ka2dych warunkach Srodowiskowych, kulturowych i organizacyjnych, a nie tylko

w kraju oraz lepiej oceniaj4swoje szanse osi4gnigcia sukcesu ni2 kobiety;

b) mglczy1ni maj4 wigksze zaufanie do wlasnych predyspozycji do pokonywania co-

dziennych trudnoSci Zyciowych i przekonanie, 2e lepiej poradzq sobie w sytuacjach 2y-

ciowych, jakie potencjalnie mogq wydarzyi siE w ich karierze ni2 kobiety;

27 Wnioski z niniejszych badafi odnoszone sqjedynie do zbadanych student6w wybranych uczelni bydgo-
skich studiuj4cych w formie stacjonarnej koriczqcych studia magisterskie (ednolite lub drugiego stopnia).



EWA KRAUSE

2) poziom wyksztalcenia matki respondent6w jest czynnikiem r62nicuj4cym poczucie samo-

skutecznoSci student6w w karierze oraz zaufanie do og6lnych kompetencji Zyciowych

i zaufanie do wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh. Oznaczato,2e;

a) im ni2sze wyksztalcenie matki student6w, tyrn ni2sze poczucie samoskuteczno6ci w ka-

rierze i nilsze zaufanie do og6lnych kompetencji zyciowych;

b) gdy poziom wyksztalcenia matki student6w jest co najmniej Sredni to majq oni wigksze

zaufanie do wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh niz osoby, kt6rych matki maj4wy-

ksztalcenie tylko zasadnicze zawodowe;

3) aktywnoSi zawodowa w trakcie studi6w - l4czenie studi6w z pracq jest czynnikiem r6zni-

cujqcym poczucie samoskutecznoSci student6w w karierze, ich zaufanie do og6lnych kom-

petencji Zyciowych oraz do wlasnych kompetencji kontroli zdarze(. Wy2szy Sredni wynik

osi4gngty te osoby, kt6re (aktualnie) lqczqnaukg z prac4 od os6b nie podejmujqcych ak-

tywno5ci zawodowej. Oznacza to, 2e:

a) studenci jednoczeSnie studiujecy i pracujqcy charakteryzujq sig wiEkszym poczuciem

samoskuteczno5ci w karierze;

b) osoby aktywne zawodowo podczas studi6w majq wigksze zaufanie do og6lnych kompe-

tencji 2yciowych;

c) studenci lqczqcy naukg z pracq majq wigksze zaufanie do wtasnych kompetencji jako

umiejgtnoSci kontrolowaniazdarzeh 2yciowych, panowania nad ich negatywnymi skut-

kami dla wlasnego rozwoju i codziennego funkcjonowania;

4) posiadany rodzaj do$wiadczenia zawodowego przez student6wjest czynnikiem r62nicuj4-

cym zaufanie do wlasnych kompetencji zawodowych. Najwy2szy Sredni rezultat osiqgngli

studenci pracuj4ce zgodnie z kierunkiem studi6w. Zatem osoby pracuj4ce w trakcie stu-

di6w juz w zawodzie maj4 wigksze zaufanie do posiadanych kwalifikacji i kompetencji

zawodowych z punktu widzenia wymagari na wsp6lczesnym rynku pracy i sqdz6 2e pora-

dzq sobie (mog4 sobie poradzi6) z realizacjqwlasnej kariery zawodowej;

5) sytuacja ekonomiczna wlasnej rodziny (ej ocena dokonana przez student6w) jest czynni-

kiem r62nicuj4cyn zaufanie do wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh. Najwy2szy Sredni

wyniki osi4gnqly osoby okreSlaj4ce swoj4 syuacjg jako ,,bardzo dobr4", natomiast najni2-

szy jako,,niewystarczaj4ce". Oznacza to, i2 im gorzej oceniana jest wlasna sytuacja mate-

rialna tym ni2sze zaufanie do wlasnych kompetencjijako umiejgtnoSci kontrolowania zda-

rzefi 2yciowych, panowania nad ich negatywnymi skutkami dla wlasnego rozwoju i co-

dziennego fu nkcjonowania;

