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STRESZCZENIE

Rozwój dziecka jest funkcją zarówno jego do
świadczeń i form aktywności (Tyszkowa, 1988; 
Scarr, 1992), jak i kontaktów z innymi (White, 
1973, 1978). Longitudinalne badania Silvy 
(1996) wskazują na związek doświadczeń i form 
aktywności dziecka z jego rozwojem poznaw
czym i językowym.

Prezentowane badania służyły testowaniu 
hipotez na temat powiązań doświadczeń i form 
aktywności dziecka z rozwojem jego sprawno
ści komunikacyjnych oraz rozumieniem prze
konań.

Przeprowadzono dwa studia, obejmując 
badaniami w sumie 81 dzieci (test poznawczej 
kompetencji komunikacyjnej oraz testy fałszy
wych przekonań) w wieku 3-6 lat, ich matki 
(skala doświadczeń i skala aktywności) i na
uczycielki (skala kompetencji komunikacyjnej). 
Uzyskane wyniki pozwalają wnosić o istnieniu 
związku między rozwojem realnej poznawczej 
kompetencji komunikacyjnej dziecka a jego 
doświadczeniami oraz obrazem kompetencji 
komunikacyjnej dziecka w oczach nauczyciela 
a rozumieniem przez nie fałszywych przekonań.

WPROWADZENIE

W świetle zarówno klasycznych (na przykład 
Piaget, 1967; Wygotski, 1989), jak i współczes
nych badań nad rozwojem (na przykład Tysz
kowa, 1988; Scarr, 1992) w pełni uzasadnione 

wydaje się stwierdzenie, że rozwój dziecka jest 
funkcją jego doświadczeń i form aktywności. 
Doświadczenia, rozumiane jako zdarzenia, z któ
rymi dziecko ma kontakt, prowadzą do posze
rzenia jego wiedzy, zdobycia wielu informacji. 
Różnorodne czynności, różne rodzaje aktyw
ności, które podejmuje dziecko w wieku przed
szkolnym, stanowią również bogate źródło jego 
wiedzy o świecie. Należy podkreślić, że dziec
ko aktywnie przetwarza gromadzoną wiedzę, 
buduje obraz świata, własną wizję rzeczywi
stości. Aby jednak mogło konstruować swoją 
wiedzę, dziecko musi mieć możliwość doświad
czania wielu różnorodnych wydarzeń.

Już w latach siedemdziesiątych wykazano, 
jak ważną rolę pełni stymulujące środowisko 
rodzinne dla rozwoju intelektualnego dziecka. 
Burton White i współpracownicy (1973,1978) 
prowadzili podłużne badania 39 matek i ich 
dzieci w wieku od roku do trzech lat. Badacze 
używali wielu miar zarówno środowiska ro
dzinnego, jak i intelektualnego rozwoju dziec
ka. Już u dzieci dwunasto-piętnastomiesięcz- 
nych obserwowano duże indywidualne zróżni
cowanie kompetencji poznawczych, które istot
nie wiązało się ze zróżnicowaniem zachowań 
matek wobec dzieci. Matki dzieci bardziej kom
petentnych nie tylko były bardziej wrażliwe na 
potrzeby dziecka czy też bardziej dostępne dla 
dziecka w sytuacjach, gdy potrzebowało ono 
pomocy, lecz także - jak piszą autorzy - były 
w większym stopniu „planistami środowiska 
dziecięcego”. Matki tak organizowały domo
we otoczenie, aby dziecko mogło je swobod
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nie eksplorować (na przykład nie pozostawia
ły dzieci w kojcu), nawet wtedy, gdy one same 
nie pozostawały w interakcji z dzieckiem. Ro
dzaj doświadczeń, które matki w ten sposób 
zapewniały dziecku, sprzyjał rozwojowi.

Inne longitudinalne badania, które stanowi
ły inspirację dla prowadzonych przez nas stu
diów eksperymentalnych, są również wspar
ciem tezy, że doświadczenie i aktywności po
dejmowane przez dziecko wiążą się z jego 
rozwojem poznawczym i językowym. „The 
Dunedin Multidisciplinary Health and Develop
ment Study” jest imponującym projektem ba
dawczym Phila Silvy i Warrena Stantona 
(1996), w którego ramach zbadano wszystkie 
dzieci urodzone w jednym ze szpitali w Dune
din w Nowej Zelandii w okresie od 1 kwietnia 
1972 do 30 marca 1973 roku. W sumie badano 
1037 dzieci jako noworodki, a następnie w wie
ku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18 i 21 lat. Zastosowa
no ogromną liczbę sprawdzonych technik psy
chologicznych oraz prowadzono skrupulatne 
badania nad kondycją fizyczną dzieci. Ponad 
500 publikacji i raportów z tych badań ukazało 
się do roku 1995. Niewielki fragment prowa
dzonych badań stanowiły studia nad doświad
czeniami rodzinnymi i ich rolą w rozwoju dziec
ka. Jan Pryor i Lianne Woodword (1996) w celu 
przedstawienia sytuacji rodzinnej dziecka wy
różniły tzw. wskaźnik stylu wychowania 
(Child-rearing Index), który obliczano, ocenia
jąc w skali 0-2 wyniki uzyskane przez matki 
w zakresie siedmiu mierzonych psychologicz
nych zmiennych1. Jedną z nich była liczba do
świadczeń i form aktywności, które były po
dejmowane przez dziecko w ostatnim czasie. 
Stwierdzono, że ich liczba u dziecka koreluje 
na wysokim poziomie istotności z poziomem 
inteligencji i rozwojem językowym dzieci 
w wieku 3 i 5 lat. Bardzo ciekawy wydaje się 
również ogólny wynik w zakresie stylu wycho
wania. Autorzy piszą: „Stosunek matki do 
dziecka i zachowania wobec niego w wieku 
trzech lat stanowiły predyktory rozwoju inte
lektualnego i językowego dziecka w wieku lat 
pięciu. (...) Czynniki takie jak akceptacja, brak 
okresów rozłąki czy egalitarna postawa wobec 
dziecka były nawet w większym stopniu pre- 
dyktorami rozwoju językowego i poznawcze

go niż czynniki fizyczne, takie jak komplika
cje okołoporodowe czy zdrowie” (tamże s. 248).

