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PODEJ�CIE PROCESUALNE: 

WARIANTY BADA  NAD PROCESAMI  

W MIKRO- I MAKROSKALI 

Psychologowie rozwojowi ró�ni� si� sposobem definiowania rozwoju, rodzajem stosowanych pro-

cedur badawczych, charakterem uzyskiwanych obrazów zjawisk (budowanie u�rednionego statycz-

nego modelu zjawiska vs wielo�cie�kowego modelu transformacji zjawiska). Celem artykułu jest 

prezentacja podej�cia procesualnego, nawi�zuj�cego do wariantów metody mikrogenetycznej  

L. S. Wygotskiego i K. Dunckera. Podej�cie procesualne jest autorsk� propozycj�, stanowi�c� jeden 

z przykładów rozwi�za� oferowanych w ramach tzw. eksperymentalno-teoretycznej psychologii 

(Fischer, Bidell, 2006). Opiera si� na formułowaniu teoretyczno-rozwojowych i merytorycznych 

podstaw bada� oraz na pogł�bionych empirycznych poszukiwaniach. Pozwala podj�� badania  

w sytuacji niepełnej wiedzy o zjawisku (aspekcie badanego zjawiska) i trudno�ci w konceptualizacji 

problemu badawczego. Analiza procesualna dokonywana jest na dwóch poziomach: (1) poziomie 

indywidualnych przypadków oraz (2) poziomie zbioru indywidualnych przypadków, przy czym na 

kolejnych etapach opracowywania danych analizowane przypadki zachowuj� swoje wyj�ciowe 

wła�ciwo�ci. Szczegółowa analiza przypadków prowadzi do rekonstruowania przebiegów zjawiska 

w jego zmienno�ci i ró�norodno�ci. Odkrycie tego, co pozostaje w przebiegach zjawiska wspólne 

(wzgl�dnie stabilne), stanowi podstaw� budowania jedno- lub wielo�cie�kowego modelu transfor-

macji zjawiska. W zale�no�ci od specyfiki zjawiska wykorzystywane s� odmienne procedury ba-

dawcze. Ich prezentacja ilustrowana jest przykładami zaczerpni�tymi ze zrealizowanych bada�. 

Słowa kluczowe: metoda mikrogenetyczna, analiza procesualna, rozwój, proces. 

Ostatnie dziesi�ciolecia przyniosły wiele zmian w podej�ciu do ludzkiego 

rozwoju. Projektuj�c badania, poszerzono granice rozwoju (life span psychology).
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Analiz� transformacji w rozwoju człowieka powi�zano z analiz� zmieniaj�cego 

si� kontekstu. Zwrócono uwag� na dynamik�, wielowymiarowo��, wielokierun-

kowo�� zmian w przebiegach badanych zjawisk. Inspiracje pochodz�ce z innych 

nauk (teoria chaosu, teoria systemów dynamicznych) przyczyniły si� do pozy-

tywnego warto�ciowania zmienno�ci. Pomijane przez dziesi�ciolecia klasyczne 

propozycje (w tym: dynamiczne, holistyczne, genetyczne konceptualizacje roz-

woju oraz metoda mikrogenetyczna – Rzechowska, 2008), znalazły zastosowanie 

we współczesnych podej�ciach badawczych. Nale�� do nich podej�cia skoncen-

trowane na szczegółowym rozpoznawaniu przebiegów zjawisk: w skali pojedyn-

czych przypadków (w mikroskali) oraz w skali zbioru indywidualnie rozpatrywa-

nych przypadków (w makroskali). Celem artykułu jest prezentacja jednego z tych 

podej��: podej�cia procesualnego. 

