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Publikacja Self and Social Regulation powsta-
ła po konferencji, która odbyła się w 2004 
roku na Uniwersytecie Simon Fraser w Kana-
dzie. W ramach konferencji badacze wymie-
niali się doświadczeniami z zakresu rozwoju 
funkcji zarządzających (executive functions), 
społecznego rozumienia (social understan-
ding) oraz interakcji społecznych. 

Od wielu już lat w psychologii rozwojo-
wej z zainteresowaniem bada się rozwój umie-
jętności rozwiązywania problemów u dzie-
ci oraz ich zdolność do zrozumienia umysłu 
innych osób. Badania z zakresu społecznego 
poznania wiążą się z pojęciem teorii umysłu 
i głównie skupiały się na rozwoju rozumie-
nia fałszywych przekonań u dzieci w wieku 
przedszkolnym. Studia dotyczące umiejętno-
ści rozwiązywania problemów odwołują się 
do rozwoju wyższych funkcji poznawczych, 
określanych mianem funkcji zarządzających, 
które są zaangażowane w świadome kontrolo-
wanie własnego myślenia i działania. Liczne 
badania wskazują na związek pomiędzy teorią 
umysłu i funkcjami zarządzającymi, a także 
na związek pomiędzy teoriami umysłu a inter-
akcjami społecznymi. Zrodziło się zatem py-
tanie, czy istnieje również związek pomiędzy 
interakcjami społecznymi a rozwojem wyż-
szych funkcji poznawczych. Autorzy podjęli 
próbę przedstawienia rozważań teoretycznych 
oraz wyników badań na temat związku inter-

akcji społecznych oraz dwóch zjawisk bada-
nych w ramach psychologii rozwoju poznaw-
czego (funkcje zarządzające) oraz rozwoju 
poznania społecznego (społeczne rozumienie, 
teorie umysłu). 

Wśród autorów poszczególnych rozdzia-
łów książki, reprezentujących różne ośrod-
ki badawcze z Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii oraz Austrii, znalazły 
się takie osoby, jak: Charlie Lewis, Josef Per-
ner, Daniela Kloo, Louis Moses, Chris Moore, 
Emma Flynn czy Clarie Hughes.

W pierwszej części podjęto rozważania te-
oretyczne dotyczące podstawowych pojęć, ta-
kich jak funkcje zarządzające, samoregulacja, 
pamięć robocza czy teoria umysłu. Jak zazna-
czają autorzy pierwszego artykułu A. Dick 
i W. Overton, często rozważa się rozwój funk-
cji zarządzających z perspektywy dojrzewania 
układu nerwowego, szukając genezy rozwoju 
psychologicznych procesów zaangażowanych 
w kontrolę myśli i działania w neurologicz-
nym funkcjonowaniu. Autorzy traktują to po-
dejście jako zbyt redukcjonistyczne i opowia-
dają się za podejściem relacyjnym, zgodnie 
z którym w rozwoju funkcji zarządzających 
odgrywają rolę czynniki biologiczne, społecz-
ne oraz kulturowe.

Za podejściem relacyjnym opowiada się 
również autor kolejnego artykułu, C. Ferny-
hough, który poszukuje źródeł tego podej-
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ścia w koncepcji L.S. Wygotskiego oraz bada-
niach A. Łurii. Wygotski w swojej koncepcji 
zwracał uwagę na wpływ społecznych interak-
cji na rozwój wyższych funkcji poznawczych. 
Do wyższych funkcji poznawczych zaliczał: 
planowanie, pamięć logiczną i hamowanie. 
Każda wyższa funkcja psychiczna jest naj-
pierw szczególną formą współpracy społecz-
nej i dopiero potem przekształca się w proce-
sie interioryzacji w indywidualne zachowanie. 
Szczególną rolę w rozwoju wyższych funk-
cji psychicznych odgrywa używanie narzędzi 
i znaków (zwłaszcza języka), są to najpierw 
środki komunikacji, które spełniają funkcję 
interpsychiczną, a z czasem stają się środka-
mi kontroli własnych zachowań dziecka. Au-
tor powołuje się również na innego rosyjskiego 
badacza, pioniera badań nad funkcjami zarzą-
dzającymi – Aleksandra Łurię, który podkre-
śla, że wyższe funkcje umysłowe są złożonym, 
zorganizowanym funkcjonalnie systemem 
o społecznym pochodzeniu. Według Ferny-
hougha funkcje zarządzające oraz społeczne 
rozumienie są zapośredniczone zarówno w ak-
tywności neuronalnej, jak i w społeczno-kultu-
rowym kontekście. Są jednak zorientowane na 
inne aspekty społecznego środowiska: funkcje 
zarządzające są wyższymi procesami umysło-
wymi, ukierunkowanymi na obiekty i zasady, 
a społeczne rozumienie ukierunkowane jest na 
ludzi. Z przyjęcia relacyjnego podejścia wy-
nika, że trajektoria rozwoju mózgu może być 
funkcją społecznych i fi zycznych środowisk, 
w których osoba wchodzi w interakcje z inny-
mi osobami oraz obiektami.

