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Wprowadzenie 

 

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreƑla siŗ, ƭe kultura zachodnia staĠa siŗ kulturň rodziny 

atomowej, a wiŗc takiej, kt·rej funkcjonowanie opiera siŗ na dw·ch pokoleniach ð rodzic·w i dzieci, z 

wyĠňczeniem pokolenia dziadk·w.  

Zanik rodziny wielopokoleniowej jest objawem negatywnych przemian, m.in. w sferze moralnoƑci, 

charakteryzujňcych siŗ nastŗpujňcymi cechami: zmianami w hierarchii wartoƑci (zanik dawnych, 

tradycyjnych wartoƑci i tworzenie siŗ nowych), sekularyzacjň moralnoƑci (odchodzeniem od modelu 

moralnoƑci chrzeƑcijażskiej), indywidualizacjň moralnoƑci (promocjňa nieograniczonej autonomii 

czĠowieka), reorientacjň wartoƑci moralnych (za: Mariażski, 2001, s. 27). 

Prawdopodobnie w opinii wielu os·b rodzina atomowa ma okreƑlone plusy: mĠodzi sň czŗsto 

niezaleƭni od swoich rodzic·w (m.in. finansowo), pewne negatywne wpĠywy starszego pokolenia sň 

ograniczone (np. dotyczňce relacji maĠƭonkowie-teƑciowie). Niemniej jednak minus·w jest zdecydowanie 

wiŗcej. Przede wszystkim starszy czĠowiek ma niezaspokojonň podstawowň potrzebŗ ð bezpieczeżstwa. 

Obawia siŗ braku pomocy w sytuacji choroby, samotnoƑci i Ƒmierci. Z kolei wnuki w rodzinie atomowej sň 

pozbawione regularnego, ciepĠego kontaktu z dziadkami.  

CzĠowiek jako istota spoĠeczna sw·j najtrudniejszy czas ð choroby i umierania - chce spŗdziĻ z 

nabliƭszymi osobami. Jako bardzo istotne jawi siŗ wiŗc zagadnienie wychowania do okazywania szacunku 

osobie starszej w rodzinie, tak, by zapewniĻ jej naleƭytň opiekŗ oraz godnň staroƑĻ (Kozubek, 2013; 

W·jtowicz, 2007). ăPodstawowymi potrzebami kaƭdego czĠowieka ð po fizjologicznych ð sň potrzeby: 

bezpieczeżstwa, przynaleƭnoƑci, wĠasnej godnoƑci itd. (w zaleƭnoƑci od tego, jakň przyjmiemy koncepcjŗ 

czĠowieka). Zapewnienie ich ð zar·wno u dziecka, jak i czĠowieka dorosĠego, a takƭe starego ð dokonuje 

siŗ przede wszystkim przez przyjaƭż, kt·ra objawia siŗ przez kontakt, zainteresowanie, wysĠuchanie i 

wszelkiego rodzaju pomoc, a takƭe przez szacunek, docenienie, okazanie wdziŗcznoƑció (cyt. za: 

Krzysteczko, 2000, s. 355). 

Szacunek definiowany jest jako powaƭanie, poszanowanie, czeƑĻ, uznanie (Szymczak, 1981, s. 

389). Jak wychowaĻ dziecko do okazywania takiej postawy osobom starszym w rodzinie? W celu 

odpowiedzi na to pytanie w niniejszym opracowaniu wykorzystano teoriŗ uczenia siŗ. Zgodnie z tň teoriň, 

jeƑli rodzice chcň, aby ich dzieci okazywaĠy szacunek osobom starszym, muszň je najpierw tego nauczyĻ 

(Juroszek, 2013, s. 189; Juroszek, 2014, s. 103).  
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1. Wybrane aspekty proces·w uczenia siŗ a okazywanie szacunku osobie starszej w 

rodzinie 

 

W literaturze przedmiotu uczenie siŗ rozpatrywane jest jako proces, kt·ry prowadzi do wzglŗdnie 

trwaĠej zmiany realnego zachowania lub jego potencjaĠu i opiera siŗ na doƑwiadczeniu (Gerrig, Zimbardo, 

2006, s. 168). ăUczenie siŗ ludzi polega na zmianach w naturze i zachowaniu istot ludzkichó (cyt. za: 

Thorndike, 1990, s. 32).  

