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Modelowanie cybernetyczne komunikacji nauczyciel-uczeń  

 

Dariusz Męczykowski 

Streszczenie: Obiekt badań stanowią systemy społeczne i prawidłowości (relacje) ogólne, typowe oraz 

powtarzalne w nich zachodzące (między ludźmi jako egzemplifikacją obiektów elementarnych). Zasadniczym 

celem Autora studium jest wskazanie możliwości modelowania i optymalizacji relacji (komunikacji) nauczyciel-

uczeń – względnie relacji trener-zawodnik – z wykorzystaniem warsztatu badawczego cybernetyki. Taka 

konwencja epistemologiczno-metodologiczna wynika z faktu, iż metody systemowe-cybernetyczne pozwalają 

opisywać i wyjaśniać rozpatrywane zjawiska w innym świetle, nadawać im nowe, szersze znaczenie, wyciągać 

wnioski, które często byłyby niemożliwe do wyprowadzenia na gruncie innych nauk. Ponadto ich utylitarna 

doniosłość, wyraża się w trafności formułowania odpowiedzi na stawiane przez praktyków pytania. Doniosłym 

efektem procesu badawczego jest również ustalenie warunków wystarczających i niezbędnych sprawności oraz 

skuteczności komunikacji między wskazanymi obiektami. Stanowią one prawidłowości ogólne, typowe i 

powtarzalne. Dlatego też ich ignorowanie może powodować jedynie konflikty i bunty społeczne. W celu ich 

zapobieżenia i maksymalizacji efektów każdego treningu (informacyjnego i energetycznego) należy niewątpliwie 

kształcić kadrę nauczycielską i trenerską w zakresie socjocybernetyki i psychocybernetyki. Elementy 

sygnalizujące i inicjujące  taki proces zawarte zostały w tymże tekście. 

Słowa kluczowe: cybernetyka społeczna, komunikacja społeczna, rewolucja informacyjna 

Wstęp 

 Coraz częściej w eksploracjach naukowych z zakresu różnych obszarów wiedzy, spotkać 

można interdyscyplinarne podejście w procesie badawczym. Największą wartość i siłę 

interdyscyplinarności stanowi dostrzeżenie części wspólnych  w nauce, podzielonej niegdyś na 

dziedziny, dyscypliny, działy, wąskie specjalności, a nawet poszczególne problemy. 

Uświadomiono sobie w konsekwencji, że nauka jest jedna i należy podchodzić do 

rozwiązywania problemów kompleksowo, wyodrębniając to, co istotne dla całej nauki, bez 

względu na jej podziały1. Nowa dyscyplina badań, która posługuje się zdobyczami rozmaitych 

dyscyplin naukowych i je integruje, lecz nie mieści się w żadnej z nich, została nazwana w 

pierwszej połowie XX wieku – cybernetyką. Cybernetyka jest nauką dedukcyjną w stadium 

aksjomatycznym abstrakcyjnym o doniosłych walorach uniwersalności (ogólności) i ścisłości, 

a przy tym jest prosta logicznie i pewna epistemologicznie (spełnia postulaty schematu 

Poppera)2.  Przedmiotem jej badań są prawa sterowania, które są wspólne rozmaitym 

systemom. Cybernetyka poszukuje i wyodrębnia z nich tzw. izomorfizmy (gr. izos – równy, 

jednakowy; morfe – forma, obraz), czyli w dosłownym sensie znaczy tyle, co „jednakowa 

forma” (niezależna od materiału i treści w ogóle) oraz homomorfizmy ( gr. homoios – podobny; 

morfe –  kształt, forma), znaczy tyle, co „podobna forma”). Dlatego też zastosowanie warsztatu 

cybernetyki do eksploracji w naukach społecznych, pozwala na rozumowe ustalanie prawd 

ogólnych, typowych i powtarzalnych (wyjaśnianie nomotetyczne). Jednocześnie takie 

                                                 
1 Zob. szerz. M. Mazur, Historia naturalna polskiego naukowca, PIW, Warszawa 1970. 
2 Zob. szerz. J. Such, O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972. 
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podejście przeczy lansowanemu obecnie stwierdzeniu, że nauki społeczne z natury mogą tylko 

opisywać i klasyfikować poznawane przez siebie zjawiska. 

Doniosłość cybernetyki wyraża się w zastosowaniu jej aparatu badawczego do eksploracji 

różnych systemów w sposób ogólny i jednolity (zwarty). Wskazana cecha nauki o sterowaniu 

pozwala badać i przenosić rozwiązania oraz prawidłowości wykryte w badanym systemu do 

innych systemów (tab. 1). Cybernetyka umożliwi przeprowadzanie klasyfikacji systemów i ich 

badanie, przyjmując za kryterium np. rodzaj energii i materii, stopień organizacji, cel 

sterowania. Taki podejście jest możliwe dzięki  dualizmowi, który bazuje z jednej strony na 

zintegrowanej całości, natomiast z drugiej na zdekomponowanych częściach. Ponadto 

przenikanie się różnych odmian cybernetyki stwarza warunki poszukiwania związków między, 

na pierwszy rzut oka, odległymi dyscyplinami naukowymi (np. naukami przyrodniczymi i 

naukami społecznymi)3. 

Tabela 1 Podejście systemowo-cybernetyczne w różnych dyscyplinach naukowych 

Dyscyplina 

naukowa 

Fizyka Biologia Ekonomia Językoznawstwo Cybernetyka 

1- podejście 

energetyczno-

materialne 

2- podejście 

informacyjno-

regulacyjne 

1                 2 1                    2 1                  2        2      2 

Przedmiot badań materia 

martwa 

materia żywa ekonomia język organizacja 

Źródło: R. Kozioł,  W. R. Dąbrowski, Cybernetyka dla słuchaczy Akademii Wychowania fizycznego, Kraków 2002, 

s. 20. 

Cybernetyka z racji swoich interdyscyplinarnych walorów jest  nauką, która z powodzeniem 

przenika różne dziedziny nauki i życia społecznego. Nie może ona zatem i ominąć obszarów 

edukacji, oświaty, wychowania i znajdujących się u ich podstaw, procesów komunikacji oraz 

więzów między ludzkich, a w obecnych czasach rewolucji naukowo-informacyjnej, także 

więzów między człowiekiem i maszyną (urządzeniem). Z drugiej strony procesy komunikacji 

(wymiany informacji) stanowią sedno procesów wszelkiego nauczania (warunkowania, 

programowania). Dostrzeżenie tak doniosłych zależności w zarysowanym syntetycznie 

problemie badawczych, pozwala zasadnie uznać  go za w pełni zasadny i intersujący nie tylko 

pod względem epistemologicznym, lecz również i  wartościowy prakseologicznie. 

Zasadniczym celem niniejszej eksploracji jest wskazanie możliwości modelowania i 

optymalizacji relacji (komunikacji) nauczyciel-uczeń (względnie inne pary systemów)  z 

wykorzystaniem warsztatu badawczego cybernetyki społecznej. 

                                                 
3 Kozioł,  W. R. Dąbrowski, Cybernetyka dla słuchaczy Akademii Wychowania fizycznego, Kraków 2002, s. 20. 
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Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: jakie istotne wartości metodologiczne i 

prakseologiczne posiada warsztat badawczy cybernetyki społecznej w kontekście badania 

(aspekt poznawczy i praktyczny) komunikacji między nauczycielem i uczniem (względnie 

trenerem i zawodnikiem). 