J. Burack, N. Russo, T. Dawkins i M. Hui-
zinga chcąc zobrazować funkcjonowanie wyż-
szych funkcji poznawczych jako procesów 
ukierunkowanych na reguły w świecie rze-
czywistym, rozważają przykład francuskie-
go piłkarza Zenadine Zidane’a, który podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej uderzył 
swojego przeciwnika, obrażającego siostrę 
piłkarza. Autorzy zastanawiają się, dlacze-
go tak doświadczony piłkarz, znający reguły 
obowiązujące w meczu piłki nożnej i zdają-
cy sobie sprawę z ważności danego spotkania, 
złamał reguł gry i został usunięty z boiska. 
Rozwiązywanie problemów w laboratorium 

niewątpliwie różnią się od sytuacji życia co-
dziennego, w którym społeczne i emocjo-
nalne charakterystyki danego zdarzenia róż-
nicują nasze zdolności do rozwiązywania 
problemów. Autorzy odwołują się do koncep-
cji Piageta i jego poglądów na rozwój rozu-
mienia reguł u dzieci. Reguły nie muszą być 
narzucone z zewnątrz i niezmienne i już dzie-
ci są w stanie negocjować zasady, reinterpre-
tować je i zmieniać w różnych interakcjach. 
Potwierdzają to również współczesne bada-
nia nad rozwojem funkcji zarządzających, 
między innymi Zelazo i wsp. (2003). W ba-
daniach tych wykazano, że dzieci wcześnie 
uczą się reguł, ale znacznie później są zdolne 
do wybierania pomiędzy konfl iktowymi regu-
łami. Trzyletnie dzieci są zdolne użyć reguły, 
ale nie potrafi ą przełączać się między reguła-
mi. Dopiero w wieku 5 lat dzieci stosują wie-
le reguł i zmieniają je. Zdolność elastycznego 
przełączania się rozwija się dalej aż do okre-
su dorosłości. Zdaniem J. Buracka wracając 
do analizy zachowania znanego piłkarza, po-
mimo wieloletniego doświadczenia w danej 
dyscyplinie należy uwzględnić również ilość 
specyfi cznych sytuacji, w których osoba musi 
dokonać wyboru między różnymi typami re-
guł. W sytuacjach tych nabywamy ogólnych 
schematów poznawczych oraz zdolności ela-
stycznego stosowania reguł. Jak podkreślają 
autorzy, podsumowując swój artykuł, w sytu-
acjach codziennych, zwłaszcza silnie stresują-
cych może pojawić się regresja, a także zacho-
wania z różnego poziomu rozwoju.

Rozważania nad relacyjnym podej-
ściem do funkcji zarządzających kontynuu-
ją M. Hrabok i K. Kerns. Autorki powraca-
ją do neurologicznego podejścia i dokonują 
przeglądu badań nad lokalizacją funkcji zwią-
zanych z samoregulacją. Z najnowszych ba-
dań nad neurologiczną plastycznością wynika, 
że rozwój mózgu jest dynamicznym, interak-
cyjnym procesem z dwukierunkową relacją 
między doświadczeniem i neurologicznym 
rozwojem. Istotny jest wpływ interakcji spo-
łecznych na systemy mózgu, ale także neuro-
logiczne systemy mogą wpływać na możliwe 
interakcje społeczne, w których dana jednost-
ka bierze udział. 
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Przykładem komponentu funkcji zarządza-
jących zaangażowanego w interakcje społecz-
ne jest pamięć robocza. M. Hoskyn analizuje 
jej rozwój we wczesnym dzieciństwie, odwo-
łując się do koncepcji konstruktywistycznych 
i przetwarzania informacji. Przytaczając róż-
ne badania nad rusztowaniem rodzicielskim 
(parental scaffolding), ilustruje znaczenie in-
terakcji społecznych dla rozwoju pamięci ro-
boczej. W interakcjach z rusztowaniem dzieci 
nabywają strategie kontroli uwagi oraz popra-
wiają funkcjonowanie pamięci roboczej dzię-
ki stosowanym przez rodziców działaniom, 
na przykład rozbijaniu akcji na odpowiednich 
rozmiarów porcje lub oferowaniu wskazówek 
i podpowiedzi.

