
FORUM PSYCHOLOGICZNE, 1997, Tom II, Numer 2, s. 31-44

ZMIANY ROZWOJOWE WCZESNEJ

DOROSLOSCI

MIROSLAWA MATUSZEWSKA

Instytut Psychologii

UAM Poznan

DEVELOPMENTAL CHANGES OF YOUNG ADULTHOOD

Summary: This article analyzes the general principles ofthe conception oflife span developrnental

psychology in compare with traditional psychology assumptions. It contains also the view of studies

and conceptions on the possibilities ofhuman developrnenta1 changes after the period of adolescen-

ce, taking in a particular consideration the young adulthood. The results ofthese studies show that

in the young adulthood there are changes in personality, in intellectual abilities and in moral

reasoning. They show us also that the end of adolescence doesn't rnean the end of developrnent.

1. Kontrowersje wokól pojecia "rozwój"

W rozumieniu pojecia rozwój istnieje wsród badaczy pewien consensus: rozwój

odnosi sie do zmiany. Natomiast rozstrzygniecie, która ze zmian jest a która nie

jest dowodem rozwoju, jest juz sprawa dyskusyjna. Tradycyjna psychologia roz-

wojowa uwaza, ze najwazniejsze zmiany, które charakteryzuja rozwój wylaniaja

sie w czasie niemowlectwa i dziecinstwa, a nie pózniej niz w adolescencji. Wiaze

ona rozwój psychiczny jednostki z procesami wzrastania i biologicznego dojrze-

wania organizmu. Z tej perspektywy doroslosc jest opisywana przez stalosc, a wiek

stary przez degeneracje lub spadek.

Ujmowanie rozwoju zwaloryzowanego dodatnio (jako postepu) sprawialo, ze

psychologia rozwojowa nie zajmowala sie badaniem zmian psychicznych w jed-

nostce po osiagnieciu doroslosci. Zajela sie nimi dopiero psychologia rozwoju

czlowieka w ciagu zycia (life-span developnental psychology).

Nowosc podejscia life-span do rozwoju polega na przyjeciu, ze zmiany roz-

wojowe moga pojawiac sie we wszystkich punktach zycia: od poczecia do smierci.
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Zmiany rozwojowe w doroslosci sa mniej sysytematyczne, przewidywalne i

uniwersalne, a co wiecej, zmiany strukturalne nie maja bazy fizjologicznej.

Termin "struktura" oznacza uklad elementów powiazanych z soba róznego

typu relac J o ami, tym sie charakteryzujacy, ze o wlasnosciach owych elementów i relacji decyduja wlasnosci globalne calosci, a nie odwrotnie (por. K. Zamia�a, 1988,
, "

s. 28). Zmiana strukturalna jest porównaniem stanu SI pewnego ukladu w chwili

tl z jego stanem S2 w chwili t2 (por. Krajewski 1977, s. 21). W ujeciu tym rozwój

jest rozpatrywany jako nieodwracalny, spontaniczny, monotoniczny ciag zmian stru-
ktury .

Wydaje zie, ze dla pelnego zrozumienia pojecia rozwoju konieczne jest usta-

lenie przeciwstawnego pojecia - regresu. Pietrasinski (1990) slusznie zwraca uwage

na fakt wspólwystapienia regresu i rozwoju. Regresem jest ilosciowe pomniejszanie

sie zasobów organismicznych, np. zwolnienia tempa uczenia sie i nabywania spraw-

nosci, trudnosci z ewokacja danych z pamieci. Przetacznikowa (1993) uwaza, ze

termin "regres" ma nadmiernie pejoratywne znaczenie w stosunku do nacechowa-

nego pozytywnie terminu "rozwój". Stawia pytanie, czy rozwijanie jakichkolwiek

zdolnosci i sprawnosci nie odbywa sie z reguly kosztem innych zdolnosci lub

umiejetnosci. jakie mozna by w tym samym czasie wycwiczyc? Autorka zauwaza,
ze idea wszechstronnego rozwoju ma czesto znamiona utopii. poniewaz czlowiek

staje przed szeregiem ustawicznych wyborów, najpierw dyktowanych dziecku naj-

czesciej przez jego srodowisko wychowawcze, a potem w wieku mlodzienczym i
w okresie doroslosci wyborów, podejmowanych w jego wlasnej woli, ograniczonej

jednak wieloma czynnikami tak wewnetrznymi, osobowosciowymi, jak i zewne-

trznymi. Proporcja zmian rozwojowych i regresywnych moze byc niezwykle zróz-

nicowana indywidualnie - dodaje autorka.

2. IntraindywiduaIna zmiana i interindywidualne róznice

Z rozwojowego punktu widzenia psychologii ciagu zycia (life-span) rozwój

widziany jest jako proces pociagajacy za soba wielosc wzorów zmiany dla róznych

zachowan i dla róznych jednostek w róznych punktach w czasie. Dlatego centralnym

punktem zainteresowania badaczy rozwojowych reprezentujacych psychologie ciagu

zycia sa dwa zjawiska: intraindywidualna zmiana i interindywidualne róznice. Intra-

indywidualna zmiana odnosi sie do zmiany wewnatrz jednostki zachodzacej w cza-
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sie, natomiast interindywidualne róznice odnosza sie do róznic miedzy jednostkami

w danym okresie czasu.