Biorňc pod uwagŗ fakt, ƭe uczenie siŗ jest powiňzane z doƑwiadczeniem, warto zbadaĻ zwiňzek 

miŗdzy uczestnictwem dziecka w opiece na starszň osobň (najczŗƑciej babciň, dziadkiem) a jego p·ƫniejszň 

postawň szacunku w stosunku do wĠasnych rodzic·w. Zgodnie z teoriň proces·w uczenia siŗ mĠodsze 

pokolenie w·wczas okazuje szacunek osobom starszym, gdy na wczeƑniejszych etapach rozwoju 

(dzieciżstwo, adelescencja, poczňtki wczesnej dorosĠoƑci) miaĠo moƭliwoƑĻ nauczyĻ siŗ, na czym taka 

postawa polega. Oznacza to, ƭe wychowawcy - gĠ·wnie rodzice - majň za zadanie nauczyĻ dziecko 

(r·wnieƭ wĠasnym przykĠadem) pomagania osobom starszym. W tym miejscu warto przytoczyĻ sĠowa 

Alberta Bandury i Richarda Waltersa ăTak wiŗc charakter rodzicielskich modeli kulturowych wywiera 

doniosĠy wpĠyw na proces socjalizacjió (cyt. za: Bandura, Walters, 1990, s. 41). Rodzina odgrywa doniosĠň 

rolŗ w ksztaĠtowaniu odpowiednich postaw u dziecka, w tym r·wnieƭ postawy szacunku dla osoby 

starszej.  

 

a) Warunkowanie: klasyczne i sprawcze 

Warunkowanie klasyczne kojarzone jest z nazwiskiem wielkiego fizjologa Iwana PawĠowa, kt·ry 

poddaĠ warunkowaniu psy. PawĠow w warunkach eksperymentalnych dowi·dĠ, ƭe uczenie siŗ jest 

rezultatem skojarzenia dw·ch bodƫc·w, podstawň tego procesu sň reakcje odruchowe.  

Warunkowanie klasyczne jest odpowiedzialne za powstawanie pewnych emocji i preferencji. Do 

takich emocji naleƭy np. strach lub odraza. Uwarunkowany strach pojawia siŗ w wyniku skojarzenia 

bodƫca obojŗtnego z czymƑ, co w naturalny spos·b wzbudza tŗ emocjŗ (Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 177). 

PrzykĠadowo osoba, kt·ra sĠuchajňc okreƑlonej muzyki w samochodzie r·wnoczeƑnie doƑwiadczyĠa 

wypadku samochodowego (a wypadkom zazwyczaj towarzyszy przeraƭenie), moƭe p·ƫniej odczuwaĻ 

strach na sam dƫwiŗk danej muzyki.  

StaroƑĻ i choroba to pojŗcia, kt·re w kategoriach estetycznych sň prawdopodobnie przez czŗƑĻ 

ludzi postrzegane z odrazň. Schorowana osoba w podeszĠym wieku moƭe postronnemu obserwatorowi 

wydawaĻ siŗ nieestetyczna, w szczeg·lnoƑci, gdy znajduje siŗ w sytuacji skrajnej - Ƒlinienia siŗ, wymiot·w, 

biegunki. CzĠowiek, kt·ry ƭyje w enklawie rodzinnej pozbawionej stycznoƑci z osobň starszň, gdy nagle 

zobaczy jň w stanie ciŗƭkiej choroby (np. podczas odwiedzin w szpitalu), zostanie prawdopodobnie 

uwarunkowany strachem, odrazň. Tym samym staroƑĻ zostaje skojarzona z obrzydzeniem i silnym 

strachem. Takie reakcje sň bardzo odporne na wygaszanie. Jak piszň Richard Gerrig i Philip Zimbardo ăTo 

jest wstrŗtneó albo ăTo jest niebezpieczneó ð wygrywa z wiedzň, ƭe bodziec ten w rzeczywistoƑci jest w 

porzňdku. Poniewaƭ reakcje uwarunkowane klasycznie nie sň wytworem Ƒwiadomego myƑlenia, trudno teƭ 
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wyeliminowaĻ je za pomocň Ƒwiadomego rozumowania!ó (cyt. za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 176-177). W 

dzisiejszym spoĠeczeżstwie ludzie starzy i schorowani czŗsto sň alienowani z rodzin. Z tego wzglŗdu 

dziecko nie ma moƭliwoƑci oswojenia siŗ ze staroƑciň i chorobň.  

Inaczej jest w przypadku jednostki, kt·ra ma staĠy kontakt z osobň starszň w rodzinie i uczestniczy 

w czynnoƑciach opiekużczych. W·wczas dziecko w naturalny spos·b uczy siŗ towarzyszyĻ osobie 

umierajňcej w rodzinie. JeƑli pomoc ta ma regularny charakter, dziecko stopniowo oswajane jest z ze 

zmianami wywoĠanymi chorobň, co zapobiega powstawaniu negatywnych skojarzeż z niň zwiňzanych. 

Okazuje siŗ wiŗc, ƭe w procesie wychowania do wartoƑci ð w tym przypadku wychowania do szacunku dla 

osoby starszej ð istotnň rolŗ odgrywa mechanizm warunkowania instrumentalnego. Naleƭy tak 

wychowywaĻ dziecko, by nie dopuƑciĻ do powstawania negatywnych skojarzeż ze staroƑciň i chorobň. To, 

co na masowň skalŗ dzieje siŗ w dzisiejszych czasach ð alienacja osoby schorowanej (kt·ra najczŗƑciej 

umiera w szpitalu) - czŗsto jest tego przyczynň.  

