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Wprowadzenie 

 

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się, że kultura zachodnia stała się kulturą rodziny 

atomowej, a więc takiej, której funkcjonowanie opiera się na dwóch pokoleniach – rodziców i dzieci, z 

wyłączeniem pokolenia dziadków.  

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

charakteryzujących się następującymi cechami: zmianami w hierarchii wartości (zanik dawnych, 

tradycyjnych wartości i tworzenie się nowych), sekularyzacją moralności (odchodzeniem od modelu 

moralności chrześcijańskiej), indywidualizacją moralności (promocjąa nieograniczonej autonomii 

człowieka), reorientacją wartości moralnych (za: Mariański, 2001, s. 27). 

Prawdopodobnie w opinii wielu osób rodzina atomowa ma określone plusy: młodzi są często 

niezależni od swoich rodziców (m.in. finansowo), pewne negatywne wpływy starszego pokolenia są 

ograniczone (np. dotyczące relacji małżonkowie-teściowie). Niemniej jednak minusów jest zdecydowanie 

więcej. Przede wszystkim starszy człowiek ma niezaspokojoną podstawową potrzebę – bezpieczeństwa. 

Obawia się braku pomocy w sytuacji choroby, samotności i śmierci. Z kolei wnuki w rodzinie atomowej są 

pozbawione regularnego, ciepłego kontaktu z dziadkami.  

Człowiek jako istota społeczna swój najtrudniejszy czas – choroby i umierania - chce spędzić z 

nabliższymi osobami. Jako bardzo istotne jawi się więc zagadnienie wychowania do okazywania szacunku 

osobie starszej w rodzinie, tak, by zapewnić jej należytą opiekę oraz godną starość (Kozubek, 2013; 

Wójtowicz, 2007). „Podstawowymi potrzebami każdego człowieka – po fizjologicznych – są potrzeby: 

bezpieczeństwa, przynależności, własnej godności itd. (w zależności od tego, jaką przyjmiemy koncepcję 

człowieka). Zapewnienie ich – zarówno u dziecka, jak i człowieka dorosłego, a także starego – dokonuje 

się przede wszystkim przez przyjażń, która objawia się przez kontakt, zainteresowanie, wysłuchanie i 

wszelkiego rodzaju pomoc, a także przez szacunek, docenienie, okazanie wdzięczności” (cyt. za: 

Krzysteczko, 2000, s. 355). 

Szacunek definiowany jest jako poważanie, poszanowanie, cześć, uznanie (Szymczak, 1981, s. 

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

odpowiedzi na to pytanie w niniejszym opracowaniu wykorzystano teorię uczenia się. Zgodnie z tą teorią, 

jeśli rodzice chcą, aby ich dzieci okazywały szacunek osobom starszym, muszą je najpierw tego nauczyć 

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

rodzinie 

 

W literaturze przedmiotu uczenie się rozpatrywane jest jako proces, który prowadzi do względnie 

trwałej zmiany realnego zachowania lub jego potencjału i opiera się na doświadczeniu (Gerrig, Zimbardo, 

2006, s. 168). „Uczenie się ludzi polega na zmianach w naturze i zachowaniu istot ludzkich” (cyt. za: 

Thorndike, 1990, s. 32).  

Biorąc pod uwagę fakt, że uczenie się jest powiązane z doświadczeniem, warto zbadać związek 

między uczestnictwem dziecka w opiece na starszą osobą (najczęściej babcią, dziadkiem) a jego późniejszą 

postawą szacunku w stosunku do własnych rodziców. Zgodnie z teorią procesów uczenia się młodsze 

pokolenie wówczas okazuje szacunek osobom starszym, gdy na wcześniejszych etapach rozwoju 

(dzieciństwo, adelescencja, początki wczesnej dorosłości) miało możliwość nauczyć się, na czym taka 

postawa polega. Oznacza to, że wychowawcy - głównie rodzice - mają za zadanie nauczyć dziecko 

(również własnym przykładem) pomagania osobom starszym. W tym miejscu warto przytoczyć słowa 

Alberta Bandury i Richarda Waltersa „Tak więc charakter rodzicielskich modeli kulturowych wywiera 

doniosły wpływ na proces socjalizacji” (cyt. za: Bandura, Walters, 1990, s. 41). Rodzina odgrywa doniosłą 

rolę w kształtowaniu odpowiednich postaw u dziecka, w tym również postawy szacunku dla osoby 

starszej.  