Jednym z rezultatów takiej wielokierunkowosci zmiany jest to, ze jesli wzrasta

dywergencja zmian wewnatrzosobowych (w ten sposób ludzie staja sie coraz wie-

. kszymi indywidualistami), zwiekszaja sie róznice miedzyosobowe w przeciagu cza-

su (por. Lemer, Hultsch, 1983). Intraindywidualna zmiana i interindywidualne róz-

nice wiaza sie z natura zmiany i nastepujacymi zagadnieniami: ciaglosc - nieciaglosc

(continuity vs. discontinuity) z jednej strony oraz stalosc - niestalosc (stability vs.

instability) z drugiej. Pierwsze - odnosi sie do stopnia wewnetrznej. zmiany w

dymensjach osobowosci w ciagu okreslonego czasu. Cytowani wyzej autorzy podaja

taki oto przyklad: Jesli Jacek jest ufny w wieku 20 lat i w wieku 40 lat, mamy

wówczas do czynienia z ciagloscia.

Drugie zagadnienie odnosi sie do stopnia, w jakim jednostka utrzymuje

wzglednie te sama pozycje w danym wymiarze osobowosci w ciagu okreslonego

czasu. Np.: Jesli Rita jest bardzej pewna siebie niz Pat w wieku 20 lat i równiez

w wieku 40 lat, to jest to przyklad na stalosc. Jesli natomiast Rita jest bardziej

pewna siebie niz Pat w wieku lat 20, ale mniej pewna siebie niz Pat w wieku 40

lat, mamy wówczas przyklad niestalosci.

Nalezy zauwazyc, ze mozliwa jest ciaglosc i stalosc równoczesnie, np.: Jacek

jest bardziej ufny od Józefa w wieku 20 lat i obaj utrzymuja ten sam poziom

ufnosci w wieku 40 lat, kiedy to Jacek jest nadal bardziej ufny od Józefa. Przyklad

na nieciaglosc i stalosc: Jacek jest bardziej ufny niz Józef w wieku 20 lat, ale obaj

staja sie mniej ufni z biegiem czasu, chociaz Jacek w wieku 40 lat nadal jest

bardziej ufny od Józefa. I przyklad na nieciaglosc i niestalosc: Jacek jest bardziej

ufny niz Józef w wieku 20 lat, ale Jacek staje sie mniej ufny z biegiem czasu, a

Józef staje sie bardziej ufny i w wieku 40 lat Józef staje sie bardziej ufny od Jacka.

3. Koncepcja nieciaglosci i ciaglosci zmian rozwojowych w osobowosci

doroslych

Na temat zmian w doroslej osobowosci przedstawimy dwa przeciwstawne

punkty widzenia (za Lemer, Hultsch, 1983): I) nieciaglosc jest istotna cecha rozwoju

doroslych; 2) zmiana jest ograniczona i dorosla osobowosc charakteryzuje ciaglosc

i trwalosc. Koncepcja nieciaglosci w osobowosci wystepuje w teoriach: Ch. Biihler,
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E. Eriksona, P. Havighursta, D. Levinsona, R. Goulda. Przytoczmy dla przykladu

przynajmniej dwie teorie. Wedlug Eriksona osobowosc jest zalezna zarówno od

wewnatrz dojrzewajacego "podstawowego planu", jak i od zewnetrznych wymagan

spoleczenstwa. Dla autora rozwój ego zawiera sie w sekwencji 8 stadiów psycho-

spolecznych. Te stadia sa uwarunkowane biologicznie i stanowia stala, uniwersalna

sekwencje. Wewnatrz kazdego stadium musi byc jednak rozwijana dana zdolnosc

ego, jesli jednostka chce zaadaptowac sie do wymagan spolecznych wlasciwych

dla danego stadium. Jesli zdolnosc nie rozwija sie w przewidzianym czasie, wów-

czas ten aspekt ego bedzie oslabiony.

Kazde zatem stadium stanowi kryzys - miedzy osiaganiem i poczuciem osiag-

niecia odpowiedniej zdolnosci a nie osiaganiem i brakiem poczucia rozwoju danej

zdolnosci.

We wczesnej doroslosci kryzys wystepuje miedzy rozwijaniem poczucia in-

tymnosci vs. poczuciem izolacji. Spoleczenstwo wymaga teraz od osoby, która

osiagnela poczucie tozsamosci, aby weszla w bliskie zwiazki z inna osoba w ramach

instytucji uznawanej przez to spoleczenstwo, jakim jest malzenstwo.