Przedstawione ogólne wnioski z badań pro
wadzonych w Nowej Zelandii skłoniły nas do 
podjęcia próby bardziej dokładnego opisania, 
jakie są relacje między doświadczeniami i ak
tywnością dziecka w wieku przedszkolnym 
a jego poznawczą kompetencją komunikacyj
ną. Kompetencja komunikacyjna dziecka jest 
sprawnością złożoną, intensywnie rozwijającą 
się w okresie przedszkolnym (Kielar-Turska, 
Białecka-Pikul, 1993; Kielar-Turska, 2003). Po
znawczy aspekt kompetencji komunikacyjnej 
szczególnie dobrze opisuje koncepcja Marion 
Blank i Susan Franklin (1980; patrz Białecka- 
-Pikul, 1993), które wskazują, że dziecko 
w średnim dzieciństwie używa języka najpierw 
po to, aby zbierać i analizować informacje, a na
stępnie język kieruje myśleniem dziecka i umoż
liwia mu reorganizowanie dostępnych informa
cji i złożone wnioskowanie (na przykład odpo
wiadanie na pytanie: „dlaczego”). Zapropono
wany przez Blank, Rosę i Berlin (1978) oraz 
Blank i Franklin (1980) opis poznawczej kom
petencji komunikacyjnej pozwala twierdzić, że 
miarą rozwijającej się poznawczej sprawności 
komunikacyjnej jest rosnąca z wiekiem poznaw
cza złożoność wypowiedzi dzieci.

Celem badań prezentowanych w niniejszym 
opracowaniu było testowanie powiązań między 
doświadczeniem i aktywnością dziecka a jego 
rozwojem poznawczo-językowym. Wykonano 
dwa studia, z których pierwsze poświęcone jest 
badaniu relacji między doświadczeniem i ak
tywnością dzieci w wieku przedszkolnym a ich 
osiągnięciami w zakresie poznawczej złożono
ści wypowiedzi. Drugie studium dotyczy opi
sania relacji między doświadczeniem i aktyw
nością dziecka a rozumieniem stanów mental
nych.

STUDIUM 1

Metody badań

Celem pierwszego przedstawianego studium 
eksperymentalnego była odpowiedź na pytanie, 
czy istnieje i jaki jest związek między pozio
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mem poznawczej kompetencji komunikacyjnej 
a obszarem doświadczeń i aktywności dziecka.

Zbadano 40 dzieci: trzy- i pięcioletnich2, 
uczęszczających do przedszkola na terenie Kra
kowa. Badaniami objęto również matki tych 
dzieci. Kontrolowano zmienną płeć i wykształ
cenie rodziców (matek).

Matki wypełniały dwie skale: Skalę Aktyw
ności i Skalę Doświadczeń, które stanowią 
zmodyfikowaną wersję narzędzi skonstruowa
nych przez Silvę (1996). Wprowadzono kilka 
nowych pozycji, aby umożliwić matkom oce
nienie wydarzeń typowych dla dzieci należą
cych do naszej kultury (na przykład wizyta 
w wesołym miasteczku czy zabawa kompute
rem). W odróżnieniu od wersji oryginalnej mat
ki nie tylko oceniały, czy dana aktywność lub 
doświadczenie było udziałem dziecka czy nie, 
lecz także szacowały częstość występowania 
danych wydarzeń czy aktywności na pięciostop
niowej skali (0 - nigdy dotąd; 1 - jednorazo
wo; 2 - sporadycznie, tj. 2, 3 razy; 3 - często; 
4 - bardzo często). Każda ze skal składała się 
z 34 pozycji.

W Skali Aktywności matka określała, jak 
często w ciągu ostatnich 6 miesięcy jej dziecko 
podejmowało pewną aktywność (na przykład 
bawiło się lalkami/samochodzikami). W Skali 
Doświadczeń matka zaznaczała, jak często 
w ciągu ostatnich dwu lat jej dziecko brało 
udział w pewnym wydarzeniu (na przykład było 
w cyrku)3.

Dzieci badano również Testem Poznaw
czych Sprawności Komunikacyjnych (TPSK), 
będącym polską, eksperymentalną wersją tech
niki skonstruowanej przez Blank, Rosę i Ber
lin (1978). TPSK zawiera 60 zadań, które ba
dają cztery poziomy poznawczej złożoności 
wypowiedzi (po 15 zadań)4.

Każda odpowiedź dziecka jest oceniana na 
skali adekwatności od 0 do 3, gdzie 3 punkty 
oznacza w pełni adekwatną odpowiedź, 2 - 
dopuszczalną, 1 - dwuznaczną, 0 - nieadekwat
ną (odpowiedzi punktowane 0 różnicowano na: 
nietrafne, nieuzasadnione, nie wiem i brak od
powiedzi).

Wyniki
Po pierwsze, sprawdzono, czy istnieje związek 
między poziomem poznawczej kompetencji 
komunikacyjnej (poznawczą złożonością wy
powiedzi) a liczbą doświadczeń, które były 
udziałem dziecka. Korelacja między liczbą do
świadczeń a poziomem poznawczej złożono
ści wypowiedzi badanych dzieci wyniosła 0,51 
(p < 0,05). Z liczbą doświadczeń korelowały 
istotnie wyniki dzieci w zadaniach z czwarte
go poziomu poznawczej złożoności wypowie
dzi (r = 0,58,/? < 0,05). Można więc twierdzić, 
że większa liczba doświadczeń wiąże się z wyż
szym poziomem rozwoju poznawczej złożono
ści wypowiedzi dziecka; relacja ta zaznacza się 
szczególnie wyraźnie w odniesieniu do wypo
wiedzi, które wymagają rozumowania, wyjaś
niania, przewidywania.