 

a) Warunkowanie: klasyczne i sprawcze 

Warunkowanie klasyczne kojarzone jest z nazwiskiem wielkiego fizjologa Iwana Pawłowa, który 

poddał warunkowaniu psy. Pawłow w warunkach eksperymentalnych dowiódł, że uczenie się jest 

rezultatem skojarzenia dwóch bodźców, podstawą tego procesu są reakcje odruchowe.  

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

takich emocji należy np. strach lub odraza. Uwarunkowany strach pojawia się w wyniku skojarzenia 

bodźca obojętnego z czymś, co w naturalny sposób wzbudza tę emocję (Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 177). 

Przykładowo osoba, która słuchając określonej muzyki w samochodzie równocześnie doświadczyła 

wypadku samochodowego (a wypadkom zazwyczaj towarzyszy przerażenie), może później odczuwać 

strach na sam dźwięk danej muzyki.  

Starość i choroba to pojęcia, które w kategoriach estetycznych są prawdopodobnie przez część 

ludzi postrzegane z odrazą. Schorowana osoba w podeszłym wieku może postronnemu obserwatorowi 

wydawać się nieestetyczna, w szczególności, gdy znajduje się w sytuacji skrajnej - ślinienia się, wymiotów, 

biegunki. Człowiek, który żyje w enklawie rodzinnej pozbawionej styczności z osobą starszą, gdy nagle 

zobaczy ją w stanie ciężkiej choroby (np. podczas odwiedzin w szpitalu), zostanie prawdopodobnie 

uwarunkowany strachem, odrazą. Tym samym starość zostaje skojarzona z obrzydzeniem i silnym 

strachem. Takie reakcje są bardzo odporne na wygaszanie. Jak piszą Richard Gerrig i Philip Zimbardo „To 

jest wstrętne” albo „To jest niebezpieczne” – wygrywa z wiedzą, że bodziec ten w rzeczywistości jest w 

porządku. Ponieważ reakcje uwarunkowane klasycznie nie są wytworem świadomego myślenia, trudno też 
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wyeliminować je za pomocą świadomego rozumowania!” (cyt. za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 176-177). W 

dzisiejszym społeczeństwie ludzie starzy i schorowani często są alienowani z rodzin. Z tego względu 

dziecko nie ma możliwości oswojenia się ze starością i chorobą.  

Inaczej jest w przypadku jednostki, która ma stały kontakt z osobą starszą w rodzinie i uczestniczy 

w czynnościach opiekuńczych. Wówczas dziecko w naturalny sposób uczy się towarzyszyć osobie 

umierającej w rodzinie. Jeśli pomoc ta ma regularny charakter, dziecko stopniowo oswajane jest z ze 

zmianami wywołanymi chorobą, co zapobiega powstawaniu negatywnych skojarzeń z nią związanych. 

Okazuje się więc, że w procesie wychowania do wartości – w tym przypadku wychowania do szacunku dla 

osoby starszej – istotną rolę odgrywa mechanizm warunkowania instrumentalnego. Należy tak 

wychowywać dziecko, by nie dopuścić do powstawania negatywnych skojarzeń ze starością i chorobą. To, 

co na masową skalę dzieje się w dzisiejszych czasach – alienacja osoby schorowanej (która najczęściej 

umiera w szpitalu) - często jest tego przyczyną.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że środowisko wywiera ogromy wpływ na zachowanie 

jednostki. Zagadnienie procesów uczenia się jest mocno osadzone w koncepcji behawioralnej. Już pod 

koniec XIX wieku badacz eksperymentalny, Edward Thorndike, za podstawę procesów uczenia się przejął 

skojarzenie wrażenia z bodźcem do działania (Thorndike 1990, s. 11). Również John Watson i Burrhus 

Skinner – czołowi przedstawiciele behawioryzmu – podkreślali znaczenie sytuacyjnych uwarunkowań 

zachowania człowieka (i innych naczelnych).  

Thorndike stwierdził, że reakcje, które w następstwie przynoszą zadowolenie, ulegają 

wzmocnieniu, z kolei reakcje wywołujące niezadowolenie lub przykrość, słabną (tamże, s. 15). 