W literaturze przedmiotu podkreƑla siŗ, ƭe Ƒrodowisko wywiera ogromy wpĠyw na zachowanie 

jednostki. Zagadnienie proces·w uczenia siŗ jest mocno osadzone w koncepcji behawioralnej. Juƭ pod 

koniec XIX wieku badacz eksperymentalny, Edward Thorndike, za podstawŗ proces·w uczenia siŗ przejňĠ 

skojarzenie wraƭenia z bodƫcem do dziaĠania (Thorndike 1990, s. 11). R·wnieƭ John Watson i Burrhus 

Skinner ð czoĠowi przedstawiciele behawioryzmu ð podkreƑlali znaczenie sytuacyjnych uwarunkoważ 

zachowania czĠowieka (i innych naczelnych).  

Thorndike stwierdziĠ, ƭe reakcje, kt·re w nastŗpstwie przynoszň zadowolenie, ulegajň 

wzmocnieniu, z kolei reakcje wywoĠujňce niezadowolenie lub przykroƑĻ, sĠabnň (tamƭe, s. 15). 

Warunkowanie sprawcze wykorzystuje wiŗc mechanizm uczenia siŗ konsekwencji zachoważ. ăTŗ relacjŗ 

miŗdzy zachowaniem a jego konsekwencjami Thorndike nazwaĠ prawem efektu (law of effect): 

wystňpienie w przyszĠoƑci reakcji, po kt·rej nastŗpujň satysfakcjonujňce konsekwencje, staje siŗ bardziej 

prawdopodobne, zaƑ reakcji, po kt·rej nastŗpujň niezadowalajňce konsekwencje, mniej prawdopodobneó 

(cyt. za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 180). 

Zgodnie z teoriň uczenia siŗ prawdopodobieżstwo, ƭe dziecko przejawi dziaĠania opiekużcze 

wobec swoich dziadk·w, moƭna zwiŗkszyĻ manipulujňc wpĠywem Ƒrodowiska na te zachowania. Gdy 

dziecko dostrzega, ƭe jego postawa pomocy i szacunku w stosunku do os·b starszych spotyka siŗ z 

aprobatň rodzic·w, taka postawa bŗdzie siŗ utrwalaĻ. ăWarunkowanie sprawcze modyfikuje zatem 

prawdopodobieżstwo r·ƭnych typ·w zachowania sprawczego, w zaleƭnoƑci od ich konsekwencji w danym 

Ƒrodowiskuó (za: tamƭe, s. 181). 

 Warunkowanie sprawcze zakĠada istnienie wzmocnienia, kt·rym jest podanie czynnika 

wzmacniajňcego po wykonaniu reakcji (Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 181). W nawiňzaniu do tematu 

niniejszego opracowania warto podkreƑliĻ, ƭe czynnikiem wzmacniajňcym sň wszystkie te bodƫce, kt·re 

zwiŗkszajň prawdopodobieżstwo wystňpienia zachoważ nacechowanych szacunkiem. ăWzmacnianie jest 

skutecznym Ƒrodkiem regulowania juƭ wyuczonych zachoważ, lecz jest maĠo efektywne jeƭeli chodzi o 

wytwarzanie nowych zachoważ. W rzeczywistoƑci, w warunkach naturalnych ludzie rzadko uczň siŗ 

zachoważ, kt·rych wczeƑniej nie widzieli u innychó (cyt. za: Bandura, 2007, s. 37). W tym miejscu warto 
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podkreƑliĻ, ƭe dziecko, kt·re nie widziaĠo swoich rodzic·w (i ƭadnych innych os·b tzw. znaczňcych) w roli 

os·b pomagajňcych starszym czĠonkom rodziny, prawdopodobnie w przyszĠoƑci r·wnieƭ nie podejmie 

takich zachoważ.  

Naleƭy przywoĠaĻ rozr·ƭnienie miŗdzy wzmocnieniem pozytywnym i negatywnym. W odniesieniu 

do kwestii analizowanych w niniejszym opracowaniu czynnikami pozytywnie wzmacniajňcymi opiekużcze 

zachowania dziecka bŗdň dziaĠania subiektywnie postrzegane przez dziecko jako pozytywne (apetytywne). 

PochwaĠa rodzica, docenienie dziecka, moƭe mieĻ taki wĠaƑnie charakter. Docelowo warto stosowaĻ takie 

wzmocnienia, kt·re zwiŗkszajň wewnňtrzsterownoƑĻ dziaĠaż dziecka. W przypadku nagrody materialnej, 

na dodatek regularnie przydzielanej, dziecko moƭe podejmowaĻ zachowania opiekużcze ze wzglŗdu na 

nagrodŗ.  

