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Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlectwa do doroslosci autorstwa

A. Birch i T. Malim ukazala sie w 1995 r. nakladem Wydawnictwa Naukowego PWN

w Warszawie. Autorzy, dwoje brytyjskich psychologów majacych bogate doswiad-

czenie dydaktyczne, tematem opracowania uczynili najwazniejsze, kluczowe zagad-

nienia psychologii rozwojowej.

Opracowanie to sklada sie z szesciu rozdzialów poswieconych kolejno: metodom

badawczym stosowanym w psychologii rozwojowej (rozdzial l), wczesnemu uspo-

lecznieniu (rozdzial 2), rozwojowi poznawczemu (rozdzial 3), rozwojowi spoleczno-

-moralnemu (rozdzial 4), rezultatom uspolecznienia (rozdzial 5), adolescencji i

doroslosci (rozdzial 6).

W pierwszym rozdziale scharakteryzowano strategie badan poprzecznych, stra-

tegie badan podluznych oraz metody badan, takich jak: eksperyment, obserwacja w

warunkach naturalnych i kontrolowanych, wywiad, technika korelacyjna. Material ten

nie daje metodologicznych podstaw koniecznych przy efektywnym wykorzystywaniu

opisanych metod, dostarcza natomiast podstawowych informacji na temat wad i zalet

kazdej z nich.

W rozdziale drugim przedstawiono pojecie uspolecznienia, poglady J. Bowlby' ego,

M. Ainsworth, H. Schaffera na temat zjawiska przywiazania oraz opis i wnioski z

badan nad pozbawieniem kontaktu dziecka z matka. Znajdziemy tu takze nowa

interpretacje wspomnianych badan autorstwa M. Rutter.

M. Rutter wyróznil krótkotrwale i dlugotrwale efekty pozbawienia kontaktu z matka

oraz poddal analizie wlasciwosci opieki macierzynskiej niezbedne dla normalnego

rozwoju dziecka. W rozdziale tym zasygnalizowano znaczenie relacji ojciec-dziecko

dla rozwoju spolecznego i emocjonalnego we wczesnym dziecinstwie. Mimo, iz

problem ten nie zostal wyczerpujaco przedstawiony cenne wydaje sie skierowanie
uwagi czytelnika na ten wazny, a nie zawsze doceniany przez psychologów aspekt

przywiazania. Znajdziemy tu równiez wybrane stanowiska teoretyczne dotyczace

natury i funkcji zabawy we wczesnym dziecinstwie, takie jak: teoria J. Piageta,

L. Wygotskiego, J. Brunera oraz wyniki badan nad zabawami dzieci i ich znaczenie

dla rozwoju.
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Znaczna czesc trzeciego rozdzialu poswiecono przedstawieniu J. Piageta teorii

rozwoju poznawczego. Na uwage zasluguje rzeczowa i zrozumiala charakterystyka

kolejnych stadiów rozwoju inteligencji, opis eksperymentów J. Piageta.

Czytelnik ma mozliwosc poszerzenia swojej wiedzy na temat rozwoju poznawczego

o znajomosc podstaw teorii J. Brunera oraz teorii nabywania jezyka.

W nastepnym rozdziale opisano trzy glówne podejscia teoretyczne w badaniach

nad zachowaniem spolecznym i moralnym: podejscie psychodynamiczne, wywodza-

ce sie z teorii uczenia oraz podejscie poznawcze. Analiza tresci tego rozdzialu

umozliwia czytelnikowi porównanie prac J. Piageta i L. Kohlberga na temat rozwoju

moralnego oraz ocene wplywu grupy rówiesniczej i srodków wychowawczych sto-

sowanych przez rodziców na rozwój moralny dziecka.

Rozdzial piaty poswiecono rezultatom procesu uspolecznienia. Wazne miejsce

zajmuja tu wyjasnienia dotyczace zródel zachowania charakterystycznego dla ról

zwiazanych z plcia. W odniesieniu do meskosci i kobiecosci pojawiaja sie dwa pytania,

pierwsze dotyczy stereotypów zwiazanych z plcia, drugie dotyczy tozsamosci plcio-

wej. Osobne podrodzialy poswiecono kolejno problematyce "ja" i ocenie samego

siebie, osiagnieciom, dzieciecym przyjazniom.

Rozdzial szósty rózni sie od pozostalych, gdyz jego tematem sa kolejne okresy

w rozwoju czlowieka: adolescencja i doroslosc. W charakterystyce okresu dorastania

zwrócono uwage na zmiany fizyczne, rozwój poznawczy, spoleczny, moralny, a

szczególnie na ksztahowanie sie tozsamosci jednostki. Przedstawiono tu takze bardzo

ciekawe wyniki badan nad zjawiskiem buntu w okresie adolescencji, np. badania

J. Masterson (1967), M. Rutter, B. Tizard i K. Whitmore (1970) oraz D. Offer (1969).

Druga czesc tego rozdzialu stanowi charakterystyka kolejnych, opisywanych

przez G. Eriksona (1970) faz: wczesnej, sredniej i póznej doroslosci.