Główna hipoteza badawcza stanowi następujący sąd: zastosowanie warsztatu badawczego 

cybernetyki do badania komunikacji  między nauczycielem i uczniem, pozwala na ścisły i 

precyzyjny opisu  zjawisk oraz prawidłowości istniejących obiektywnie, a także formułowanie 

dyrektyw prakseologicznym, które są niezbędne w celu optymalizacji procesów wymiany 

informacji.  

W procesie badawczym zastosowano strategie teorii przed badanami i w konsekwencji 

wnioskowanie dedukcyjne z racji pewnych (przesłanki stanowią tezy teorii). Do tychże teorii 

zalicza się: teoria systemów autonomicznych, ogólna teoria informacji, teoria układów 

względnie odosobnionych, cybernetyczna teorię charakterów, a także aksjomatyczna teoria 

poznania4. Stosowane będę również twierdzenia i pojęcia pochodne wyprowadzone zgodnie z 

regułami definiowania i wnioskowania  teorii. 

1. Istota rewolucji naukowo-informacyjnej   

 U podstaw doniosłych zmian społecznych znajduje się zawsze proces nacechowany 

raptownymi przemianami w sferze nauki, techniki, w aspekcie produkcji oraz szybkości 

przekazu i znaczenia informacji w całym życiu społecznym5. Zmiany o takim charakterze 

można nazywać rewolucją. Tymczasem rewolucja, której skutki obserwujemy obecnie, 

rozpoczęła się po drugiej wojnie światowej i powiązana była bezpośrednio z eksplozją takich 

nauk interdyscyplinarnych jak: cybernetyka, teoria regulacji, teoria informacji, teoria gier, 

teoria systemów, teoria decyzji, teoria optymalizacji, teoria eksploatacji, teoria sprawnego 

działania (prakseologia). 

 Można wyróżnić trzy zasadnicze cechy, które pozwalają wydobyć istotę omawianego 

zjawiska. Pierwsza cecha tyczy się przyspieszenia postępu technicznego. Pojawiają się coraz 

to nowe wynalazki oraz znacznie skraca się czas od ich dokonania do wdrożenia praktycznego 

w gospodarce i technice. Druga cecha wskazuje na źródło postępu technicznego, którego należy 

doszukiwać się obecnie głównie w badaniach naukowych, a nie tylko w praktycznych 

dociekaniach i poszukiwaniach techników. Zachodzi proces unaukowiania postępu 

technicznego oraz ściślejszego uwarunkowania go od nauki i jej poziomu. Doniosłą cechą 

                                                 
4 Wskazane teorię stanowią fundament polskiej szkoły cybernetycznej, której prekursorem i największym 

myślicielem był Marian Mazur.  
5 Zob. szerz. M. Mazur, Historia naturalna polskiego naukowca, PIW, Warszawa 1970, s. 5-13. 



4 

 

obecnej rewolucji naukowo-informacyjnej jest szczególny kierunek zmian w aspekcie 

technicznym, edukacyjnym, ekonomicznym, a także kulturowym życia społecznego. Zmienia 

się bowiem zasadniczo charakter tworzywa masowo przerabianego przez systemy tej epoki, z 

energomaterii wykorzystywanej przez mechanizmy, w stronę maszyn przerabiających 

informacje, np. komputery6.  

Rys. 1 Ilość danych produkowanych przez ludzkość 

 

Źródło:https://www.pablik.pl/36367/ile-danych-dziennie-produkuje-ludzkosc-obecnie-25-eksabajta-dziennie 

[28.07.2018]  

 Równocześnie z rewolucją naukową rośnie także strumień informacji (rys. 1). Aby 

zrozumieć, jak wielkie rozmiary ma współczesny zalew informacyjny, wystarczy uświadomić 

sobie, że od początku ludzkości do 2003 r. wyprodukowano 5 eksabajtów danych, gdzie teraz 

produkuje się tyle w ciągu 2 dni. W szacunkach podaje się również, że w 2020 roku na świecie 

będzie 40 tys. eksabajtów danych, a na jedna osobę całej populacji ludzkiej przypadałoby wtedy 

5200 gigabajtów7.W trakcie tej rewolucji następuje lawinowy proces poszerzania zasobów 

wiedzy społecznej, która obecnie przekracza indywidualne możliwości akumulowania ich i 

przetwarzania. Z drugiej jednak strony następuje stopniowe znieczulenie ludzi na informacje 

istotne (użyteczne sterowniczo) i przyswajanie tzw. śmieci informacyjnych8. Takie zjawisko 

można porównać do znanego w sieciach teleinformatycznych ataku DoS lub DDoS, który 

                                                 
6 S. Kurowski, Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teoria kratyzmu), Wydawnictwo im. 

Konstytucji 3 Maja,  Warszawa 1981, s. 2-3. 
7www.lenovoblog.pl  1 eksabajt (EB) - 1018 bajtów, można nim nagrać 250 mln płyt dvd, wydrukowany zapełniłby 

ok. 20 mld 4-szufladowych szafek na dokumenty. 
8 Warto zauważyć, że pomimo ogromnego rozwoju nauki, myślenie mityczne oraz stereotypowe funkcjonuje nadal 

i wciąż ma się dobrze. Niepokojący jest również proces nawrotu irracjonalizmu, który może być efektem nikłej 

popularyzacji i zrozumienia przez społeczeństwa osiągnieć nauki. 



5 

 

polega na zajęciu wszystkich wolnych zasobów w celu odmowy usługi. W przypadku ludzi 

zamula się po prostu ich kanały informacyjne, aby w wyniku zobojętnienia stracili orientacje 

w faktycznie zachodzących procesach społecznych i kierunkach ich zmian. Przy czym 

ogranicza się dostęp do wiedzy, która pozwala na jakościową analizę informacji.  

 Współczesne trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego, które jest wytworem 

wspomnianej rewolucji naukowo-informacyjnej, prowadzą jednocześnie do zmian w 

kształtowaniu indywidualnego człowieka oraz środków i metod procesów socjalizacji, czyli 

przystosowania psychiki ludzi do wymogów życia zbiorowego.  Jest to szczególnie ważny 

mechanizm społeczny, ponieważ społeczeństwo może funkcjonować jako nadsystem 

autonomiczny jedynie, gdy koniunkcja podprogramów członków społeczeństwa i nadprogramu 

społeczeństwa jako autonomicznego nadprocesu sterowania nie zmniejsza się. W przypadku 

osłabiania koniunkcji w społeczeństwie sukcesywnie postępuje chaos i dezorganizacja (proces 

przystosowania wstecznego).  

