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Ksiazka pl. Adolescence: A developmental transitiol1 Douglasa C. Kimmela i

Irvinga B. Weinera stanowi kompendium wiedzy na temat okresu dorastania. Jest

to podrecznik napisany przez dwóch profesorów amerykanskich. KimmeI jest pro-

fesorem City College of the City University of New York i zajmuje sie psychologia

rozwojowa w szerokim ujeciu, w tym rozwojem osób doroslych i starszych. Weiner

pracuje na Uniwersytecie Poludniowej Florydy. Jest wybitnym znawca zagadnien

dotyczacych nastolatków, autorytetem w dziedzinie badan nad mlodzieza oraz spe-

cjalista od zaburzen funkcjonowania i zachowania charakterystycznych dla adole-

scencji. W 1977 roku zostala wydana w Polsce jego ksiazka zatytulowana: Zabu-

rzenia psychiczne w wieku dorastania.

Adolescencja jest podrecznikiem ujmujacym okres dorastania wszechstronnie,

zarówno od strony dojrzewania biologicznego, jak i transfonnacji psychologicznych

oraz zagrozen i zaburzen wystepujacych w tym wieku. Jego celem jest przedsta-

wienie czytelnikowi dotychczasowej wiedzy na temat rozwoju nastolatków, spo-

sobów rozumienia zachowania dorastajacych oraz doswiadczen bedacych ich udzia-

lem i ich otoczenia.

Jednostkowe, interpersonalne i spoleczne procesy dotyczace wieku dorastania

sa prezentowane w ramach róznorodnych ujec teoretycznych i dyskutowane na

bazie aktualnych badan empirycznych. Najbardziej interesujace badania sa opisy-

wane szczegolowo wraz z alternatywnymi interpretacjami. Równoczesnie autorzy

staraja sie ukazac granice wspólczesnej wiedzy i wskazac obszary wymagajace

dalszych badan.

Ksiazka sklada sie z 13 rozdzialów, które sa podporzadkowane podstawowemu

zalozeniu przyjetemu przez autorów, ze dorastanie jest okresem przejsciowym w

rozwoju czlowieka od dziecinstwa do doroslosci. W rozdziale l Kimmel i Weiner

uzasadniaja swoje stanowisko. Rozwazaja takze zagadnienie, kiedy sie rozpoczyna

a kiedy konczy okres dorastania oraz jak jest ujmowany w innych kulturach i na

przestrzeni historii. Zdaniem autorów najbardziej wartosciowym ujeciem adole-
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scencji jest ujecie dialektyczne. W rozdziale tym przedstawiaja podstawowe zadania

rozwojowe, przed którymi stoi mlody czlowiek oraz opisuja metody stosowane we

wspólczesnych badaniach nad mlodzieza.

Rozdzial 2 zawiera ogólna prezentacje biologicznego modelu dojrzewania.

Charakteryzuje ogólne prawidlowosci poznawczego i intelektualnego rozwoju.

Ponadto w mysl zasad dialektyki, rozwój osoby dorastajacej jest ukazany na szer-

szym tle, jako wzajemne oddzialywanie jednostki oraz czynników srodowiskowych,

fizycznych i spolecznych. W dalszej czesci tego rozdzialu mamy moznosc zapoznac

sie z glównymi nurtami, teoriami i koncepcjami rozwoju osobowosci w wieku

dorastania, w tym z podejsciem interakcyjnym, które stanowi równoczesnie ramy

dla dalszych rozdzialów ksiazki.

Rozdzial 3 poswiecony jest rozwojowi biologicznemu dorastajacego i osiag-

nieciu przez niego dojrzalosci plciowej. Rozwazane sa zarówno uwarunkowania

endokrynologiczne. jak i istota zmian fizycznych oraz psychologiczna reakcja na

zaistniale przemiany.