Podej�cie procesualne jest autorsk� propozycj�, stanowi�c� jeden z przykła-

dów rozwi�za� oferowanych w ramach tzw. eksperymentalno-teoretycznej psy-

chologii (Fischer, Bidell, 2006). Opiera si� na formułowaniu teoretyczno-rozwo-

jowych i merytorycznych podstaw bada� oraz na pogł�bionych empirycznych 

poszukiwaniach. Pozwala podejmowa� badania w sytuacji niepełnej wiedzy o zja-

wisku i trudno�ci w konceptualizacji problemu. Szczegółowa analiza przypadków 

prowadzi tu do rekonstruowania przebiegów zjawiska w jego zmienno�ci i ró�no-

rodno�ci. Odkrycie tego, co pozostaje w przebiegach zjawiska wspólne (wzgl�d-

nie stabilne), stanowi podstaw� budowania jedno- lub wielo�cie�kowego modelu 

transformacji zjawiska
1
. W zale�no�ci od specyfiki zjawiska proponowane s� od-

mienne procedury badawcze. 

Badania realizowane w ramach podej�cia procesualnego stanowi� dopełnienie 

istniej�cych nurtów bada� nad rozwojem człowieka. Skoncentrowane s� na tym, 

co indywidualne, oraz na tym, co uniwersalne. Pozwalaj� budowa� uogólnione 

modele transformacji zjawisk (z jednoczesnym ukazywaniem ich jako�ciowego 

zró�nicowania). S� pomocne w rozwi�zywaniu problemów teoretyczno-rozwojo-

wych (zjawisko jako proces) i metodologicznych (uwzgl�dnianie zmienno�ci, 

zró�nicowania i dynamiki zjawisk), poznawczych (gdy niepełne dane o zjawisku) 

i pragmatycznych (gdy potrzeba szczegółowej wiedzy o konkretnym jednostko-

wym przebiegu zjawiska). 

W pierwszej cz��ci artykułu przedstawiono umiejscowienie podej�cia proce-

sualnego w�ród bada� nad rozwojem człowieka, w drugiej – podej�cia mikroge-

netyczne i procesualne, buduj�cych obrazy rozwojowych przemian w oparciu  

o analiz� mikrozmian. W kolejnych cz��ciach artykułu zostało szczegółowo za-

                                                
1 W artykule zamiennie u�ywane s� poj�cia „model transformacji zjawiska” i „model zjawiska 

w toku transformacji”.  
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prezentowane podej�cie procesualne. Okre�lono, jakie zjawiska mog� stanowi�
przedmiot bada� procesualnych oraz jak ró�ne s� cele i kierunki poszukiwa�  
w zale�no�ci od specyfiki rozpatrywanych zjawisk. Pomimo tego zró�nicowania 

procesualny sposób formułowania wyj�ciowego problemu bada� oraz problemów 

szczegółowych, a tak�e sam schemat analizy danych pozostaj� wspólne. Tym 

kwestiom po�wi�cono kolejne fragmenty artykułu. Na ich tle przedstawiono przy-

kłady bada� z zastosowaniem ró�nych procedur procesualnych. W zako�czeniu 

wypunktowano obszary zastosowa� podej�cia procesualnego.  

PODEJ�CIE PROCESUALNE  

W KONTEK�CIE BADA  NAD ROZWOJEM CZŁOWIEKA 

Badacze ludzkiego rozwoju w ró�ny sposób definiuj� zjawiska, wykorzystuj�
rozmaite strategie i procedury badawcze, a w rezultacie ich zastosowania uzysku-

j� odmienne obrazy zjawisk. U podstaw tych ró�nic le�y sposób definiowania 

rozwoju i zmiany rozwojowej.  

Przyjmuj�c za kryteria podziału współczesnych uj�� rozwoju człowieka: brak 

vs uwzgl�dnianie wewn�trznego zró�nicowania zjawisk oraz ich stabilno�� vs 

zmienno��, mo�na we współczesnych konceptualizacjach rozwoju człowieka 

wyodr�bni� dwa kierunki poszukiwa� badawczych. Koncentruj� si� one na bu-

dowaniu b�d	 uniwersalnego (u�rednionego) statycznego obrazu zjawiska, b�d	
obrazu odzwierciedlaj�cego wewn�trzne zró�nicowanie przebiegu zjawiska.  