 Innymi słowy, społeczeństwo trwa, gdy może realizować własne cele, a zarazem każdy 

członek społeczeństwa jest w stanie osiągać osobiste zamierzenia9. Toteż sprawna komunikacja 

stanowi warunek konieczny budowania relacji na poziomie międzyludzkim. Właściwe 

zdefiniowanie i zrozumie własnych potrzeb oraz potrzeb drugiej strony sprzężenia daję 

możliwości współpracy i unikania niszczenia. Jest to istotne stwierdzenie  z tej również racji, 

że egzystujemy obecnie  w gęstym otoczeniu społecznym rozumianym jako wzajemne oraz 

ścisłe powiązanie ze sobą ludzi różnorodnymi technologicznymi środkami emocjonalno-

informacyjnymi,  a także relacjami zasileniowymi. W takiej przestrzeni występuje wysoki 

stopień zorganizowania, lecz również duże uzależnienie od siebie ludzi, które  powoduje 

niemożność zaspokojenia potrzeb, bez udziału ludzi spoza bliskiego kręgu rodzinnego.  

 Rewolucja naukowo-informacyjna powoduje przekształcania naszego społeczeństwa w 

społeczeństwo bogate w informacje – inaczej społeczeństwo informacyjne. Jednocześnie 

generuje niezmierzone możliwości przed jego członkami, w tym swobodny dostęp do wiedzy, 

rozrywek oraz innych potrzebnych zasobów i czynników zapewniających trwanie i 

przetrwanie, ale również stymulujących rozwój pozytywny (doskonalenie). W taki układzie 

społeczeństwo informacyjne pozwala ludziom stać się osobnikami samourzeczywistniającymi, 

których autonomia systemowa wzrasta i urzeczywistnia się jednocześnie w poczuciu 

bezpieczeństwa i szczęścia.  Albowiem poznanie i zrozumienie źródła ludzkiej wiedzy i 

                                                 
9 J. Kossecki, Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WZiA, Kielce 1996, s. 102. 
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motywacji oraz prawidłowości świata przyrodzonego ma kluczowy wpływ na odnalezienie 

sensu i celu istnienia indywidualnego i zbiorowego (przyczyna celowa wg Arystotelesa)10.  

 Zakres bodźców stymulujących urzeczywistnianie nowych społeczeństw rośnie 

proporcjonalnie z rozwojem informacji użytecznych w procesach sterowniczych. Jest natomiast 

rzeczą jasną, że taka potencjalna szansa stawia przed ludźmi olbrzymie problemy i wyzwania 

w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania (ogólnie społecznych procesów produkcji 

informacji). Właściwe ich określenie i rozwiązanie jest niezbędne zanim stanie się możliwe 

skuteczne wykorzystanie nowych zasobów. Istnienie bowiem realne zagrożenie, że te szanse i 

możliwości zostaną zniweczone i społeczeństwo znajdzie się na tzw. „psiej krzywej pościgu” 

– nastąpi proces dynamiczny regresywny lub w najlepszym przypadku stagnacja. 

Diagnostycznie taką zależność skonstatował Le Bon w słynnej już dzisiaj „Psychologii tłumu”, 

pisząc: „Dobra oświata jest największą potęgą, na jaką może się zdobyć naród; zła oświata to 

dobrowolna trucizna wsączona w łono własnego narodu”11 . Z tych oto względów oświata musi 

być optymalizowana na bazie solidnej nauki, która wykrywa stałe prawidłowości 

rzeczywistości społecznej. 

1. Człowiek jako egzemplifikacja systemu autonomicznego 

 Na wstępie załóżmy, że człowiek stanowi egzemplifikacje prostego systemu (zbioru 

elementów i relacji) posiada wejścia i wyjścia. Dzięki wejściom otoczenie oddziałuje na 

system, a dzięki wyjściom to system oddziałuje na otoczenie (rys. 2).  

Rys. 2 Relacje dowolnego systemu z otoczeniem 

 

Źródło:  J. Kossecki, Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA,  Kielce 2001, s. 20. 

 Biorąc pod uwagę relacje dowolnego systemu z jego otoczeniem można wyodrębnić (rys. 

2)12:  

                                                 
10 Zob. szerz. J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, MON, Warszawa 1999, s.40-42. 
11 G. Le Bon, Psychologia tłumu, ANTYK, Kęty 2004, s. 47. 
12 J. Kossecki, Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA,  Kielce 2001, s. 19. 
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1. bodziec (B) – który jest oddziaływaniem otoczenia na system; 

2. reakcja (R) – który jest oddziaływaniem systemu na otoczenia.  

 Parametrem opisującym relacje między systemem a otoczeniem jest reaktywność r. Inaczej 

mówiąc, jest to wielkość opisująca stosunek reakcji systemu do bodźców na niego działających. 

W postaci wzoru13:   

𝑟 =
𝑅

𝐵
 

 Po przekształceniu wzoru (mnożąc przez B), można stwierdzić, że zachowanie dowolnego 

systemu zależy od wpływu otoczenia B i jego własnej reaktywności r14: 

𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑟 

 Z powyższego wzoru wynika, że przyczyny zachowania się człowieka są dwie: on sam (a 

dokładnie jego reaktywności) i wpływ otoczenia. Wskazany sąd stanowi jedno z dziesięciu 

twierdzeń o sprzężeniach zwrotnych15. 

 Przyjmuje się kolejno jako pewnik drugą cybernetyczną zasadę dwoistości16, która 

wprowadza rozróżnienie na tor informacyjny i energetyczny (wejścia i wyjścia informacyjne 

oraz wejścia i wyjścia energetyczne). Stąd reakcja systemu powstaje w wyniku procesu 

informacyjnego oraz procesu energetycznego. Inaczej mówiąc, w torze informacyjnym 

zachodzi proces polegający na wywołaniu konkretnej reakcji spośród wielu możliwych reakcji, 

natomiast w torze energetycznym musi dojść do doprowadzenia wystarczającej ilości energii 

potrzebnej do wywołania reakcji . Przedstawione rozróżnienie na tor informacyjny oraz tor 

energetyczny jest „(…) czysto teoretyczne, nie można bowiem zrealizować osobnych torów dla 

przenoszenia samych tylko informacji (bez energii) i dla przenoszenia samej tylko energii (bez 

struktury, a więc bez informacji). Natomiast jest praktycznie możliwe zrealizowanie toru 

informacyjnego, przenoszącego dużą ilość informacji przy małej ilości energii (energia 

sterownicza), oraz toru energetycznego, przenoszącego dużą ilość energii (energia 

wykonawcza) przy małej ilości informacji” 17. W obecnych czasach rewolucji informacyjnej, 

gdzie informacja staje się tworzywem masowo przerabianym przez maszyny tej epoki, dąży się 

do zmniejszania ilości energomaterii potrzebnej do przeniesienia informacji. Kluczowym 

zagadnieniem staje się natomiast wiedza, która daję podstawę do jakościowej analizy 

informacji i w konsekwencji dostęp do źródeł zasilania. 

                                                 
13 Tamże. 
14 Tamże, s. 20. 
15 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, s. 66. 
16 H. Greniewski, Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa 1969, s. 203-250. 
17 M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966, s. 51. 
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 W związku z powyższymi rozróżnieniami można wyróżnić cztery główne potrzeby 

człowieka18:  

1. pobieranie informacji, 

2. wydawanie informacji,  

3. pobieranie energii (zasilenia),  

4. wydawanie energii (zasilenia).  

 O ile potrzeby pobierania i wydawania energii (zasilania) są znane pod pojęciem 

metabolizmu energetycznego, to potrzeby pobierania i wydawania informacji, czyli 

metabolizm informacyjny zdaje się prawidłowością znaną w mniejszym zakresie. 

