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Annotation:
Golbik E. The infl uence  of critical 
pnenomena on the educational pro-
cess of children and young people. 
Part III. “General social factors shap-
ing the educational processes of the 
transformation period”. At present, the 
generation of people born in the eight-
ies, entered the period of their adulthood.  
The time of their childhood and develop-
ment was raddled with the time of the 
highest social tensions, the end of the 
socialism age, the nascency of the new 
constitutional transformation, and the 
changes in almost every aspect of  so-
cial, economic and political life. The new 
order was born among confl icts and ad-
versities, which did not come without the 
infl uence on the kelter of an average fam-
ily. All the threats  infl uence the shape of 
Polish families,  and what was noticed by 
Z. Kwieciński, the educational reactions 
undertaken in the families are incoher-
ent. If we add  often negative, or outright 
aggressive impact of school and out of 
school  (television, literature etc.) factors, 
it is diffi cult to be surprised with the miser-
able educational effects appearing in the 
form of pathological behaviours touching 
children and young people.

Голбик Є. Вплив кризових явищ 
на процес виховання дітей і моло-
ді (Частина III. “Загальні соціаль-
ні фактори, що формують освітні 
процеси періоду перетворень”). 
Сьогодні в період дорослості ввійшло 
покоління осіб, породжених у вісімде-
сятих роках. Час їхнього дитинства і 
розвитку сплітається з періодом ви-
щих суспільних напруг, кінця епохи 
соціалізму, народження нової кон-
ституціональної трансформації, змін 
у всім  суспільному, господарському 
і політичному житті. Нова гармонія 
народилася серед конфліктів і про-
тилежностей, які не залишилися без 
впливу на функціонування безпосе-
редньо в родині. На форму польської 
родини впливають всі негативні пере-
творення і, як зауважує З.Квисинскі, 
виховні впливи, які піднімаються в 
них, нескладні. Якщо до цього дода-
ти часто негативний або агресивний 
вплив шкільних і позашкільних засо-
бів (телебачення, література тощо), 
то важко дивуватися наявності слаб-
ких виховних ефектів, які проявля-
ються в образі патологічної поведінки 
дітей і молоді.

Голбик Е. Влияние кризисных явлений 
на процесс воспитания детей и моло-
дежи (Часть III. “Общие социальные 
факторы, формирующие образова-
тельные процессы периода преобра-
зований”). Сегодня в период взрослости 
вошло поколение лиц, рожденных в вось-
мидесятых годах. Время их детства и 
развития сплетается с периодом высших 
общественных напряжений, конца эпохи 
социализма, рождения новой конституци-
ональной трансформации, изменений во 
всей  общественной, хозяйственной и по-
литической жизни. Новая гармония роди-
лась среди конфликтов и противополож-
ностей, которые не остались без влияния 
на функционирование непосредственно 
в семье. На форму польской семьи влия-
ют все негативные преобразования и, как 
замечает З.Квисински, воспитательные 
влияния, которые поднимаются в них, 
бессвязны. Если до этого прибавить ча-
сто отрицательное или агрессивное вли-
яние школьных и внешкольных средств 
(телевидение, литература и тому подоб-
ное), то трудно удивляться наличию сла-
бых воспитательных эффектов, которые 
проявляются в образе патологических 
поведений детей и молодежи.
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Wprowadzenie1

Obok determinantów wychowania wskazanych w  
artykułach I i II części cyklu „Wpływ  zjawisk  kryzysowych  
na  proces  wychowania  dzieci  i młodzieży”, jest 
jeszcze inna ważna grupa czynników, które w ogromnej 
mierze decydują o tym, czy wszystkie zabiegi wobec 
dzieci i młodzieży mają płodny grunt do przyjmowania 
oddziaływań pedagogicznych. Należy do nich pośród 
wielu innych aspektów psychologicznych konstruujących 
wychowanka, ogół czynników społecznych mających 
bezpośredni wpływ na jego portret psychologiczny 
kształtujący się w konkretnej rzeczywistości społecznej. 