W pierwszym przypadku ju� na etapie diagnozy poszukuje si� podobie�stw  

w przebiegach procesów i na tej podstawie wyłania kolejne fazy zmian. W dru-

gim – badane s� indywidualne przebiegi zjawiska. Dopiero na ich podstawie two-

rzona jest typologia wariantów odzwierciedlaj�ca wewn�trzne zró�nicowanie zja-

wiska (rys. 1). 

Uniwersalny (u�redniony) obraz zjawiska. W pierwszej grupie bada�
mieszcz� si� badania zmierzaj�ce do tworzenia uniwersalnych (u�rednionych) 

modeli ró�nych aspektów rozwoju (wybranych zjawisk rozwojowych). Modele 

przyjmuj� posta� uniwersalnych �cie�ek prowadz�cych do uniwersalnych rezul-

tatów (nast�puj�ce po sobie etapy, stadia, poziomy). Najcz��ciej nie odzwiercie-

dlaj� mechanizmów przechodzenia z jednego etapu (stadium, poziomu) rozwoju 

na kolejny (por. modele ró�nych aspektów rozwoju, zaproponowane przez m.in. 

Eriksona, Kolberga, Levinsona). W analizach pomijane s� wszelkie przejawy 

zmienno�ci i ró�norodno�ci zjawisk. Traktowane s� one jako czynniki zakłóca-

j�ce, utrudniaj�ce budowanie dobrze zdefiniowanych, statycznych modeli zja-
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wisk. Wnioski o przebiegu rozwoju formułowane s� w oparciu o analiz� ró�nic  

w czasie, interpretowanych w kontek�cie wybranego modelu rozwoju. Ewentu-

alne badania nad „wewn�trznym zró�nicowaniem” zjawisk bazuj� na analizach 

dokonywanych ze wzgl�du na przyj�te kryteria merytoryczne b�d	 takie kryteria, 

jak wiek, płe�, SES i inne. Ich wyniki ujawniaj� ewentualne ró�nice charaktery-

styk zjawiska w grupach wyłonionych ze wzgl�du na przyj�te kryteria. Na grun-

cie bada� dostarczaj�cych u�rednionego modelu zjawiska odpowied	 na pytania  

o indywidualne �cie�ki rozwoju czy istot� i dynamik� zmian w kontekstualnie 

zró�nicowanych sytuacjach nie jest mo�liwa.  

Rys. 1. Modele bada� nad rozwojem człowieka 
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Wewn�trzne zró�nicowanie przebiegu zjawiska. Drug� – intensywnie  

w ostatnich dziesi�cioleciach rozwijan� – grup� stanowi� badania akcentuj�ce 

wewn�trzne zró�nicowanie zjawisk i pozytywnie warto�ciuj�ce dane o zmienno�-
ci w ich przebiegach. Koncentruj� si� na stabilnych (wariant statyczny

2
: Baltes, 

1987; Magnusson, 1992) b�d	 zmiennych (wariant dynamiczny) elementach 

uchwyconych w przebiegach zjawisk. W przypadku wariantu dynamicznego 

przedmiot analiz stanowi� wielowymiarowo ujmowane przebiegi zjawisk, w całej 

ich zmienno�ci i ró�norodno�ci. Identyfikowanie obszarów zmienno�ci/stabil-

no�ci staje si� istotnym 	ródłem wiedzy o rozwoju, o powstaj�cych b�d	 istniej�-
cych, jako�ciowo nowych organizacjach zachowania oraz o zło�ono�ci i wielo-

wariantowo�ci dokonuj�cych si� zmian (Thelen, 1992, 2005; Siegler, 2006; 

Fischer, Bidell, 2006; van Geert, 1994, 1998; van Geert, Steenbeek, 2005; Fogel, 

2006; por. Rzechowska, 2007b). 