Z liczbą doświadczeń korelowała dodatnio 
również liczba wszystkich odpowiedzi ade
kwatnych, tj. zgodnych z założonymi w teście 
(r = 0,46, p < 0,05); dzieci mające więcej do
świadczeń udzieliły większej liczby adekwat
nych odpowiedzi w teście sprawności komuni
kacyjnej. Stwierdzono także zależność odwrot
ną, tzn. liczba doświadczeń koreluje ujemnie 
z ogólną liczbą wypowiedzi nieadekwatnych 
(r = -0,49,/? < 0,05), a w szczególności z licz
bą odpowiedzi nietrafnych (r = -0,60, p < 0,05). 
Oznacza to, że dzieci mające mniej doświad
czeń udzielają ogólnie więcej odpowiedzi nie
adekwatnych niż dzieci mające więcej doświad
czeń. Uzyskane wyniki wskazują, że dzieci 
mające więcej doświadczeń lepiej rozpoznają 
znaczenia słów, poleceń, kontekstu w sytuacji 
dialogu.

Po drugie, zbadano, czy istnieje związek 
między poziomem kompetencji komunikacyjnej 
a częstością doświadczeń, które były udziałem 
dziecka. Częstość doświadczeń nie jest w spo
sób istotny związana z poziomem kompetencji 
komunikacyjnej dziecka. Istotna jednak okazała 
się zależność między wypowiedziami dzieci 
z IV poziomu poznawczej złożoności a często
ścią doświadczeń (r = 0,49, p < 0,05). Można 
zatem twierdzić, że wyższa częstość doświad
czeń wiąże się z lepszymi możliwościami dziec
ka wypowiadania się na temat relacji przyczy
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nowo-skutkowych, odkrytych w toku rozumo
wania.

Wyniki dotyczące relacji między liczbą i czę
stością doświadczeń a poziomem kompetencji 
komunikacyjnej wskazują, że dla rozwoju kom
petencji komunikacyjnej istotne jest raczej prze
życie przez dziecko jednorazowych, ale różno
rodnych doświadczeń (większej liczby) niż czę
ste doświadczanie tych samych zdarzeń.

Po trzecie, sprawdzano, czy istnieje zwią
zek między poziomem kompetencji komunika
cyjnej (poznawczą złożonością wypowiedzi) 
a liczbą i częstością form aktywności, które były 
udziałem dziecka. Nie stwierdzono żadnych 
istotnych zależności między poznawczą zło
żonością i adekwatnością wypowiedzi dzieci 
a liczbą i częstością form aktywności, które 
dzieci podejmowały w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy.

Podsumowując, zebrane dane pozwoliły na 
częściowe potwierdzenie hipotezy o związku 
między doświadczeniami i aktywnością dzieci 
przedszkolnych a poziomem ich funkcjonowa
nia poznawczo-językowego, a mianowicie, 
wyższy poziom poznawczej złożoności wypo
wiedzi jest związany z różnorodnością doświad
czeń, a nie z częstotliwością uczestniczenia 
w określonych zdarzeniach. Jeszcze raz po
twierdzono poglądy akcentujące, że szczegól
nie ważne dla dziecka są doświadczenia nowe 
i ciekawe.

W tym kontekście należy wskazać, że ana
liza ilościowa poszczególnych kategorii do
świadczeń pozwala stwierdzić, iż badane dzie
ci w większości: nie leciały samolotem, nie pły
nęły statkiem ani łódką, nie oglądały statku 
w porcie, nie jechały konno. Co więcej ponad 
połowa badanych nie była nigdy w kinie, mu
zeum, galerii, teatrze kukiełkowym czy cyrku, 
nie uczestniczyła w koncertach, imprezach 
sportowych, festynach ludowych. Najczęściej 
wymieniane przez matki kategorie doświadczeń 
to: zakupy w hipermarkecie, oglądanie telewi
zji, jazda autobusem lub tramwajem.

Zaskakujące jest stwierdzenie braku związ
ku między poziomem rozwoju poznawczej zło
żoności wypowiedzi a liczbą i częstością ak
tywności. Najbardziej prawdopodobne wy
jaśnienie tego wyniku stanowi sugestia, że 

większość pozycji Skali Aktywności dotyczy 
czynności, które dziecko może wykonywać sa
motnie lub z biernym udziałem osoby dorosłej 
(kolorowanie, zabawa lalkami, oglądanie tele
wizji). Takie aktywności, niewymagające bez
pośrednich kontaktów społecznych, nie stano
wią zatem okazji do rozwoju komunikacyjnych 
sprawności dziecka.

W podsumowaniu warto również podkreś
lić, że częstość doświadczeń i aktywności, za
równo dzieci trzyletnich, jak i pięcioletnich, nie 
wiąże się w sposób istotny z płcią: nie wykryto 
istotnych korelacji między zmienną płci a śred
nimi wynikami dzieci w Skali Aktywności 
i Skali Doświadczeń w obu grupach wieko
wych. Stwierdzono natomiast, że częstość do
świadczeń i aktywności pozostaje w relacji 
z wykształceniem matek. Dzieci matek z wy
kształceniem wyższym osiągają istotnie wyższe 
wyniki ogólne zarówno w Skali Doświadczeń, 
jak i w Skali Aktywności (i = 3,55,p < 0,05 dla 
3-latków i t = 3,14, p < 0,01 dla 5-latków; t = 
2,22, p < 0,05 dla 3-latków i t = 3,4, p < 0,01 
dla 5-latków). Można przypuszczać, że matki 
z wykształceniem wyższym tworzą dla dzieci 
bardziej stymulujące środowisko, a to z kolei 
wpływa na ich pełniejszy rozwój poznawczo- 
-językowy.