Cel pracy
Jako kolejny głos w polemice pedagogów wokół 

problemów i zadań pedagogiki społecznej,  niniejszy 
artykuł jest próbą uporządkowania i podsumowania 
grupy podstawowych zjawisk w obszarze czynników 
ogólnospołecznych modelujących proces wychowania.

Metoda i narzędzia badawcze
Podstawową metodą podjętej kompleksowo tematyki 

jest, podobnie jak w poprzednich artykułach monografi a 
tematu w oparciu głównie o analizę dokumentów 
piśmienniczych podejmujących poniższą problematykę, 
ale także badania przeprowadzone w związku z pracą 
doktorską [6].
© Ewa Golbik, 2010

Dyskusja
Zmiany w sferze politycznej, gospodarczej, 

ekonomicznej i społecznej spowodowały nasilenie się 
wielu patologii w życiu społecznym naszego kraju. 

Zdaniem Tadeusza Pilcha przyczyny, które 
najdotkliwiej wskazują niepowodzenia wychowawcze 
w społeczeństwie to te, które prowadzą dzieci najpierw 
na ulicę, a jak wiadomo stąd już najczęściej do patologii 
(juma, prostytucja itp.), można wyjaśniać różnie – zależnie 
od przyjętego kryterium. D. Hosemann proponuje cztery 
następujące podejścia:

koncepcje zorientowane personalnie – czyli na • 
personalne źródło zachowań dewiacyjnych, głównie 
o medyczno-psychiatrycznych lub pedagogiczno-
psychologicznych uwarunkowaniach zachowań 
i sposobów reagowania na trudności;
koncepcje zorientowane socjalizacyjnie – biorące • 
pod uwagę przede wszystkim proces socjalizacji, całą 
procedurę wychowawczą jaka dokonuje się w rodzinie, 
oraz konfl ikty i defi cyty jakie rodzina wykazuje  w 
procesie wychowania, w tym brak umiejętności 
reagowania na niepowodzenia, kumulowanie się 
niepowodzeń, a w rezultacie rozpad tych więzi i 
ucieczka z rodziny;
koncepcje społeczno-kulturalne – wyjaśniające • 
pewne ogólne, społeczne uwarunkowania problemu 
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dzieci, obwiniające środki masowego przekazu, 
manifestowania przez nie fi lozofi i posiadania, często 
powodujące frustrację i gniew oraz stres.
Koncepcje multiczynnikowe ujmujące wszystkie wyżej • 
wymienione czynniki tj. osobiste defi cyty rozwojowe, 
dysfunkcjonalność rodziny oraz systemowe traktowanie 
źródeł zjawiska dzieci ulicy.

Słabość instytucjonalnych wzorców rozwiązywania 
rozmaitych codziennych problemów, a także ich prak-
tyczna nieefektywność – powodują, że coraz częściej 
sięga się po funkcjonalne zamienniki takich sposobów 
postępowania.

Do zagrożeń płynących ze środowiska cywilizacyjne-
go i wadliwego funkcjonowania różnych instytucji należą 
zaburzone kontakty interpersonalne nie tylko w rodzinie, 
ale w szkole, w miejscu pracy czy w organizacjach spo-
łecznych i państwowych, zaburzony świat wartości, kon-
fl ikt systemów kulturowych, religii, dominacja w świecie 
wartości i kultury – agresji, rywalizacji, alienacja, nie-
dostosowanie, anomia, utrata tożsamości, brak poczucia 
bezpieczeństwa, o czym szczegółowo traktują specjali-
styczne opracowania.

Lecz są też inne przyczyny natury ogólnospołecznej. 
Aktualnie w okres dorosłości weszło pokolenie osób uro-
dzonych w latach osiemdziesiątych. Czas ich dzieciństwa 
i rozwoju splata się z okresem najwyższych napięć spo-
łecznych, końca epoki socjalizmu, rodzenia się nowej 
transformacji ustrojowej, zmian w całym nieomal życiu 
społecznym, gospodarczym, politycznym.

