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A COGNITlVE DEVELOPMENT AFTER ADOLESCENCE
THE RE - ANALYSIS OF THE CROSS-SECfIONAL DATA USING PERSON - ORIENTED APPROACH

Summary: It has been argued that personhood development needs different aspects of cognitive
capacity ( intelligence, morality. wisdom ) to a different degree at different ages. The Cracow cross
- sectional studyon cognitive development seerns to have made this claim empincally grounded
(Niemczynski. Olejnik, 1991).The data pertaining to it was obtained with the batteries of "psychornetric" and "piagetian" intelligence tests. with the Kohlberg's Moral Judgrnent Interview. and with
Niemczynski's Biographical Judgrnent Interview. The idea about cognition viewed as an organizer
ofthe human individual personhood formation goes parallel to the interactionistic. holistic view on
human development (Magnusson, 1990.1993 ). This view has some methodological consequences.

though. It advocates rather "person" than "variable" approach. Due to the fact that in our onginal
analyses we used the "variable" approach we decided to re - analyze the data usiog rnethods relevant
to the .,person" approach. The preliminary results of the new analysis seem to confirm the original
claim.

Wprowadzenie

W przeciwienstwie do wczesniejszych okresów rozwojowych doroslosc zna-

mionuje swoisty zwiazek dialektyczny pomiedzy rozwojem umyslowym a rozwojem
osobowosci. Z jednej strony, funkcje intelektualne uzywane sa w rozwiazywaniu
problemów i dylematów zyciowych, majacych wplyw na dalszy bieg zycia czlo-

wieka. Z drugiej strony, zmiany osobowosci bedace efektem podejmowanych de-
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cyzji i wyborów zyciowych okreslaja zmiany intelektualne. Nie mozna ich jednak

sprowadzic - jak sie powszechnie przyjmuje - do zmian inteligencji psychometrycznej czy operacyjnej. Nie polegaja one równiez na przeobrazeniach perspektywy
spoleczno-moralnej. Krakowskie badania nad rozwojem poznawczym wskazuja, ze

ich dziedzina jest perspektywa biograficzna (Niemczynski, Olejnik, 1991; Olejnik,
Niemczynski, 1993).
Perspektywa biograficzna jest perspektywa calosci zycia jednostki, w jego
wymiarze retrospektywnym oraz prospektywnym. Okresla ona jednoczesnie sposób,

w jaki jednostka spostrzega swoja biezaca sytuacje zyciowa. Tym co determinu
nature i specyfike perspektywy biograficznej jest poziom rozwoju osobowosciowej
organizacji zachowania (Niemczynski, 1992). Mówiac inaczej rozwojowe zmiany
jakim podlega osobowosciowa organizacja zachowania pociagaja za soba okreslone
zmiany perspektywy biograficznej.

Wyniki badan weryfikujacych prawdziwosc hipotez wynikajacych z wyze
przedstawionego rozumowania byly juz prezentowane (Niemczynski, Olejnik, 1991;

Olejnik, Niemczynski, 1993). Jedna z tych hipotez przewidywala pozytywny zwiazek perspektywy biograficznej z wiekiem, druga - brak stabilnosci w matrycy
zwiazków pomiedzy perspektywa biograficzna a pozostalymi miarami funkcji poznawczych. Dane, które potwierdzily obie te hipotezy sugerowaly jednoczesnie, ze

rozwój osobowosciowej organizacji zachowania w róznym wieku w róznym stopniu
korzysta z róznych aspektów zdolnosci i funkcji poznawczych (zob. Aneks l i 2).
Okazalo sie na przyklad, ze inteligencja mierzona za pomoca zadan piagetowskich,
jak i psychometrycznych jest silniej zwiazana z rozwojem perspektywy biograficznej

u progu doroslosci, na co wskazuje analiza czynnikowa obejmujaca zmienne "poznawcze" uwzglednione w naszym badaniu. W najmlodszej z badanych grup zmienna perspektywy biograficznej w istotnej mierze nasycona jest czynnikiem, który
jednoczesnie okresla pozostale zmienne intelektualne. Wyniki tej analizy pozwolily

równiez stwierdzic, ze perspektywa rozumowan moralnych nie wiaze sie w zad

specyficzny sposób z perspektywa biograficzna na zadnym z badanych poziomów
wieku.

