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Psihološke teorije različno poudarjajo pomen
učenja v razvoju človekovega vedenja in oseb
nosti. V preteklosti so' se ta nasprotj a veliko
krat zgostila v nasprotje med nativisti in em
piristi; ti so pri osebnostnem razvoju poudarjali
samo ali vsaj predvsem, pomen bodisi dednosti
bodisi vplivov okolja. Taka izključujoča stališča

se manj kažejo še danes, pogosteje pa pisci v
taki ,ali drugačni obliki priznavajo pomen obeh
razredov dejavnikov ter osebnostni razvoj raz
lagajo kot učinkovanje med dedno določenimi

lastnostIlli organizma in vplivi okolja.
Poleg teh dveh skupin dejavnikov dostikrat

omenjajo še lastno dejavIlost kot tretjo skupino
osebnostnih razvojnih dejavnikov. To je pojav,
ki se kaže kot zavestnost človekovega delovanja
in brez katerega >->-človek ne more biti subjekt
svojega razvoja-<-<.l

Ne glede na natančnejše določitve vseh treh
skupjn moramo ugotoviti, da meje med njimi
niso ostro določene ter da posamezni dejavniki
ne nastopajo ločeno, temveč skoraj vedno v in
terakciji in hkrati. V človekovem razvoju od
oplojenega jajčeca naprej je nemogoče ločevati

dedne vplive od vplivov okolja, ker dedni dejav
niki precej določajo vplive okolja, ti pa spet
vplivajo na spreminjanje bioloških sestavov.
Kmalu v otroštvu se na podlagi odvisnosti teh
dveh dejavnikov začne razvijati lastna dejav
nost, ki povzroča še zapletenejše součinkovanje

organiZITla in okolja.
Dedno v razvoju lahko predstavimo kot ne

kake zelo nerazčlenjene zasnove ali možnosti,
ki se lahko različno močno uresničijo in razčle

nijo šele ob možnootih in spodbudah, ki izvirajo
iz okolja. Velja pa tudi nasprotno - same za
snove nekaterim lastnostim okolja omogočajo

vplivati na razvoj, drugim pa ne. Primer: na
gluhega otroka ne bo vplivalo še tako, bogato
zvočno okolje, po drugi strani pa normalen
otrok, ki v obdobju govornega razvoja ne bo
dO'Življal potrebnih zvočnih spodbud iz okolja,
ne bo nikoli mogel uresničiti svojih jezikovnih
zmožnosti.

Pomemben del vplivov okolja se kaže v pro
cesu učenja; to poteka v součinkovanju orga
nizma in okolja. Če organizem pojmujemo kot
informacijski sestav, bi učenje lahko imenovali
proces, ki na podlagi prejšnjih podatkov spre
minja informacijsko predelavo v sestavu in s
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tem reagiranje organizma 'na naslednje- podatke
iz okolja. Z drugimi besedami: >->-učenje v j~ spre:::,
rninjanje- dejavnosti pod vplivom- individualIlih
izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom.-<-<-l::

V razvoju psiho'logije se- je z učenjem največ

ukvarjala posebna >-~šola«, ki je nastala v za
četku stoletja v ZDA in se je zaradi poudarjanja
proučevanja objektivnega vedenja začela ime~

novati behaviorizem (angl. behavior - vedenje).
Behaviorizem je zelo vplival na psihologijo pov
sod po svetu, čeprav je v svoji klasični obliki
dosledno zavračal vpliv dednosti in bioloških de~

javnikov in je s tem stal na stališču strogega
empirizma.

BehavioristiČ!lo pojmovanje srečujemo tudi v
kr:iminoloških teorijah in v razlagah etiologije
raznih oblik disocialnosti. V te-lIl članku imamo
namen prikazati nekaj pomembnejših razlag di
socialnosti, kot jih podajajo različni pisci na
podlagi teorij učenja.

Zdi se, da lahko v strokovni literaturi ločimo

tri prece-j ohlapne in deioma prel\:rivajoče se
vire učno-teoretičnih razlag disocialnosti. Naj
bolj rodovitni in vplivni so gotovo teoretiki, ki
ob teoretični določitvi kake vrste učenja ponu
jajo tudi razlago disocialnosti in drugih p0

javov. Manj rodovitno in manj teoretično za
interesirano je -pisanje psihopatologov; ti sku~

šajo teorije učenja uporabiti za razlago razvoja
tipičnih psihiatričnih razredov, na primer psiho
patije. Razlage teh behavioristično usmerjenih
piscev pa so tudi močno pod vplivom dinamskih
pojmovanj. Tretji vir, ki pa ni neposredno pri",::
pomogel k teoretični razlagi disocialnosti, so
v zadnjem času številni poskusi upor.abe vedenj
ske terapije (ta naj bi temeljila na zakonih uče~

nja) za spreminjanje vedenja disocialnih oseb
nosti. Ti poskusi so morda najbolj spodbudili
zanimanje raziskovalcev za to področje, če: ne
vedno s svojimi uspehi, pa tudi z neuspehi, ki
budijo zanimanje tako za strokovna psihološka
kot tudi za etična vprašanja take prakse.

Preden pa gremo k posameznim teoJjjam, se
ustavimo še ob ~>-disocialnosti-« v naslovu tega
članka. Večina pregledanih piscev se namreč ne
ukvarja nadrobneje s pojmom disocialnost v
vseh njegovih razsežnostih, temveč opravijo z
njim preprosto tako, da ali naštejejo vrste ve
denja, ki jih obravnavajo kot disocialne, ali da
povedo, da je naučeno vse vedenje, torej tudi
vse tisto, ki bi mu po kakih merilih lahko rekli
disocialno, ali pa obr,avnavajo samo ozko poj-
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