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Terminologia

zachowanie
sytuacja
sytuacja trudna
trudność



Zachowanie to
każda dająca się mierzyć reakcja organizmu

Zachowania możemy oceniać z perspektywy:
norm społecznych
reakcji, jakie wywołuje u innych
korzyści lub strat jakie ponosi lub doświadcza osoba



Sytuacja to

złożona całość, obejmująca wielorakie układy bodźców, 
zdarzenia, obiekty, osoby oraz atmosfera emocjonalna 
istniejąca w jakimś punkcie czasowym



Sytuacja trudna ma miejsce

gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami
i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. 
Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która 
powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg 
aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji 
zadania na poziomie normalnym.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_%28psychologia%29


Podział sytuacji trudnych

Sytuacja deprywacji, gdy dochodzi do braku podstawowych 
elementów do normalnego funkcjonowania człowieka

Sytuacja przeciążenia, gdy trudność zadania jest na granicy 
sił fizycznych lub umysłowych, ale ich nie przekracza 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Deprywacja


Podział sytuacji trudnych

Sytuacja utrudnienia, gdy możliwość wykonania zadania 
jest mniejsza z powodu pojawienia się elementów 
dodatkowych (zbędnych) lub niepojawienia się elementów 
potrzebnych
Sytuacja konfliktowa, gdy człowiek znajduje się w polu 
działania sił przeciwstawnych (siły fizyczne, naciski 
społeczne, moralne); 
Sytuacja zagrożenia, gdy występuje prawdopodobieństwo 
naruszenia cenionej wartości.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9Bci


Trudność

to co jest trudne; 
komplikacje, przeciwność, przeszkoda; 
właściwość tego, co jest trudne



Sytuacja trudna = zachowania trudne?



Zachowania trudne przez pryzmat celów 
psychologii jako nauki:

opis
wyjaśnienie
przewidywanie zachowania
kierowanie zachowaniem



Opis

obserwacja jako ważna umiejętność
znajomość norm rozwojowych
katalog zachowań 



Wyjaśnianie

pytanie o mechanizm zachowania
„dlaczego?” się pojawiło
„czyj problem?” – subiektywizm spostrzegania



Przewidywanie zachowania

pytanie o to czy mogę przewidzieć dane zachowanie i po 
czym poznam, że ono nastąpi?



Kierowanie

pytanie o to, co mogę zrobić żeby do niego nie dopuścić, a 
jeśli nastąpi to co z nim zrobić?



Warunkowanie instrumentalne - relacje między 
zachowaniem a jego konsekwencjami:

wzmocnienie pozytywne, każda pozytywna konsekwencja 
zachowania, która powoduje zwiększenie się 
prawdopodobieństwa powtórzenia tego zachowania

kara, czyli każda konsekwencja zachowania, która zmniejsza 
prawdopodobieństwo pojawienia się tego zachowania w 
przyszłości



Warunkowanie instrumentalne - relacje między 
zachowaniem a jego konsekwencjami:

wzmocnienie negatywne czyli taka reakcja, która pozwala 
uniknąć przykrych, awersyjnych konsekwencji, co powoduje 
zwiększenie się prawdopodobieństwa powtórzenia tej reakcji w 
przyszłości

pomijanie, jeśli po wystąpieniu zachowania nie pojawiają się 
konsekwencje, które wystąpiłyby w wypadku powstrzymania się 
od wykonywania zachowania będącego elementem tej zależności
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