Z kolei D. Levinson proponuje sekwencje 4 er i okresów przejsciowych w

ciagu cyklu zycia mezczyzny. Autor nie koncentruje sie na osobowosci "per se",

ale na rozwoju biegu zycia. Osobowosc jest dla niego jedna strona tego rozwoju.

Zasadniczym zadaniem stalych okresów jest budowanie struktury zycia, która jest

uwiklana w trzy komponenty: l) swiat spoleczno-kulturowy jednostki zawierajacy

struktury spoleczne (rodzina, klasa spoleczna, zawód, polityka) i wydarzenia hi-

storyczne (wojna, kryzys lub rozkwit ekonomiczny); 2) uczestnictwo w swiecie,

wlaczajac w nie role (maz, przyjaciel, pracownik, ojciec) i wydarzenia zyciowe

stosowane do tych ról (malzenstwo, urodzenie sie dziecka, promocja, emerytura);

3) aspekty "ja" wlaczajac osobowosc i zdolnosci (talenty, sprawnosci, fantazje,

nastroje, wartosci). Budowanie struktury zycia pociaga za soba podjecie pewnych

decydujacych wyborów i dazen, aby osiagnac poszczególne cele.aaaa

Teorie bedace przykladami na nieciaglosc zgodne sa co do kilku ogólnych

wniosków: l. Dla zrozumienia osobowosci decydujacy jest zwiazek miedzy jed-

nostka a szerokim kontekstem spoleczno-kulturowym. Sklada sie nan imponujaca

seria zmieniajacych sie zadan rozwojowych, które wplywaja na rozwój osobowosci

jednostki. 2. Zmiana osobowosci moze byc rozumiana jako sekwencja stadiów,

okresów przejsciowych (transitions) lub transfonnacji, ktore odzwierciedlaja wy-
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lanianie sie jakosciowo róznych cech w róznych punktach ciagu zycia. 3. Chociaz

jednostki moga róznic sie w zakresie specyficznych zachowan i cech, to sekwencja

zmiany osobowosci okreslana przez rózne stadia, okresy przejsciowe lub transfor-

macje jest uniwersalna (por. Lemer, Hultsch, 1983).

Dowody na ciaglosc i stalosc zawarte sa w wielu longitudinalnych badaniach

nad osobowoscia doroslych (np. Kagan, Moss, 1962, za: Lemer, Hultsch, 1983).

To grono badaczy wysuwa kilka wniosków: 1. Wydaje sie, ze istnieja wielorakie

wzorce osobowosci w doroslosci. Osobowosc, podobnie jak inteligencja, jest wielo-

czynnikowym konstruktem; 2. Istnieja dowody zarówno na ciaglosc i stalosc, jak

i na nieciaglosc i niestalosc w ciagu doroslego zycia. Jednak, zdaniem tych badaczy,

dowód na ciaglosc i stalosc jest bardziej przekonujacy, niz na nieciaglosc i niestalosc.

Zgodnosc jest najbardziej oczywista dla tych cech osobowosci, które maja walo-

ryzacje kulturowa; 3. W rozumieniu rozwoju osobowosci róznice odnoszace sie

do plci i kohorty sa moze mniej wazne niz zmiany odnoszace sie do wieku.

W podsumowaniu Lemer i Hultsch zauwazaja, ze rozwój jest wiecej niz tylko

indywidualnym procesem. Pociaga on za soba dynamiczna interakcje miedzy jed-

nostkami a spoleczenstwem. Jednostki z róznych kohort doswiadczajac unikalnych

sekwencji zdarzen i reagujac na nie równiez w unikalny sposób powoduja, ze ich

spoleczenstwo (instytucje, role, wartosci) zmienia sie. Z kolei te zmiany dostarczaja

nowego kontekstu dla rozwoju jednostki i nastepnych kohort. Zatem rozwój pociaga

za soba dwa zalezne od siebie procesy zmian: powiazanych z wiekiem i przemianami

spolecznymi. Jak widzimy, autorzy ci reprezentuja koncepcje wskazujaca na zwiazek

miedzy rozwojem jednostki w ciagu zycia a procesami przemian kulturowo-histo-

rycznych spoleczenstwa. Podwaliny dla tych pogladów stworzyl kierunek kulturo-

owo-historyczny w psychologii rozwojowej reprezentowany przez Wygotskiego, Lu-

ne, Leontiewa.

Wplyw czynników spoleczno-kulturowo-historycznych na zmiany rozwojowe

w ontogenezie poddaje kontroli model badan nad rozwojem opracowany przez

Schaiego (por. Paluchowski, Homowska, 1988; Draheim, 1988). Zaklada on, ze

zróznicowanie miedzypokoleniowe biegu zycia naklada sie na zmiany psychiczne

bedace funkcja wieku zycia, tworzac lacznie obraz zmian rozwojowych jednostek

danej kohorty wiekowej. Dopiero kontrola i rozdzielenie tych dwóch rodzajów

zmian pozwala dotrzec do ogólnych prawidlowosci rozwojowych zmian psychiki

w ontogenezie i ujac tzw. czysta zmiane ontogenetyczna.
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4. Badania nad osobowoscia mlodych doroslych

Role takich spoleczno-kulturowo-historycznych czynników tlumaczacych za-

równo intraindywidualna zmiane, jak i intenndywidualne róznice ilustruja badania

osobowosci.

