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STANISEAW LEWANDOWSKI 

Zawod lesnika na tle niektorych badan psychologicznych 

Профессия лесовода на фоне некоторых психологических исследований 

The profession of forester on the background of certain psychological stadies 

{ | Sazujace się od paru lat pozycje książkowe oraz artykuly w czaso- 

pismach naukowych świadczą, że w Polsce istnieje duże zaintere- 

sowanie badaniami psychologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi 

różnych zawodów. Zainteresowanie to jest wynikiem rzeczywistych po- 

trzeb oraz tendencji panujących w tych dziedzinach nauki na świecie. 

Największy dorobek obserwuje się w badaniach nad zawodami grupy 

przemysłowej, jednak zawody rolnicze i pokrewne również coraz częś- 

ciej spotykają się z zainteresowaniem fizjologów, psychologów i socjo- 

logów pracy. 
Główne zagadnienia, którym poświęca się obecnie najwięcej uwagi, 

to kształtowanie się zawodów i ich struktura, rola poszczególnych za- 

wodów we współczesnym społeczeństwie, charakterystyka zawodów, 

poradnictwo zawodowe, rola czynników psychicznych w procesie pra- 

cy, wpływ środowiska fizycznego na stan psychiczny człowieka w pro- 

cesie pracy oraz udział procesów i funkcji psychicznych człowieka 
w pracy. 

Jedną z ciekawych pozycji literatury jest artykuł dra E. Kołow- 

skiego pt. „Motywacja wyboru zawodu leśnika przez uczniów kl. V 

w technikach leśnych" („Las Polski'' nr 18 z 1965 r.). Autor przedstawił 

tu wyniki badań nad motywami wyboru zawodu leśnika, którymi kie- 
rowała się młodzież klas maturalnych przed rozpoczęciem nauki w tech- 

nikum i nad poglądami czy obrany zawód uważa za trafny — patrząc 

na dokonany wybór z perspektywy pięciu lat. Biorąc pod uwagę wszyst- 

kie czynniki wpływające na kształtowanie opinii młodzieży w tym okre- 

sie, trzeba stwierdzić, że tego rodzaju badania mają dla szkoły i nau- 

czycieli duże znaczenie, ponieważ pozwalają ocenić, co dała pięcioletnia 

praca dydaktyczno-wychowawcza. 
Interesujący jest również problem młodzieży, która ma przyjść do 

szkoły. Jak wykazują bowiem badania psychologów zajmujących się 

poradnictwem zawodowym, zainteresowania zawodowe zaczynają 

kształtować się bardzo wcześnie, a rozwój zawodowy składa się z kilku 

etapów i trwa w zasadzie do końca pracy zawodowej. 
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Janina Budkiewicz w pracy ,,Psychologiczna problematyka 
rozwoju zawodowego i stadiów zycia zawodowego cziowieka” (10) oma- 
wia najważniejsze poglądy dotyczące wyboru zawodu oraz okresów 
w przebiegu pracy zawodowej. Dla przykładu można dodać, że okres, 
w którym młodzież decyduje się na wybór zawodu i podjęcie nauki 
w szkole średniej, umieścić można w tzw. stadium rośnięcia (wg teorii 
D.E. Supera), które trwa do 14 roku życia. Stadium to dzieli się na 
trzy podokresy: fantazji (4—10 rok), zainteresowań (11—12 rok) i zdol- 
ności (13—14 rok życia). Nawet biorąc pod uwagę fakt, że młodzież koń- 
cząca szkołę leśną znajduje się na dalszym etapie rozwoju zawodowe- 
go (w okresie przejściowym pomiędzy opuszczeniem szkoły a podję- 
ciem pracy zawodowej) .rzeba stwierdzić, że u młodzieży przychodzącej 
do technikum, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji wyboru zawodu 
w przeważającej ilości decydującą rolę odgrywają zamiłowania i łączą- 
ce się z nimi zdolności. 