JAKO�CIOWE ANALIZY ZMIENNO�CI I TRANSFORMACJI ZJAWISK. 

PODEJ�CIA MIKROGENETYCZNE I PROCESUALNE 

W przypadku jako�ciowych bada� nad zmienno�ci� i zró�nicowaniem proce-

sów w czasie, o celach i kierunkach poszukiwa� decydowała dost�pno�� wiedzy  

o zjawisku. Stawała si� ona podstaw� wyłonienia dwóch podej�� badawczych: 

mikrogenetycznego i procesualnego (Rzechowska, 2007a). W obu znalazły zasto-

sowanie ró�ne warianty metody mikrogenetycznej. Metoda ta umo�liwia badanie 

procesu (badanie przebiegu zjawiska) przez docieranie do szczegółowych danych 

(mikrozmian) niedost�pnych w inny sposób (Werner, 1956, 1957; Sander, 1930; 

Wygotski, 1971; Duncker, 1945; por. Rzechowska, 2008). Mikrozmiany to taki 

rodzaj zmian, na których podstawie mo�liwe jest odtworzenie przebiegu zjawiska. 

W przypadku obu podej�� mikrozmiany maj� ró�ny zakres czasowy. Mog� obej-

mowa� zarówno sekundy/minuty/godziny (niewerbalna komunikacja opiekun– 

–noworodek, dzieci�ca współpraca), jak i dni, tygodnie, lata (narastanie konfliktu 

w mał�e�stwie). Ich uchwycenie i analiza powinny pozwoli� na odtworzenie 

przebiegu poszczególnych przypadków, a na ich podstawie – przebiegu zjawiska. 

Podej�cie mikrogenetyczne. W podej�ciu mikrogenetycznym, skoncentro-

wanym na zmienno�ci zdarze�, d��y si� do okre�lenia (mikro)zmian, jakim pod-

lega struktura ludzkiej aktywno�ci w toku przechodzenia od form prostszych do 

bardziej zło�onych. Znane s� podstawowe charakterystyki zjawiska. Poszukiwana 

                                                
2 Por. nurt postpiagetowski (przykłady w: Rzechowska, 2004, rozdz. IV). 
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jest wiedza o jego dynamice. Klasyczne badania mikrogenetyczne polegaj� na 

wielokrotnym odtwarzaniu przebiegu zjawiska i wyłanianiu kolejnych ogniw  

w sekwencji zmian (Heinz Werner i Friedrich Sander). Uchwycone ogniwa odpo-

wiadaj� fragmentom przemian. Te za� stanowi� podstaw� odkrycia pełniejszego 

(bo dynamicznego) obrazu zjawiska.  

Współcze�ni reprezentanci podej�cia mikrogenetycznego wnioskuj� o post�-
pie w przebiegu zjawiska, rozpatruj�c zarejestrowane zachowania w kategoriach 

reorganizacji systemu (van Geert, 1994; Thelen, 2005) b�d	 analizuj�c zmienianie 

si� form lub stopni zło�ono�ci zachowania (Siegler, 2006; Fischer, Bidell, 2006). 

Przykładowo: Robert Siegler i Kurt Fischer uto�samiaj� zró�nicowanie i zmien-

no�� zachowa� w czasie z jednoczesnym funkcjonowaniem podmiotu na wielu 

poziomach i wykorzystywaniem przeze� szerokiego repertuaru zachowa�. Siegler 

przyjmuje, i� zró�nicowanie i zmienno�� zachowa� w czasie znajduj� odzwier-

ciedlenie m.in. w posługiwaniu si� w sytuacjach problemowych dynamicznymi 

zbiorami strategii o ró�nym poziomie zaawansowania, z których jedne zanikały, 

inne dopiero powstawały. Strategie nast�powały po sobie, nakładały si� b�d	  
były wzajemnie konkurencyjne (Siegler, 2005, s. 771-772). �ledzenie przesuni��  
w cz�stotliwo�ciach posługiwania si� poszczególnymi strategiami oraz pojawia-