Nalezy w tym miejscu zauwazyc, ze profesjonalna literatura dotyczaca wczes-

nej doroslosci dopiero wylania sie jako obszar badan. Daje sie w nich zauwazyc

mieszanine teoretycznych pojec, a empiryczne dane z badan nad wczesna dorosloscia

sa raczej przypadkowe. Rzadko mlodzi dorosli sa badani sysytematycznie. Wie-

kszosc badan przedstawionych ponizej bierze swój poczatek z bardziej ogólnych

zainteresowan psychologów rozwojowych i psychologów osobowosci.

4.1. Badania R. White'a

R. White prowadzil szerokie kliniczne i teoretyczne badania nad mlodymi

doroslymi (studentami college'u). Na ich podstawie wyróznil 5 "trendów wzrostu"

(growth trends) we wczesnej doroslosci: l) stabilizacja tozsamosci "ja" (stabilizing

ol ego identity) , 2) uwolnienie sie od osobistych powiazan (freeing oJ personal

relationships), 3) poglebienie zainteresowan (deepening oJinterests), 4) humanizacja

wartosci (humanizing oJ values), 5) rozszerzanie sie opiekunczosci (expansion oJ

caring ). Za Bocknekem (1986) omówimy po kolei te "trendy wzrostu".

Ad l) White obserwuje w tym okresie wieksza stabilnosc "ja" i wieksza nie-

zaleznosc od przemijajacych wplywów. Poczucie tozsamosci "ja" pomaga okreslic

wyrazniej, jasniej doswiadczenie plynace z pelnienia róznych ról spolecznych. We-

wnetrzna spójnosc osobowosci pozwala jednostce na pelniejsza realizacje

"kompetencji rozwojowych". Chodzi o to, ze jesli mlody dorosly umie lepiej okreslic

swoje postawy i preferencje, to ma wieksze kompetencje, aby wywierac wplyw na

otoczajacy S\.viat.

Ad 2) Mlodzi dorosli rozwijaja zdolnosc: "odpowiadac ludziom ich wlasnymi

racjami". Implikuje to bardziej realistyczna ocene stosunków osobowych, mniej

zabarwiona zdarzeniami z przeszlosci postrzegajacego. Mlodzi dorosli stajac sie

mniej zwiazanymi ze swoja osobista histona w relacjach z ludzmi, sa bardziej

otwarci na innych, a zdaniem White'a wieksze uwrazliwienie na inne osoby takze
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rozwija. Z kolei fakt ten pomaga w uczeniu sie nowych umiejetnosci spolecznych
i zwieksza róznorodnosc sposobów interakcji. Znaczy to, ze u mlodych doroslych
zachodza zmiany we wzorach interakcji.

Ad 3) Poglebianie zainteresowan implikuje postepujace mistrzostwo w opa-

nowaniu wiedzy i umiejetnosci odpowiednich do sfery zainteresowan. W ten sposób

zainteresowania lacza kompetencje z zaangazowaniem (commitment) i odgrywaja
zyciowa role w rozwoju mlodych doroslych. Zatem, zdaniem White'a, realne sciezki

zycia sa centralna czescia wczesnej doroslosci. Na fakt roli praktyki zyciowej w

rozwoju doroslych zwraca tez uwage Pietrasinski (1990) uwazajac. ze rozwój sta-

nowi jej efekt uboczny. Rozwój taki w korzystnych wypadkach moze byc równie

lub bardziej wydatny niz rozwój zamierzony i przejawiac sie w zmianach nieosia-

galnych w zaden inny sposób. Jest on wazna i w wielu przypadkach niezastapiona

droga rozwoju (por. Pietrasinski, 1990 s. 78).

Ad 4) Mlodzi dorosli odkrywaja ludzkie i spoleczne cele w dotychczas abs-

trakcyjnych dla nich konstruktach wartosci. White czesciowo wyobraza to sobie

jako "kontynuacje wzrostu moralnego". Autor rozróznia abstrakcyjna moralnosc

adolescencji od bardziej funkcjonalnej moralnosci wczesnej doroslosci.

Ad 5) Ten kolejny "trend wzrostu" wystepuje w wielu znanych konce-

pcjach. Zawiera sie w Adlera "spolecznych zainteresowaniach", Allporta "rozsze-

rzaniu poczucia siebie", Angyala "trendzie do homonomii" i w Eriksona "gene-

ratywnosci" . Jednak White te ekspansje opiekunczosci lokuje rozwojowo wczesniej

niz wyzej wymienieni autorzy. Wydaje sie ona oznaczac rozszerzanie spolecznego

sumienia - troske, aby pomóc tym, którzy sa w potrzebie. Oznacza to takze -

zdaniem Bockneka - rozszerzenie poczucia "ja" dzieki utrzymywaniu innych.