Obserwowana w praktyce szkolnej zależność pomiędzy tym, co mło- 
dzież deklaruje starając się o przyjęcie do szkoły, a dalszymi postępami 
w nauce, pozwalają stwierdzić, że 65—70%/0 rozpoczynających naukę 
w szkole kieruje się zainteresowaniami. „„Współczynnik prawdy' nie 
jest zbyt wysoki, jednak należy przyjąć, że jednym z motywów, który 
ma duże znaczenie przy wyborze zawodu, jest rozeznanie pozycji spo- 
łecznej, jaką zajmuje dany zawód w społeczeństwie. Na wyrobienie 
tego rozeznania mogą wpływać tak obserwacje własne, jak wpływ ŚLO- 

dowiska, rodziców, czytelnictwo, filmy (2, 3, 4), a więc tak czynniki 

indywidualne, jak i pozaindywidualne. 
Kierując się tymi motywami młodzież kończąca szkołę podstawową 

może jakiś zawód uznać za ten, który skłonna jest wybrać, drugi od- 
rzucić, wreszcie inny jest jej obojętny. Analizę tzw. życzeń negatyw- 
nych i pozytywnych młodzieży, w stosunku do różnych zawodów prze- 
prowadza Janina Bierzwińska w pracy pt. „Społeczna pozycja 
zawodów w świetle badań psychologicznych nad młodzieżą klas VII 
szkół podstawowych w latach 1957—60" (10). Ankietowanej młodziezy 

(kilkanaście tysięcy uczniów) przedstawiono wykaz różnych zawodów 
i zażądano określenia do nich swego stosunku. Wśród zawodów wy- 
branych przez chłopców leśnictwo znajduje się na 12 miejscu (124 oso- 
by — 1,7°/o). Pierwsze miejsce zdobyła grupa mechaniczna (5200 osób — 
33,8°/0) a marynarska (319 osób — 4,3'/0) — czwarte. Za leśnictwem zna- 
lazła się grupa drzewna (111 osób — 1,5%/0) — trzynaste miejsce, grupa 
rolnicza (90 osób — 1,2%/0) — piętnaste miejsce. U dziewcząt — wśród 
wybranych zawodów leśnictwo znajduje się na 31 pozycji (5 osób — . 
0,04"/0). Największym powodzeniem cieszyła się grupa medyczna (1 802 
osoby — 20,8%/0) i odzieżowa (1 177 osób — 13,70). 

Dalsze pytanie ankiety dotyczyło określenia, jaki zawód jest przez 
ucznia najbardziej lubiany zakładając, że zawód lubiany niekoniecz" 
nie musi być wybrany. W odpowiedzi na to pytanie kolejność miejsc 
poszczególnych grup nie uległa istotnym zmianom. Leśnictwo otrzy” 
mało 108 głosów (2,3%), a pierwsze miejsce zajęła grupa mechaniczna 
(3 359 osób — 73,6%/0), ostatnie — podobnie jak poprzednio — grupa 9% 
stronomiczna (17 osób — 0,4'/0). DEAF 

W odpowiedzi na pytanie: „jakich zawodów nie wybraibys nigdy 
w grupie chłopców leśnictwo znajduje się na 32 pozycji (15 miejsce ~~ 
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0,2°/o). Na pierwszych miejscach z zawodéw odrzuconych znalazia sie 
grupa budowlana i pedagogiczna. 

Z badanych dziewcząt tylko jedna uczennica nie wybrałaby nigdy 
zawodu leśnika (0,01%/0 — 40 i ostatnie miejsce). 

J. Bierzwinska stwierdza jednak, że uszeregowanie wyników 
liczbowych nie określa jeszcze faktycznej wartości tych wyników. 
Właściwy obraz można otrzymać zestawiając zawody wybrane z odrzu- 
conymi. Oblicza się w tym celu tzw. współczynnik „przeciwstawności' 
obrazujący stosunek procentowy „odrzuconych' do „wybranych” w da- 
nym zawodzie, który mówi, ile „odrzuconych' przypadło na jeden „wy- 
brany'. W grupie chłopców dla leśnictwa współczynnik wynosi 0,11, 
budowlanej 10, pedagogicznej 39,8, rolniczej 2,57. 

Z. poszczególnych zestawień wynika, że w przeprowadzonych bada- 
niach ankietowych leśnictwo zbliżone jest pod wzgiędem częstości „wy- 
bierania' (w grupie chłopców) do grupy chemicznej i drzewno-papier- 
niczej. Wśród dziewcząt traktowane jest podobnie jak zawody geolo- 
giczne i budowlane. Wśród „lubianych' leśnictwo uzyskało podobne 
wyniki jak grupa rolnicza i pedagogiczna. Dziewczęta określają leśnic- 
two jako zawód „Jlubiany' prawie tak często, jak zawody grupy elek- 
trycznej, drzewno-papierniczej i górniczej. 