Otrzymany obraz relacji między doświad
czeniem i aktywnością dzieci a ich poznawczą 
sprawnością komunikacyjną stał się inspiracją 
do przeprowadzenia kolejnych badań. Celem 
studium drugiego było uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, czy codzienne doświadczenia i ak
tywność dziecka, które sprzyjają rozwojowi 
kompetencji komunikacyjnej są również powią
zane z rozwojem rozumienia stanów umysło
wych.

STUDIUM 2

W ostatnich trzydziestu latach w badaniach nad 
rozwojem poznawczym dziecka bardzo inten
sywnie rozwija się nurt określany terminem 
dziecięce teorie umysłu (DTU). Są to faktycz
nie badania nad wiedzą dziecka o stanach umy
słowych, takich jak pragnienia czy przekona
nia, wiedzą, która pozwala już czterolatkom 
wyjaśniać i przewidywać zachowania innych 
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ludzi5. Początkowo badacze szczególnie sku
pili się na wielokrotnie stwierdzanym empirycz
nie fakcie, że trzylatki nie rozumieją tego, iż 
inni ludzie mogą mieć fałszywe przekonania na 
temat rzeczywistości, podczas gdy czterolatki 
nie tylko uświadamiają sobie cudze błędne prze
konania, ale potrafią również zrozumieć żarty, 
metafory, kłamstwa. Pytanie, skąd ta nagła 
zmiana w wiedzy dziecka o umysłach innych 
ludzi, było faktycznie pytaniem o to, jakie są 
zasadnicze źródła tej wiedzy. Wśród wielu kon
cepcji coraz częściej dominuje dziś tzw. hipo
teza konwersacyjna, która wskazuje na dydak
tyczną i ukierunkowującą funkcję konwersacji 
w budowaniu przez dziecko teorii umysłu (Bia- 
łecka-Pikul, 2002). W świetle tej hipotezy, 
mowa jest nie tylko kontekstem, w którym prze
jawiają się możliwości poznawcze dziecka, lecz 
także narzędziem przekazywania wiedzy; peł
ni ona zasadniczą rolę w nabywaniu przez 
dziecko wiedzy o umyśle (Mitchell, 1996; 
Shatz, 1994; Astington, 1995). Dowodzą tego 
badania dzieci głuchych (De Villiers,- De Vil- 
liers, Gale i Pyers, 1996; De Villiers, De Vil
liers, 1998), w których stwierdzono, że rozwią
zują one testy fałszywych przekonań średnio 
3 lata później (tj. w wieku 7 lat i 6 miesięcy) 
niż dzieci słyszące. Także badania dzieci auty
stycznych (Peterson i Sięgał, 1995) prowadzą 
do podobnych wniosków.

Otwarte jednak pozostaje pytanie, które 
aspekty mowy odgrywają istotną rolę w naby
waniu przez dziecko teorii umysłu. Czy do roz
woju wiedzy o umyśle konieczny jest rozwój 
specyficznego słownictwa (Oison, 1998; Bartch 
i Welman, 1995), czy też zdolność do posługi
wania się złożonymi strukturami składniowy
mi (tzw. embedded structures - wbudowane 
wnioskowania - według De Villiers, De Vil
liers, 1998), czy może rozumienie różnorod
nych aktów mowy, czyli pragmatyka (Surian, 
Baron-Cohen i Van der Lely, 1996). Przedsta
wione powyżej wyniki badań nad relacją mię
dzy doświadczeniami i aktywnością a poznaw
czą kompetencją komunikacyjną można odnieść 
do pytań stawianych przez badaczy dziecięcych 
teorii umysłu i spróbować określić, czy dzieci 
mające więcej doświadczeń i form aktywności, 

a zarazem lepiej komunikujące się, będą rów
nież miały pełniejszą wiedzę o umyśle.

Metody badań

Zbadano 41 dzieci w wieku od 3 lat i 1 miesiąca 
do 6 lat i 10 miesięcy (średnia wieku 5 lat 1 mie
siąc). Dzieci uczęszczały do przedszkoli pu
blicznych na terenie Krakowa. Badaniami ob
jęto również matki badanych dzieci oraz ich 
nauczycielki.