nie si� kolejnych komponentów zmiany
3
 (Siegler, 2006, s. 479) pozwala wnios-

kowa� o transformacjach, jakim podlegała struktura aktywno�ci, oraz o procesie 

nabywania umiej�tno�ci. Fischer uto�samia dokonywanie si� zmian rozwojo-

wych ze zmian� poziomów (organizacji) zachowania (z przechodzeniem do za-

chowa� o coraz bardziej zło�onej i zró�nicowanej strukturze; za: Fischer, Bidell, 

2006, s. 363). Skoncentrowany jest na wyłanianiu obszarów stabilno�ci i niesta-

bilno�ci odpowiadaj�cych zmieniaj�cej si� organizacji zachowania w kolejnych 

jednostkach czasu. „Pomiar” (poziomu) organizacji zachowania polega na iden-

tyfikowaniu poziomu zło�ono�ci struktury zachowania za pomoc� tzw. liniału 

rozwojowego
4
. 

We wszystkich przypadkach współcze�ni badacze reprezentuj�cy podej�cie 

mikrogenetyczne d��yli do uchwycenia organizacji zachowania, któr� opisywali 

                                                
3 Pi�� komponentów zmiany: 	ródło zmiany, �cie�ka zmiany, tempo zmiany, szeroko�� zmia-

ny, zró�nicowanie zmian. 
4 Liniał rozwojowy (developmental ruler), zwany uniwersaln� skal� zło�ono�ci (universal com-

plexity scale), obejmuje pełen zakres zmian rozwojowych z wyró�nionymi cyklami, warstwami  
i poziomami (za: Fischer, Bidell, 2006, s. 322-323). Fischer opisuje trzyna�cie poziomów zmian  
o rosn�cej zło�ono�ci: od odruchów przez działania i reprezentacje po abstrakcje. Ka�dy poziom 
powstawał drog� kombinacji dwóch lub wi�cej umiej�tno�ci z wcze�niejszego poziomu, a ka�da 
warstwa – w wyniku koordynacji elementów z warstwy poprzedzaj�cej. 
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za pomoc� rozmaicie definiowanych wzorców, m.in. wzorców zmiany (Siegler, 

2006), zmienno�ci (Fischer, za: Fischer, Bidell, 2006), przej�cia (van Geert, 1998).  

Podej�cie procesualne. Podej�cie procesualne skoncentrowane jest na od-

krywaniu istoty transformacji, jakim podlega zjawisko w wybranym kontek�cie  

i czasie. Badacz rzadko dysponuje wystarczaj�c� wiedz� na temat zjawiska. Ko-

rzystaj�c z opracowa� teoretycznych, mo�e zakre�li� obszar poszukiwa�. Nie 

dysponuje jednak danymi wystarczaj�cymi dla sformułowania hipotez na temat 

transformacji, jakim podlega badany proces, czy dokonania operacjonalizacji 

zmiennych. Tego rodzaju wiedza mo�e by� zdobyta jedynie drog� jak najwier-

niejszego odzwierciedlania wielu indywidualnie rozpatrywanych przebiegów zja-

wiska, w całej ich zmienno�ci, zło�ono�ci i ró�norodno�ci. Analiza procesualna 

nawi�zuje do klasycznej idei analizy mikrogenetycznej, w wersji zaproponowanej 

przez Lwa S. Wygotskiego (1971; por. Rzechowska, 2008). Wygotski badał pro-

ces nabywania (konstruowania) nowych zachowa� (umiej�tno�ci) w czasie. Nie 

składał obrazu przemian z odtwarzanych eksperymentalnie fragmentów (por. wy-

�ej), lecz docierał do istoty dokonywania si� zmiany, �ledz�c „histori�” zmie-

niania si� (por. metoda Wygotskiego-Sacharowa, badania SNR). W badaniach 

procesualnych owa „historia” – w zale�no�ci od przedmiotu bada� – obejmowała 

ró�ne przedziały czasu: od minut (badania dzieci�cych interakcji) po lata (w przy-

padku bada� wybranych problemów dotycz�cych przebiegu ludzkiego �ycia).  