W swoich badaniach White wskazal na szereg zmiennych, które sa istotne

dla rozwoju osobowosci: tozsamosc, wartosci, zainteresowania, stosunki interper-

sonalne. Nie musza byc one kojarzone wylacznie z okresem wczesnej doroslosci,

ale wyrózniajac trendy wzrostu autor wykazal, w czym ludzie sa lub moga byc

podobni w danym etapie zycia.

4.2. Badania G. Bockneka

Z kolei Bocknek (1986) opisujac zmiany rozwojowe w tym okresie zauwaza,

ze wspólnym mianownikiem dla rozwoju doroslych - który przyczynia sie do braku
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ciaglosci miedzy dziecinstwem i dorosloscia - jest rola doswiadczenia zyciowego.

Doswiadczanie ciaglosci dokonan w codziennym zyciu (podjecie pracy, zalozenie

rodziny, utrzymywanie kontaktów towarzyskich) oddzialuje, zdaniem autora, na:

rozwój struktury "ja", zmiany w interakcji ja-swiat, zmiany w interpersonalnych

relacjach, zmiany w ideologii.

Omówienie powyzszych dymensji rozwoju w trzech nastepujacych po sobie

stadiach pozwoli na zauwazenie zmian rozwojowych we wczesnej doroslosci w

porównaniu z adolescencja i ustabilizowana dorosloscia.

Rozwój struktury ,Ja" (Self-construct). Okres dorastania jest pierwsza faza

formowania tozsamosci, która jest w stadium róznicowania nazywanego samookre-

sleniem pozwalajacym na nowa definicje i identyfikacje zawartosci "ja". Osiag-

niecie integracji i calosci w rdzeniu Uadrze) osobowosci stanowi kamien graniczny

jej strukturowania. Dzieki temu wszystkie aspekty osobowosci moga byc lepiej

koordynowane, organizowane i moga funkcjonowac bardziej efektywnie. Ten rozrój

struktury "ja" w okresie wczesnej doroslosci jest krytyczny równiez z perspektywy

ciagu zycia. Warunkuje on przejscie od dziecka do doroslego. od wczesnej formacji

osobowosci do struktury, ktora obejmuje reszte doroslego biegu zycia.

Zmiany w interakcji ja-swiat (Self-World lnteraction). Interakcja ta moze

byc rozumiana jako dialektyczne napiecie miedzy narcyzmem a sprawdzaniem (te-

stowaniem) rzeczywistosci, miedzy koncentracja na "ja" a orientowaniem sie na

swiat. Narcyzm w adolescencji odbija intrapsychiczne cierpienie nieodlaczne w

tym stadium rozwojowego niepokoju. Kontakt ze swiatem jest "na próbe". Wazna

jakosciowa zmiana w restrukturowaniu wzajemnych zwiazków ze swiatem jest prze-

suniecie zaleznosci z rodziców na rówiesników. Wraz z wejsciem we wczesna

doroslosc wzrasta gotowosc mlodych do aktywnego zaangazowania. Chociaz maja

oni juz szeroka orientacje w swiecie, sa relatywnie jeszcze outsiderami. Z tej ko-

rzystnej dla siebie pozycji zauwazaja bledy i mozliwosci spoleczenstwa. Ich poglad

na swiat klóci sie z tym lezacym u podstaw silnej struktury spoleczenstwa. Mlodzi

chca zalozyc rodzine i utrzymac ja, ale równiez spoczywa na nich obowiazek pil-

nowania i ochrony systemu. Zatem interakcja ja-swiat mlodych doroslych jest zwy-

kle uwiklana w frustracje i rozczarowanie. Te jednostki, ktore jakby automatycznie

zgadzaja sie ze spolecznymi oczekiwaniami - aby zapobiec rozczarowaniJl - placa

za to kryzysem w pózniejszych latach (por. Bocknek, 1986, s. 184).

Ustabilizowani dorosli calkowicie wchodza w swiat. Sprawnosc, efektywne

uczestnictwo w utrzymaniu spoleczenstwa jest znakiem probierczym tego okresu.
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Udana adaptacja jest nastepnym krokiem rozwojowym w interakcji ja - swiat,

allocentryczna struktura odniesienia. Wartosci i cele spoleczenstwa sa dokladnie

percypowane i zinternalizowane. Osobiste cele i wartosci sa dostosowane do kore-

spondujacych z nimi celów i wartosci spolecznych lub przynajmniej nie sa z nimi

sprzeczne. W tym okresie ma miejsce inicjowanie uczestnictwa we wladzy i au-

torytarnej strukturze kultury.

Zmiany w interpersonalnych relacjach. Rozwój czlowieka jest wplatany jak

w siec w interpersonalne doswiadczenie. Dotyczy to kazdego stadium rozwojowego.