Dzieci rozwiązywały dwa testy fałszywych 
przekonań: test zwodniczego pudełka i test nie
spodziewanej zmiany. W teście zwodniczego 
pudełka dziecko ma powiedzieć, co pomyśli 
o zawartości pudełka ze znaną naklejką jego 
kolega, który go wcześniej nie widział i zoba
czy je zamknięte. Wcześniej dziecko widzi, że 
pudełko - zwykle zawierające cukierki - oka
zuje się pełne kredek. Rozumienie, że kolega 
będzie miał błędne przekonanie o zawartości 
pudełka, czyli będzie myślał, iż zawiera ono 
cukierki, oceniano jako prawidłowe rozwiąza
nie i przyznawano dziecku 1 punkt. Test nie
spodziewanej zmiany przedstawiano w formie 
inscenizacji w domku dla lalek. Dziecko wi
działo dwie czytające książeczkę laleczki, któ
re wspólnie chowały ją do zielonej szafki, a na
stępnie jedna z lalek opuszczała scenę. W cza
sie jej nieobecności druga laleczka wyjmowała 
książeczkę, przez chwilę ją czytała, a następ
nie chowała do drugiej, niebieskiej szafki. Wte
dy zadawano dziecku zasadnicze pytanie testu, 
pokazując pierwszą laleczkę: Gdzie ta laleczka 
będzie szukać książki, gdy wróci do domu? 
W tym teście rozumienie fałszywego, bo już 
nieaktualnego przekonania laleczki, uznawano 
za prawidłową odpowiedź (w zielonej szafce) 
i oceniano na 1 punkt. Przedstawiane zadanie 
jest faktycznie polską wersją szeroko znanego 
w literaturze testu fałszywego przekonania, na
zywanego również zadaniem z Maxim (Wim- 
mer i Pemer, 1983) czy testem Sally-Ann (Frith, 
1989). Ponieważ za prawidłową odpowiedź 
w każdym z dwu opisanych testów fałszywego 
przekonania dziecko otrzymywało 1 punkt, 
mogło ono w sumie uzyskać 0, 1 lub 2 punkty.
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Matki badanych dzieci wypełniały dwie ska
le: Skalę Aktywności i Skalę Doświadczeń (patrz 
studium 1). Z kolei nauczycielki przedszkoli, do 
których uczęszczały badane dzieci, wypełniały 
Skalę do Badania Kompetencji Komunikacyj
nej autorstwa Kielar-Turskiej, Ligęzy i Białec- 
kiej-Pikul. Konstrukcja skali opiera się na kon
cepcji kompetencji komunikacyjnej rozumianej 
jako zdolność złożona z wielu różnych spraw
ności (Kielar-Turska i Białecka-Pikul, 1993). 
Skala składa się z 54 pozycji, które opisują za
chowania komunikacyjne dziecka. Pozycje ska
li można pogrupować w 9 podskal, na których 
oceniane są następujące subkompetencje, będą
ce składnikami kompetencji komunikacyjnej: 
kompetencja lingwistyczna (KL), umiejętności 
poznawcze (UP), kompetencja socjolingwistycz
na (ZS), interakcyjna (ZI) i imaginacyjna (ZM) 
oraz funkcjonalne sprawności heurystyczne 
(FH), ekspresywne (FE), regulacyjne (FR) i in
formacyjne (FI)6. Nauczycielki miały oszaco
wać, jak często dziecko komunikuje się w opi
sany w danej pozycji skali sposób (od 1 - nigdy, 
2 - rzadko, 3 - czasami, 4 - zwykle, 5 - za
wsze). Jest to narzędzie eksperymentalne, któ
rego rzetelność i trafność oceniono jako zado
walające w innych badaniach (Nowak, 1996; 
Kielar-Turska, 1994).

Wyniki

W świetle uzyskanych wyników nie można 
stwierdzić, czy istnieje związek między rozu
mieniem fałszywych przekonań a liczbą i czę
stością doświadczeń oraz form aktywności, któ
re były udziałem dziecka. Obliczając współ
czynniki korelacji r-Pearsona, nie stwierdzo
no, że istnieje statystycznie istotny związek 
między wyróżnionymi zmiennymi lub też wy
kazany związek był słaby (rzędu 0,2 zp < 0,05). 
Na podstawie przeprowadzonych analiz staty
stycznych nie można więc zasadnie twierdzić, 
że liczba oraz częstość zarówno doświadczeń, 
jak i form aktywności podejmowanych przez 
dziecko wiąże się z rozumieniem fałszywych 
przekonań.

Drugi zasadniczy cel badań stanowiła pró
ba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek 

między kompetencją komunikacyjną dzieci, 
ocenianą przez nauczycielki, a rozumieniem 
fałszywych przekonań przez dzieci.

Współczynnik korelacji między wskaźni
kiem oceny kompetencji komunikacyjnej (śred
nia wyników w 9 podskalach) a poziomem roz
wiązania obu testów fałszywych przekonań 
wynosi 0,42 na p < 0,05 (jeśli kontrolujemy 
w analizie zmienną wieku, nadal pozostaje istot
ny i wynosi 0,32 nap < 0,05). Choć nie jest to 
korelacja wysoka, można jednak twierdzić, że 
dzieci oceniane jako bardziej kompetentne ko
munikacyjnie lepiej rozumieją fałszywe prze
konania. Również korelacje między wynikami 
w testach fałszywych przekonań a ocenami we 
wszystkich 9 podskalach, składających się na 
skalę kompetencji komunikacyjnej, są istotne 
i mieszczą się w przedziale 0,33-0,47.

Analizując otrzymane wyniki, nie możemy 
twierdzić, że istnieje związek między rozumie
niem fałszywych przekonań a liczbą i często
ścią doświadczeń oraz aktywności, które były 
udziałem dziecka. Fakt ten można wyjaśniać, 
wskazując, że badane dzieci nie tylko wszyst
kie mieszkają w tym samym dużym mieście, 
ale także uczęszczają do tego samego typu 
przedszkola. Unifikujący wpływ instytucji 
mógł być źródłem nie tylko małego zróżnico
wania zarówno w zakresie wydarzeń, które były 
udziałem dzieci (śr. liczba dośw. = 23,9; 8 = 
4,5), jak i form aktywności, które podejmowa
ły (śr. liczba aktyw. = 31,7; 8= 2,3). Tak małe 
zróżnicowanie w zakresie doświadczeń i form 
aktywności dzieci uniemożliwiło odkrycie róż
nic w zakresie rozumienia stanów umysłowych. 
Podana interpretacja jest zgodna z analizą rela
cji między doświadczeniami i aktywnością 
a kompetencją komunikacyjną dzieci ocenianą 
przez nauczycielki. W przedstawianych bada
niach wyniki w zakresie wyróżnionych zmien
nych nie korelowały ze sobą albo otrzymane 
korelacje były niskie. W odróżnieniu od wyni
ków w studium 1 ani podejmowane formy ak
tywności, ani doświadczenia dziecka nie wiążą 
się z jego - ocenianąprzez nauczycielki - kom
petencją komunikacyjną. Potwierdza to zapro
ponowaną powyżej interpretację, że wszystkie 
zastosowane skale opisują prawdopodobnie 
typowe, wręcz standardowe zachowania dzieci 
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w średnim dzieciństwie, co uniemożliwia otrzy
manie zróżnicowanych wyników, a dalej wy
kazanie ich relacji do innych dziecięcych umie
jętności (jak realna kompetencja komunikacyj
na czy rozumienie przekonań).