Z natury rzeczy realizowane w ten sposób badania ujawniały ró�ni�ce si�, niekie-

dy znacznie, przebiegi tego samego zjawiska. Analogicznie jak w przypadku roz-

wi�za� nurtu mikrogenetycznego, tak�e tutaj skoncentrowano si� na poszukiwa-

niu organizacji w szczegółowo odtwarzanych przebiegach procesów. Analiza 

zmierzała do uchwycenia zasadniczych �cie�ek przemian, jakim podlegało zja-

wisko (por. ni�ej). Pokrewny sposób analizy pod wzgl�dem idei stanowi�cych 

podstaw� zastosowanych rozwi�za� zaproponował w latach czterdziestych XX 

wieku Karl Duncker (1945). Interesował si� on drog� powstawania wytwarzanego 

przez człowieka rezultatu, pomijaj�c przebieg jego aktywno�ci. Zaproponowana 

przez Dunckera strategia zmierzała do ujawnienia wielowariantowej struktury 

procesu powstawania rozwi�zania. Obejmowała dwa poziomy analizy: poziom 

analizy przypadków oraz poziom zbioru przypadków. Analiza poziomu pierwsze-

go prowadziła do wyłonienia indywidualnych �cie�ek powstawania rozwi�zania 

w ka�dym z przypadków. Opisy „historii” powstawania poszczególnych rozwi�-
za� przyjmowały posta� dendrogramów. Na poziomie drugim budowany był  

– w oparciu o analiz� zbioru dendrogramów – model procesu powstawania roz-

wi�zywania, który odzwierciedlał zró�nicowanie w obr�bie wszystkich otrzyma-

nych rozwi�za�. Dwupoziomowa analiza pozwalała na kontekstualne rozpatrywa-
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nie indywidualnych przebiegów rozwi�za� na tle ró�norodno�ci ogółu rozwi�za�
(por. Duncker, 1945; Rzechowska, 2008). Dotarcie do mało znanego wariantu mi-

krogenetycznej analizy autorstwa Dunckera utwierdziło mnie w słuszno�ci po- 

wstałej niezale�nie idei analiz procesualnych.  

Badania procesualne i mikrogenetyczne maj� inne cele poszukiwa� i odmien-

ne charakterystyki. Pomimo istotnych ró�nic, tym, co je ł�czy, jest mo�liwo��
uchwycenia struktury w jako�ciowo zró�nicowanych przebiegach zjawiska. Zre-

konstruowanie wewn�trznej organizacji w przebiegu zjawiska otwiera drog� do 

rozpoznawania jego istoty.  

PRZEDMIOT BADA   

W PODEJ�CIU PROCESUALNYM I JEGO OPIS 

Podej�cie procesualne znajduje zastosowanie w badaniu ró�nego typu zjawisk. 

Specyfika przedmiotu bada� w podej�ciu procesualnym. Przedmiotem ba-

da� w podej�ciu procesualnym s� zjawiska (lub ich aspekty) jeszcze nie w pełni 

rozpoznane. Niedobór informacji poci�ga za sob� potrzeb� drobiazgowego od-

twarzania przebiegów zjawiska z u�yciem szczegółowych charakterystyk. Obszar 

bada� wyznaczaj� opracowania teoretyczne. Jednak�e drog� do poznania zjawi-

ska jest jego empiryczna rekonstrukcja w mikro- i makroskali (w skali pojedyn-

czego przypadku i zbioru przypadków). Teoretyczno-rozwojow� podstaw� doko-

nywanych rekonstrukcji stanowi potencjalno�ciowa konceptualizacja rozwoju 

(Rzechowska, 2004, s. 30-34).  