Z kolei wzmocnienie negatywne r·wnieƭ zwiŗksza prawdopodobieżstwo okreƑlonego 

zachowania, jednak wykorzystuje mechanizm dziaĠania bodƫca awersyjnego. ăKiedy po jakimƑ zachowaniu 

usuniŗty zostaje bodziec awersyjny, to zdarzenie takie zwane jest wzmocnieniem negatywnym (negative 

reinforcement)ó (cyt. za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 181). 

Warunkowanie sprawcze, opr·cz wzmocnież, wykorzystuje mechanizm karania. Wzmocnienia 

(zar·wno pozytywne, jak i negatywne) zwiŗkszajň, a karanie (zar·wno pozytywne, jak i negatywne) 

zmniejsza prawdopodobieżstwo zachoważ (tamƭe, s. 182). Rodzic karzňcy swoje dziecko ð np. za brak 

okazania dziadkom szacunku - podaje czynnik karzňcy po takim zachowaniu. Karanie ð podobnie jak 

wzmacnianie - moƭe mieĻ charakter pozytywny i negatywny. Karanie pozytywne polega na podaniu 

bodƫca awersyjnego po wystňpieniu niepoƭňdanego zachowania. Czŗstym takim przykĠadem jest ăp·jƑcie 

do kňtaó. Karanie negatywne ma miejsce wtedy, gdy po niepoƭňdanym zachowaniu zostanie usuniŗty 

bodziec apetytywny (np. dziecko nie dostaje podwieczorku za brak wywiňzania siŗ z obowiňzk·w).  

 

b) Modelowanie 

W ramach teorii uczenia podkreƑla siŗ, ƭe w celu uksztaĠtowania prawidĠowych zachoważ u 

dziecka powinno siŗ stosowaĻ wiŗcej zachŗt, nagr·d niƭ kar. ăBez pomocy pozytywnych zachŗt we 

wczesnych fazach nabywania umiejŗtnoƑci potencjalne zdolnoƑci pozostanň nierozwiniŗte. Co wiŗcej, 

jeƭeli zamiast pozytywnych zachŗt stosuje siŗ ð co czŗsto siŗ zdarza ð przymus i groƫby, bŗdzie to raczej 

wytwarzaĠo niechŗĻ niƭ ksztaĠtowaĠo nowe umiejŗtnoƑció (cyt. za: Bandura, 2007, s. 106). Oznacza to, ƭe 

wykorzystujňc w procesie wychowania mechanizm warunkowania sprawczego, nie moƭna abstrahowaĻ od 

doniosĠego znaczenia ƭyczliwej postawy rodzicielskiej. Rodzic nie powinien byĻ typem - uƭywajňc 

terminologii Marii Grzegorzewskiej - wychowawcy tzw. hamujňcego, a wiŗc stosujňcego gĠ·wnie przymus 

i sankcje. Przeciwieżstwem jest postawa wychowawcy tzw. wyzwalajňcego, czyli takiego, kt·ry 

oddziaĠywuje wychowawczo za pomocň ƭyczliwoƑci, miĠoƑci, sympatii ð nawet wtedy, gdy karze swoje 

dziecko (Grzegorzewska, 1947). Warto przytoczyĻ sĠowa Grzegorzewskiej odnoƑnie do takich 

wychowawc·w ăKochajň w og·le czĠowieka, interesujň siŗ jego losem, majň ƭyczliwoƑĻ dla ludzi i tŗ 

ƭyczliwoƑĻ wprowadzajň w czyn w swojej pracy (...). Moƭe wĠaƑnie dlatego tyle majň pogody w stosunku 

do dzieci, do ludzi, do pracy caĠej. W ich walce z trudnoƑciami r·ƭnymi, z przeszkodami w pracy wyrasta 
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jakaƑ siĠa i moc zwyciŗƭajňca i Ġamiňca opory. CaĠy ich stosunek do ludzi, do ƭycia, do pracy, do siebie 

samych wykazuje jakňƑ pogodŗ wewnŗtrznň, Ġad, harmoniŗ ð wszystko pogodniej widzň, jaƑniej czujň. 

JednoczeƑnie zdumiewa wprost poczucie odpowiedzialnoƑci, za to, co robiňó (Grzegorzewska, 1946, s. 

13).  

Nie ulega wňtpliwoƑci, ƭe jeƑli dziecko jest wychowywane przez rodzic·w charakteryzujňcych siŗ 

opisanň postawň, to sň oni dla niego idealnymi modelami postawy szacunku. Obserwujňc ich dziecko ma 

moƭliwoƑĻ nauczenia siŗ, jak taka postawa wyglňda.  