Wczesna doroslosc przedstawiono analizujac mechanizmy przystosowania w obliczu

waznych wydarzen zyciowych. Zwrócono równiez uwage na opisane przez R. White' a

(1975) piec "trendów rozwojowych" w doroslosci, czyli 1) stabilizacje tozsamosci

ego, 2) nawiazywanie glebszych zwiazków interpersonalnych, 3) poglebianie dzie-

dzin aktywnosci, 4) humanizacje wartosci, 5) wzrost znaczenia troski o innych.

Charakteryzujac sredni wiek dojrzaly skoncentrowano sie na rozwoju spolecznym i

osobowosci. Przedstawiono w zarysie wybrane teorie rozwoju w srednim wieku

dojrzalym m.in. E. Eriksona, D. Levinsona, R. Pecka. W podrozdziale poswieconym

póznemu wiekowi dojrzalemu wyrózniono funkcje poznawcze, pomyslne przystoso-

wanie do starosci wraz z opisem faz w procesie przejscia na emeryture i stadiów

zaloby.
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Kolejne rozdzialy ksiazki sa szkicami w sposób zwiezly, lecz skrótowy przed-

stawiajacymi problemy z zakresu psychologii rozwoju czlowieka. W porównaniu

do innych opracowan z tego obszaru tematycznego (por. np. E. Hurlock 1985,

M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa 1996) zabraklo tu zagadnien natury ogólnej

np. zdefiniowania przedmiotu, problemów i zadan wspólczesnej psychologii rozwoju

czlowieka. Fakt ten zasluguje na uwage ze wzgledu na czytelnika do którego ksiazka

jest adresowana-studenta czy tez ucznia rozpoczynajacego nauke psychologii. Podo-
bne wnioski dotycza braku ustalen terminologicznych, tj. l) wyróznienia i objasnienia

pojec kluczowych, takich jak: rozwój, zmiana rozwojowa, 2) opisu wybranych syste-

mów periodyzacji rozwoju, 3) opisu czynników rozwoju psychicznego i mechani-

zmów zmian rozwojowych, a takze 4) okreslenia zasad i prawidlowosci, ciaglosci i

nieciaglosci rozwoju.

Ksiazka ta ma bardzo przejrzysta strukture; kazdy z rozdzialów, stanowiacy

odrebny blok tematyczny opatrzony jest lista pytan kontrolnych oraz lektur uzupel-

niajacych. Taki sposób prezentacji tresci ksiazki powinien znacznie ulatwic odbiór,
zrozumienie nawet czytelnikowi wstepujacemu na droge poznania psychologii roz-

wojowej. Mozemy z tego wywnioskowac, iz ksiazka przeznaczona jest dla czytelnika

rozpoczynajacego podstawowy kurs psychologii.
W omawianym opracowaniu warto docenic rzeczowosc i prostote stylu, zwiezle

i zrozumiale przedstawienie nawet bardzo skomplikowanych teorii psychologicz-

nych. Na uznanie zasluguje równiez zasygnalizowanie szeregu waznych zagadnien w

sposób sklaniajacy do dalszych poszukiwan teoretycznych, przy znacznym ulatwie-
niu, jakim jest podanie literatury uzupelniajacej.

W odniesieniu do zawartosci tresciowej ksiazki pojawia sie zasadnicze pytanie,

dlaczego po charakterystyce wczesnego uspolecznienia, rozwoju poznawczego, spo-

leczno-moralnego, rezultatów uspolecznienia znalazlo sie miejsce tylko dla omówie-
nia problematyki okresu adolescencji i doroslosci, z pominieciem (chocby bardzo
skrótowej) charakterystyki wczesniejszych okresów rozwojowych?

Tytul ksiazki moze ponadto sugerowac czytelnikowi, ze tematem opracowania
jest rozwój czlowieka od niemowlecia do doroslosci, co nie jest zgodne z zawartoscia
tresciowa tzn. charakterystyka kolejnych stadiów rozwoju: adolescencji, wczesnej,

sredniej i póznej doroslosci.

Podsumowujac, ksiazka Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlectwa
do doroslosci autorstwa A. Birch i T. Malim, zgodnie z zamiarami autorów moze

stanowic material pomocniczy dla osób rozpoczynajacych studia psychologiczne.
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Przemawia za tym:

I) jasnosc, rzeczowosc, zwiezlosc sfonnulowan,

2) przejrzysta struktura prezentowanego materialu,

3) sposób prezentacji sklaniajacy do dalszych poszukiwan teoretycznych,

4) zwiazane z pkt 3 propozycje literatury uzupelniajacej tresci zasygnalizowane w

ksiazce,

5) pytania kontrolne umozliwiajace samodzielne sprawdzenie przez czytelnika sto-

pnia zrozumienia, przyswojenia materialu konkretnego rozdzialu.

Uwagi dotyczace ustalen tenninologicznych i ukladu prezentowanych tresci nie

obnizaja niewatpliwej wartosci omawianego opracowania.

Iwona Neumann