Ju� w klasycznych teoriach rozwoju przyjmuje si�, �e zjawisko jest procesem 

i podlega transformacjom w czasie (por. Rzechowska, 2008: przegl�d teorii  

psychologicznych z przełomu XIX i XX wieku). Przebiega w zmieniaj�cym si�  
w czasie kontek�cie, w którym „uruchamiane” s� jego (zjawiska) ró�ne postaci. 

Pojedyncze przypadki reprezentuj�ce zbli�ony poziom zaawansowania zjawiska 

maj� ró�ni�ce si� charakterystyki.  

Celem badania procesualnego jest odkrycie (i skonstruowanie hipotetycznego 

modelu) procesu kształtowania si� zjawiska, tj. okre�lenie, jakie postaci przyj-

muje badane zjawisko oraz jakimi �cie�kami przebiega jego transformacja (np. 

jak przebiega rozwi�zywanie problemów w dzieci�cych grupach rówie�niczych, 

pomi�dzy brakiem a osi�gni�ciem odwracalno�ci operacji, Rzechowska, 2004). 

Badanie prowadzone jest drog� rekonstrukcji poszczególnych przypadków i po-

szukiwania wewn�trznej organizacji w ich przebiegu (analiza zjawiska na pozio-

mie indywidualnych przypadków). Uzyskane wyniki stanowi� podstaw� rekon-
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struowania �cie�ki/�cie�ek, jak� /jakimi przebiega zjawisko (analiza zjawiska na 

poziomie transformacji, jakim podlega zbiór indywidualnych przypadków).

Zasady procesualnego opisu przedmiotu bada�. W podej�ciu procesual-

nym przedmiot bada� opisywany jest w holistyczny, dynamiczny i genetyczny 

sposób. Oznacza to, �e:

– poszczególne przypadki traktowane s� jako niepodzielne i niesumowalne 

cało�ci, a zbiór owych indywidualnych cało�ci staje si� podstaw� analizy zjawiska; 

– ka�dy z badanych przypadków rozpatrywany jest w jego przebiegu („sta-

waniu si�”) jako sekwencja (mikro)zmian; ich analiza ukierunkowana jest na od-

krycie wewn�trznej struktury indywidualnych przebiegów, opisywanej w katego-

riach odzwierciedlaj�cych je charakterystyk (wzorców); 

– ka�dy bie��cy stan analizowany jest jako powi�zany ze stanem poprze-

dzaj�cym i przeze� „przygotowany”, a jednocze�nie ujmowany w kontek�cie 

przyszłych transformacji. 

W zale�no�ci od istoty zjawiska jego analiza przyjmuje odmienn� posta�.  

RODZAJE ZJAWISK  

I ODPOWIADAJ CE IM KIERUNKI POSZUKIWA! BADAWCZYCH 

O sposobie realizacji bada� procesualnych zasadniczo decyduj�: sposób zde-

finiowania przedmiotu bada� ze wzgl�du na jego umiejscowienie w czasie oraz 

sposób rozpatrywania relacji podmiot–kontekst (por. rys. 2). 

Umiejscowienie zjawiska w czasie. Kryterium to stanowi podstaw� wyło-

nienia dwóch podej��. Wyznaczaj� one odmienne kierunki poszukiwa� badaw-

czych oraz ich finalne rezultaty.  

