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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES WYCHOWANIA

Największe trudności nasuwa wbrew pozorom wyodrębnienie, a raczej
jasne rozróżnienie przedmiotu działalności wychowawczej. Istotą działającą jest
nie tylko osoba wychowująca kogoś, lecz także osoba przez kogoś
wychowywana.

W

procesie

wychowania

zachodzi

swoista

interakcja

wychowawca z wychowankiem. Nie można jej sprowadzać do uproszczonego
modelu nadawania i odbierania sygnałów, które mają charakter bądź to
bezpośrednich wzorców postępowania, bądź też werbalnych jego dyrektyw
w postaci norm, zaleceń, nakazów ocen.
Przedmiotem każdego oddziaływania wychowawczego jest określona
(jedna lub więcej) czynność psychiczna odzwierciedlająca się w jego
zachowaniu.
Wychowawca przeważnie pragnie zmienić nie tylko zewnętrznie
wychowanka lecz również jego strukturę psychiczną, system składających się na
nią czynności. Jednakże dostępną obserwacją wychowawcy jest przede
wszystkim zachowanie się osoby wychowywanej i na jego podstawie wnioskuje
on o głębszych przeobrażeniach psychicznych jakie ewentualnie można
przypisywać

jego

zabiegom

wychowawczym.

Związek

psychologii

z pedagogiką przejawia się w różnorodnych przejawach i pokrewieństwie
problematyki, zaspokojeniu podobnych potrzeb poznawczych i praktycznych;
zbieżności celów i zadań; częstej tożsamości adresata, współpracy badawczej
i autorskiej, powiązaniach instytucjonalno – organizacyjnych. Związek ten
zaznaczał się – jeśli chodzi o historię – z niejednakowym nasileniem
w różnorodnych zakresach, ewidentny jednak był zawsze.
Sam proces nauczania i wychowania z natury swej ma charakter
społeczny.
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Pojęcie wychowania i analiza procesu wychowawczego
Psychologia społeczna zajmuje się

głównie tymi zagadnieniami

psychicznymi, które dotyczą człowieka jako człowieka grup społecznych, bada
zachowanie się człowieka pod wpływem grupy oraz rozmaite formy kontaktów
społecznych nawiązywanych między ludźmi i prowadzących do wspólnego
zespołowego działania, ponadto do jej zakresu należą takie zagadnienia jak:
psychologia różnych grup społecznych począwszy od tzw. małych grup np. klas
szkolnych aż do większych zbiorowisk jak określona klasa czy warstwa
społeczna.
Pojęcie wychowania
- jako oddziaływanie środowiska społeczno – kulturalnego
Wychowanie może być rozważane w wieloraki sposób.
Oddziaływanie wychowawcze zmierza do wywołania w psychice ludzkiej
względnie trwałych zmian ukierunkowanych progresywnie tj. przyczyniających
się do indywidualnego i społecznego rozwoju jednostki tak by przebiegał
zgodnie z określonymi celami wychowania. Zależnie od rodzaju wychowania,
oddziaływania te mają charakter mniej lub bardziej intencjonalny, świadomy,
planowy, zorganizowany. Wychowanie można ujmować także pod kątem jego
roli w całokształcie aktywności psychicznej człowieka oraz uważać je za
szczególną sferę działalności ludzkiej. Stanowi ono specjalny społeczny
mechanizm regulacji zachowania mający społeczny charakter i źródło. Dlatego
w psychologii wychowawczej poświęca się wiele miejsca zarówno problemom
psychologicznej struktury tej działalności, jak też rozmaitym sposobom
oddziaływań wychowawczych takim jak: modelowanie zachowań wychowanka,
wzmacnianiu ich za pomocą nagród i kar, pełnienia przez niego ról społecznych,
stawianie zadań i wymagań itp. Istotna w tym dziale jest również analiza
środków wychowawczych tak naturalnych np. rodziny, grupy rówieśniczej jak
też instytucjonalnych np. żłobek, przedszkole, szkoła, zakład wychowawczy.
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Każdy człowiek żyje w otaczającym go środowisku i poddany jest jego
różnorodnym wpływom. Psychologię wychowawczą interesuje środowisko
głównie jako podłoże procesów wychowawczych. Pojęcie „wychowanie”
używamy tu w znaczeniu szerszym, jako oddziaływanie i niezamierzonych
czynników na kształtowanie się osobowości człowieka. Środowisko oddziałuje
na człowieka całościowo. Można jednak wyodrębnić różne warstwy dokonując
typologii środowiska według jego składników. Tradycyjnie w pedagogice
i socjologii wyodrębnia się środowisko kulturalne i społeczne.
Środowisko kulturalne