Warunkowanie sprawcze wykorzystuje więc mechanizm uczenia się konsekwencji zachowań. „Tę relację 

między zachowaniem a jego konsekwencjami Thorndike nazwał prawem efektu (law of effect): 

wystąpienie w przyszłości reakcji, po której następują satysfakcjonujące konsekwencje, staje się bardziej 

prawdopodobne, zaś reakcji, po której następują niezadowalające konsekwencje, mniej prawdopodobne” 

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

Zgodnie z teorią uczenia się prawdopodobieństwo, że dziecko przejawi działania opiekuńcze 

wobec swoich dziadków, można zwiększyć manipulując wpływem środowiska na te zachowania. Gdy 

dziecko dostrzega, że jego postawa pomocy i szacunku w stosunku do osób starszych spotyka się z 

aprobatą rodziców, taka postawa będzie się utrwalać. „Warunkowanie sprawcze modyfikuje zatem 

prawdopodobieństwo różnych typów zachowania sprawczego, w zależności od ich konsekwencji w danym 

środowisku” (za: tamże, s. 181). 

 Warunkowanie sprawcze zakłada istnienie wzmocnienia, którym jest podanie czynnika 

wzmacniającego po wykonaniu reakcji (Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 181). W nawiązaniu do tematu 

niniejszego opracowania warto podkreślić, że czynnikiem wzmacniającym są wszystkie te bodźce, które 

zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań nacechowanych szacunkiem. „Wzmacnianie jest 

skutecznym środkiem regulowania już wyuczonych zachowań, lecz jest mało efektywne jeżeli chodzi o 

wytwarzanie nowych zachowań. W rzeczywistości, w warunkach naturalnych ludzie rzadko uczą się 

zachowań, których wcześniej nie widzieli u innych” (cyt. za: Bandura, 2007, s. 37). W tym miejscu warto 
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podkreślić, że dziecko, które nie widziało swoich rodziców (i żadnych innych osób tzw. znaczących) w roli 

osób pomagających starszym członkom rodziny, prawdopodobnie w przyszłości również nie podejmie 

takich zachowań.  

Należy przywołać rozróżnienie między wzmocnieniem pozytywnym i negatywnym. W odniesieniu 

do kwestii analizowanych w niniejszym opracowaniu czynnikami pozytywnie wzmacniającymi opiekuńcze 

zachowania dziecka będą działania subiektywnie postrzegane przez dziecko jako pozytywne (apetytywne). 

Pochwała rodzica, docenienie dziecka, może mieć taki właśnie charakter. Docelowo warto stosować takie 

wzmocnienia, które zwiększają wewnątrzsterowność działań dziecka. W przypadku nagrody materialnej, 

na dodatek regularnie przydzielanej, dziecko może podejmować zachowania opiekuńcze ze względu na 

nagrodę.  

Z kolei wzmocnienie negatywne również zwiększa prawdopodobieństwo określonego 

zachowania, jednak wykorzystuje mechanizm działania bodźca awersyjnego. „Kiedy po jakimś zachowaniu 

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

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

Warunkowanie sprawcze, oprócz wzmocnień, wykorzystuje mechanizm karania. Wzmocnienia 

(zarówno pozytywne, jak i negatywne) zwiększają, a karanie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) 

zmniejsza prawdopodobieństwo zachowań (tamże, s. 182). Rodzic karzący swoje dziecko – np. za brak 

okazania dziadkom szacunku - podaje czynnik karzący po takim zachowaniu. Karanie – podobnie jak 

wzmacnianie - może mieć charakter pozytywny i negatywny. Karanie pozytywne polega na podaniu 

bodźca awersyjnego po wystąpieniu niepożądanego zachowania. Częstym takim przykładem jest „pójście 

do kąta”. Karanie negatywne ma miejsce wtedy, gdy po niepożądanym zachowaniu zostanie usunięty 

bodziec apetytywny (np. dziecko nie dostaje podwieczorku za brak wywiązania się z obowiązków).  