Krytyczny proces przesuniecia ogniskowej (punktu ciezkosci) z nuklearnej rodziny

na rówiesników (partnerów) ma miejsce w tych trzech omawianych stadiach. W

adolescencji psychologiczne oslabienie wiezi z rodzicami przyjmuje ksztalt zadania

rozwojowego. Standardy rówiesnicze (partnerskie) i zainteresowania seksualne wy-

wieraja silny wplyw, wyrzucajac dorastajacego z orbity rodzinnej dominacji ku

wplywom alternatywnym.

W okresie przejsciowym do wczesnej doroslosci zwraca sie wieksza uwage

na relacje partnerskie, poniewaz ich jakosc staje sie progresywnie bardziej zrózni-

cowana. Rozróznienie miedzy afiliacja a przywiazaniem, miedzy asertywnoscia a

gniewem, zapewnia bardziej dojrzala interakcje.

Znacznej modyfikacji ulegaja relacje miedzypokoleniowe, zwlaszcza te z ro-

dzicami. Starsze wzory percepcji i reakcji jeszcze pozostaja lub zanikaja powoli.

Ale obecnie konkuruja z innymi, czesto sprzecznymi sposobami spostrzegania i

reagowanIa.

Zmiany w ideologii. Starozytni grecy przeciwstawiali idealizm mlodych re-

alizmowi doroslych. Zgodnie z Adelsonem i O'Neilem (por. Bocknek, op. cit.),

adolescencja "pozwala narodzic sie ideologii". Nosi ona charakter abstrakcyjnego,

moralizujacego idealizmu. Wprawdzie idealizm pozostaje cecha wczesnej doroslo-

sci. ale staje sie on silnym motywem do przeksztalcania wiary w przekonanie,

pomyslu w dzialanie. Pojawienie sie relatywizmu w strukturowaniu myslenia (zmia-

ny rozwojowe w mysleniu przedstawimy ponizej) powoduje, ze staje sie mozliwe

zaadaptowanie ideologii do pragmatycznej dzialalnosci. Przejscie do ustabilizowanej

doroslosci przynosi dalsze ideologiczne zmiany. Odpowiedzialnosc wynikajaca z

uczestnictwa na pierwszej linii w podtrzymywaniu kultury, utrzymywanie i wyzy-

wienie rodziny, plemienia lub klanu - stopniowo edukuja jednostke do zrozumienia

zlozonosci spoleczenstwa. Odpowiedzialnosc za przezycie z dnia na dzien odciaga
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doroslych od zainteresowan korzystnych dla spoleczenstwa, równych praw lub in-

nych godnych uwagi zdarzen. Funkcjonalizm wypiera idealizm.

4.3. Badania D. Levinsona

W sród badaczy osobowosci mlodych doroslych mozna jeszcze przykladowo

wymienic: Symondsa, Sanforda, Levinsona, Goulda, Vaillanta. Wspominany juz

wczesniej Levinson badal 40 mezczyzn w wieku 35-45 lat stosujac wywiad i test

TAT. Swoje wyniki badan oparl na wspomnieniach osób badanych cofajac sie do

wczesnych lat mlodzienczych. Glosil teorie, ze celem rozwoju czlowieka doroslego

jest budowanie struktury zycia rozumianej jako podstawowy w danym czasie wzo-

rzec jego aktywnosci i powiazan z otoczeniem. Struktura ta ma swoje zewnetrzne

aspekty - uczestniczenie w swiecie spoleczno-kulturowym i wewnetrzne - wartosci

osobiste, marzenia, zycie emocjonalne. Ludzie ksztaltuja swoje struktury zycia w

ciagu ustalonych okresów trwajacych okolo 6-8 lat, w czasie których podejmuja

wybory i buduja zycie wokól siebie. Na okresy stale zachodza czesciowo okresy

przejsciowe trwajace 4-5 lat, kiedy to jednostki ponownie oceniaja swoje zycie i
sprawdzaja nowe mozliwosci przejscia do nastepnego stadium.

Wczesna doroslosc zaczyna sie wedlug autora od 17-18 lat. a konczy okolo

45 roku zycia. Zapoczatkowana jest przez okres przejsciowy wczesnej doroslosci

(early adult transition) zaczynajacy sie od 16-18 roku zycia j" konczacy w 20-24
roku. Okres ten charakteryzuje sie separacja fizyczna i usamodzielnieniem psychi-

cznym od rodziny pochodzenia oraz tworzeniem przyszlej doroslej tozsamosci.
Nastepnie, od wczesnych lat 20 mlody mezczyzna poznaje i podejmuje próby an-

gazowania sie w rózne role doroslych i relacje z doroslymi. Okresla swoje "ja"
jako dorosly i ustala linie miedzy wartosciowymi aspektami swojego "ja" a swiatem.