Wnioski, jakie można wyciągnąć z badań ankietowych, pokrywają 
się z obserwacjami zgłoszeń do różnych typów szkół. Największym po- 
wodzeniem wśród chłopców cieszą się kierunki techniczne (grupy me- 
chaniczne, radiowe, komunikacyjne itp.). Tam też przeważnie idzie mło- 
dzież najzdolniejsza. Największe powodzenie mają zawody o ustalonej 
pozycji i te, o których się mówi i pisze. Słuszne również wydaje się 
podnoszenie, w odniesieniu do leśnictwa, sprawy charakterystyki za- 
wodu, wyodrębnienia specjalności oraz ukierunkowania szkolnictwa (6, 
7, 8). Podstawowe znaczenie dla szkolnictwa leśnego i praktyki ma 
utrwalenie pozycji społecznej zawodu, podnoszenie wagi gospodarki 
leśnej pośród innych dziedzin, rozwój mechanizacji pracy. Powszechnie 
bowiem wiadomo, że w ostatecznym rozrachunku „kadry decydują 
o wszystkim'. W świetle badań ankietowych nasuwa się również po- 
trzeba szerszego umożliwienia dziewczętom nauki leśnictwa w zakresie 

specjalności dla nich najodpowiedniejszych, za które można między 
innymi uznać ekonomikę i rachunkowość. 

Na początku wspomniano, że rozwój zawodowy nie kończy się 
z chwilą opuszczenia szkoły. Po przejściu stadium rośnięcia następuje 
stadium eksploracji (15—24 lat), które D.E. Super dzieli na trzy pod- 
okresy: próbowania (15—17 lat), przejściowy (18—21 lat) i próby (22— 

24 lat), W ostatnim stadium następuje porównanie i konfrontacja zain- 

 teresowań, zdolności i korzyści. W miarę zdobywania wiadomości teo- 
retycznych i praktycznych dokonywany jest swego rodzaju próbny wy- 

ór zawodu, sprawdzenie dotychczasowych poglądów własnej wyobraż- 

ni, w dyskusjach itp. | о 
Z chwilą ukończenia i podjęcia pracy następuje większe zbliżenie 

do praktyki, konieczność pokonywania trudności zawodowych i życia 
codziennego oraz dążenie do ustalenia swego miejsca w społeczeństwie. 
Okres ten znamionuje dążenie do wypróbowania w codziennym dzia- 
łaniu, czy obrany zawód jest zawodem „mojego życia”. Często w pierw- 
Szym okresie pracy, szczególnie przy braku należytej opieki przełożo- 
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nych i koniecznosci wykonywania jednostronnych czynnosci, powstaje 
pytanie, co do celowości nauczania niektórych przedmiotów lub nad- 
miernego przeładowania materiałem teoretycznym (5, 9). Największe 
znaczenie dla właściwego kierowania produkcją i prawidłowej gospo- 
darki kadrami ma stadium stabilizacji (25—44 rok życia), którego cha- 
rakterystycznymi cechami są: dalsze gromadzenie doświadczeń, ustale- 
nie się w zawodzie, czasem podejmowanie decyzji co do zmiany pracy, 
zawodu lub specjalności, często duży rozwój sił twórczych, awanse itp. 
Obserwacje wykazują, że podjęta decyzja dotycząca zmiany pracy lub 
zawodu w tym stadium pociąga za sobą często wiele zmian w zatrud- 
nieniu nie mających ze sobą powiązania (10). Zagadnienie powyższe ma 
w leśnictwie większe znaczenie niż w innych dziedzinach gospodarki 
ze względu na specyficzne właściwości warsztatu pracy i fakt, że leś- 
nicy mają do czynienia w procesie pracy z siłami wytwórczymi przy- 
rody, zaś zmiana podejścia i metod w realizacji poszczególnych zadań 
podczas długiego okresu produkcji i poszczególnych jej etapów ma 
ujemny wpływ na końcowy efekt tej produkcji. D. E. Super wyróż- 
nia dalej czwarte stadium: zachowania status quo (45—64 rok życia), 
charakteryzujące się staraniem pracownika o utrzymanie swego miej- 
sca w pracy, oraz piąte: stadium schyłkowe (powyżej 65 lat), charakte- 
ryzujące się osłabieniem sił twórczych i aktywności oraz stopniowym 
wycofywaniem się z czynnego życia zawodowego. 