Rozdzial 4 dotyczy rozwoju poznawczego. Przedstawione zostaly rózne modele

rozwoju poznawczego w okresie dorastania, jak np. teoria przetwarzania infonnacji

czy teoria Piageta oraz szczególowy opis umiejetnosci i zdolnosci myslenia, które

wystepuja i sa charakterystyczne dla okresu mlodosci i prowadza do osiagniecia

dojrzalosci myslenia.

Natomiast rozdzial 5 poswiecony jest dojrzalosci spolecznej nastolatków, z

która laczy sie nierozerwalnie rozwój moralny. W okresie dorastania dokonuje sie

wiele istotnych zmian w relacjach interpersonalnych. Zjawisko to jest spowodowane

zarówno zmianami w spostrzeganiu innych osób, jak i siebie. z jednej strony, z

drugiej zas - pelnieniem coraz bardziej zróznicowanych ról spolecznych.
W rozdziale 6 przedstawione sa, na bazie psychologii ekologicznej, wzajemne

powiazania i wplywy wystepujace pomiedzy mlodym czlowiekiem a innymi, zew-

netrznymi czynnikami, które uwzglednia w swojej koncepcji Riegel. Naleza do

nich: czynniki demograficzne, specyfika szkoly i pracy, wplyw mediów i srodowiska

kulturowego. Autorzy nieco miejsca poswiecaja równiez dzieciom imigrantów i

specyfice sytuacji w jakiej sie znajduja.

Rozdzial 7 dotyczy relacji w rodzinie. W momencie, gdy dziecko zaczyna

dorastac obserwujemy okreslone zmiany w rodzinie jako systemie. Zmieniaja sie

relacje pomiedzy rodzicami a dziecmi; rodzice wkraczaja równoczesnie w kolejna
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faze swego zycia - te i inne czynniki wplywaja na funkcjonowanie rodziny jako

calosci i na mlodego czlowieka, który w niej wzrasta. Autorzy zajmuja sie ponadto

zagadnieniem wplywu rodziny nietradycyjnej, róznicy pokoleniowej i dazenia do

autonomii na ksztahowanie psychiki i osobowosci mlodego czlowieka.

W rozdziale 8 analizowane sa relacje z rówiesnikami, oddzialywanie grupy

rówiesniczej, ksztaltowanie sie kontaktów pomiedzy dziewczetami i chlopcami oraz

problem samotnosci i niesmialosci nastolatków. Jest tutaj scharakteryzowany spo-

leczny swiat nastolatka.

Kolejny, 9 rozdzial poswiecony jest rozwojowi seksualnosci i relacji uczucio-

wych na podlozu erotycznym oraz takim zjawiskom, jak: masturbacja, homoseksu-

alizm, antykoncepcja, ciaza i choroby weneryczne. Autorzy podejmuja nie tylko

problem rozwoju erotycznego mlodziezy, ale takze niekorzystnych zjawisk, jakie

moga mu towarzyszyc. Wielostronnie rozwazaja konsekwencje (nie brane pod uwa-

ge skutki uboczne) aktywnosci mlodziezy w tym zakresie.

W rozdziale 10 autorzy podejmuja problem formowania sie poczucia tozsa-

mosci jako efektu osiagania fizycznej, psychicznej i spolecznej dojrzalosci. Dys-

kutuja takze, w jaki sposób formowanie poczucia tozsamosci wiaze sie z identy-

fikacja z wlasna plcia, z faktem przynaleznosci do okreslonej grupy etnicznej lub

spolecznej, z wyborem zawodu oraz z normatywnymi wzorcami rozwoju mlodego

czlowieka.

Rozdzial 11 koncentruje sie na problemach z dostosowaniem sie do szkoly i

spoleczenstwa. Zdaniem Kimmela i Weinera najczesciej spotykanymi kategoriami

problemów i zarazem naj istotniejszymi sa niedostateczne osiagniecia edukacyjne

uczniów w stosunku do ich mozliwosci oraz przestepczosc.