6) czynniki takie jak: wyniki w nauce, ukofczona szkola Srednia, rodzaj miejscowoSci za-

mieszkania, wyksztalcenie ojca nie r62nicuj4 (w spos6b statystycznie istotny) Srednich
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wynik6w respondent6w w zakresie poczucia samoskutecznoSci student6w w karierze oraz

2adnego z jej wymiar6w, czyli zaufania do: og6lnych kompetencji 2yciowych, wlasnych

kompetencji zawodowych, wlasnych kompetencji kontroli zdarzeh, wlasnych kompetencji

w zakresie koordynacji r6znych sfer 2ycia;

7) zaufania student6w do wlasnych kompetencji w zakresie koordynacji r62nych sfer 2ycia

nie r6Znicujqw (spos6b statystycznie istotny) pozostale czynniki, takiejak: ple6, wyksztal-

cenie matki, ocena sytuacji ekonomicznej swojej rodziny, jednoczesna ze studiami praca,

atak1erodzaj doSwiadczeniazawodowego, jaki badani studenci posiadaj4. Oznaczato,2e

ocena zaufania do wlasnych kompetencji jako umiejgtnoSci koordynowania r62nych sfer

i 16l spolecznych jest niezalehna od wymienionych zmiennych'

Jak wskazano wczeSniej samoskutecznoSi jako wiara we wlasne mo2liwoSci warunkuje

aktywnosi w dzialaniu, a w rezultacie lepsze przystosowanie. Jest jednym z czynnik6w

wptywaj4cych na mo2liwoSi odniesienia sukcesu w 2yciu prywatnym i zawodowym2t' Lu-

dzie nie wierzqcy w skutecznoSi swoich dziatah biernie poddajq siq losowi, zamiast ksztalto-

wai go poprzez Swiadomie stawiane cele. Nie inicjujqc swoich dzialah i nie posiadaj4c po-

czucia wptywu na otoczenie, bqd4 mieli male szanse na osi4gnigcie sukcesu i zadowolenia

w realizacji swoich marzehw karierze zawodowej. Warto zatem znai czynniki jakie oddziatu-

jq na poczucie samoskutecznoSci w karierze i uwzglgdnia6 je w sytuacji wspomagania rozwo-

ju zawodowego student6w, kt6re jest jednym z zadah edukacji. Wyniki niniejszych badaf

mog4 zatem wykorzysta6 osoby (profesjonalnie) zajmuj4ce sig pomaganiem studentom w

procesie planowaniu i rozwoju ich kariery zawodowej, bowiem znajomoS6 czynnik6w r62ni-

cujqcych samoskuteczno5i w karierze pozwala na lepsze jego (z)rozumienie. Warto te2, aby

w tym kontekScie znane byly 2r6dla tworzenia i wzmacniania wiary we wlasnq skuteczno66.

Literatura przedmiotu wyr62nia cztery gl6wn e 2t6dta: wykonywanie zadah i czynno6ci; mo-

delowanie spoleczne (doSwiadczenia zastgpcze); perswazja spoleczna (perswazje werbalne,

sugestie); stan fizjologiczny organizmu (pobudzanie organizmu)2e'

podsumowujqc , nalehy tak2e podkre 61i6, i2 niniejszy tekst stanowi tylko pr6bp ukazania

wybranych czynnik6w r6Znicuj4cych poczucie samoskuteczno6ci student6w w karierze. Au-

torka zdaje sobie sprawg, 2e badane zagadnienie wymagaloby dalszej, pogtqbionej analizy -

poszerzenia czynnik6w i populacji.

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;

J. Zakrzewski, Poczucie skuteczniici a samoregulacia zachowania'.,Przeglqd psychologiczny"' tom XXX, nr 3'

Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdarik-L6d2 1987, s. 662-663.
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