Należy także próbować wyjaśniać otrzyma
ny wynik, wskazując, że rozumienie stanów 
mentalnych wymaga doświadczeń, które umoż
liwiają poznanie reguł i praw rządzących świa
tem stanów wewnętrznych. Fakt, że dziecko ma 
wiedzę na temat różnych przedmiotów, stanów 
i zjawisk (na przykład tramwaju, samolotu, wi
zyty u lekarza czy kopania w piasku) nie ozna
cza, że wie, jak funkcjonuje świat wewnętrzny 
człowieka (na przykład jak człowiek tworzy 
przekonania, jak uczucia kierują zachowaniem). 
Wiedza o świecie umysłowym (naiwna psycho
logia) może rozwijać się całkowicie niezależnie 
od wiedzy o świecie fizycznym czy biologicz
nym (naiwna biologia, naiwna fizyka), może 
także rozwijać się równolegle. Dopiero dalsze, 
bardziej precyzyjnie zaplanowane badania 
mogą potwierdzić bądź obalić te hipotezy.

Wykazanie związku między kompetencją 
komunikacyjną a rozumieniem fałszywych 
przekonań dowodzi, że prawdopodobnie wyż
sza sprawność komunikacyjna pomaga w ro
zumieniu stanów umysłowych. Równie praw
dopodobne jednak jest stwierdzenie, że rozumie
nie stanów umysłowych umożliwia sprawniejsze 
komunikowanie się, bowiem dane dotyczące 
korelacji wymienionych zmiennych nie pozwa
lają wnioskować o kierunku związku. Jednak 
już sam fakt jego istnienia wskazuje, że praw
dopodobnie dziecięca zdolność do używania 
języka (pragmatyka) ściśle wiąże się z jego umie
jętnością myślenia o przekonaniach innych 
osób. Ponadto, otrzymane korelacje nie są wy
sokie, co można tłumaczyć niedoskonałością 
skali, jej - jak wskazano powyżej - małą mocą 
różnicowania stopnia opanowania badanych 
sprawności. Należy również pamiętać, że w po
wyższych badaniach oceniano kompetencję 
komunikacyjną dzieci pośrednio, zakładając, że 
dobrze znająca dziecko nauczycielka potrafi 
rzetelnie ocenić faktyczne dziecięce sprawno
ści. Nie badano natomiast bezpośrednio dzie
cięcych sprawności komunikacyjnych, jedynie 
ich obraz podany przez nauczyciela.

PODSUMOWANIE

Przedstawione dwa eksperymentalne studia 
miały na celu opisanie relacji między doświad
czeniem i aktywnością dziecka w średnim dzie
ciństwie a jego kompetencją komunikacyjną 
i wiedzą o umyśle. Zakładano, że dzieci mające 
więcej doświadczeń i podejmujące różnorodne 
aktywności będą nie tylko bardziej kompetent
ne komunikacyjnie, ale również będą posiadać 
pełniejszą wiedzę o umysłach innych osób. 
Obraz otrzymanych zależności nie okazał się 
jednak tak prosty. I tak, w studium 1 wykaza
no, że sprawność komunikacyjna wprawdzie 
wiąże się z doświadczeniami, ale nie z liczbą 
form aktywności podejmowanych przez dzie
ci. Z kolei w studium 2 podejmowane formy 
aktywności i doświadczenia nie wiązały się ani 
z oceną kompetencji komunikacyjnej, ani z wie
dzą o umyśle. Natomiast wykazano istotny 
związek między oceną kompetencji komunika
cyjnej a rozumieniem przekonań. Czy można 
zaproponować spójne wyjaśnienie tak złożo
nych wyników?

Po pierwsze, stwierdzono powiązania kom
petencji komunikacyjnej z jednej strony z do
świadczeniem dziecka, z drugiej zaś z rozumie
niem przekonań. Wynik ten można odczytać 
jako wskazanie na znaczącą rolę sprawności 
komunikacyjnych w korzystaniu z doświadczeń 
oraz budowaniu reprezentacji mentalnej, która 
sprzyja sprawności komunikowania.

Po drugie, należy podkreślić, że kolejne 
pozycje Skali Doświadczeń i Skali Aktywno
ści opisują typowe wydarzenia oraz formy ak
tywności, będące udziałem dzieci w średnim 
dzieciństwie. Standardowość tych doświadczeń 
i form aktywności jest przyczyną małego zróż
nicowania wyników, a w konsekwencji trud
ności ze wskazaniem różnic między dziećmi, 
które można by powiązać z ich sprawnością 
komunikacyjną czy zdolnością do rozumienia 
stanów umysłowych. W pełni uzasadniona 
wydaje się więc propozycja modyfikacji zasto
sowanych technik, tak aby wprowadzić do nich 
większą liczbę pozycji opisujących rzadziej 
spotykane, mniej powszechne zdarzenia będą
ce udziałem dzieci. Należałoby również zba
dać dzieci pochodzące z różnych środowisk, 
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a więc dzieci wiejskie, dzieci z małych miaste
czek czy dzieci uczęszczające do różnych ty
pów przedszkoli (na przykład waldorfskich czy 
montessoriańskich). Różnorodność doświad
czeń i aktywności, będących udziałem tych 
dzieci w ich mikrośrodowiskach, byłaby z pew
nością większa, dając prawdziwszy obraz ba
danych zależności. Nie można również pomi
nąć kwestii wykształcenia rodziców, które kon
trolowano w studium 1. W studium 2 wszyscy 
badani rodzice posiadali wykształcenie co naj
mniej średnie i być może dlatego również otrzy
mano tak mało zróżnicowane wyniki.