Pozostaje jednak pytanie, na ile wyraznie progresywny trend perspektywy
biograficznej oraz brak zwiazku pomiedzy ta zmienna a miarami inteligencji psychometrycznej i operacyjnej w starszych grupach wieku mozna przypisac szczególnym cechom przyjetej metody analizy wyników badania. Jak podkreslaja Mag-
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nusson i Torestad (1993) mozna wyróznic dwa podejscia w badaniu rozwoju _
podejscie zorientowane na osobe (ang. person-oriented approach) oraz na zmienne

(ang. variable oriented approach). Podejscie zonentowane na osobe jest podejsciem
holistycznym ujmujacym jednostke, jako niepodzielna calosc, nie zas jako konglo
merat nie powiazanych ze soba zmiennych i wymiarów. Oznacza to, ze dane od-

noszace sie do badanej osoby tworza zawsze pewien profil wartosci, który winien
byc podstawowa jednostka analizy (Bergman, 1993, 1994). Jedna z zalet tego podejscia, której nie posiada podejscie zonentowane na zmienne jest mozliwosc stwierdzenia, czy dyskretny charakter zmiennosci jakim podlegaja zmienne analizowane
w izolacji zachowuje swa aktualnosc, gdy analizujemy je w calosci jako tworzace
system wielozmienny. Z tego powodu zdecydowalismy sie uzupelnic oryginalna
nomotetyczna analize wyników naszych badan o analize wiazek Warda (ang. cluster
analysis), która reprezentuje podejscie zonentowane na osobe.
Metoda

Osoby badane

W latach 1985-1987 przebadano 162 osoby z Krakowa i okolic. Tworzyly
one cztery grupy wieku; 15-20, 25-35, 40-50 oraz 60-70 lat o liczebnosci odpowiednio 31. 47, 40 oraz 44 osoby. W kazdej grupie znajdowalo sie mniej wiecej
tyle samo mezczyzn i kobiet. Poziom wyksztalcenia badanych osób byl wzglednie
wysoki - kazda z nich ukonczyla co najmniej szkole zawodowa lub srednia.
Techniki i procedura badania

Zastosowano cztery narzedzia pomiaru badanych zmiennych; Test Podstawo-

wych Zdolnosci Umyslowych (ang. Primary Mental Abilities Test), pozwalajacy
ocenic poziom pieciu czynników inteligencji (Rozumienia Znaczenia Slów - V,

Uzdolnien Przestrzennych - S, Rozumowania - R, Uzdolnien Liczbowych - N
oraz Plynnosci Slownej - W), Test Operacji Formalnych (ang. Test 0/ Formai
Operations), pozwalajacy okreslic poziom inteligencji operacyjnej (O), Wywiad do

Badania Sadó\\ Moralnych (ang. Moral Judgment Interview), pozwalajacy ziden-
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tyfikowac stadium rozwoju rozumowan moralnych (M) oraz Wywiad do Badania

Sadów Biograficznych dla oceny poziomu rozwoju perspektywy biograficznej (B).

Ten ostatni zawiera 6 hipotetycznych dylematów zyciowych charakterystycznych
dla róznych okresów doroslosci. Bohater(ka) kazdego z nich musi zdecydowac, w
jaki sposób rozwiazac dylemat przed którym stoi. Kazdy dylemat byl odczytywany
osobie badanej, której zadaniem bylo nastepnie dac odpowiedz na standardowe
pytania, które zadawala osoba badajaca. Pytania te sprowadzaly sie do kwestii, co
- zdaniem osoby badanej - powinien zrobic bohater(ka) dylematu oraz dlaczego

powinien (powinna) postapic wlasnie w taki sposób. Wszystkie odpowiedzi osoby
badanej byly nagrywane, a nastepnie przepisywane. Analizie poddawano pisemne
protokoly z badania.

