
PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIĘA JAKO DZIEDZINY NAUKI

Autor juŻ na sć}mym początku zaznacza, że jego zadańemjest ukazanie konieczności

Powrotu do emPirycznoŚci w badaniach naukowyclr. Chce oddzielió naukę od pseudonauki.

PedagodzY chcą byó profesjonalistami. Często sięgają po całościowe koncepcje

i PraktYki, których głosiciele obiecują pozytyvme skutki. Propagator ami najczęściej są jednak

sami twórcY lub ich uczniowie. Nieklórzy nauczyciele i psychologowie uważają, że

akademickie formy pedagogiki i psychologii nie przystają do codzienności nauczania; nie

mają zbY wiele punktów wspólnych z rzeczywistością, a samemu zastosowaniu wiedzy nie

PoŚwięca się zbyt wiele uwagi. Zwolennicy holistycznych działań, tzw.,,dobrych praktyk"

nie skuPiają się na wynikach swoich badń, a ao za tym idzie, teoria nie przenosi się do

Praktyki. Istnieje tutaj spore ryzyko kierowania się ,,tendencyjnościami" czy złudzeniarni

PoznawczYmi. Przydatny staje się fu schemat cyklu nauki, skonstruowany ptzez Roberta B.

Cialdiniego:

1. Obserwacja w warunkach naturalnych

! 2. Weryfikacja eksperymentalna postawionych wcześniej hipotez

3. Wyjaśnianie; dyskusje naŃowe

4. Powrót do codzienności; zastosowania.

Autor posługując się wieloma kontekstarri, przytównuje pedagogikę do medycyny.

DoPiero w latach 80 ubiegłego wieku medycyna zaczyna swoje twierdzenia opieruć na

dowodach: dzińańe pewnych procedur możnta ustalió bez znĄomości procesów w nich

zachodzących. Przykładem jest tu lekarz Ignaz Semmelweis, który poszukiwał zalęiności
między gorączkąpołogową apracąlekarzy w prosektorium. Mimo tego, ze Semmelweis nie

Potrafił dokładnie wyjaśnić powodzenia swojej hipotezy, śmiertelnośó w połogu spadła od 12

do 2%o. Oto początki antyseptyki, powstałe w eksperymentalnym zŃożeńu, że lekarze

powinni myó ręce.

Pedagogika traktowana jako zbiór koncepcji wychowawczych jest starsza niz

PsYchologia. W psychologii, traktowanej jako nauce, ważne są dowody, które pozyskuje się

w badaniach empirycznych, a nie tylko za pomoaą obserwacji. Od czasu funkcjonowania

medYcyny, która ma być oparta na dowodach, wzrosły wymagania metodologiczne wobec

PsYchologii stosowanej. W pedagogice model ten zaproponowano dopiero w 2009 roku.

Eamoon Noonan, głoszący koniecznośó rewolucji w dziędzinie pedagogiki, twierdził, że

w edukacji konieczne są profesjonalne szkolenia (naukowe), starannie prowadzone badania,

zacieŚnienie związku między badaniami a praktyką (a także rejestrowanie go), przychylność

Placówek oświatowych do tego typu dzińań (ich przystosowanie i wsparcie) oraz zmiana

technologiczna (użycie programów komputero}\ych do analiz danych).



W badaniach pedagogicznych rzadka zwraca się uwagę na ciągi przyczynowo-

skutkowe. Dotychczas skupiano się na badaniach jakościowych, które opisywały procesy

i/lub same efekty. Przez to dziedzinę tę zall,czyó można raczej do nauk humanistycznych,

aniZęIi empirycznych. Polskim badaczęm opowiadającym się za naukowym podejściem do

pedagogiki jest Jerzy Brzeziński. Zvłrócił uwagę na dwa aspekty: trafność wewnętrzną

i zewnętrzną. Wewnęttzna dotyczy doboru metody badawczej i przyjętych procedur, co

gwarantuje prawidłową weryfikację postawionej hipotezy. Zewnęttzna daje możliwość

uogólnienia wyników na konkretną grupę. W psychologii jak i w pedagogice nie jest łatwo

pozyskaó trafność zewnętrzną. Będzie to możliwe jeśli:

- metoda badań będzie odpowiadaó wymaganiom metodologicznym procedur

naukowych,

- wyniki przeprowadzonych badań zostalązrecęnzowane i opublikowane w rlznanym

czasopiśmie naukowym,

- zostanąudostępnione ws zy stki e wyniki badń,

- badani a zo staną poddane rep l ikacj i pr zez niezależmy ch badaczy,

- metoda i wyniki zostanąpoddane naukowej dyskusji.

Psychologię i pedagogikę, oparte na dowodach, klasyfikuje się jako empiryczne nauki

społeczne (social sciences), a nie jako dziedziny humanis§czne. Nauki społeczne (ak

i przyrodnicze) propagĄą wiedzę poprzez badania empiryczne. Humanistyka posługuje się

innymi metodologiami. Myślenie o psyclrologii i pedagogice jako o naŃach

humanistycznych przychodzi z duZą łatwością ponieważ przedmiotem badań jest człowiek.

Myślenie takie powoduje, że wszelkie badania powinny odbywaó się za pomocą metod

jakościowych, ponieważ empiria dehumanizuje człowieka, uprzedmiotawia go. Panuje też

powszechne przekonanie, że psycholog i pedagog to osoby, których zadaniem jest

zrozumięnie drugiego cńowieka, a refleksyjnośó i obserwacja to podstawy wszelkich

koncepcji. Dalej, dziedziny te trakĘe się jako nauki stosowane, czyli takią których celem

jest konstruowania wskazówek, a autorytety psychologiczne i pedagogiczne nie były

badaczami naukowymi.

Tak zwane ,,dobre praktyki", czyli te dzińania, których nie poddaje się weryfikacji,

mogą byó cennym źródłęm hipotez. Nie mogą być one jednak potwierdzane za pomocą analiz

przypadków lub obserwacji (Philip G. Zimbatdo podkreśla, że analizy przypadków mają

subiektywny charakter). Tezy należy poddawać falsyfikacji, co jest podstawą metod

naukowych, W humanis§ce decydrrjące są argumenty, ich dobór i siła.

,,Możemy nauczyó się nowych rzeczy w oparciu o posiadaną wiedzę. Jeżeli

tapoczątkowa wiedza jest od początku niewłaściwa, skrzywiona, to to, czego się nauczymy

w oparciu o posiadaną wiedzę, będzie do niej pasować i niestety nadal będzie wiedzą

racjonalną". Włodzisław Duch. 
jś,