rozwija

się

na

podłożu

określonych

uwarunkowań biologicznych. Na przykład: warunki klimatyczne wpływają na
sposób uprawy ziemi, polowanie, budowanie domów, tryb życia, odżywianie
się. Od zarania ludzkości człowiek wytwarzał różnorodne dobra kulturowe. Są
one przekazywane z pokolenia na pokolenie w postaci kultury materialnej,
a także duchowej. Jednostka już od wczesnego dzieciństwa poznaje normy
i zasady zachowania obowiązującej w danym kręgu kultury, przyswaja także
doświadczenie poprzednich pokoleń zdobywając wiedzę i poznając różnorodne
wytwory kulturowe.
Środowisko społeczne tworzone jest przez ludzi, stąd też każdy człowiek
żyje w określonym środowisku społecznym. Środowisko to oddziaływuje na
jednostkę od pierwszych chwil po jej narodzeniu. W miarę dorastania
wchodzimy w coraz bardziej skomplikowane interakcje z innymi ludźmi. Dzięki
ludziom poznajemy obowiązujące w danej grupie wzory postępowania i uczymy
się takich zachowań, jakich oczekują od nas inni ludzie ze względu na rodzaj
interakcji, w której wchodzimy i rodzaj ról, które mamy pełnić. Wyodrębnione
czynniki środowiska człowieka nigdy nie mogą być rozpatrywane w izolacji
jeden od drugiego. Są one w sposób nierozerwalny połączone i wszystkie mogą
być rozpatrywane jako elementy środowiska wychowawczego.
- jako kierowanie rozwojem osobowości
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Warunkiem dokonania się jakiejkolwiek zmiany w osobowości jednostki jest jej
aktywność. Mówiąc o aktywności wychowanka mamy na myśli zarówno
działania zewnętrzne, otwarte, jak i wszelkie formy działania wewnętrznego,
a więc przeżycia. W toku działania wychowawcy można wyróżnić następujące
czynności składające się na wdrażanie wychowanków do konstruktywnego
działania:
- wychowawca ustala w oparciu o jakie motywy wychowanków będzie
dokonywał zabiegów wdrażania ich do określonej aktywności, a więc na
podłożu jakich motywów wywoływał będzie przeżycia problemu ;
- wychowawca dąży do rozbudzenia lub też wzmocnienia tych motywów
przez uatrakcyjnienie zawartych w nich celów;
- wychowawca dąży do wywołania w wychowankach przeżycia problemu
przez udaremnienie zaspokojenia danych motywów lub pobudzenie
nowych motywacji;
- wychowawca

orientuje

wychowanka,

jakiego

rodzaju

aktywność

powinien podjąć, aby rozwiązać z powodzeniem własne problemy;
- wychowawca stosuje różne środki wzmacniania i zachęty w celu
skłonienia wychowanka do podjęcia zalecanej aktywności.
Moment, w którym wychowawca zdołał wdrożyć wychowanków do
konstruktywnej aktywności otwiera zasadniczy etap procesu wychowania. Jest
nim systematyczne podtrzymywanie pożądanych form działania, wzmacnianie
ich oraz podnoszenie na coraz wyższy poziom. Rozwijanie i utrwalanie
dyspozycji do aktywności polega z jednej strony na kształtowaniu motywów
działania oraz ugruntowaniu określonych cech charakteru, z drugiej zaś na
rozwijaniu tych motywów, a więc na uruchomieniu coraz wyższych
mechanizmów.
Analiza procesu wychowawczego, rola wzmocnień-kary i nagrody
W wielu konkretnych sytuacjach różnego rodzaju wzmocnienia zachowań
dziecka pełnią użyteczną rolę w procesie wychowania. Przekazywane sygnały
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wychowawcze mają w tym przypadku inny charakter: są to zadania
i wymagania stawiane przez rodziców i nauczycieli w postaci nakazów,
zakazów, poleceń, instrukcji, czy też celu, jaki dziecko powinno osiągnąć
realizując określone zadania. U podłoża wykonania takich zadań i wymagań
tkwią procesy uczenia się i utrwalania zachowań zalecanych i pożądanych,
zachowania te zaś wychowawcy wzmacniają za pomocą nagród i kar. Mówiąc
o czynnościach nagradzania lub karania w wychowaniu mamy na myśli takie
działania wychowawcy, które polegają na określonych pozytywnych lub
negatywnych konsekwencji w następstwie zachowań wychowanka, przy czym
ten ostatni jest w pełni świadomy, że są one rezultatem działań wychowawcy.
Rola nagradzania wychowawczego polega na zaspakajaniu określonych
motywacji wychowania w następstwie przejawiania przez niego pożądanych
i konstruktywnych form aktywności. W ten sposób zostaje on skłoniony do
powracania do pewnych zachowań, jak również może być zachęcony do
zachowań