We wczesnym okresie ƭycia dziecka naƑladownictwo jest podstawowym Ƒrodkiem, za pomocň 

kt·rego rodzic wpĠywa na internalizacjŗ norm spoĠecznych dziecka. Internalizacja norm dotyczňcych 

okazywania szacunku osobie starszej to uznanie za wĠasne podstawowych, spoĠecznie akceptowanych 

zasad postŗpowania wobec os·b starszych. ăDzieci spontanicznie naƑladujň nie tylko to, co obserwowaĠy 

w zachowaniu modela, ale starajň siŗ upodobniĻ do niego w zasadach postŗpowania. Powtarzanie takich 

sytuacji z odpowiednim stosowaniem wzmocnież prowadzi do utrwalenia poƭňdanych form zachoważó 

(cyt. za: WĠodarski, 1987, s. 393). Proces ten pokazuje, jak waƭne jest aktywne uczenie siŗ przez dziecko 

postaw i wartoƑci, kt·rych rodzice nie musieli wpajaĻ mu bezpoƑrednio (Bandura, 2007, s. 234; Szymczyk, 

2013, s. 86).  

Znaczenie naƑladownictwa odgrywa wiŗc niebagatelnň rolŗ w uczeniu dziecka nowych zachoważ, 

w tym takƭe i tych, zwiňzanych z okazywaniem szacunku osobom starszym w rodzinie. U dziecka, kt·re 

widzi, ƭe rodzice opiekujň siŗ swoimi starszymi rodzicami i nie zostawiajň ich w potrzebie, dokonuje siŗ 

internalizacja normy spoĠecznej, zgodnie z kt·rň starszym rodzicem trzeba siŗ zaopiekowaĻ, nie moƭna 

zostawiĻ go samego. Moƭna wysunňĻ przypuszczenie, ƭe opisane dziecko w dorosĠoƑci, zanim podejmie 

najwaƭniejsze decyzje ƭyciowe (np. o wyjeƫdzie za granicŗ) wczeƑniej weƫmie pod uwagŗ sytuacjŗ 

psychospoĠecznň starzejňcych siŗ rodzic·w.  

ăObecnie nie ulega wňtpliwoƑci, ƭe wielu zachoważ ð zar·wno prospoĠecznych (udzielanie 

pomocy), jak i antyspoĠecznych (wyrzňdzanie krzywdy) ð uczymy siŗ przez obserwacjŗ modeli. Poniewaƭ 

jednak na Ƒwiecie istnieje wiele potencjalnych modeli, do rozstrzygniŗcia pozostaje pytanie: jakie zmienne 

decydujň o tym, kt·re modele najczŗƑciej wywierajň na nas wpĠywó (cyt. za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 

199). Jak siŗ okazuje, prawdopodobieżstwo podjŗcia przez dziecko postawy szacunku do os·b starszych (a 

w przyszĠoƑci rodzic·w) jest tym wiŗksze, im bardziej: 

- obserwator jest emocjonalnie zwiňzany z modelem; w praktyce objawia siŗ to m.in. sympatiň, 

miĠoƑciň, szacunkiem do modela; nie ulega wňtpliwoƑci, ƭe rodzic w spos·b naturalny predysponowany 

jest do podjŗcia roli modela; rodzic opiekujňcy siŗ swoimi starszymi rodzicami i okazujňcy im szacunek, 

rodzic kt·ry dodatkowo jest lubiany, pozytywnie oceniany przez dziecko, ma duƭy wpĠyw na podjŗcie 

przez dziecko podobnych zachoważ; proces naƑladowania rodzica podejmujňcego zachowania opiekużcze 

wobec starszych jest tym bardziej efektywny, w im wiŗkszym stopniu dziecko identyfikuje siŗ ze swoim 

rodzicem;  

- model jest nagradzany przez otoczenie za swoje zachowania; w odniesieniu do niniejszego 

opracowania warunek ten w praktyce moƭe byĻ czasem trudny do zrealizowania; wystarczy, ƭe matka, 
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kt·ra opiekuje siŗ swoimi starszymi rodzicami, jest z tego wzglŗdu upokarzana, wyƑmiewana przez mŗƭa; 

dziecko moƭe jň wtedy postrzegaĻ jako osobŗ naiwnň i nie podejmie zachoważ opiekużczych; 

maĠƭonkowie nawzajem dla siebie powinni byĻ wiec oparciem, jakiekolwiek powaƭne rozbieƭnoƑci miŗdzy 

maĠƭonkami mogň osĠabiĻ modelujňcň rolŗ osoby pomagajňcej; 

- naƑladowanie rodzica mieƑci siŗ w zakresie umiejŗtnoƑci dziecka; niekt·re zachowania rodzica 

mogň byĻ dla dziecka trudne, niemoƭliwe do realizacji, waƭne jest wiŗc to, aby dziecko miaĠo sposobnoƑĻ 

do naƑladowania takich zachoważ, kt·re leƭň w granicach jego moƭliwoƑci; 

- dziecko jest nagradzane za naƑladowanie modela; chwalenie dziecka za naƑladowanie 

pozytywnych zachoważ rodzica wobec starszych os·b w rodzinie, docenienie dziecka powoduje, ƭe 

wĠňcza ono dane zachowania w sw·j obraz Ja; innymi sĠowy, zachowania dziecka nacechowane 

szacunkiem i spotykajňce siŗ z pochwaĠň rodzic·w majň tendencje do powtarzania siŗ; 

- zachowanie rodzica jest widoczne i wyr·ƭniajňce siŗ ð istotne jest to, ƭeby opiekużczy rodzic 

wyr·ƭniaĠ siŗ spoƑr·d innych modeli (za: tamƭe, s. 199). 