Sposób obliczania wyników
Inteligencja psychometrycma

Wyniki surowe badania testem PMA (Thurstone, Thurstone, 1949) byly zamieniane na wyniki standardowe wyrazone na skali T i jako takie byly przedmiotem
dalszej analizy.
Inteligencja operacyjna

Wynik badania testem myslenia operacyjnego - TOF mozna wyrazlc
wskaznikiem globalnym na pieciostopniowej skali odpowiadajacej pieciu poziomom
myslenia operacyjnego; Konkretne A, Konkretne B, Preformalne, Formalne A oraz
Formalne B (Longeot, 1967). Te wskazniki byly przedmiotem dalszej analizy.
Rozumowanie moralne

Wywiad do Badania Sadów Moralnych pozwala okreslic dwa wskazniki roz-

woju rozumowania moralnego (Kohlberg, 1981). Do naszej analizy wybralismy
wyrazony na skali dyskretnej przecietny wynik wazony. W spólczynnik rzetelnosci
ocen pomiedzy osobami oceniajacymi wyniki wywiadu byl zadowalajacy. W 60%
przypadków uzyskano calkowita zgodnosc oceny, natomiast az w 97% przypadków
stwierdzono zgodnosc w granicach róznicy polowy stadium. W jednym przypadku
(2,5%) stwierdzono róznice oceny jednego stadium.
Perspektywa biograficma
Koncepcja rozwoju osobowosciowej organizacji zachowania implikuje trzy

rozwojowe poziomy perspektywy biograficznej;
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(i) personalizacji,
(ii) dopelnienia oraz

(iii) eksteriorizacji i finalnej integracji osobowosciowej organizacji zachowama.

Ponadto, kazdy z tych poziomów mozna jeszcze podzielic na trzy stadia (Nie-

mczynski, (992). W ten sposób kazdej osobie badanej mozna bylo przypisac wartosc
na skali 17-stopniowej (odpowiadajacej dziewieciu pelnym oraz osmiu stadiom
przejsciowym w rozwoju perspektywy biograficznej). Calkowita zgodnosc ocen
sedziów kompetentnych dotyczyla 37,1 % porównan.
Natomiast róznice ocen mieszczace sie w granicach jednego stadium dotyczyly
az 87,3% porównan.

Wyniki
Rezultaty analizy wiazek Warda nie zmienily wyników analizy czynnikowej

(zob. Aneks 3). Typy profili wartosci jakie przybieraja zmienne pieciu podstawowych zdolnosci umyslowych, zmienna inteligencji operacyjnej, zmienna rozumowan
moralnych oraz zmienna perspektywy biograficznej nie odbiegaja w istotny sposób

od wartosci przecietnych we wszystkich czterech grupach wieku. Jednoczesnie analiza wiazek Warda potwierdzila glówny rezultat analizy wariancji, który wskazywal,

ze tylko zmienna perspektywy biograficznej pozytywnie koreluje z wiekiem.

Tym co rózni poszczególne wiazki charakterystyczne dla czterech grup wieku
jest przede wszystkim sukcesywne podnoszenie sie poziomu perspektywy biograficznej przy braku analogicznego trendu, a nawet tendencji odwrotnej w przypadku
pozostalych zmiennych. W tym kontekscie róznice pomiedzy poszczególnymi wiazkami na kolejnych poziomach wieku maja marginalne znaczenie.

Kolejna rzecza, która zwraca uwage jest wzrost heterogenicznosci wiazek wraz
z wiekiem (w grupie najstarszej jest ona najwieksza). Wynik ten potwierdza znany

fakt wzrostu zróznicowania interindywidualnego zmian rozwojowych wraz z wiekiem.
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Dyskusja

Analiza wiazek Warda nie wykazala istnienia zadnych wyraznie odmiennych

typów relacji pomiedzy perspektywa biograficzna a pozostalymi uwzglednionymi
w naszym badaniu zmiennymi. Tym samym nie wniosla ona zadnych nowych
informacji na temat osobowosciowych oraz intelektualnych róznic zwiazanych z
wiekiem. Niemniej jednak warto zwrócic uwage na kilka waznych cech proponowanego przez Bergmana podejscia zorientowanego na osobe oraz reprezentujacych
je technik analizy statystycznej.
Przede wszystkim zaleta tego podejsciajest promowanie wiekszej swiadomosci
metodologicznej, czego wyrazem jest wazny postulat wstepnej, doglebnej analizy
psychologicznej zjawiska, które ma byc przedmiotem badania. Ten etap refleksji
teoretycznej jest na ogól niedoceniany . W efekcie dominuje przeswiadczenie, ze o

wartosci badania decyduje stopien wyrafinowania stosowanych modeli i analiz statystycznych. Przekonanie to jest nieuzasadnione, bowiem dobór techniki badania
oraz statystycznych procedur opracowania wyników powinien byc zawsze pochodna