 

b) Modelowanie 

W ramach teorii uczenia podkreśla się, że w celu ukształtowania prawidłowych zachowań u 

dziecka powinno się stosować więcej zachęt, nagród niż kar. „Bez pomocy pozytywnych zachęt we 

wczesnych fazach nabywania umiejętności potencjalne zdolności pozostaną nierozwinięte. Co więcej, 

jeżeli zamiast pozytywnych zachęt stosuje się – co często się zdarza – przymus i groźby, będzie to raczej 

wytwarzało niechęć niż kształtowało nowe umiejętności” (cyt. za: Bandura, 2007, s. 106). Oznacza to, że 

wykorzystując w procesie wychowania mechanizm warunkowania sprawczego, nie można abstrahować od 

doniosłego znaczenia życzliwej postawy rodzicielskiej. Rodzic nie powinien być typem - używając 

terminologii Marii Grzegorzewskiej - wychowawcy tzw. hamującego, a więc stosującego głównie przymus 

i sankcje. Przeciwieństwem jest postawa wychowawcy tzw. wyzwalającego, czyli takiego, który 

oddziaływuje wychowawczo za pomocą życzliwości, miłości, sympatii – nawet wtedy, gdy karze swoje 

dziecko (Grzegorzewska, 1947). Warto przytoczyć słowa Grzegorzewskiej odnośnie do takich 

wychowawców „Kochają w ogóle człowieka, interesują się jego losem, mają życzliwość dla ludzi i tę 

życzliwość wprowadzają w czyn w swojej pracy (...). Może właśnie dlatego tyle mają pogody w stosunku 

do dzieci, do ludzi, do pracy całej. W ich walce z trudnościami różnymi, z przeszkodami w pracy wyrasta 
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jakaś siła i moc zwyciężająca i łamiąca opory. Cały ich stosunek do ludzi, do życia, do pracy, do siebie 

samych wykazuje jakąś pogodę wewnętrzną, ład, harmonię – wszystko pogodniej widzą, jaśniej czują. 

Jednocześnie zdumiewa wprost poczucie odpowiedzialności, za to, co robią” (Grzegorzewska, 1946, s. 

13).  

Nie ulega wątpliwości, że jeśli dziecko jest wychowywane przez rodziców charakteryzujących się 

opisaną postawą, to są oni dla niego idealnymi modelami postawy szacunku. Obserwując ich dziecko ma 

możliwość nauczenia się, jak taka postawa wygląda.  

We wczesnym okresie życia dziecka naśladownictwo jest podstawowym środkiem, za pomocą 

którego rodzic wpływa na internalizację norm społecznych dziecka. Internalizacja norm dotyczących 

okazywania szacunku osobie starszej to uznanie za własne podstawowych, społecznie akceptowanych 

zasad postępowania wobec osób starszych. „Dzieci spontanicznie naśladują nie tylko to, co obserwowały 

w zachowaniu modela, ale starają się upodobnić do niego w zasadach postępowania. Powtarzanie takich 

sytuacji z odpowiednim stosowaniem wzmocnień prowadzi do utrwalenia pożądanych form zachowań” 

(cyt. za: Włodarski, 1987, s. 393). Proces ten pokazuje, jak ważne jest aktywne uczenie się przez dziecko 

postaw i wartości, których rodzice nie musieli wpajać mu bezpośrednio (Bandura, 2007, s. 234; Szymczyk, 

2013, s. 86).  

Znaczenie naśladownictwa odgrywa więc niebagatelną rolę w uczeniu dziecka nowych zachowań, 

w tym także i tych, związanych z okazywaniem szacunku osobom starszym w rodzinie. U dziecka, które 

widzi, że rodzice opiekują się swoimi starszymi rodzicami i nie zostawiają ich w potrzebie, dokonuje się 

internalizacja normy społecznej, zgodnie z którą starszym rodzicem trzeba się zaopiekować, nie można 

zostawić go samego. Można wysunąć przypuszczenie, że opisane dziecko w dorosłości, zanim podejmie 

najważniejsze decyzje życiowe (np. o wyjeździe za granicę) wcześniej weźmie pod uwagę sytuację 

psychospołeczną starzejących się rodziców.  

„Obecnie nie ulega wątpliwości, że wielu zachowań – zarówno prospołecznych (udzielanie 

pomocy), jak i antyspołecznych (wyrządzanie krzywdy) – uczymy się przez obserwację modeli. Ponieważ 

jednak na świecie istnieje wiele potencjalnych modeli, do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: jakie zmienne 

decydują o tym, które modele najczęściej wywierają na nas wpływ” (cyt. za: Gerrig, Zimbardo, 2006, s. 