Nowy ład rodził się wśród konfl iktów i przeciwno-
ści, które nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie 
przeciętnej rodziny, a więc i dzieci, jak to wykazano we 
wcześniejszych artykułach. Na kondycję polskich rodzin 
wpływają wszystkie zagrożenia i jak zauważa Z. Kwie-
ciński, podejmowane w nich oddziaływania wychowaw-
cze są niespójne. Jeśli do tego dodać często negatywny, 
czy wręcz agresywny wpływ oddziaływań szkolnych 
i pozaszkolnych jak np środki masowego przekazu: TV, 
internet, literatura itp.,  to trudno dziwić się chorym efek-
tom wychowawczym przejawiającym się w postaci pa-
tologicznych zachowań dotykających dzieci i młodzież. 
Przy tym na skutek rozluźnienia się systemu prawnego i 
więzi społecznych doszło do pojawienia się w Polsce na 
dużą skalę zjawisk korupcji, afer fi nansowych i różnych 
form przestępczości, w tym także zorganizowanej, któ-
ry nastąpił we wszystkich krajach postkomunistycznych. 
Wiadomo już, że nie wolno go tłumaczyć jedynie innym 
sposobem rejestrowania danych zaniżaniem statystyk ze 
względów ideologicznych itp.[2] Przyczyny są znacznie 
bardziej złożone. W oparciu o ustalone liczby stwierdzić 
można, że transformacja ustrojowa  w Polsce po roku 1989 
i przechodzenie do gospodarki rynkowej miały ogromny 
wpływ na wzrost ogólnej liczby przestępstw.

Ściśle jest z nimi związane poczucie zagrożenia w 
kontaktach nie tylko przypadkowych. Człowiek XX 
wieku żyje w świecie przepełnionym informacją o po-
wszechności przemocy i agresji i też sam często staje 
się jej ofi arą. Stąd dosyć powszechny jest obecnie stale 
towarzyszący człowiekowi syndrom zagrożenia i zanik 
poczucia bezpieczeństwa. Znaczna dynamika przestęp-
czości i funkcjonalna słabość funkcjonowania podsta-

wowych instytucji porządku społecznego korespondują z 
poczuciem braku bezpieczeństwa w polskim społeczeń-
stwie. Z badań OBOP z 1998 roku, a więc prawie 10 lat 
po okresie przełomu ustrojowego wynika, że 68% respon-
dentów  obawiało się o swoje mienie, a 47% nie czuło się 
bezpiecznie w swojej dzielnicy[3]. Miało to bezpośredni 
wpływ na formy życia społeczności lokalnej. Zanikała 
instytucja sąsiedztwa, która pogłębia dotkliwe poczu-
cie osamotnienia, izolacji i dystansu we wzajemnych 
stosunkach w osiedlach mieszkaniowych. Zjawiskiem 
masowym stały się kraty i różnorodne blokady zabezpie-
czające. Agresja, przemoc, konfl ikt i nietolerancja stały 
się w świadomości współczesnego człowieka elementa-
mi społecznej rzeczywistości, trwałymi komponentami 
systemu informacji, życia codziennego, a nawet kultury 
masowej i rozrywki.

Niezależnie od nich trzeba stwierdzić, że przestęp-
czość nieletnich w tych latach nasiliła się znacząco, że na-
stąpiło to w stosunkowo krótkim czasie. Badacze proble-
mu upatrują przyczyn głównie w kryzysie wartości, braku 
więzi rodzinnych, grupach rówieśniczych w których pa-
nuje moda na bycie twardym, gloryfi kowaniu przemocy, 
negatywnych wzorcach dostarczanych przez telewizję, 
gry komputerowe, powszechność używania narkotyków 
i alkoholu.