Po trzecie, można twierdzić, że przedstawia
ne studia eksperymentalne, które prowadzono 
z użyciem skal wypełnianych przez matki i na
uczycielki dzieci, jeszcze raz pokazują, jak bar
dzo trudne do interpretacji są otrzymywane w ten 
sposób wyniki. Szacowanie sprawności czy 
umiejętności dziecka na skali jest raczej bada
niem obrazu dziecka w umysłach rodziców i na
uczycielek, a więc pewnym przybliżeniem, a nie 
rzeczywistym odbiciem dziecięcych kompeten
cji. Niezamierzona stronniczość, wysoki subiek
tywizm i uśrednianie ocen stanowią niewątpli
wie podstawowe źródła błędów popełnianych 
przez oceniających (Kielar-Turska, 1994). Na
leży jednak podkreślić, że z uwagi na brak traf
nych, rzetelnych i wystandaryzowanych technik 
do badania kompetencji komunikacyjnej dzieci, 
a także ze względu na fakt, że badania z uży
ciem skal są tanie i możliwe do wykonania 
w krótkim czasie, często posługujemy się taki
mi właśnie technikami. Ostrożna analiza wyni
ków, traktowanie otrzymanych zależności jako 
wstępnych, a badań jako eksplorujących zagad
nienie, stanowią niewątpliwie podstawowy wy
móg metodologiczny. Dlatego właśnie przedsta
wione powyżej zależności pomiędzy badanymi 
zmiennymi wydają się niejednoznaczne i stano
wią jedynie początek dalszych badań.

W przyszłych badaniach konieczne stanie 
się bardziej precyzyjne określenie, jakie są na
prawdę doświadczenia, które zdobywa dziec
ko w średnim dzieciństwie. Nie negując faktu, 
że zdarzenia będące udziałem dziecka stano
wią jego doświadczenia, należy podkreślić, że 
poznawanie świata przez dziecko w wyniku 
doświadczenia jest faktycznie procesem aktyw

nym, polegającym na budowaniu wiedzy, a nie 
jedynie gromadzeniu kolejnych informacji. Jak 
piszę Katherine Neslon i inni (2003), doświad
czenie jest źródłem wiedzy, ale to, jak doświad
czamy świata, zależy zarówno od naszej prze
szłej wiedzy, jak i od możliwości wpisanych 
w nasze struktury poznawcze, a przede wszyst
kim od odczytanego przez nas sensu konkret
nych doświadczeń. Powołując się na prace Bru
ñera, Nelson podkreśla pragmatyczny stosunek 
dziecka do rzeczywistości. Dziecko nadaje sens 
zdarzeniom, a więc przypisuje konkretnym 
doświadczeniom związanym z rozwiązywa
niem problemów i zadań, z którymi styka się 
na co dzień, własne rozumienie. Autorka pro
ponuje nowe, doświadczeniowe (experiental) 
ujęcie dziecięcych teorii umysłu i twierdzi, że 
prowadząc badania dzieci w sytuacjach ekspe
rymentalnych, należy uwzględniać zarówno 
dziecięcą interpretację konwersacji podczas 
eksperymentu, jak i reprezentację podobnego 
wydarzenia z przeszłości. Okazuje się bowiem, 
że już trzylatki w warunkach naturalnych, do
mowych rozwiązują zadania analogiczne do 
testów fałszywych przekonań. W sytuacji eks
perymentalnej dłuższa rozmowa na temat za
dania, pozwolenie dziecku na czynne w nim 
uczestnictwo czy wielokrotne zadawanie pytań 
otwartych, bez określonych z góry odpowie
dzi, powoduje, że test zwodniczego pudełka 
rozwiązuje nie 8%, lecz 68% badanych trzy
latków (Nelson i inni, 2003). Zdaniem Nelson, 
uczestniczenie w dyskursie, a więc sprawne po
sługiwanie się językiem, pozwala na utrzyma
nie w umyśle dwu różnych reprezentacji tej 
samej sytuacji (co myślę ja, a co pomyśli ktoś 
inny) i jest sposobem, którego dziecko używa, 
aby „wejść w społeczność umysłów” (entering 
the community of mind). Przedstawioną w skró
cie koncepcję Nelson stawia w opozycji do tez 
naukowców zajmujących się badaniami nad na
bywaniem przez dziecko teorii umysłu (acquir- 
ing theory of mind) i twierdzi, że około 3. roku 
życia dziecko wchodzi w społeczność komuni
kujących się ze sobą (na temat swoich doświad
czeń) umysłów.

Tezy Neslon oraz prowadzone przez nią 
studia można odnieść do badanych przez nas 
relacji między doświadczeniem i aktywnością 



Doświadczenia dziecka w wieku przedszkolnym a jego kompetencja komunikacyjna... 35

a kompetencją komunikacyjną i wiedzą dziec
ka o umyśle. W ich świetle należy zaplanować 
kolejne badania, z użyciem technik sprawdza
jących doświadczenia i formy aktywności 
dziecka w jego odbiorze. Dopiero wtedy bę
dziemy mogli spróbować odpowiedzieć na py
tania, czy doświadczenia będące udziałem 

dziecka kształtują jego sprawność komunika
cyjną i dają mu możliwość dostępu do wiedzy 
o umysłach innych ludzi. Przeprowadzone 
przez nas badania traktujemy więc jako wstęp
ne, a zarazem będące próbą poszukiwania od
powiedzi na współczesną wersję pytania o re
lację między mową a myśleniem.