199). Jak się okazuje, prawdopodobieństwo podjęcia przez dziecko postawy szacunku do osób starszych (a 

w przyszłości rodziców) jest tym większe, im bardziej: 

- obserwator jest emocjonalnie związany z modelem; w praktyce objawia się to m.in. sympatią, 

miłością, szacunkiem do modela; nie ulega wątpliwości, że rodzic w sposób naturalny predysponowany 

jest do podjęcia roli modela; rodzic opiekujący się swoimi starszymi rodzicami i okazujący im szacunek, 

rodzic który dodatkowo jest lubiany, pozytywnie oceniany przez dziecko, ma duży wpływ na podjęcie 

przez dziecko podobnych zachowań; proces naśladowania rodzica podejmującego zachowania opiekuńcze 

wobec starszych jest tym bardziej efektywny, w im większym stopniu dziecko identyfikuje się ze swoim 

rodzicem;  

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

opracowania warunek ten w praktyce może być czasem trudny do zrealizowania; wystarczy, że matka, 
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która opiekuje się swoimi starszymi rodzicami, jest z tego względu upokarzana, wyśmiewana przez męża; 

dziecko może ją wtedy postrzegać jako osobę naiwną i nie podejmie zachowań opiekuńczych; 

małżonkowie nawzajem dla siebie powinni być wiec oparciem, jakiekolwiek poważne rozbieżności między 

małżonkami mogą osłabić modelującą rolę osoby pomagającej; 

- naśladowanie rodzica mieści się w zakresie umiejętności dziecka; niektóre zachowania rodzica 

mogą być dla dziecka trudne, niemożliwe do realizacji, ważne jest więc to, aby dziecko miało sposobność 

do naśladowania takich zachowań, które leżą w granicach jego możliwości; 

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

pozytywnych zachowań rodzica wobec starszych osób w rodzinie, docenienie dziecka powoduje, że 

włącza ono dane zachowania w swój obraz Ja; innymi słowy, zachowania dziecka nacechowane 

szacunkiem i spotykające się z pochwałą rodziców mają tendencje do powtarzania się; 

- zachowanie rodzica jest widoczne i wyróżniające się – istotne jest to, żeby opiekuńczy rodzic 

wyróżniał się spośród innych modeli (za: tamże, s. 199). 

W procesie modelowania dziecko - wykorzystując zdolność uczenia się na podstawie obserwacji - 

przypatruje się zachowaniom opiekuńczym rodzica i naśladuje je. Dziecko widząc, jak rodzic opiekuje się 

nim samym powtarza jego zachowania – opiekując się lalką, misiem. Podobnie dziecko, jeśli docelowo 

powinno się nauczyć okazywania szacunku osobie starszej, to najpierw musi widzieć matkę (ojca) w roli 

modela cierpliwie opiekującego się osobą starszą. Opieka dziecka nad osobą starszą jest więc poprzedzona 

obserwacją opiekuna w roli osoby pomagającej i okazującej szacunek. Rodzice prawdopodobnie nieraz 

oczekują, że skoro oni opiekują się swoim dzieckiem, to ono w przyszłości „odpłaci” im tym samym – też 

będzie się nimi zajmować. Niemniej jednak teoria uczenia się, a dokładnie modelowania, przeczy takiemu 

sposobowi rozumowania. Dziecko w przyszłości zaopiekuje się swoim rodzicem (czyli osobą starszą), jeśli 

wcześniej będzie miało możliwość obserwacji go w roli opiekuna własnych, starzejących się rodziców. A 

więc dziecko powinno mieć możliwość obserwacji rodzica w dwóch rolach: osoby zajmującej się 

dzieckiem, ale i osoby zajmującej się osobą starszą (dziadkiem, babcią). Warto podkreślić, że opieka nad 

dzieckiem różni się jakościowo od opieki nad osobą starszą. Z pewnością łatwiej jest podjąć działania 

opiekuńcze wobec małego dziecka niż starszego, schorowanego człowieka.  

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w ramach teorii modelowania prawie zawsze podejmowane 

jest zagadnienie związku pomiędzy oglądaniem przemocy w telewizji a poziomem agresji u oglądającego. 

Jednostki, które w dzieciństwie oglądały programy nacechowane przemocą, w dorosłości częściej 

podejmują zachowania nacechowane agresją. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że osoby 

obserwujące przemoc, podlegają zjawisku zmniejszenia wrażliwości, ich pobudzenie emocjonalne, często 

w naturalny sposób bardzo wysokie w sytuacji pierwszych kontaktów z przemocą widzianą na ekranie, 

stopniowo ulega redukcji (tamże, s. 199). W przyszłości warto poddać empirycznej weryfikacji, na ile 

oglądanie przemocy w telewizji przyczynia się do zmniejszenia wrażliwości na cierpienie osób starszych. 