Wiek 30 lat autor uwaza za punkt krytyczny w stosunku do nastepnego stadium,

do spokojnego, uporzadkowanego i stabilnego okresu zycia. We wczesnej doroslosci
zamierzenia osobiste sa scisle powiazane z wymaganiami spolecznymi, czasem

wzmacniajac sie wzajemnie, a czasem bedac z soba w calkowitej sprzecznosci.
Powstaje pytanie, czy schemat rozwojowy doroslych przedstawiony przez Le-

vinsona moze byc uniwersalny i tak szczególowo zwiazany z wiekiem? Innego
zdania sa Neugarten i Datan (por. Bocknek, 1986), którzy zauwazaja, ze czas ma

wymiar spoleczny, historyczny i psychologiczny w zyciu ludzi i nie jest okreslony
dokladnie przez wiek chronologiczny.
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4.4. Badania R. Goulda

Z kolei Gould (1972, 1978, por. Papalia, 1981) badal podstawy i historie zycia

524 osób w 7 grupach wiekowych od 16 roku zycia do ponad 60 lat. We wczesnej

doroslosci wyróznil jeszcze trzy podokresy - grupy wiekowe. Stwierdzil, ze od

18-22 roku ludzie czuja sie w polowie juz poza rodzina i odczuwaja potrzebe

calkowitego jej opuszczenia. Miedzy 22 a 28 rokiem ludzie czuja sie jak dorosli,

maja ustalony swój styl zycia, sa niezalezni od rodziców, realizuja bezposrednie
cele zewnetrzne. Miedzy 29-34 rokiem ludzie zaczynaja pytac: czym jest swiat?

czym jest cale zycie? Zaangazowani sa w malzenstwo, kanere zawodowa i wy-
chowanie dzieci, ale jednoczesnie daza do wyjasnienia swoich problemów. Dla

wiekszosci mlodych doroslych istotnym czynnikiem w ich zyciu jest intymny zwia-

zek z osoba plci przeciwnej - zwiazek milosci.

5. Zmiany w zdolnosciach intelektualnych osób doroslych

W okresie wczesnej doroslosci i w ogóle doroslosci zachodza wyrazne zmiany
równiez w zdolnosciach intelektualnych. Wykazalo to wielu autorów na podstawie

badan (Baltes i Reinert, 1970; Baltes i Schaie, 1973, 1976; Schaie, Labouvie, Buech,

1973, por. Lemer, Ryff, 1978). W odróznieniu od wyplywajacych z poznawczych
teoni psychologicznych cech rozwoju, sprowadzonego do jakosciowych przemian
w organizacji poznawczej, a spelniajacej takie krytena, jak: sekwencyjnosc, jedno-
kierunkowosc, uniwersalnosc, nieodwracalnosc i ukierunkowanie na cel lub stan

koncowy, Baltes (1987) podkresla wielowymiarowosc. wielokierunkowosc, inter-
indywidualna zmiennosc oraz intraindywidualna plastycznosc zmian w ciagu zycia.
Ukazuje tym samym mozliwosci rozwojowe czlowieka znajdujacego sie nawet w
okresie póznej doroslosci czy starosci (por. Przetacznik-Gierowska, 1993).

Baltes jest kontynuatorem koncepcji rozwoju w ciagu calego zycia. Ujmuje
zatem rozwój nie tylko w kategonach postepu: dla niego kazda zmiana rozwojowa

ma cechy osiagniec i strat - osiagniecia w jednej dziedzinie wiaza sie z zaniedba- niami w innej. Zatem rozwój nie moze byc wszechstronny. Autor proponuje, aby
w badaniach nad rozwojem poznawczym polozyc glówny nacisk na zdolnosci ad-
aptacyjne, zwlaszcza w doroslym okresie zycia. Przyjmuje koncepcje inteligencji,

wedlug której - za Cattelem, wyróznia dwa rodzaje inteligencji ogólnej: plynna (fluid intelligence - gf) i skrystalizowana (crystallized intelligence - gc). Inteligencja
plynna ujawnia sie w spostrzeganiu stosunków zlozonych, wykrywaniu wspólza-
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leznosci, wnioskowaniu dedukcyjnym i indukcyjnym oraz w zachowywaniu w pa-

mieci danych niezbednych do wykonywania tych operacji umyslowych. Inteligencja

skrystalizowana ujawnia sie w sadach i umiejetnosciach, jakich jednostka nabywa

w wyniku systematycznego uczenia sie. Jest to ogól reprezentacji dorobku kultury

i wiedzy w mózgu jednostki. Inteligencja plynna rozwija sie intensywnie we wczes-

nych latach zycia jednostki w zwiazku z dojrzewaniem struktur biologiczych. Szczyt

tego rozwoju przypada na wiek okolo 20 lat. Inteligencja skrystalizowana równiez

rozwija sie najbardziej intensywnie w okresie dziecinstwa i dorastania i to zarówno

dzieki rozwojowi inteligencji plynnej, jak i intesywnym procesom uczenia sie w

dzialaniu i w zorganizowanym procesie wychowawczym. Trening kulturowy w

procesie uczenia sie i naucznia wplywa tez na kierunek krystalizowania sie zdolnosci

umyslowych, stajac sie zarazem zródlem ich dalszego rozwoju. Dzieki temu inte-

ligencja skrystalizowana moze rozwijac sie lub pozostawac na takim samym po-

ziomie takze po osiagnieciu dojrzalosci, a praktycznie tak dlugo, jak dlugo trwa

przyswajanie przez jednostke dorobku kulturowego ludzkosci, natomiast z wiekiem

slabnie inteligencja plynna (za M. Tyszkowa, 1990, s. 26-28).