W rozdziale 12 opisane sa takze inne pulapki i zagrozenia wieku dorastania

wymagajace interwencji i pomocy ze strony innych osób, jak np.: narkomania,

ucieczki z domu, próby samobójcze, chronicznie obnizony nastrój lub samopoczucie

itp. Przedstawione sa takze mozliwosci i sposoby udzielania pomocy mlodziezy z

takimi problemami, dzialania profilaktyczne i przyklady leczenia stosowane w takich

przypadkach. W rozdziale tym poruszone sa równiez problemy kontaktu z umie-

raniem i z osoba umierajaca.

Ostatni, 13 rozdzial poswiecony jest trzem, najczesciej wystepujacym w wieku

dorastania, zaburzeniom psychicznym: schizofrenii, zaburzeniom afektywnym oraz

zaburzeniom jedzenia. Autorzy prezentuja badania majace na celu wyjasnienie przy-
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czyn i uwarunkowan tego typu zaburzen oraz sposoby ich leczenia. Na zakonczenie

podejmuja zagadnienie wspólpracy i wspóldzialania z mlodymi ludzmi, aby pomóc

im jak naj lagodniej przejsc przez ten trudny okres we wlasnym rozwoju i aby

pomóc im ustrzec sie przed czyhajacymi na nich niebezpieczenstwami.

Ksiazka Kimmela i Weinera ma bardzo przejrzysta strukture, kazdy rozdzial

rozpoczyna sie szczególow�m planem tresci, a konczy podsumowaniem w postaci

najwazniejszych wniosków. Rozdzialy konczy ponadto lista kluczowych slów oraz

pytan i problemów do dyskusji.

Dla wzbogacenia tresci umieszczone zostaly równiez wypowiedzi (zebrane

podczas okolo 2-godzinnych wywiadów) mlodych ludzi korespondujace z trescia

danego rozdzialu. Stanowia one, jak pisza we wstepie autorzy, pomost pomiedzy

teoretycznym ujeciem a realnym zyciem czlowieka. Ksiazka jest ponadto ilustro-

wana krótkimi notkami biograficznymi osób, które przyczynily sie do rozwoju wie-

dzy o adolescencji (Freud, Piaget, Erikson, Sullivan) oraz wspólczesnych badaczy

zajmujacych sie ta problematyka. Zawiera równiez indeks rzeczowy i bogata bib-

liografie.

Niniejsza praca jest podrecznikiem dla studentów psychologii, pedagogiki,

moze byc wykorzystana jako zródlo rzetelnej wiedzy przez osoby pracujace z mlo-

dzieza, rodziców i pedagogów.

Podejmujac sie próby oceny ksiazki Kimmela i Weinera nalezy przede wszy-

stkim stwierdzic, ze nie stanowi ona oryginalnego ujecia stadium dorastania. Jest

jednak niewatpliwie podsumowaniem wiedzy na temat tego okresu w rozwoju czlo-

wieka. Zawiera odniesienia do najnowszych badan (z 1993 r.). W tym miejscu nalezy

podkreslic jej walory dydaktyczne: bogactwo tresci, odniesienia do róznorodnych

koncepcji teoretycznych, a przy tym przyjecie wlasnych, jasno sformulowanych
zalozen.

Niewatpliwa zaleta tej ksiazki jest jej struktura, na przyklad podsumowania

rozdzialów, pytania i problemy do dyskusji, slowa klucze, indeks rzeczowy. Re-

asumujac, wydaje sie, ze ksiazka ta moglaby byc cenna pozycja nie tylko dla

profesjonalistów, ale takze dla rodziców dzieci w wieku dorastania. Jest napisana

w sposób komunikatywny. Prezentuje dokonania wspólczesnej psychologii i me-

dycyny na temat mlodziezy. Podtrzymuje pewne obiegowe opinie na jej temat, o

ile znajduja potwierdzenie w naukowych badaniach. Wzbogaca je równoczesnie o
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cale obszary wiedzy na temat róznorodnosci i skomplikowania procesów i mecha-
nizmów stadium dorastania, które stanowi przejscie od dziecillstwa do wieku doj-

rzalego.
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