Obok powyższego podziału istnieją inne, które często są bardzo do 
siebie zbliżone a różnice mogą dotyczyć kryteriów wieku lub cech 

charakterystycznych dla poszczególnych etapów. a 
Najnowsze opracowania na ten temat podkreślają fakt, że rozwój 

zawodowy jest procesem ciągłym. Nie można oderwać sżkolenia w szko- 
le od etapów następnych, a rozwój zawodowy zależeć może od cech 
indywidualnych pracownika, warunków, w jakich zdobywał kwalifika- 
cje, warunków wstępnego stażu pracy, opieki ze strony pracodawcy, 
pozycji społecznej zawodu itp. Na podkreślenie zasługuje to, że wyma- 
gania zawodowe, jakie młodzież szkolna i początkujący pracownicy 
traktują często jako zło konieczne, jako wymysły „belfrów' i „szełów , 
stają się w miarę upływu lat i wrastania w pracę ich własnymi celami 
(4, 9, 10). Sądzę, że mało jest starszych doświadczonych leśników, kto- 

rzy u schyłku kariery zawodowej stwierdzają, iż nie są zadowoleni 
z przebytej drogi zawodowej. W świetle powyższych uwag należy rów” 
nież brać pod uwagę, że ocena negatywna wybranego zawodu nie świad- 
czy, że pracownik źle wykonuje swoje obowiązki lub że skłonny jest 
zmienić zawód nawet wtedy, kiedy oferowanoby mu lepsze warunki 

pracy. Na potwierdzenie powyższego (często wbrew pozorom) przyto” 
czyć można wyniki ankiety czytelniczej Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (Las Polski nr 15—16, 1966), ma” 
jącej cechy sondażu psychologicznego i socjologicznego o dużym zna” 
czeniu praktycznym. | 

Znaczenie teoretyczne jak i praktyczne ma określenie miejsca Kar 
dego zawodu wśród innych zawodow oraz jego klasyfikacja i chara* 

terystyka (8, 9, 10). Wynika to z wielu wzgledow, jak np.: organiza)" 

i wydajność pracy, zatrudnienie i płace, wydajność pracy oraz szko M 
nie pracowników. Ponieważ w różnych zawodach znaczenie mogą mie" 
różne cechy, istnieją różne klasyfikacje zawodu. Tadeusz Tome 
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szewski w pracy „O porównywalności zawodów” (10) podaje po- 
dział różnych zawodów na grupy. W zależności od przyjętych kryte- 
riów ustala się podział: 

1) ze względu na technologię procesów produkcyjnych, 
2) ze względu na wymagane cechy pracownika, 
3) ze względu na czynności wykonywane przez pracownika. 
W pracy tej podany jest przykład charakterystyki technologicznej 

zawartej w amerykańskim słowniku zawodoznawczym, w którym leśni- 
ków i myśliwych zalicza się do jednej grupy z rolnikami, ogrodnikami 
i rybakami. 

Przy podziale technologicznym przede wszystkim brane są pod uwa- 
gę rodzaje wyrobów i usług, rodzaje surowców i materiałów, narzędzia 
i maszyny, rodzaje warunków pracy charakterystycznych dla poszcze- 
gólnych procesów produkcyjnych. 

Jeżeli chodzi o klasyfikacje, przy których bierze się za podstawę 
wymagania wobec pracownika, to na uwagę zasługuje podział zapropo- 
nowany przez Anne Roe, amerykańskiego psychologa przemysło- 
wego (10). Jako podstawowe cechy pracownika przyjmuje się w tej 
klasyfikacji dominujące zainteresowania i poziom wymaganej samo- 
dzielności związanej z zakresem wykonywanych zadań. Wśród ośmiu 
„ośrodków aktywności" typowych dla różnych pracowników, na piątym 
miejscu znajdują się „prace na wolnym powietrzu" (rolnictwo, leśnic- 
two, rybactwo, górnictwo). 

Pod względem wymaganej samodzielności pracownika A.Roe wy- 
różnia sześć poziomów. Zawód leśnika należy do trzeciego poziomu 
wspólnie z właścicielem farmy, hodowcą ryb i zwierząt, za rzeczoznaw- 
cą naukowym, pracownikiem nauki, właścicielem ziemskim, a przed 
laborantem mleczarskim, górnikiem wiertaczem, ogrodnikiem, dzier- 
zawca, woznica. 

Do tego poziomu, jak wynika z poprzednich uwag, nalezy kilka 
ośrodków aktywności. Zdaniem autorki tej klasyfikacji, od pracowni- 
ków pracujących na tym poziomie wymagany jest węższy zakres decy- 

 zjii odpowiedzialności, podobnie jak od kierowników niedużych przed- 
siębiorstw. 