Są jednak także badania dowodzące tezy, że fałszy-
wym mitem jest przekonanie, że: w wyniku transformacji 
ustrojowej pojawił się zwielokrotniony problem prze-
stępczości i demoralizacji nieletnich. Jak wykazano, w 
głównej mierze to wyż demografi czny przyczynił się do 
drastycznego wzrostu populacji nieletnich, którzy weszli 
w konfl ikt z prawem.

Na tle tych zjawisk o wymiarze makrospołecznym, tak-
że  poziom branżowy nie oszczędził pedagogom nowych 
wyzwań. W Polsce od 1996 roku sprawy oświaty oddano 
w ręce samorządów co zasadniczo zmieniło role rodziny 
w wychowaniu. Aktualna Ustawa o systemie oświaty na-
zywa rolę szkoły jako „wspierającą rodzinę” w funkcjach 
wychowawczych. To rodzina dźwiga zasadniczy ciężar 
odpowiedzialności za wychowanie przyszłego pokolenia, 
a nie jak do 1999 roku państwo. U wielu rodziców ob-
serwuje się jeszcze roszczeniową postawę wobec szko-
ły, jednak coraz więcej obywateli świadomych swych 
obowiązków, a zwłaszcza praw bardzo strzeże swego 
decyzyjnego głosu w sprawach losu dziecka. Te zmiany 
nie pozostały bez wpływu na postawę młodzieży wobec 
nauczycieli i wychowawców. Ich autorytet, pozbawiony 
prawa do wychowania został poważnie podważony.

Kolejną sprawą jest rzeczywistość organizacyjna pro-
cesów wychowawczych, w której funkcjonują instytucje 
odpowiedzialne za prowadzenie odpowiednich działań. 
Ustawy formułują obowiązki samorządów lokalnych i na-
kładają na nie zadania, ale nie zapewniają wystarczających 
środków, stąd ich realizacja ogranicza się do koniecznego 
minimum. Urzędnicy posługując się przysłowiową „za 
krótką kołdrą” określają wyśrubowane standardy fi nanso-
we nie uwzględniając innych aspektów ważnych w pracy 
pedagogicznej. Począwszy od minimalnej liczby uczniów 
w klasie, a skończywszy na zasadności istnienia określo-
nych szkół czy form pomocy  wyznaczanych kryteriami 
wyłącznie ekonomicznymi. Prowadzi to do wielu absur-
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dów, w których nie mieszczą się dzieci nietypowe – wy-
magające niestandardowej pomocy. Do grupy tej należą 
np. dzieci niepełnosprawne, dzieci krzywdzone przez 
najbliższych, oraz dzieci i młodzież ze środowisk wiej-
skich. Sprawą ujawniającą się coraz wyraźniej są wresz-
cie narastające bariery w dostępie do edukacji.

Wiele decyzji podejmowanych na poziomie rządu, 
wymaga długotrwałej weryfi kacji w warunkach poszcze-
gólnych krajów i próby przenoszenia gotowych wzorów 
z jednej rzeczywistości do drugiej rodzi wiele negatyw-
nych konsekwencji ludzkich, za które przychodzi płacić 
dzieciom i młodzieży. Należy do nich na przykład gim-
nazjum, które jako dziecko reformy edukacji okazało się 
wyjątkowo nie trafi onym rozwiązaniem pod względem 
wychowawczym, kumulującym: a) z założenia trudnych 
adolescentów,  w b) nowych procesach grupowych wy-
muszonych nową szkołą i wśród c) nie znającej ich kadry 
pedagogicznej, wszystko w jednym czasie i w jednym 
miejscu. Podobnych eksperymentów można by znaleźć 
więcej.

Kiedy dziecko trafi  na margines to negatywne tego 
skutki pojedynczo bądź grupowo w różnych konfi gura-
cjach są już nie do uniknięcia. Zalicza do nich Pilch 11 
różnorodnych cech. Są to: brak samodzielności, oziębłość 
uczuciowa, agresywne zachowania wobec osób i rzeczy, 
autoagresja, chwiejność emocjonalna, brak dystansu do 
poleceń i kontaktów z innymi ludźmi, lęki wewnętrzne, 
wagarowanie, włóczęgostwo, czyny kryminalne, stoso-
wanie używek, odchylenia w zachowaniach seksualnych.