W procesie modelowania dziecko - wykorzystujňc zdolnoƑĻ uczenia siŗ na podstawie obserwacji - 

przypatruje siŗ zachowaniom opiekużczym rodzica i naƑladuje je. Dziecko widzňc, jak rodzic opiekuje siŗ 

nim samym powtarza jego zachowania ð opiekujňc siŗ lalkň, misiem. Podobnie dziecko, jeƑli docelowo 

powinno siŗ nauczyĻ okazywania szacunku osobie starszej, to najpierw musi widzieĻ matkŗ (ojca) w roli 

modela cierpliwie opiekujňcego siŗ osobň starszň. Opieka dziecka nad osobň starszň jest wiŗc poprzedzona 

obserwacjň opiekuna w roli osoby pomagajňcej i okazujňcej szacunek. Rodzice prawdopodobnie nieraz 

oczekujň, ƭe skoro oni opiekujň siŗ swoim dzieckiem, to ono w przyszĠoƑci ăodpĠació im tym samym ð teƭ 

bŗdzie siŗ nimi zajmowaĻ. Niemniej jednak teoria uczenia siŗ, a dokĠadnie modelowania, przeczy takiemu 

sposobowi rozumowania. Dziecko w przyszĠoƑci zaopiekuje siŗ swoim rodzicem (czyli osobň starszň), jeƑli 

wczeƑniej bŗdzie miaĠo moƭliwoƑĻ obserwacji go w roli opiekuna wĠasnych, starzejňcych siŗ rodzic·w. A 

wiŗc dziecko powinno mieĻ moƭliwoƑĻ obserwacji rodzica w dw·ch rolach: osoby zajmujňcej siŗ 

dzieckiem, ale i osoby zajmujňcej siŗ osobň starszň (dziadkiem, babciň). Warto podkreƑliĻ, ƭe opieka nad 

dzieckiem r·ƭni siŗ jakoƑciowo od opieki nad osobň starszň. Z pewnoƑciň Ġatwiej jest podjňĻ dziaĠania 

opiekużcze wobec maĠego dziecka niƭ starszego, schorowanego czĠowieka.  

Trzeba w tym miejscu zaznaczyĻ, ƭe w ramach teorii modelowania prawie zawsze podejmowane 

jest zagadnienie zwiňzku pomiŗdzy oglňdaniem przemocy w telewizji a poziomem agresji u oglňdajňcego. 

Jednostki, kt·re w dzieciżstwie oglňdaĠy programy nacechowane przemocň, w dorosĠoƑci czŗƑciej 

podejmujň zachowania nacechowane agresjň. W literaturze przedmiotu podkreƑla siŗ, ƭe osoby 

obserwujňce przemoc, podlegajň zjawisku zmniejszenia wraƭliwoƑci, ich pobudzenie emocjonalne, czŗsto 

w naturalny spos·b bardzo wysokie w sytuacji pierwszych kontakt·w z przemocň widzianň na ekranie, 

stopniowo ulega redukcji (tamƭe, s. 199). W przyszĠoƑci warto poddaĻ empirycznej weryfikacji, na ile 

oglňdanie przemocy w telewizji przyczynia siŗ do zmniejszenia wraƭliwoƑci na cierpienie os·b starszych. 

Agresywne zachowania (nawyki) bŗdňce wynikiem czŗstego oglňdania telewizji mogň stanowiĻ podstawŗ 

negatywnych i agresywnych ustosunkoważ do otoczenia, przede wszystkim najbliƭszych os·b w rodzinie. 

W literaturze poƑwiŗconej zagadnieniu przemocy dobitnie podkreƑla siŗ, ƭe jednym z czynnik·w 
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wywoĠujňcych przemoc jest widoczna odrŗbnoƑĻ, sĠaboƑĻ ofiary. Osoba starsza, jako jednostka speĠniajňca 

opisany warunek, moƭe byĻ w szczeg·lny spos·b naraƭona na agresjŗ osoby czŗsto oglňdajňcej programy 

nasycone przemocň. W kontekƑcie poruszanych w niniejszym opracowaniu zagadnież warto podkreƑliĻ, ƭe 

oglňdajňc przemoc w telewizji dziecko naƑladuje zachowania agresywne modela, co moƭe mieĻ szczeg·lnie 

negatywne konsekwencje w relacji z osobň sĠabszň w rodzinie ð mĠodszym rodzeżstwem, schorowanň 

babciň czy teƭ dziadkiem. 