Baltes zmierzal w badaniach do tego, aby ominac kwestie niezalezne od tre-

ningu. Zaprogramowal takie czynnosci, które generowalyby mechanizmy kompen-

sujace ubytki transformacji informacji. Zastosowal "metode umiejscowienia" po-

legajaca na tym, ze dorosle osoby badane mialy za zadanie opracowac program

funkcjonowania osoby X, która miala wykonac zadanie wymagajace umiejetnosci

poruszania sie po Berlinie. Badani mieli do dyspozycji plan miasta i rózny zakres

srodków lokomocji albo propozycje srodków lokomocji ustalaly osoby badane.

Wskaznikami adaptabilnosci bylo ocenienie jakosciowe programów efektywnosci.

Oryginalne okazaly sie programy hydraulików i pracowników komunikacji.

Autor wysunal wniosek, ze w zaleznosci od treningu i doswiadczenia osobi-

stego ujawniala sie wielokierunkowosc mechaniki czynnosci intelektualnych.

W zadaniach zlozonych, bez ograniczen czasowych, poziom wykonania zalezny

jest od doswiadczenia, a nie od wieku i moze poprawiac sie.

6. Zmiany w rozwoju rozumowania moralnego mlodych doroslych

W okresie wczesnej doroslosci zachodza równiez zmiany w rozwoju rozumo-

wania moralnego. I tak L.Kohlberg (por. J. Trempala, 1989) przypuszczal, ze rozwój

rozumowania moralnego nie konczy sie w adolescencji. Stadia "moralnosci zasad"

ksztaltuja sie dopiero w doroslosci. W rozwoju rozumowania moralnego jednostki
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autor wyróznil trzy poziomy, a w obrebie kazdego z nich po dwa stadia tworzace

niezmienna i uniwersalna sekwencje szesciu róznych sposobów rozumowania coraz

bardziej zrównowazonych wewnetrznie z punktu widzenia formalnologicznego i

adekwatnie ustrukturyzowanych calosci. Sa to: poziom przedkonwencjonalny , kon-

wencjonalny i postkonwencjonalny . Ten ostatni okreslany jako autonomiczny lub

jako poziom "moralnosci zasad" (pryncypialny) charakteryzuje sie tym, ze jednostka

podejmuje próbe zdefiniowania wartosci moralnych, niezaleznie od autorytetu glo-

szacych je osób czy grup, w oderwaniu od wlasnych identyfikacji z okreslonymi

grupami czy osobami. Stadia "moralnosci zasad" ksztaltuja sie, zdaniem Kohlberga,

dopiero w doroslosci. Ich zródlem sa doswiadczenia indywidualne, odpowiedzial-

nosc za pomyslnosc innych i doswiadczenie nieodwracalnych decyzji moralnych,

które czlowiek musi podjac wkraczajaca w dorosle zycie.

Podsumowanie

Przedmiotem moich rozwazan byly zagadnienia dotyczace róznorodnych zmian

rozwojowych w okresie wczesnej doroslosci.
Zainteresowania badaczy rozwojem czlowieka w calym cyklu zyciowym. a

nie tylko do okresu dorastania wlacznie, wiazaly sie z wydluzeniem sredniej dlugosci

zycia i ujawnieniem sie specyficznych problemów i potrzeb ludzi doroslych w
róznych okresach ich rozwoju.

We wstepie porównano sposób ujmowania problematyki rozwoju w tradycyjnej
psychologii rozwojowej i w psychologii rozwojowej ciagu zycia (life-span deve-
lopmental psychology).

Zarówno w analizie problemów teoretycznych dotyczacych rozwoju (problem

intraindywidualnej zmiany i interindywidualnych róznic oraz koncepcji nieciaglosci
i ciaglosci zmian rozwojowych), jak i w przytoczonych badaniach empirycznych
przyswiecala nam mysl, ze zmiany rozwojowe w doroslosci dokonuja sie w kon-
tekscie zycia i dzialalnosci jednostki, dzieki zdarzeniom krytycznym, czyli takim,
które maja szczególne znaczenie dla dalszej aktywnosci jednostki. Zmiany maja
przy tym charakter aktywny i przebiegaja przy duzym udziale swiadomosci jed-
nostki.

Powyzsze badania dowodza, ze psychiczne zmiany rozwojowe czlowieka do-
roslego sa - tak co do zakresu. jak i glebi przeksztalcen - co najmniej równe tym,
które zachodza w okresie dziecinstwa.
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Niektórzy sadza nawet, ze sa one wazniejsze od tych w pierwszej polowie

zycia (por. Levinson, 1978).
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