Prawidłowość przetwarzania informacji opisał i wyjaśnił polski psychiatra Antoni Kępiński. 

Wskazał on, iż: : „Dzięki metabolizmowi informacyjnemu «moim» staje się nie tylko własny 

ustrój, ale też otaczający świat, który się w swoisty sposób spostrzega, przeżywa i na  niego 

swoiście reaguje. W miarę filogenetycznego rozwoju układu nerwowego metabolizm 

informacyjny odgrywa coraz większą rolę w porównaniu z metabolizmem energetycznym 

(…)”19. 

 Z eksplikacji potrzeb człowieka jako systemu wynikają również pewne socjotechniczne 

metody  ujarzmiania ludzi20: 

- ograniczenie wiadomości (pobierania informacji), 

- ograniczenie wypowiedzi i decyzji (wydawania informacji), 

- ograniczenie konsumpcji (pobierania energii), 

- ograniczenie działalności (wydawania energii), 

bądź też21: 

- wmuszanie niechcianych wiadomości, 

- wymuszanie niechcianych wypowiedzi i decyzji, 

- wmuszanie niechcianej konsumpcji, 

- wymuszanie niechcianej działalności. 

Pierwsze cztery z tych środków ludzie odczuwają jako naruszenie ich wolności, drugie zaś 

jako naruszenie ich godności22. 

                                                 
18 M. Mazur, Homeostaza społeczna. [w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, 

M. Pęcherski (red.), J. Tudrej (red.). PWN, Warszawa 1983, s. 107-115. 
19 A. Kepiński, Refleksje oświęcimskie; Psychopatologia władzy, „Przegląd lekarski” (nr 1/1967) rok XXIII, seria 

II, s. 52.  
20 M. Mazur, Homeostaza społeczna. [w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, 

M. Pęcherski (red.), J. Tudrej (red.). PWN, Warszawa 1983, s. 107-115. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
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 Organizm ludzki realizuje funkcje prostego systemu tj.  zachodzi oddziaływanie na 

otoczenie – wydawanie informacji i energii oraz pobieranie informacji i energii z otoczenia, 

przetwarzanie ich i przechowywanie. Wskazane procesy zachodzą w torze informacyjnym oraz 

torze energetycznym systemu, który tym się rożni (od innych systemów), że potrafi trwać w 

zmiennych pomimo zakłóceń. Taką zdolność przejawia jedynie system autonomiczny, dzięki 

wyposażeniu go w organ zwany homeostatem. Zapobiega on przepływom informacji i energii 

zmniejszającym możność oddziaływania systemu na otoczenie (zbyt dużym oraz zbyt małym 

przepływom). Aczkolwiek wszystkie przemiany tworzywa są mniej lub więcej nieodwracalne, 

stąd zmienia się również równowaga funkcjonalna systemu pomimo oddziaływania 

homeostatu23. „W związku z tym zadanie homeostatu można ściślej określić jako 

utrzymywanie zmian parametrów układu w zakresie, w którym nieodwracalność przemian 

tworzywa jest najmniejsza. Ponieważ nieodwracalności przemian tworzywa nie można 

uniknąć, więc egzystencja układu samodzielnego będzie ciągłym przechodzeniem do coraz to 

innych  stanów równowagi funkcjonalnej, aż do chwili, gdy układ samodzielny nie zdoła już 

utrzymać równowagi funkcjonalnej i ulegnie dezorganizacji. Zadaniem homeostatu jest ten 

proces jak najbardziej opóźnić”24, stabilizować i bronić przed dezorganizacją, „gniciem” i 

„zanikiem”. 

Rys. 3 System autonomiczny 

 

Źródło: M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, s. 164. 

 System  autonomiczny, aby sterować się we własnym interesie musi zawierać odpowiednie 

organy, które stanowią podsystemy (rys. 3). Wyróżniamy takie organy jak25:  

                                                 
23 Równowaga funkcjonalna jest to stan, w którym wielkości fizyczne w systemie autonomicznym  mają wartości 

najkorzystniejsze tj. najbardziej odległe od wartości zbyt małych i zbyt dużych z punktu widzenia  zdolności 

systemu autonomicznego do sterowania się tj. mogących spowodować zniszczenie systemu. M. Mazur, 

Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966, s.  57. 
24 Tamże,  s. 106. 
25 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, s. 120-128.   
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1. e f ek t o r y [ E f ]  – organy do oddziaływania na otoczenie;  

2.  r e cep t o r y  [Rec] – organy do pobierania informacji z otoczenia;  

3.  k o r e l a t o r  [ Ko r ]  – organ do przetwarzania i przechowywania informacji;  

4.  a l i m en t a to r y [ A l ]  – organy do pobierania energii z otoczenia; 

5.  ak um ul a t o r  [Ak] – organ do przetwarzania i przechowywania energii, oraz 

6.  h om eo s t a t  [ H om]  – organ do przeciwdziałania przepływom informacji i energii 

zmniejszającym możność oddziaływania systemu na otoczenie. 

 Wskazanych na schemacie podsystemów nie należy rozpatrywać w odniesieniu do np. 

człowieka jako elementów strukturalnych, lecz jako elementy funkcjonalne (pytamy jak działa? 

a nie jak wygląda?).  

Rozpatrując człowieka jako szczególny przypadek systemu autonomicznego,  wyróżnia 

się następujące składniki osobowości, które są właściwościami bądź to sztywnymi lub też 

właściwościami elastycznymi, a także wyróżnia się właściwości sterownicze oraz właściwości 

niesterownicze (Tab. 2).   

Charakter jest to zespół sztywnych właściwości sterowniczych (parametry charakteru). 

Zgodnie z drugą cybernetyczną zasadą dualności wprowadza się podział na parametry 

energetyczne oraz informacyjne. Właściwości sterownicze dotyczące przetwarzania informacji 

to:  pojemność korelatora (inteligencja) – liczba elementów korelacyjnych, rejestracyjność 

korelatora (pojętność) – stosunek przyrostu przewodności jednostkowej do wywołującej go 

mocy korelacyjnej, preferencyjność korelatora (talent) –odległość między elementami 

korelacyjnymi26. 

Tab. 2. Składniki osobowości 

 

 

 

Źródło: M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, s. 271-272 

Właściwości sterownicze dotyczące przetwarzania energii to: dynamizm – stosunek 

współczynnika rozbudowy do współczynnika starzenia, tolerancja – różnica między 

dynamizmami granicznymi zakresu dynamizmu charakteru, podatność – jest to różnica między 

dynamizmem nieprzekraczalnym a najbliższym dynamizmem granicznym zakresu dynamizmu 

charakteru. Natomiast suma tolerancji i podatności to szerokość charakteru27. 

                                                 
26 Tamże, s. 281-282. 
27 Tamże, s. 289-379. 

Osobowość Parametry sterownicze Parametry 

niesterownicze 

Parametry sztywne  charakter temperament, kolor oczu 

Parametry elastyczne pamięć aktualny wygląd, 

fizjonomia 
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 Sztywne właściwości sterownicze zmieniają wraz z upływem czasu (działania drugiej 

zasady termodynamiki), dynamizm od egzodynamizmu w stronę endodynamizmu. Szerokość 

charakteru od niskiej tolerancji w stronę wyższej, podatność z wyższej w stronę niższej. 