 

2.  OsobowoƑciowe determinanty uczenia siŗ a szacunek dla osoby starszej 

 

Poczňtkowe teorie uczenia siŗ, szczeg·lnie behawiorystyczne, zakĠadaĠy, ƭe wzmocnienia 

wpĠywajň na czŗstotliwoƑĻ zachoważ w spos·b automatyczny, bez udziaĠu ƑwiadomoƑci. Jednak rezultaty 

p·ƭniejszych eksperyment·w wskazaĠy na istotnň, poƑredniczňcň rolŗ ƑwiadomoƑci w uczeniu siŗ 

okreƑlonych zachoważ przy pomocy wzmocnież (Spielberger, DeNike, 1966).  

Ziemowit WĠodarski (1987, s. 83) wymienia nastŗpujňce podmiotowe determinanty uczenia siŗ: 

cechy rozwojowe uczňcej siŗ jednostki (bŗdňce rezultatem wieku chronologicznego) oraz jej cechy 

indywidualne (inteligencja, zdolnoƑci specjalne, zainteresowania, nastawienia, styl poznawczy, poziom 

aspiracji, motywy uczenia siŗ).  

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne wydajň siŗ takie cechy indywidualne osoby, jak 

jej zainteresowania oraz nastawienia. Wychowawca ma moƭliwoƑĻ ksztaĠtowania tych cech w procesie 

wychowania, rozumianego jako wspieranie wychowanka w urzeczywistnianiu jego potencjaĠu 

osobowoƑciowego oraz ksztaĠtowaniu wĠaƑciwej hierarchii wartoƑci (ChaĠas, 2006; ChaĠas, Kowalczyk, 

2006).  Zar·wno zainteresowania, jak i nastawienia, powinny byĻ ksztaĠtowane w procesie wychowania. 

ăZainteresowania wyraƭajň siŗ miŗdzy innymi w podejmowanych inicjatywach, we wĠasnej inwencji 

jednostki. Ich przejawy najĠatwiej obserwowaĻ w sytuacjach wyboruó (cyt. za: tamƭe, s. 106). Okazywanie 

szacunku osobie starszej czŗƑciej wystepujň u os·b o okreƑlonych cechach osobowoƑciowych, takich jak 

empatia. Jednostka empatyczna potrafi wczuĻ siŗ w poĠoƭenie starszej osoby, m.in. w ten spos·b, ƭe 

okazuje jej szacunek i jest skĠonna do pomocy. ăDostrzeƭenie bowiem, ƭe ktoƑ znajduje siŗ w stanie 

odbiegajňcym od tego, w jakim chciaĠoby siŗ go widzieĻ (np. boi siŗ, cierpi, jest smutny, gĠodny, ma 

trudnoƑci z wykonaniem jakiejƑ czynnoƑci), moƭe rodziĻ szczeg·lnego rodzaju dysonans poznawczy i 

skĠaniaĻ do dziaĠaż zmierzajňcych do usuniŗcia goó (cyt. za: Matczak, 1987, s. 299). Waƭna jest wiŗc rola 

orientacji prospoĠecznej w osobowoƑci jednostki.  

Z kolei nastawienia, podobnie jak zainteresowania, wiňƭň siŗ z postawami, poglňdami czĠowieka, 

wpĠywajňc wybi·rczo na uczenie siŗ. ăOczekujňc na coƑ, co ma nastňpiĻ, czĠowiek przygotowuje siŗ na 

odbi·r okreƑlonego rodzaju treƑci, koncentruje na nich swojň uwagŗ i to sprawia, ƭe spostrzega znacznie 

wiŗcej i dokĠadniej niƭ w sytuacji, w kt·rej nie ma takiego nastawienia. WpĠyw nie ogranicza siŗ do 

spostrzegania, wyraƭa siŗ takƭe w lepszym zapamiŗtywaniu i trwalszym przechowywaniu materiaĠu 

odpowiadajňcego nastawieniuó (za: WĠodarski, 1987, s. 108).  



DYLEMATY DOTYCZACE WYCHOWANIA 

 

ISSN 2082-7067 1(25)2016 KWARTALNIK NAUKOWY  

Zar·wno w przypadku zainteresoważ, jak i nastawież zwiňzanych z okazywaniem szacunku 

osobie starszej w rodzinie, istotne znaczenie majň uwarunkowania osobowoƑciowe. John Oldham i Lois 

Morris (2007, s. 120) wymieniajňc w osobowoƑci sfery odpowiedzialne za ksztaĠtowanie szacunku dla 

drugiego czĠowieka wskazujň na oddanie i ofiarnoƑĻ.  

Warto podkreƑliĻ, ƭe oddanie i ofiarnoƑĻ to te cechy, kt·re sň odpowiedzialne za nastawienie na 

drugiego czĠowieka, empatiŗ. Prawdopodobnie jednostki, kt·re charakteryzujň siŗ wysokim natŗƭeniem 

wymienionych cech, czŗsto podejmujň zachowania opiekużcze wobec starszych os·b w rodzinie.  