dotychczas

nieprzejawianych.

Dziecko

dostatecznie

często

nagradzane nabiera poczucia integracji i bezpieczeństwa, jak również wiary
w swoje możliwości, co budzi chęć dalszych konstruktywnych wysiłków.
Z drugiej jednak strony nadmierna ilość łatwo osiągalnych nagród wywołuje
stopniowo demobilizację. Jest to dlatego, że siła oddziaływania pewnych stałych
wzmocnień maleje z upływem czasu. Wynika stąd konieczność urozmaiconego
nagradzania oraz nieustannego podnoszenia wymagań w stosunku do
wychowanka.
Nagradzanie wychowawcze musi być zindywidualizowane, wiadomo
bowiem, że te same następstwa mają dla jednych wychowanków wartość
dodatnią, a dla innych ujemną lub są zgoła bez wartości np. wykluczenie z zajęć
może być dla jednego dziecka najsroższą karą, inne zaś może je przyjąć, jako
udzielenie mu cennej swobody. Nagradzanie wychowawcze może być różne
w swej formie. Może ono mianowicie polegać na oficjalnym wyrażaniu
aprobaty i wyróżnieniu wychowanka, na przydzielaniu mu określonej funkcji
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lub roli, na przyznaniu dodatkowych przywilejów, wręczaniu prezentów,
przyznawaniu godności honorowych lub wyróżnień symbolicznych.
Realizacja procesu wychowania nie może się obyć także bez działań,
które zmuszają do wprowadzenia wychowanka w stan napięcia spowodowany
udaremnieniem jakichś jego motywów lub niespełnieniem jego oczekiwań.
Funkcje wszystkich tego rodzaju zabiegów polegają na zwalczaniu zachowań
destruktywnych,
w przyszłości,

obniżaniu
a tym

samym

prawdopodobieństwa
tłumieniu

występowania

niepożądanych

ich

wychowawczo

dyspozycji psychicznych wychowanka. Karanie wychowawcze spełnia istotne
funkcje orientacyjne i pozwala wychowankowi ustalić, co dobre, a co złe oraz
jakie wymagania stawia wychowawca. Jest wiele różnych form karania
i nagradzania, których właściwy dobór należy do wychowawcy. Ich listę otwiera
oficjalna dezaprobata wyrażana w postaci ostrzeżenia lub nagany, następnie
pozbawienie swobody, przywilejów, funkcji posiadanych godności, zakaz
używania pewnych przedmiotów, pozbawienie prawa udziału w życiu gromady.
Karanie wychowawcze nie powinno nigdy dyskryminować i poniżać
godności wychowanków; samo ustalenie wymiaru kary nie może mieć miejsca
w stanie uniesienia wychowawcy, gdyż grozi to niebezpieczeństwem złamania
zasad sprawiedliwości, te zaś zawsze muszą być w karaniu przestrzegane. Kara
powinna zasadniczo następować bezpośrednio po wykroczeniu. Podstawowe
znaczenie ma także zasada ścisłego związku, jaki powinien zachodzić między
sposobem ukarania, a popełnionym wykroczeniem. Najbardziej pożądane jest
przy tym, aby kara dawała dziecku możliwości rekompensaty wyrządzonego
zła, przy czym poniesiona kara wymazuje winę, do której nikomu nie wolno już
wracać.
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