Agresywne zachowania (nawyki) będące wynikiem częstego oglądania telewizji mogą stanowić podstawę 

negatywnych i agresywnych ustosunkowań do otoczenia, przede wszystkim najbliższych osób w rodzinie. 

W literaturze poświęconej zagadnieniu przemocy dobitnie podkreśla się, że jednym z czynników 
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wywołujących przemoc jest widoczna odrębność, słabość ofiary. Osoba starsza, jako jednostka spełniająca 

opisany warunek, może być w szczególny sposób narażona na agresję osoby często oglądającej programy 

nasycone przemocą. W kontekście poruszanych w niniejszym opracowaniu zagadnień warto podkreślić, że 

oglądając przemoc w telewizji dziecko naśladuje zachowania agresywne modela, co może mieć szczególnie 

negatywne konsekwencje w relacji z osobą słabszą w rodzinie – młodszym rodzeństwem, schorowaną 

babcią czy też dziadkiem. 

 

2.  Osobowościowe determinanty uczenia się a szacunek dla osoby starszej 

 

Początkowe teorie uczenia się, szczególnie behawiorystyczne, zakładały, że wzmocnienia 

wpływają na częstotliwość zachowań w sposób automatyczny, bez udziału świadomości. Jednak rezultaty 

póżniejszych eksperymentów wskazały na istotną, pośredniczącą rolę świadomości w uczeniu się 

określonych zachowań przy pomocy wzmocnień (Spielberger, DeNike, 1966).  

Ziemowit Włodarski (1987, s. 83) wymienia następujące podmiotowe determinanty uczenia się: 

cechy rozwojowe uczącej się jednostki (będące rezultatem wieku chronologicznego) oraz jej cechy 

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

aspiracji, motywy uczenia się).  

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne wydają się takie cechy indywidualne osoby, jak 

jej zainteresowania oraz nastawienia. Wychowawca ma możliwość kształtowania tych cech w procesie 

wychowania, rozumianego jako wspieranie wychowanka w urzeczywistnianiu jego potencjału 

osobowościowego oraz kształtowaniu właściwej hierarchii wartości (Chałas, 2006; Chałas, Kowalczyk, 

2006).  Zarówno zainteresowania, jak i nastawienia, powinny być kształtowane w procesie wychowania. 

„Zainteresowania wyrażają się między innymi w podejmowanych inicjatywach, we własnej inwencji 

jednostki. Ich przejawy najłatwiej obserwować w sytuacjach wyboru” (cyt. za: tamże, s. 106). Okazywanie 

szacunku osobie starszej częściej wystepują u osób o określonych cechach osobowościowych, takich jak 

empatia. Jednostka empatyczna potrafi wczuć się w położenie starszej osoby, m.in. w ten sposób, że 

okazuje jej szacunek i jest skłonna do pomocy. „Dostrzeżenie bowiem, że ktoś znajduje się w stanie 

odbiegającym od tego, w jakim chciałoby się go widzieć (np. boi się, cierpi, jest smutny, głodny, ma 

trudności z wykonaniem jakiejś czynności), może rodzić szczególnego rodzaju dysonans poznawczy i 

skłaniać do działań zmierzających do usunięcia go” (cyt. za: Matczak, 1987, s. 299). Ważna jest więc rola 

orientacji prospołecznej w osobowości jednostki.  

Z kolei nastawienia, podobnie jak zainteresowania, wiążą się z postawami, poglądami człowieka, 

wpływając wybiórczo na uczenie się. „Oczekując na coś, co ma nastąpić, człowiek przygotowuje się na 

odbiór określonego rodzaju treści, koncentruje na nich swoją uwagę i to sprawia, że spostrzega znacznie 

więcej i dokładniej niż w sytuacji, w której nie ma takiego nastawienia. Wpływ nie ogranicza się do 

spostrzegania, wyraża się także w lepszym zapamiętywaniu i trwalszym przechowywaniu materiału 

odpowiadającego nastawieniu” (za: Włodarski, 1987, s. 108).  
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Zarówno w przypadku zainteresowań, jak i nastawień związanych z okazywaniem szacunku 

osobie starszej w rodzinie, istotne znaczenie mają uwarunkowania osobowościowe. John Oldham i Lois 

Morris (2007, s. 120) wymieniając w osobowości sfery odpowiedzialne za kształtowanie szacunku dla 

drugiego człowieka wskazują na oddanie i ofiarność.  