Druga część zatytułowana Społeczne ro-
zumienie i samoregulacja: od przyjmowa-
nia perspektywy do teorii umysłu i z powro-
tem obejmuje głównie zagadnienia związku 
funkcji zarządzających oraz dziecięcych teorii 
umysłu. Redaktorzy tej części książki, B. So-
kol, J. Allen, S. Huerta i U. Müller, rezygnu-
ją ze stosowania zbyt wąskiego pojęcia „teorie 
umysłu”, proponując używanie terminu „spo-
łeczne rozumienie”. 

Na pytanie o związek pomiędzy dziecię-
cą teorią umysłu a funkcjami zarządzającymi 
starają się odpowiedzieć L. Moses i D. Tahi-
roglu. Podkreślają, że jest wiele możliwości 
interpretacji relacji między dwiema zmienny-
mi1. Według J. Pernera (Perner, Lang, 2000) 
rozwój teorii umysłu prowadzi do lepszej sa-
mokontroli. Przeciwne stanowisko, zgodnie 
z którym funkcje zarządzające stanowią wa-
runek wstępny dla rozwoju teorii umysłu, 
może przyjmować według Mosesa dwa wa-
rianty: emergencji (emergence account) – dla 
rozwoju teorii umysłu niezbędny jest pewien 
poziom rozwoju funkcji zarządzających oraz 
ekspresji (expression account) – dziecko może 
mieć problem z wyrażeniem posiadanej wie-
dzy o umyśle i myśleniu ze względu na defi cy-
ty w rozwoju funkcji zarządzających. Według 
kolejnej możliwej interpretacji u podstaw roz-
woju funkcji zarządzających i teorii umysłu 
leży wspólny czynnik, na przykład uwarunko-
wania neurofi zjologiczne. Zdaniem autorów 
artykułu żadna z możliwości wyjaśnienia nie 

może być odrzucona, a kompletne rozumienie 
relacji teorii umysłu i funkcji zarządzających 
może zawierać aspekty każdego z możliwych 
wyjaśnień.

Istotnym elementem społecznego rozumie-
nia jest umiejętność przyjmowania perspek-
tywy (perspective taking). G. Carlo i współ-
pracownicy w kolejnym artykule rozważają 
związek pomiędzy umiejętnością przyjmowa-
nia perspektywy oraz prospołecznymi zacho-
waniami. Dokonują metaanalizy licznych ba-
dań potwierdzających związek między tymi 
dwiema zmiennymi. Autorzy dokonują waż-
nego rozróżnienia na trzy główne typy przyj-
mowania perspektywy: społeczno-poznawczy 
(rozumienie myśli, intencji innych), afektyw-
ny (rozumienie emocjonalnego stanu innych) 
oraz percepcyjno-przestrzenny (rozumie-
nie punktu widzenia innych). Również takiej 
analizie powinny zostać poddane prospołecz-
ne zachowania, które mogą obejmować róż-
ne typy zachowań. Według autorów należy 
uwzględnić następujące aspekty: emocjonal-
ny, fi zycznego podobieństwa do innych osób 
oraz aspekt oceny (globalny lub specyfi czny). 
Dopiero dobór odpowiednich typów umiejęt-
ności przyjmowania perspektywy i prospo-
łecznych zachowań oraz specyfi kacja zadań 
do pomiaru określonych typów zmiennych 
pozwoli lepiej zbadać relację między obiema 
zmiennymi, gdyż wyniki analizowanych ba-
dań nie są jednoznaczne (uwzględnianie róż-
nych typów zmiennych, stosowanie różnych 
narzędzi badawczych). Jak pokazują pierw-
sze badania przeprowadzone przez G. Carlo 
i współpracowników, przy odpowiednim do-
pasowaniu pomiaru związek przyjmowania 
perspektywy i prospołecznych zachowań oka-
zał się wyższy, zwłaszcza w okresie średnie-
go dzieciństwa i wczesnej adolescencji. Au-
torzy podkreślają również, że specyfi kacja 
zadań oraz rozróżnienie aspektów funkcji za-
rządzających (np. gorących i zimnych) może 
być korzystne w celu weryfi kacji relacji mię-
dzy wyższymi funkcjami poznawczymi i teo-
rii umysłu. 