Osoby oddane charakteryzujň siŗ troskň o innych, silnym zaangaƭowaniem w zwiňzek z bliskň 

osobň. Szanujň innych, sň uprzejme, peĠne taktu, zgodne, wkĠadajň duƭy wysiĠek w to, by miŗdzy sobň a 

bliskimi budowaĻ dobre uczucia (tamƭe, s. 120). Oldham i Morris wymieniajň siedem cech 

charakterystycznych dla oddania: silne zaangaƭowanie w zwiňzek z drugň osobň, towarzyskoƑĻ (rozumiana 

jako przeciwieżstwo samotnoƑci), zamiĠowanie do pracy zespoĠowej (umiejŗtnoƑĻ wsp·Ġpracy z innymi, 

szacunek dla autorytetu), pokora (umiejŗtnoƑĻ odwoĠania siŗ do opinii innych podczas podejmowania 

decyzji), dňƭenie do harmonii (chŗĻ budowania dobrych uczuĻ miŗdzy bliskimi osobami), spolegliwoƑĻ 

(umiejŗtnoƑĻ znoszenia niewygody w interesie bliskich os·b), potrzeba przywiňzania do innych (tamƭe, s. 

120).  

Jednostki oddane potrafiň poƑwiŗciĻ siŗ dla innych, otoczyĻ je szacunkiem i czuĠň uwagň, gdyƭ 

znajdujň satysfakcjŗ w przywiňzaniu. Wielce prawdopodobne jest to, ƭe dziecko charakteryzujňce siŗ 

duƭym oddaniem, z racji umiejŗtnoƑci poƑwiŗcenia siŗ dla innych, otaczania ich czuĠň uwagň, potrafi 

zatroszczyĻ siŗ r·wnieƭ o starsze osoby w swojej rodzinie. 

Kolejna, istotna cecha osobowoƑci odpowiedzialna za nastawienie na drugň osobŗ, to ofiarnoƑĻ. 

Osoba ofiarna jest z natury wolna od egoizmu, skĠonna do okazywania szacunku innym bez wzglŗdu na 

ich status spoĠeczny, wspaniaĠomyƑlna i uczynna. Z powodzeniem sprawdza siŗ w zawodach o charakterze 

sĠuƭby, takich jak dziaĠalnoƑĻ charytatywna, pomoc spoĠeczna, opieka nad osobami starszymi i dzieĻmi, 

medycyna, psychologia (tamƭe, s. 340). Oldham i Morris wymieniajň siedem nastŗpujňcych cech 

charakterystycznych dla ofiarnoƑci: wspaniaĠomyƑlnoƑĻ, sĠuƭba bliƫnim, uczciwoƑĻ, tolerancja (rozumiana 

jako brak osňdzania innych, akceptacja ich sĠaboƑci), pokora, wytrzymaĠoƑĻ (umiejŗtnoƑĻ wytrwaĠego 

znoszenia cierpienia, cierpliwoƑĻ), prostodusznoƑĻ (niewinnoƑĻ, brak podejrzewania innych o skryte i 

pokrŗtne intencje) (tamƭe, s. 330-331). 

Okazuje siŗ wiŗc, ƭe dla okazywania szacunku osobie starszej istotne znaczenie ma osobowoƑĻ 

jednostki, a dokĠadnie oddanie i ofiarnoƑĻ. Rozwijanie tych sfer w osobowoƑci dziecka sprzyja nastawieniu 

na pomoc drugiemu czĠowiekowi, w tym r·wnieƭ osobie starszej i schorowanej. W tym miejscu moƭna 

postawiĻ pytania badawcze, na kt·re w przyszĠoƑci warto odpowiedzieĻ na podstawie przeprowadzonych 

badaż: ăJak rodzice postrzegajň swojň rolŗ w uczeniu swoich dzieci zachoważ wobec starzejňcych siŗ 

dziadk·w?  

W podsumowaniu warto stwierdziĻ, ƭe procesy uczenia siŗ odgrywajň istotnň rolŗ w wychowaniu 

dziecka do okazywania szacunku osobom starszym w rodzinie. Zgodnie z teoriň proces·w uczenia 

zachowania oparte na szacunku poprzedzone sň naukň tychƭe zachoważ. W tym celu aktywowane sň takie 
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formy uczenia siŗ, jak: warunkowanie sprawcze, instrumentalne, modelowanie. Opr·cz czynnik·w 

sytuacyjnych waƭne sň teƭ uwarunkowania osobowoƑciowe. Jednostka, kt·ra charakteryzuje siŗ oddaniem i 

ofiarnoƑciň, w por·wnaniu z jednostkň o mniejszym nasileniu wymienionych cech, czŗƑciej okazuje 

szacunek osobom starszym. 
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