PRZYPISY

1 Były to: wysoki poziom autorytaryzmu, niski poziom egalitaryzmu; odrzucanie próśb dziecka o uwa
gę podczas badania umiejętności werbalnych, rozłąka rodziców z dzieckiem trwająca dłużej niż tydzień, 
brak doświadczenia w sprawowaniu opieki rodzicielskiej; mała liczba doświadczeń i aktywności, które 
dziecko podejmowało.

2 Badania w ramach pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem M. Kielar-Turskiej, przepro
wadziła Małgorzata Michalak.

3 Patrz przykłady twierdzeń Skali Aktywności i Skali Doświadczeń w aneksie.
4 Patrz przykłady zadań testu w aneksie.
5 Pytanie, czy wiedza ta oraz dziecięce wyjaśniania mają charakter prawdziwej, choć naiwnej teorii, 

ciągle jest przedmiotem sporu wśród badaczy, niemniej jednak termin „dziecięce teorie umysłu” stał się 
powszechnie uznawanym określeniem, a zarazem wygodnym „terminem-parasolem” dla licznych badań 
nad rozwojem poznania społecznego.

6 W aneksie znajdują się przykłady pozycji skali, które odnoszą się do wszystkich wymienionych 
subkompetencji.
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SKALA DOŚWIADCZEŃ

Proszę zaznaczyć na pięciopunktowej skali, jak często w ciągu dwóch ostatnich lat Pani/Pana 
dziecko brało udział w następujących zdarzeniach:
0 - nigdy dotąd
1 - jednorazowo
2 - sporadycznie (2, 3 razy)
3 - często
4 - bardzo często
Przykłady twierdzeń

1 Jazda autobusem 0 2 3 4

2 Jazda pociągiem 0 2 3 4

3 Rejs statkiem 0 2 3 4

4 Lot samolotem 0 2 3 4

5 Jazda konna 0 2 3 4

6 Wizyta w hipermarkecie 0 2 3 4

7 Wizyta w restauracji 0 2 3 4

8 Wizyta w zoo 0 2 3 4

9 Wizyta w gospodarstwie rolnym 0 2 3 4

10 Wizyta w fabryce 0 2 3 4

11 Wizyta na koncercie 0 2 3 4

12 Wizyta w teatrze kukiełkowym 0 2 3 4
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SKALA AKTYWNOŚCI

Proszę zaznaczyć na pięciopunktowej skali, jak często w ciągu sześciu ostatnich miesięcy
Pani/Pana dziecko zajmowało się w domu następującymi czynnościami:
0 - nigdy dotąd
1 - jednorazowo
2 - sporadycznie (2, 3 razy)
3 - często
4 - bardzo często

Przykłady twierdzeń

1 Kolorowanie 0 2 3 4

2 Rysowanie 0 2 3 4

3 Wycinanie i wklejanie obrazków 0 2 3 4

4 Zabawa plasteliną lub ciastem 0 2 3 4

5 Zabawa wodą 0 2 3 4

6 Zabawa zabawkami konstrukcyjnymi (np. klocki) 0 2 3 4

7 Zabawa lalkami lub samochodami 0 2 3 4

8 Strojenie się/przebieranie 0 2 3 4

9 Zabawa w role (np. w lekarza, sklep) 0 2 3 4

10 Zabawa w domkach na placu zabaw 0 2 3 4

11 Słuchanie płyt/magnetofonu 0 2 3 4

12 Oglądanie telewizji 0 2 3 4
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SKALA DO BADANIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ DZIECI

Zdolności do komunikowania się.........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Komunikowanie się służy wielu celom. Badaczy interesuje odkrycie dziecięcych zdolności 
do komunikowania. Poniżej opisane są możliwe sposoby komunikowania się. Jedne występują 
u prawie wszystkich dzieci, inne pojawiają się tylko u niektórych. Pomyśl o każdym kolejnym, 
opisanym zachowaniu komunikacyjnym. Wyobraź sobie, czy opisane zachowanie może u dziec
ka wystąpić. Zastanów się, jak często obserwowałaś to zachowanie u dziecka. Zaznacz częstotli
wość na skali:
1 - nigdy nie komunikuje się w ten sposób
2 - rzadko komunikuje się w ten sposób
3 - czasami komunikuje się w ten sposób
4 - zwykle komunikuje się w ten sposób
5 - zawsze komunikuje się w ten sposób

ZAKREŚL WŁAŚCIWĄ CYFRĘ, odpowiadającą częstości występowania opisywanego zacho
wania u dziecka.

Przykładowe twierdzenia dla wszystkich subkompetencji - oznaczenie na marginesie

1. Mówi wyraźnie, w sposób zrozumiały dla słuchacza. 2 3 4 5 KL
2. Wyraża prośbę zależnie od osoby, do której się zwraca (na przykład 

matka, kolega, osoba nieznana).
2 3 4 5 ZS

4. Zaprasza inne dzieci, gdy chce się bawić. 2 3 4 5 FR
5. Tłumaczy jasno, o co mu chodzi. 2 3 4 5 FI
6. Pytając, używa właściwie słów; kto, co, kiedy, gdzie, jak. 2 3 4 5 FH
7. Potrafi podjąć rozmowę z drugą osobą. 2 3 4 5 ZI
8. Mówi, co będzie robiło na przykład w czasie weekendu, wakacji. 2 3 4 5 ZM

10. Opisuje przedmioty i czynności tak, że można rozpoznać, o co chodzi. 2 3 4 5 UP
13. Opowiada o tym, co inni czują, przeżywają. 2 3 4 5 FE
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