P. Brickman patrząc na proces wychowania (wspo-
magania) jako tworzenie optymalnych warunków do roz-
woju dziecka, usiłuje znaleźć możliwie skuteczne środki 
zaradcze i sytuuje go w kontekście szerszym niż tylko np. 
indywidualna pomoc psychologiczna. Wyróżnia bowiem 
cztery formy zinstytucjonalizowanej działalności wycho-
wawczej wspierającej przede wszystkim rodzinę, jako 
pierwsze środowisko dziecka:

model medyczny, opierający się na założeniu, że czło-1. 
wiek nie jest odpowiedzialny za problem, ani za jego 
rozwiązanie. Konieczna jest więc pomoc specjalisty, co 
niesie niebezpieczeństwo uzależnienia się od pomaga-
nia;
model oświatowy, zakładający, że człowiek odpowiada 2. 
za wywołanie problemu, natomiast rozwiązań dokonuje 
przy pomocy specjalisty;
model moralny, opierający się na założeniu, że czło-3. 
wiek jest odpowiedzialny zarówno za problemy jak i 
ich rozwiązanie, każdy więc musi znaleźć własny spo-
sób na swoje kłopoty;
model kompensacyjny, według którego człowiek nie 4. 
jest odpowiedzialny za problem, ale odpowiada za jego 
rozwiązanie (nie są zaspakajane potrzeby jednostki, do 
których ma prawo). Model ten akcentuje aktywność 
osoby wspieranej.[4]

A zatem, jeśli zawiodły mechanizmy wychowawcze 
na dowolnym poziomie, pomocy szukać musi człowiek i 
tak indywidualnie, choćby z pomocą specjalistów.

Wnioski:
Tak więc w Polsce na typową  dla nastolatków agresję, 

związaną przede wszystkim z buntem  przeciw autoryte-
tom i dorosłym, nałożył się dodatkowo zamęt związany 
z okresem  przejściowym tj. transformacją ustrojową. 
Nieprawidłowe relacje między ludźmi, brak zaspokojenia 
potrzeb, nieprawidłowy świat wartości, patologie, używ-
ki, nadmiar wolności, brak czasu na pogłębione kontakty 
społeczne, przemoc, agresja, zagrożenie współczesnymi 
chorobami cywilizacyjnymi, nieprawidłowe postawy wy-
chowawcze itd. to lista nie kończących się problemów, 
które występują obok tych z kolejnego poziomu - orga-
nizacyjnego. Znawcy problemu nazywają ten etap mani-
festacji przez agresję syndromem pierwszego pokolenia. 
Pionierska generacja „wolnych” musi szybko  w zmie-
niającym się otoczeniu znaleźć sposób  na zaplanowanie 
swojej przyszłości. Fakt, że mogą liczyć tylko na siebie 
powoduje głównie szok i poczucie bezradności. 

W dużej mierze brutalne zachowania są sposobem na 
rozładowanie stresu wyzwolonego zastaną sytuacją. Incy-
denty negatywne i wyczyny subkultur należą do znamion 
naszych czasów. Sytuują się nadal w szerokim froncie 
anty cywilizacyjnego buntu i kontestacji, wszędzie, także 
tam, gdzie rozwiązania proponowane przez dorosłych po-
dejmują próby nadążania za tempem młodych. 

Zapewne przedstawiony w ten sposób zarys proble-
matyki nie obejmuje wszystkich czynników, które mają 
wpływ na dorastanie i kształtowanie się współczesnego 
pokolenia. W tej jednakże nawet tak pobieżnej próbie 
wskazania najważniejszych determinantów, widać dramat 
współczesnego wychowania rozumianego jako zadania do 
spełnienia przez pedagogów, rodziców i społeczeństwo.
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