Podobnie dzieje się z parametrami informacyjnymi, pojętność i pojemność słabną, zaś wraz z 

upływem czasu pojawiają się nowe talenty. Dlatego tez głównym twierdzeniem tejże teorii jest 

sąd, iż charakter jest nieprzerabialny (w rozumieniu dowolnych działań człowieka w tym celu), 

co nie oznacza, że wcale się nie zmienia wraz z działanie drugiej zasady termodynamiki. 

 Z powyższej charakterystyki przebiegów i właściwości w systemie autonomicznym wynika, 

że wyobrażenia aktualnej rzeczywistości zależą nie tylko od tego, jaka ta rzeczywistość jest 

faktycznie (obiektywna), lecz od stanu dotychczasowych wyobrażeń w korelatorze. Zatem do 

sterowania się systemu autonomicznego potrzebne są komunikaty zawierające informacje o 

faktach teraźniejszych oraz faktach przeszłych dotyczących zmian samego systemu i jego 

otoczenia. Natomiast w celu przewidywania  konkretnych reakcji danego systemu na dany 

bodziec, trzeba znać nie tylko jego charakter (6 parametrów), ale również i wyobrażenia o 

sytuacji, wyobrażenia o decyzjach (stan pamięci) i dane o parametrach pracy efektora – 

temperament (żywotność). 

  Warunkiem koniecznym właściwej komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń (trener-

zawodnik) jest przede wszystkim zdiagnozowanie poszczególnych właściwości po obu 

stronach sprzężenia. Nie jest bowiem możliwe odkodowywanie przez odbiornik dowolnych 

zakresów sygnałów, zaś dziać się to może skutecznie w graniach zwięzłości i częstotliwości.  

Omówione właściwości intelektualne tj. inteligencja, pojętność i talent, bazują na 

niezależnych od siebie właściwościach korelatora. Toteż można wyodrębnić poszczególne 

kombinacje intelektu dla uproszczenia stosując skale dychotomiczną: stopień  „mały” i „duży”. 

Tabela 3. Rodzaje intelektu 

 Inteligencja  Pojętność Talent 

Ograniczoność  niska niska brak 

Ogólna inteligencja wysoka mała brak 

Dobra pamięć niska duża brak 

Pomysłowość niska niska talent 

Erudycja wysoka duża brak 

Mozolne doskonalenie wysoka niska talent 

Intuicyjna celność niska duża talent 

Wszechstronność wysoka duża talent  

Źródło: Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, s. 282. 
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 Dlatego też jednolite nauczanie stwarza sytuacje zgodne z poziomem charakteru uczniom 

przeciętnie inteligentnym, przeciętnie pojętnym i przeciętnie utalentowanym.  Nowoczesne 

nauczanie i trening musi uwzględniać zarówno parametry intelektualne jak i energetyczny 

zarówno nauczyciela jak i ucznia. Społeczeństwa informacyjnego, które bazuje na wiedzy 

(rozwój intensywny) nie stać na marnotrawstwo potencjału swoich członków, bowiem to 

oznacza wstecznictwo i zacofanie w perspektywie strategicznej.   

3. Ogólny model komunikacji nadawca-obiorca 

W ogólnej teorii informacji komunikaty stanowią obiekty elementarne danego zbioru, zaś 

relacje między nimi są to właśnie informacje (obiekt, relacja i zbiór to pojęcia pierwotne teorii). 

Mogą to być komunikaty w postaci sygnałów fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 

Przetwarzanie oryginałów (źródła komunikatów) w obrazy (odbiornik komunikatów) i 

odwrotnie, nazywa się komunikowaniem. Informowanie zaś jest to przetwarzanie informacji 

zawartych między elementami zbioru oryginałów w informacje zawarte między elementami 

zbioru obrazów28. W tym przypadku kody określają sposób tego przetwarzania (rys. 4). 

 
Rys 4. Proces komunikacji nadawca-odbiorca (źródło-odbiornik) 

Źródło: J. Kossecki, Metacybernetyka, NAI, Warszawa 2015, s. 33. 

Komunikacja może zachodzić między obiektami żywymi i martwymi tzn. mogą to być 

obiekty deterministyczne lub probabilistyczne. Relacjami między drugimi z dwu 

wymienionych, zajmuje się komunikacja diagnostyczna i językowa, która zachodzi między 

przedmiotami żywymi i tego typu procesy rozpatruje psychologia, medycyna, psychologia, czy 

też socjologia i pedagogika (i inne nauki).  W tych przypadkach nadajnikiem i odbiornikiem są 

ludzie, którzy za pomocą określonego kanału (kodu) wymieniają między sobą słowa. 

Konkretnym komunikatom przyporządkowane są pewne przedmioty (obiekty), relacje, 

wydarzenia. W celu właściwego zrozumienia ludzie muszą umówić się na temat znaczenia 

                                                 
28 Zob. szerz. M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.  
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komunikatów i relacji między nimi. Tym wspólnym zbiór znaków z przyporządkowanymi 

relacjami jest dla człowieka przede wszystkim język.  

Komunikacja w procesie nauczania zachodzi równocześnie między nadajnikiem 

(nauczycielem) a odbiornikiem (uczniem). Poza tym dotychczasowy odbiorca może stać się 

nadawcą informacji. „Ponieważ nadajnik może równocześnie obserwować odbiornik i 

wyciągać wnioski  co do rozumienia przezeń nadawanych informacji, np. na podstawie zmian 

mimicznych i wypowiedzi zwrotnych, przeto komunikacja językowa jest procesem sprzężenia 

zwrotnego lub procesem okrężnym, którego stabilność utrzymywana jest przez więcej tego 

rodzaju procesów sprzężenia zwrotnego”29. 

Zasadniczym źródłem informacji w procesie nauczania powinno być obiektywnie istniejące 

wydarzenie tzn. przedmiot, relacja, zjawisko lub proces. W procesie tym występują często 

zniekształcenia informacji, które są czynnikiem pozwalającym usuwać niepewności odnośnie 

chwilowego stanu wydarzenia i prowadzą do wzbogacenia wiedzy. 

Nauczyciela można potraktować jako nadajnik, który odbiera informacje o konkretnym 

wydarzeniu w i zyskuje na tej podstawie wyobrażenie x1, a następnie przekazuje pośrednio 

wyobrażenie odbiornikowi w formie przekształcenia w informacje y1. Dalszy przekaz 

informacji  dokonuje się za pomocą różnych kanałów np. fizycznych sygnałów lub symboli 

abstrakcyjnych, dźwięków, języka. Wyobrażenie o danym wydarzeniu nauczyciel uzyskuje za 

takich pomocą receptorów jak oczy, uszy itp. przetwarza ją i dalej przekazuje uczniowi w 

zakodowanej postaci. Istotnym elementem sprawnego kształcenia jest wykorzystywanie kodów 

zrozumiałych dla ucznia, a ponadto atrakcyjnych poznawczo (najczęściej kanałem jest 

powietrze, ale mogą być również dźwiękowe, optyczne). Syntetycznie ujmując, nauczyciel 

(nadajnik) zajmuje się więc pozyskiwaniem, formułowaniem (kształtowaniem) informacji oraz 

jej przekształcaniem i przekazywaniem (rys. 5). 