Charakterystyczną cechą różnych klasyfikacji, a szczególnie amery- 
kańskich, jest duże ich rozbudowanie, uwzględnienie zbyt wielkiej 
ilości cech, brak zbliżonych kryteriów i wyraźnych różnic w ramach 
poszczególnych poziomów, np.: do tego samego poziomu co leśnicy za- 
licza się wywiadowcę, agenta handlowego i ubezpieczeniowego. Jeżeli 
chodzi o leśników, to między innymi, charakterystyczną cechą wszyst- 
kich klasyfikacji jest zupełny brak rozróżnienia specjalności czy funk- 
cji, z którymi związane są wymagania. 

Moim zdaniem w zawodach leśnych przy ocenie cech pracownika 
i jego przydatności do wykonywania pracy drwala, gajowego, leśnicze- 
Jo przydatna może być metoda Vitelesa (10), przedstawiająca wyma- 
Jania pod postacią wykresu tzw. „psychogramu albo „profilu. Podstawą 
opracowania takiego wykresu zależności są cechy zdrowotne, psychicz- 
ne i fizyczne, którym w określonym stopniu powinien odpowiadać pra- 
cownik (słaby, dostateczny, dobry, bardzo dobry). Oto niektóre cechy, 
tóre w zawodach leśnych powinny być brane pod uwagę: energia, wy- 

trzymałość, opanowanie, koordynacja ruchowa, koordynacja oka i ręki, 
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koncentracja uwagi, wytrwałość, przytomność umysłu, rozróżnianie 
barw, rozróżnianie kształtów, ostrość wzroku, spostrzegawczość, przy- 
tomność umysłu i inne. 

Duże znaczenie przy charakterystyce zawodu leśnika ma podkreśle- 
nie społecznej wartości pracy i związany z tym zakres obowiązków 
1 osobistej odpowiedzialności. Na podkreślenie zasługuje również, moim 
zdaniem, konieczność uwzględnienia przy opracowywaniu klasyfikacji 
zawodowej ciągłego doskonalenia procesów technoloqicznych, rozwoju 
postępu technicznego itp. 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 1 marca 1967 r. 

Краткое содержание 

В последнее время в Польше наблюдается значительный интерес к психо- 

логическим и социологическим исследованиям, касающихся различных Про“ 

фессий. 

Повсеместно принято считать, что профессиональная заинтересованность 

молодежи Формируется очень рано, а на решение относительно выбора про- 

фессии учениками начальных школ могут влиять, как индивидуальные фак- 

торы, так и внеиндивидуальные (влияние родителей, школы, знакомство обще- 

ственной позиции профессии и т. п.). Из исследований и наблюдений. Каса“ 

ющихся лесного школьного дела вытекает, что около 65—170%/ молодежи, на- 

чинающей учебу в лесных техникумах руководствуется sauHTepecoBaHHOCTBP. 

Интересно представляется позиция профессии лесовода на фоне других 

профессий по мнению молодежи начальных школ. Результаты исследований 

в этой области представлены Яниной Бежвиньской. На несколько тысяч иссле- 

дуемых юношей, лесное хозяйство заняло 12 место среди более чем 30 про- 

фессий и определялось как любимая профессия или та, которую MOJIONEK> 

склонна избрать наравне с профессиями древесной и сельскохозяйственной 

групп. 
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На основе некоторых позиций литературы, автором обсуждаются стадии 
профессионального развития работника, примеры классификации профессий 
с особенным учетом тех, в которых находится профессия лесовода. Автором 
представлены собственные предложения, касающиеся увеличения заинтересо- 
ванности профессией лесовода в обществе. 

Summary 

A serious interest in psychological and sociological studies concerning various pro- 
fessions is to be noted in Poland recently. 

It is a common opinion that professional interests o fyouth begin to be formed very 
early and decisions about the choice of profession by pupils of primary schools might 
be affected by both individual and non-individual factors (influence of parents, school, 
recognition of the social position of profession, etc.). From studies and observations 
concerning forestry schools it results that circa 65—70%/o of youth starting their educa- 
tion in forest secondary schools is motivated by interests. 

Interesting is the position of forester proffesion on the background of other profes- 
sions in the opinion of pupils of primary schools. Janina Bierzwinska presented 
results of the study under this line. Per several thousands of investigated boys the fo- 
restry took the 12th position among more than 30 professions and has been described 
as a liked profession or the one, which the youth was inclined to choose equally with 
professions from the wood and agricultural group. 

On the base of certain references from literature the author discuses stages of pro- 
fessional development of worker, examples of the classification of professions with 
a particular reference to those including the profession of forester. He made his own 
Suggestions concerning the enhancement of interest with the profession of forester in 
society. 
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