swiadomej decyzji okreslajacej nature i wlasciwosci badanego zjawiska. W tym
sensie prostsze metody odwolujace sie do klasyfikacji, grupowania sa równie dobre
i uzyteczne jak te, które opieraja sie na liniowych modelach rzeczywistosci.
Podejscie to wpisuje sie w tradycje badan rozwojowych, które zwracaja uwage

na niedoceniany fakt zróznicowania interindywidualnego rozwojowych zmian intraindywidualnych. Niedostrzeganie tego faktu, powodowane normatywnym celem

badan, stalo sie przyczyna powstania wielu pogladów i przekonan na temat rozwoju,
które nie maja uzasadnienia w faktach (przykladem moga byc badania nad inteli-

gencja psychometryczna).
Wydaje sie, ze podejscie zorientowane na osobe z racji swych wlasciwosci
jest szczególnie przydatne w ujmowaniu rozwoju w calej jego zlozonosci i rozmaitosci.
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Aneks 1. Zwiazek badanych zmiennych z wiekiem
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Rycina l. Róznice zwiazane z wiekiem w podtestach Znaczenia Slów (V). Przestrzeni (S).
Rozumowania (R). Liczb (N) oraz Plynnosci Slownej (W)
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Rycina 2. Róznice zwiazane z wiekiem w mysleniu operacyjnym (O)
550

>-

c 450 o

....,
lU

.>t!

.c 350

.

.

.

.

.c
Gl
1:1
250
'-

iJ)

.

150
15-20

25-35

40-50

60-70

Wek

Rycina 3. Róznice zwiazane z wiekiem w mysleniu moralnym (M)
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Rycina 4. Róznice zwiazane z wiekiem w perspektywie biograficznej
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Aneks 2. Zwiazek perspektywy biograficznej oraz inteligencji i moralnosci
dla czterech grup wieku (wyniki analizy czynnikowej)
a) grupa 15-20-latk6w l 2 3 4
Znaczenie slów (V) 0.499 0.359 0.617 -0.012
Przestrzen (S) 0.065 -0.042 0.039 0.968
Rozumowanie (R) 0.707 0.030 0.246 0.180

Plynnosc slowna (W) 0.372 0.615 -0.131 -0.143

Myslenie operacyjne (O) 0.914 0.062 -0.217 -0.141
Rozumowanie moralne (M) -0.380 -0.094 0.834 0.035
Perspektywa biograficzna (B) 0.594 -0.060 0.415 0.137

b) grupa 25-35-latków I 2 3 4
Znaczenie slów (V) 0.890 0.107 -0.071 0.126
Przestrzen (S) 0.222 0.941 -0.131 0.098
Rozumowanie (R) 0.892 -0.018 0.009 -o .()()()
Plynnosc slowna (W) 0.432 0.050 -0.789 0.053

Myslenie operacyjne (O) -0.070 -0.057 -0.043 0.867
Rozumowanie moralne (M) 0.081 -0.955 0.036 0.022
Perspektywa biograficzna (B) 0.141 -0.176 0.826 0.111
c) grupa 40-50-latk6w l 2 3
Znaczenie slów (V) 0.661 0.216 0.508
Przestrzen (S) 0.809 0.039 -0.090
Rozumowanie (R) 0.587 0.354 0.578

Plynnosc slowna (W) 0.152 0.788 0.207
Myslenie operacyjne (O) -0.131 0.056 0.916
Rozumowanie moralne (M) 0.076 -0.805 -0.141

Perspektywa biograficzna (B) -0.925 0.097 0.105
d) grupa 60-70-latków l 2 3 4
Znaczenie slów (V) 0.314 -0.306 0.791 0.118

Przestrzen (S) 0.291 -0.020 -0.082 0.874
Rozumowanie (R) 0.158 -0.146 0.540 0.735

Plynnosc slowna (W) 0.097 0.217 0.892 0.004
Myslenie operacyjne (O) -0.236 0.698 0.030 0.593
Rozumowanie moralne (M) 0.126 -0.924 0.118 0.097

Perspektywa biograficzna (B) 0.870 -0.175 0.074 0.165
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Aneks 3. Typy profili wartosci pieciu podstawowych zdolnosci umyslowych
(V, S, R, N i W), myslenia operacyjnego (O), rozumowan moralnych
(M) oraz perspektywy biograficznej (B) dla czterech grup wieku
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