                                                 
29 G. Meyer, Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa 1969, s. 45. 
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Rys. 5 Rozszerzony schemat komunikacji 

 

Źródło: G. Meyer, Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa 1969, s. 47 

Ze wskazanego modelu wynikają następujące relacje okrężne (sprzężenia zwrotne)30: 

1. Komunikacja nauczyciel – uczeń za pomocą kodu językowego. 

2. Sprzężenie zwrotne nauczyciel – uczeń za pomocą kodu niewerbalnego tzn. mimika tak 

u nauczyciela, jak i u ucznia.  

3. Własny zewnętrzny obwód sprzężenia zwrotnego za pomocą kodu w postaci odbioru 

przez receptory słuchowe własnej mowy. 

4. Własny wewnętrzny obwód sprzężenia zwrotnego za pomocą kodu w postaci bodźców 

odbieranych przez mięśnie ust. 

5. Wewnętrzny obwód sprzężenia zwrotnego za pomocą kodu w postaci introspekcji i 

propriorecepcji. 

6. Obwód sprzężenia zwrotnego ze wspólnym zbiorem znaków (językiem). 

7. Nowa samodzielnie zdobyta informacja o otoczeniu, która wzbogaca własny zasób 

znaków i informacji. 

8. Reakcje systemy, czyli działanie na otoczenie. 

Uczeń natomiast stanowi we wskazanym modelu odbiornik sygnałów, które są nośnikiem 

informacji przekazywanych przez nauczyciela.  Uczeń musi odkodować informacje y2,  i 

przekształcić zakodowaną informacje w swoisty dla odbiornika sposób w wyobrażenie x2. Cały 

proces rozpoczyna się poprzez odbiór przez receptory i przekazanie sygnałów do korelatora 

oraz z udziałem sprzężenia z homeostatem. W zależności od właściwości organów 

                                                 
30 Tamże, s. 48. 
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wchodzących w skład toru informacyjnego, odbiornik może reagować na pojedyncze 

informacje lub całe ich zbiory. Może również pewnych informacji nie odbierać lub robić to z 

charakterystyczną szybkością. W zasadzie procesy w torze informacyjnym zależą od 

przeszłych i teraźniejszych wyobrażeń o sytuacji i wyobrażeń o decyzjach. 

Umiejętność dekodowania informacji zależy od przekroju mieszczącego się w okienku  

𝐻𝑒 ∙ 𝑉𝑒. Odbiornik tylko wtedy może zdekodować informacje, gdy  jej przekrój okienka mieści 

się w jego okienku. W przypadku, gdy przepływ informacji w jednostce czasu jest zbyt szybki 

𝑉𝑒 odbiornik nie będzie w stanie jej odebrać, podobnie będzie się w przypadku zbyt 

skondensowanych informacji 𝐻𝑒 (rys. 6). 

Rys. 6 Informacja i warunki jej odbioru 

Źródło:  G. Meyer, Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa, s. 39. 

Jeżeli występują trudności w odbiorze informacji, a przekrój informacji jest niedopasowany 

do okienka odbiorcy, należy ją przekształcić (tzn. przekodować) do wymogów toru 

informacyjnego drugiej strony sprzężenia. W zależności od parametrów sterowniczych 

odbiorcy, nadawca albo musi złagodzić zwięzłość informacji i za pomocą redundancji 

wspierającej uczynić ją bardziej przyswajalną (dla uczniów o mniejszej pojętności i większej 

pojemności), albo też w przypadku zbyt dużej częstotliwości, nauczyciel musi podzielić 

informacje i stopniowo rozwijać logicznie (dla uczniów o mniejszej pojemności a większej 

pojętności). Każdy człowiek posiada indywidualne zdolności odnośnie przetwarzania 

informacji. Jego zdolność przepustowa jest ograniczona i dotyczy to zarówno informacji 

przekazywanych jednocześnie, jak i sukcesywnie. 

Z przekazem informacji i procesem komunikacji związane jest bezpośrednio pojęcie szumu 

(inaczej zniekształcenia, błąd). Powstają one na każdym etapie procesu komunikacji, przy 

powstawania sygnału, w toku jego przepływu przez kanał do odbiornika, a także przy jego 

dekodowaniu i odbieraniu. Szumy powodują zniekształcenie pierwotnego sygnału i w 

konsekwencji przekazu informacyjnego. Tak np. do wysłanego listu elektronicznego może 

wkraść się wirus, który zniekształci treść, albo kopia dokumentu może zostać wykonana w 

słabej jakości. W komunikacie słownym nie zrozumiemy pewnych słów. Nauczyciel będzie 

niewyraźnie i cicho mówił w trakcie lekcji. 
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Warunkiem koniecznym optymalizacji procesu komunikacji (także nauczyciel-uczeń) jest 

usuwanie zakłóceń. I tak też, wyróżnia się kilka form całkowitej lub częściowej kompensacji  

szumów31. 

1. Przez powtarzanie komunikatów. 

Jednokrotne przekazywanie komunikatów może generować błędy możliwe do 

skorygowania przez powtórzenie sygnałów. Informacja zawarta między komunikatami 

przesłana parokrotnie, staje się dla odbiorcy wyraźniejsza i bardziej zrozumiała niż w 

przypadku jednokrotnego przesyłania jej przez kanał.  

2. Przez zmianę kodu. 

Komunikaty koduje się w dłuższe kombinacje i zwiększa się jednocześnie redundancje 

(zamiast NIK lepiej powiedzieć Najwyższa Izba Kontroli). Nadajnik wykorzystuje dodatkowe, 

wolne od zakłóceń kody i rozumiane prze drugą stronę sprzężenia. Wykorzystuje się kojarzenie 

sygnałów w pewne grupy np. rozmaite podkreślanie, akcentowanie, rymy, kolorowe 

oznaczenia, obramowania wzorów, podawanie wyrazistych przykładów i skojarzeń. 

3. Przez zmianę odbioru informacji. 

Zamiast informacji pośredniej wprowadzanie się informacje bezpośrednią. Jeśli dotychczasowy 

odbiór informacji przybierał formę czysto zewnętrznego przekazu (receptywnego) i 

zapośredniczonego, to w tym przypadku jako główna metodę stosuje się aktywną analizę 

przedmiotu i informacji np. nauczyciel zamiast opowiadać wyłącznie o prawicach fizyki i 

stosować wzory może dołączyć eksperymenty.  

4. Przez stosowanie wielu kanałów. 

Stosuje się zamiast wyłącznie jednego kanału np. akustycznego, inne, akustyczno-optyczne, 

słuchowe, dotykowe, czuciowe, zapachowe, smakowe. Zasadniczym celem jest aktywizowanie 

pozostałych receptorów. 

5.Przez wzmacnianie mocy nadawania. 

Wzmocnienie mocy nadawania sygnału w granicach możliwości kanału może 

skompensować zakłócenia. Odbiór informacji może zostać polepszony jakościowo poprzez 

wzmocnienie intensywności bodźców. Nie chodzi jednak o silniejszy wpływ poszczególnych 

receptorów, co raczej dynamikę i zmianę bodźców. Przykładowo, nauczyciel mówiący cicho 

może przekazywać informacje głośniej, co jednocześnie nie ma wpływu pojemność informacji. 