Istotne dla rozwoju funkcji zarządzają-
cych oraz teorii umysłu jest rozumienie, że 
ten sam obiekt może być widziany, rozważa-
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ny z dwóch różnych perspektyw (object ba-
sed set shifting), a także hamowanie poprzed-
nich sposobów opisywania obiektów, żeby 
móc wygenerować nowe. Zagadnieniem tym 
zajmują się w swym artykule D. Kloo, J. Per-
ner i T. Giritzer. Autorzy podkreślają, że waż-
na jest zarówno umiejętność zmieniania per-
spektyw (switching perspectives) – branie pod 
uwagę różnych perspektyw w różnym cza-
sie, a także konfrontowanie perspektyw (con-
fronting perspectives), czyli reprezentowanie 
dwóch perspektyw jednocześnie i rozumie-
nie, że są równoważne. Te dwie umiejętności 
są wykorzystywane w zadaniach do pomiaru 
funkcji zarządzających u przedszkolaków (np. 
Simon says; Zadanie Bear-Dragon), a tak-
że w zadaniu mierzących rozumienie fałszy-
wych przekonań, w których wykorzystywany 
jest konfl ikt dwóch perspektyw (np. Test Nie-
spodziewanej Zmiany). Z badań Kloo i Per-
ner (2005) wynika, że dopiero dzieci powyżej 
4. roku życia są w stanie zrozumieć, że jeden 
obiekt może być opisywany w dwojaki spo-
sób, do czego potrzebne są zarówno zdolności 
konceptualne, jak i umiejętność hamowania.

Trzecia część książki porusza tematykę 
rozwoju samoregulacji w kontekście społecz-
nym, uwzględniając interakcje dzieci z rodzi-
cami, rówieśnikami oraz obserwowane różni-
ce indywidualne. W rozdziale są przytaczane 
liczne badania ilustrujące związek rozwoju 
funkcji zarządzających w kontekście społecz-
nych interakcji. 

S. Hala i współpracownicy rozważają 
w pierwszym artykule tej części dwukierun-
kową relację między rozwojem funkcji zarzą-
dzających i uczestnictwem w różnych spo-
łecznych interakcjach. Z jednej strony takie 
formy kontaktów z innymi, jak: współpra-
ca nad rozwiązaniem problemu z rówieśni-
kami, niejednoznaczne kontakty z rodzicami 
(np. ironiczne), uczenie się dwóch języków 
mogą wpływać na rozwój wyższych funkcji 
poznawczych. Z drugiej strony, posiadany po-
ziom rozwoju funkcji zarządzających również 
wpływa na przebieg, efektywność czy rodzaj 
podejmowanych przez jednostkę kontaktów 
społecznych. Według autorek dwukierunko-
wa relacja między funkcjami zarządzający-

mi i interakcjami społecznymi wykracza jed-
nak poza rodzicielskie rusztowania, które jest 
najczęściej przytaczane w badaniach z tego 
zakresu. Autorki podkreślają znaczenie part-
nerstwa dla opisywanej dwukierunkowej rela-
cji. Odwołują się do piagetowskiego terminu 
równoważenia. Podczas społecznych interak-
cji może pojawić się poznawczy konfl ikt (brak 
równoważenia), wystawiając niejako na pró-
bę funkcje zarządzające w taki sposób, że ko-
nieczne jest ich rozszerzenie, aby sprostać 
podniesionemu społecznemu rozumieniu i by 
możliwe było uzyskanie odpowiedniego po-
ziomu równoważenia.

Ciekawe badania przedstawiła E. Flynn 
prezentujące znaczenie funkcji zarządzają-
cych, teorii umysłu oraz kompetencji komu-
nikacyjnych w celu efektywnego wspólne-
go uczenia się dzieci siedmioletnich. Według 
autorki, aby być dobrym tutorem, niezbędne 
jest posiadania takich umiejętności, jak: od-
dzielenie własnego działania i skupienie się 
na aktywności drugiej osoby, prowadzenie 
werbalnej instrukcji w miejscu wykonywania 
działania, planowanie, czego i kiedy uczyć, 
rozumienie intencji i uczuć własnego ucznia. 
Jak wykazały prowadzone badania, efektywni 
tutorzy posiadali wysokie umiejętności w za-
kresie planowania, kompetencji komunikacyj-
nej, a przede wszystkim w rozumieniu fałszy-
wych przekonań drugiego rzędu.