Warto podkreślić, że oddanie i ofiarność to te cechy, które są odpowiedzialne za nastawienie na 

drugiego człowieka, empatię. Prawdopodobnie jednostki, które charakteryzują się wysokim natężeniem 

wymienionych cech, często podejmują zachowania opiekuńcze wobec starszych osób w rodzinie.  

Osoby oddane charakteryzują się troską o innych, silnym zaangażowaniem w związek z bliską 

osobą. Szanują innych, są uprzejme, pełne taktu, zgodne, wkładają duży wysiłek w to, by między sobą a 

bliskimi budować dobre uczucia (tamże, s. 120). Oldham i Morris wymieniają siedem cech 

charakterystycznych dla oddania: silne zaangażowanie w związek z drugą osobą, towarzyskość (rozumiana 

jako przeciwieństwo samotności), zamiłowanie do pracy zespołowej (umiejętność współpracy z innymi, 

szacunek dla autorytetu), pokora (umiejętność odwołania się do opinii innych podczas podejmowania 

decyzji), dążenie do harmonii (chęć budowania dobrych uczuć między bliskimi osobami), spolegliwość 

(umiejętność znoszenia niewygody w interesie bliskich osób), potrzeba przywiązania do innych (tamże, s. 

120).  

Jednostki oddane potrafią poświęcić się dla innych, otoczyć je szacunkiem i czułą uwagą, gdyż 

znajdują satysfakcję w przywiązaniu. Wielce prawdopodobne jest to, że dziecko charakteryzujące się 

dużym oddaniem, z racji umiejętności poświęcenia się dla innych, otaczania ich czułą uwagą, potrafi 

zatroszczyć się również o starsze osoby w swojej rodzinie. 

Kolejna, istotna cecha osobowości odpowiedzialna za nastawienie na drugą osobę, to ofiarność. 

Osoba ofiarna jest z natury wolna od egoizmu, skłonna do okazywania szacunku innym bez względu na 

ich status społeczny, wspaniałomyślna i uczynna. Z powodzeniem sprawdza się w zawodach o charakterze 

służby, takich jak działalność charytatywna, pomoc społeczna, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, 

medycyna, psychologia (tamże, s. 340). Oldham i Morris wymieniają siedem następujących cech 

charakterystycznych dla ofiarności: wspaniałomyślność, służba bliźnim, uczciwość, tolerancja (rozumiana 

jako brak osądzania innych, akceptacja ich słabości), pokora, wytrzymałość (umiejętność wytrwałego 

znoszenia cierpienia, cierpliwość), prostoduszność (niewinność, brak podejrzewania innych o skryte i 

pokrętne intencje) (tamże, s. 330-331). 

Okazuje się więc, że dla okazywania szacunku osobie starszej istotne znaczenie ma osobowość 

jednostki, a dokładnie oddanie i ofiarność. Rozwijanie tych sfer w osobowości dziecka sprzyja nastawieniu 

na pomoc drugiemu człowiekowi, w tym również osobie starszej i schorowanej. W tym miejscu można 

postawić pytania badawcze, na które w przyszłości warto odpowiedzieć na podstawie przeprowadzonych 

badań: „Jak rodzice postrzegają swoją rolę w uczeniu swoich dzieci zachowań wobec starzejących się 

dziadków?  

W podsumowaniu warto stwierdzić, że procesy uczenia się odgrywają istotną rolę w wychowaniu 

dziecka do okazywania szacunku osobom starszym w rodzinie. Zgodnie z teorią procesów uczenia 

zachowania oparte na szacunku poprzedzone są nauką tychże zachowań. W tym celu aktywowane są takie 
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formy uczenia się, jak: warunkowanie sprawcze, instrumentalne, modelowanie. Oprócz czynników 

sytuacyjnych ważne są też uwarunkowania osobowościowe. Jednostka, która charakteryzuje się oddaniem i 

ofiarnością, w porównaniu z jednostką o mniejszym nasileniu wymienionych cech, częściej okazuje 

szacunek osobom starszym. 
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