6.Przez związanie nowej informacji z już posiadanymi 

                                                 
31 Na podst. M. Mayer, Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa, s. 40-42. 
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Powiązanie przekazywanych nowych i świeżych informacji poprzez wskazanie relacji i 

związków z informacjami już zdobytymi i opracowanymi (parainformacjami). Stosuje się do 

tego takie techniki jak: analogie, skojarzenia, interpolacje. Dzięki kombinacji i skojarzeniu 

posiadanych już informacji z nowymi, uczeń zyskuje nowe skojarzenia. 

7. Przez dobrze znany kod, składający się łatwo rozróżnionych elementów. 

Informacje powinny być przekazywana odbiorcy za pomocą dobrze znanego kodu, który 

jest jasny i jednoznacznym. Tym samym niweluje się zniekształcenia informacji i nie 

dopuszcza się do pomieszania. Kod powinien zawierać symbole za pomocą których można 

ujmować precyzyjnie informacje i wykluczać wieloznaczność.  

8. Przez wysoce zorganizowaną strukturę wiadomości 

Wysoce zorganizowana struktura informacji pozwala na właściwe zrozumienie ich przez 

odbiorcę nawet w przypadku poważnych zakłóceń. Na przykład, jeżeli ze zdania usuniemy 

jedno słowo lub z wyrazu litery, to z pozostałych elementów można interpolować co zostało 

pominięte. W tym przypadku chodzi o zmniejszanie entropii informacji.  

9. Przez kontrolę odbieranych informacji 

W procesie komunikacji nadawca-odbiorca funkcjonujące sprzężenie zwrotne pozwala 

kontrolować przez obie strony, czy informacje są w poprawnej formie i właściwe zakodowane 

oraz zdekodowane. Dzięki takiej konstrukcji możliwa jest korekta i uzupełnianie informacji, co 

poprawia sprawność komunikacji miedzy stronami sprzężenia. Ponadto pojedyncze sprzężenia 

kumulują się tworząc całe ciągi oraz zespoły sprzężeń, które dostarczają w konsekwencji 

całościowego poznania. Taka kumulacja pozwala powiązać ze sobą poszczególne cechy i 

elementy poznania. 

Wiedza na temat prawidłowości związanych z komunikacją nadawca-odbiorca pozwala na 

identyfikowanie punktów wrażliwych i szczególnie uzależniających. Taka wiedza niewątpliwe 

jest niezbędna w celu optymalizacji wszelkich procesów nauczania i treningu, bowiem pozwala 

usprawniać cały proces i w konsekwencji osiągać założony cel działania. 

4. Model systemu nauczyciel-uczeń (trener-zawodnik) 

 Do eksploracji i modelowania  procesu nauczania i treningu (w dowolnej dziedzinie) można 

posłużyć się prakseologicznym łańcuchem działania, który stanowi uporządkowaną trójkę 

ogniw32: 

 Ł = < 𝑥, 𝑦, 𝑧 > 

                                                 
32 Źródło: J. Konieczny, Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983, s. 63. 
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gdzie  x  to podmiot działania (sprawca), y to pośrednik działania, z przedmiot działania 

(tworzywo).  W postaci graficznej łańcuch działania przedstawiono na rys. 7. 

Rys. 7 Łańcuch działania 

 
 

Źródło: J. Konieczny, Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983, s. 63. 

 Przy czym zakłada się, że wszelkie celowe działanie jest realizowane w łańcuchu działania 

oraz podmiotem działania w łańcuchu  mogą być jedynie ludzie i zespoły ludzkie.  Zgodnie z 

przyjętymi postulatami nie można działać poza łańcuchem działania nie można zastąpić 

wszystkich elementów łańcucha np. urządzeniami technicznymi.  Z tej racji człowiek zawsze 

pozostaje podmiotem (sprawcą) swojego działania. 

 Za pomocą wprowadzonej aparatury pojęciowej można identyfikować wszelkie celowe 

działania ludzi i ich zespołów. Identyfikować można również obiekty i relacje w łańcuchu ze 

względu na rodzaj tworzywa i charakteru więzi (tab. 4). Z tym, że nie będą nas interesowały 

(zgodnie z postulatami) te łańcuchy w których podmiotem działania jest urządzenie (łańcuchy 

5-8). Jednakże dla poprawności wnioskowania trzeba wyeksplikować wszystkie kombinacje. 

Tabela 4. Podział więzi (relacji) w łańcuchu działania  

Kryterium  Typ więzi (relacji) Uwagi 

Między jakimi 

obiektami 

rzeczywistymi? 

 

1) C – C – C 

2) C – C – U 

3) C – U –U 

4) C – U – C 

5) U – U– U 

6) U – U – C 

7) U – C – C 

8) U – C – U 

Więź człowiek – człowiek – człowiek 

Więź człowiek – człowiek – urządzenie 

Więź człowiek – urządzenie – urządzenie 

Więź człowiek – urządzenie – człowiek 

Więź urządzenie – urządzenie – urządzenie 

Więź urządzenie – urządzenie – człowiek 

Więź urządzenie – człowiek – człowiek 

Więź urządzenie – człowiek – urządzenie 

Źródło: Oprac. na podst. J. Konieczny, Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983, s. 43.  

 Łańcuch nr 1 może być przykładem  pojedynczego człowieka, który jest „sam sobie sterem, 

żeglarzem i okrętem” w działaniu. Takim szczególnym działaniem może być myślenie 

(introspekcja), czy też indywidualne uczenie się33. 

 Łańcuch nr 2 przedstawia sytuacje w której nauczyciel zadaje do wykonania ćwiczenie na 

określonym urządzeniu np. komputerze, zaś uczeń stanowi pośrednik w tym łańcuchu.  

                                                 
33 Tamże, s. 64. 
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 Łańcuch nr 3 może być przykładem sytuacji, kiedy człowiek wykorzystuje np. książkę do 

nauki obsługi danego komputera, czy też oprogramowania.  

 Łańcuch nr 4 prezentuje sytuacje tzw. samoobsługi, gdy np.   uczeń wykorzystuje książkę 

do zdobywania informacji. Przykładem tego łańcucha może być również uczeń, który 

wykorzystuje komputer do pracy podczas zajęć. 

 Pojęcie łańcucha działania jest przydatne w prakseologicznej identyfikacji różnych sytuacji 

systemowych (złożonych i elementarnych) i relacjach wzajemnych między łańcuchami 

działania. Natomiast w praktyce nauczania i treningu można spotkać wszystkie cztery 

wymienione rodzaje łańcuchów działania. Połączone relacjami (sprzężeniami zwrotnymi 

zazwyczaj) tworzą całe zespoły łańcuchów działania, które konstytuują zaś złożone systemy 

działania. 

 Nadsystem spełniający funkcje sterowniczo-regulacyjne tworzą np. następujące pary 

(podmiot i pośrednik łącznie to organizator): nauczyciel-uczeń, trener-zawodnik, programista-

komputer, uczeń-książka, lekarz-pacjent, kierownik-pracownik. Z tej racji nadsystem 

nauczyciel-uczeń (względnie trener-zawodnik) można przedstawić i analizować jako proces 

regulacji bazujący na sprzężeniach zwrotnych (rys. 8). Podsystemami tego nadsystemu jest 

więc nadawca informacji (nauczyciel, trener), odbiorcą informacji (uczeń, zawodnik) oraz 

kanał łączności za pomocą którego przekazywane są wzajemnie komunikaty. Tym samym 

nauczyciel i uczeń podlegają wpływom otoczenia, a także sami wpływają na to otoczenie i je 

zmieniają. 