W licznych badaniach przytaczanych w ko-
lejnych artykułach wskazuje się na dużą rolę 
rodziców w rozwoju samoregulacji. G. Gies-
brecht, U. Müller i M. Miller podkreślają, że 
dystansowanie psychologiczne, którego dzie-
ci uczą się w interakcjach ze swoimi rodzica-
mi, jest istotne dla rozwoju funkcji zarządza-
jących oraz umiejętności regulacji emocji. Ich 
zdaniem asertywne rodzicielstwo nie stwarza 
okazji do rozszerzania i restrukturyzacji my-
ślenia dziecka. Natomiast współpraca i induk-
cyjne rodzicielstwo zachęca i wspiera dziecko 
w podejmowaniu prób radzenia sobie w róż-
nych sytuacjach, dzięki czemu możliwe jest 
kształtowanie umiejętności regulacji emocji 
oraz rusztowania poznawczego rozwoju dziec-
ka. Regulacji emocji – ważnemu aspekto-
wi funkcji zarządzających – jest poświęcony 
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również artykuł S. Perez i M. Gauvain. We-
dług tych autorek takie praktyki rodziciel-
skie, jak: dyskurs, modelowanie emocji, rea-
gowanie na okazywanie emocji przez dzieci 
i uczenie o emocjach są szczególnie ważne 
w rozwoju regulacji emocjonalnej, podkre-
ślając jednakże, że istotne w tym odniesieniu 
jest uwzględnienie indywidualnych charakte-
rystyk dziecka i dostosowanie do nich odpo-
wiednich praktyk wspierających. 

W dwóch kolejnych artykułach są rozwa-
żane indywidualne różnice w rozwoju funkcji 
zarządzających i funkcjonowaniu społecznym 
u dzieci rozwijających się typowo i u dzieci 
zagrożonych ryzykiem wystąpienia zaburzeń 
rozwoju. W badaniach longitudinalnych pro-
wadzonych przez C. Hughes i R. Ensor wy-
kazano, że różnice w rozumieniu fałszywych 
przekonań i czynniki środowiskowe, na przy-
kład surowe rodzicielstwo, wpływają na póź-
niejsze charakterystyki społecznego funkcjo-
nowania dziecka, podejmowanie przez niego 
prospołecznych lub antyspołecznych zacho-
wań. W następnym artykule autorstwa S. Lan-
dry i K. Smith przedstawione są badaniach 
podłużne, w których zaobserwowano związek 
pomiędzy rozwojem funkcji zarządzających 
a późniejszą umiejętnością współpracy dziec-
ka z rówieśnikami oraz umiejętnością rozwią-

zywania społecznych problemów w kontak-
tach z dorosłymi lub rówieśnikami. Dla póź-
niejszych kompetencji współpracy istotne 
okazały się również wczesne matczyne rodzi-
cielskie zachowania: utrzymywanie skupie-
nia uwagi oraz słowne rusztowanie. Nieko-
rzystne okazało się używanie we wczesnych 
interakcjach z dzieckiem restrykcyjnych ogól-
nych dyrektyw dotyczących sytuacji i zacho-
wań dziecka. 

Książka porusza intensywnie eksploro-
wany w psychologii obszar badań nad funk-
cjami zarządzającymi oraz społecznym rozu-
mieniem, rozszerzając go o nowe relacyjne 
spojrzenie, uwzględniające rolę interakcji 
społecznych w rozwoju wyższych funkcji po-
znawczych i teorii umysłu. Autorami poszcze-
gólnych artykułów są znani badacze, których 
dorobek naukowy wskazuje, że są ekspertami 
w zakresie badań nad funkcjami zarządzają-
cymi oraz społecznym rozumieniem. Pozycja 
dostarcza bogatych rozważań teoretycznych, 
uwzględniających historyczne koncepcje, 
oraz prezentuje liczne współczesne badania, 
które potwierdzają wagę podejmowanego te-
matu i z pewnością mogą zainspirować psy-
chologów zainteresowanych poznawczym 
i społecznym rozwojem dziecka do kolejnych 
badań.

PRZYPIS

1 O możliwych interpretacjach relacji między funkcjami zarządzającymi oraz teorią umysłu pisze
A. Putko (2008), Dziecięca „teoria umysłu” w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Poznań: Wyd. 
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