Rys. 8 Model nadsystemu nauczyciel-uczeń  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Zasadnicze procesy zachodzące w nadsystemie nauczyciel-uczeń można ująć w formę 

następującego algorytmu. Nauczyciel rozpoczynają realizacje procesu sterowania, przekazuje  
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uczniowi na pierwszym etapie kształcenia określone dyrektywy oparte na celach, jakie chcą 

osiągnąć,  metodach i środkach realizacji. W trakcie poszczególnych lekcji uczeń zdobywa 

wiedzę i wykonuje zadania przewidziane w programie nauczania (treningu), który definiuje 

zadany poziom wyszkolenia, metody i środki treningowe, testy kontrolno-pomiarowe . 

Jednocześnie w trakcie realizacji programu nauczyciel dokonuje pomiaru „jakości” tych 

czynności (lub co najmniej obserwacji). Z przeprowadzonego pomiaru wynikają oceny 

poziomu wyszkolenia (wytrenowania), które stanowią informacje użyteczne  w cały procesie 

uczenia (treningu). Podczas nauczania (treningu) często przeprowadza się robocze pomiary 

sprawności za pomocą różnych testów (prób), których wyniki porównywane są np. z wynikami 

innych uczniów (zawodników) reprezentujących wyższy poziom wykształcenia lub też z 

wynikami wzorcowymi (założonymi z góry)34.  

 Zasadnicza prawidłowość dotycząca sterowania wyraża się w stwierdzeniu, że wszelki 

przepływ energomaterii i informacji odbywa się w kierunku od wyższego potencjału do 

niższego. Zatem nauczyciel musi posiadać wyższy poziom charakteru niż jego uczniowie. 

Może się on objawiać np. w zasobie informacji i umiejętności dydaktycznych, albo w dostępie 

do dużych zasobów zasilania (bogactwo), a może to być również wyższość moralna. W 

zależności od metody ustroju życia zbiorowego (cywilizacji) wyższy potencjał jest różnie 

definiowany.  

 W przypadku braku efektów kształcenia (treningu) zgodnie z zasada zupełności należy 

rozpatrywać cztery przyczyny niepowodzenia: 

1. nie taki program nauczania (treningu), 

2. nie taki zawodnik (brak predyspozycji), 

3. nie takie wyniki pomiaru (obarczone błędem), 

4. nie ten trener (brak kompetencji).  

 W odpowiednim doborze poszczególnych ogniw wskazanego sprzężenia zwrotnego, 

doniosły wkład ma cybernetyka społeczna. Pozwala ona definiować parametry zarówno 

intelektualne jak i energetyczne i w konsekwencji dopierać właściwe metody oddziaływania i 

pomiaru oddziaływania. O ile jednak w sporcie cel treningu zdaje się być jasny i oczywisty 

(wygrana podczas zawodów), to w kształceniu na każdym poziomie już nie do końca precyzuje 

się cel sterowania. Podstawowe pytania jakie pojawiają się w trakcie tworzenia programów 

kształcenia dotyczą tego, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinien 

osiągnąć uczeń w wyniku procesu edukacji. I tutaj ścierają się różne interesy w zależności od 

                                                 
34 Por. R. Kozioł,  W. R. Dąbrowski, Cybernetyka dla słuchaczy Akademii Wychowania fizycznego, Kraków 2002, 

s. 79. 
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środowisk, które reprezentują poszczególni członkowie zespołów piszących programy. Kolejno 

nasuwa się pytanie, czy nauka dostarcza narzędzi do obiektywizacji takich programów i 

pozwalających pomóc zespołom przy ich tworzeniu?  Zdaje się, że opracowany tekst świadczy 

o pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Jednakże potrzeba szerszego rozpowszechnienia 

dorobku nowoczesnych nauk i chęci ich stosowania w modelowaniu i optymalizacji edukacji. 

 Odpowiedzią na potrzeby edukacji w czasach rewolucji informacyjnej jest niewątpliwie 

skupienie się na algorytmizacji nauczania. Takie podejście wynika z zalewu informacyjnego, 

któremu podlega obecnie każdy człowiek. Chodzi zatem w większym stopniu o wskazywanie 

metod jakościowego analizowania i wykorzystywania informacji niż samo przekazywanie 

(podawanie) informacji.  Nauczyciel i uczeń (trener-zawodnik) muszą być świadomi 

mechanizmów jakim podlega komunikacja i sterować procesami w celu osiągania sukcesu. Nie 

ma bowiem sukcesu bez wysiłku, czy to energetycznego czy informacyjnego. Sukces osiągają 

ludzie pracowici, a to dlatego, że zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, to bałagan robi się 

sam, a porządek wymaga wydatkowania energii! 

Wnioski 

 W tekście wykazano doniosłość poznawczą (teoretyczna) i prakseologiczną (praktyczną) 

wiedzy z zakresu cybernetyki w tym psychocybernetyki, socjocybernetyki i teorii informacji, 

dla innych terenów wiedzy, zwłaszcza komunikacji i optymalizacji procesów nauczania 

(treningu). Wniosek prakseologiczny, który wynika z tekstu jest następujący: podstawą 

usprawniania w społeczeństwie informacyjnym (opartym na wiedzy) relacji nauczyciel-uczeń 

(trener-zawodnik) powinien być dorobek nowoczesnych nauk. Jednakże powstaje pytanie o 

jakie nauki chodzi? Odpowiedź jest prosta, bowiem warunki rewolucji informacyjnej 

wymagają kompleksowego (zintegrowanego) poznania rzeczywistości. Do takich celów 

powołana zostało ponad siedemdziesiąt lat temu cybernetyka. Wkład w jej rozwój naukowców 

z Polski jej wielce doniosły i użyteczny.  

 Unikając jeszcze niedopowiedzeń i nieuzasadnionej krytyki, należy zaznaczyć, iż 

cybernetyka nie neguje pracy i dorobku specjalistów z wąskich monodyscyplin.  Chodzi 

bowiem o to, aby odkrycia kodować w języku zrozumiałym dla szerszego grona odbiorców. 

Ponadto zastosowanie wskazanego warsztatu badawczego może okazać się aparatem 

pojęciowym umożliwiającym szerszy i kumulujący dyskurs obejmujący rozmaite obszary 

wiedzy i różne punkty widzenia. 

 Na koniec wypada podkreślić, że ignorowanie wyzwań, które wytacza przed 

społeczeństwami rewolucja informacyjna, będzie w konsekwencji prowadziło asymptotycznie 

do nastrojów niezadowolenia i nieuniknionego buntu (bowiem istnieją granice manipulacji). 
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Truizmem jest zatem stwierdzenie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Toteż zapobiegajmy i 

inspirujmy ludzi do osiągania sukcesu! W ten wielce ideowy cel zdaje się wpisywać 

konkludowanie  również ten tekst. 
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