Zjawiska umiejscowione w czasie. Przedmiot bada� stanowi� zjawiska prze-

biegaj�ce w konkretnym czasie (przej�cia rozwojowe, wybrana faza rozwoju)  

i analizowane w kontek�cie przemian rozwojowych. Poszukiwania skoncentro-

wane s� na przemianach dokonuj�cych si� w:  

– okresie rozwojowych przełomów, tj. przechodzenia od jednej organizacji 

aktywno�ci do organizacji jako�ciowo odmiennej (Rzechowska, 2004);  

– w okresie dochodzenia do lub wychodzenia ze stanu wzgl�dnej stabilizacji, 

tj. zmiany w organizacji aktywno�ci id� w kierunku okre�lonej organizacji aktyw-

no�ci i stabilizuj� si� b�d	 – przeciwnie – dokonuje si� powolny rozpad wzgl�d-

nie ustabilizowanej organizacji aktywno�ci, prowadz�cy do konstruowania ak-

tywno�ci o odmiennej organizacji (por. kształtowanie si� u młodych kobiet: to�-
samo�ci – Kajda, 2008; poczucia własnej warto�ci – Tenus, 2008; kontroli – 
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Perłowska, 2008; Rzechowska, Garbacz, 2009; do�wiadczania własnej kobieco�ci 

– Banasiak, 2008; poczucia sensu �ycia – Rzechowska, Szyma�ska, 2010; Rze-

chowska, Szyma�ska, w druku).  

W obu przypadkach celem poszukiwa� jest uchwycenie procesu transformacji 

zjawiska w trakcie przekształcania si� jednej organizacji aktywno�ci w inn�. 
Przemiany te cz�sto dokonuj� si� wielo�cie�kowo. 

Rys. 2. Kierunki poszukiwa� badawczych w podej�ciu procesualnym 

Zjawiska nie umiejscowione  ci le w czasie. W tym przypadku przebieg zja-

wiska nie jest wi�zany z konkretnym okresem rozwoju i analizowany w kontek-

�cie rozwojowych transformacji. Badania skoncentrowane s� na ró�norodno�ci 

postaci, jakie przyjmuje zjawisko, np. komunikowanie si� matek i córek (Ko-
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ciuba, 2008; Wójcik, 2009), przekaz transgeneracyjny (Patas, 2009), prze�ywanie 

�ałoby po rodzicach (Rzechowska, Okulska, 2009). Drog� szczegółowych jako-

�ciowych analiz wydzielane s� grupy przebiegów zjawiska o zbli�onych charakte-

rystykach (s� to warianty przebiegu zjawiska stanowi�ce jego cz�stkowe modele). 

Na ich podstawie budowany jest hipotetyczny model przemian. Odzwierciedla on 

przechodzenie zjawiska od mniej do coraz bardziej zaawansowanej postaci. Istot-

nym elementem poszukiwa� jest dotarcie do genetycznych powi�za� pomi�dzy 

wyłonionymi wariantami (tj. cz�stkowymi modelami) zjawiska.  

Badanie transformacji zjawiska a sposób rozpatrywania relacji podmiot–

–kontekst. Niezale�nie od umiejscowienia zjawiska w czasie, badanie jego trans-

formacji przebiega odmiennie w zale�no�ci od specyfiki i sposobu ujmowania 

kontekstu, w którym przebiega aktywno�� podmiotu. 

Podmiot w czasie. W pierwszej grupie bada� problem kontekstu podejmo-

wany jest w analizach teoretycznych. Kontekst wyst�puje jako składowa procesu, 

w którym uczestniczy podmiot. Podmiot za� pozostaje w „interakcji” z kontek-

stem. W programie bada� kontekst jest najcz��ciej pomijany. W badaniach dane 

odtwarzane s� ex post (szczegółowy wywiad). Identyfikowane mikrozmiany do-

konuj� si� w dłu�szych jednostkach czasu: dni, tygodnie, miesi�ce itp. Przebiegi 

zjawiska przedstawiane s� jako transformacje w czasie. Jednak�e w trakcie ana-

lizy nast�puje „unieruchomienie” analizowanego procesu. Jest on rozpatrywany 

jako niepodzielna struktura b�d	 struktura składaj�ca si� z nast�puj�cych po sobie 

cz��ci o ró�nych organizacjach. Charakterystyki opisuj�ce ka�dy z przebiegów 

odpowiadaj� jego organizacji lub cechom. Odnosz� si� do przebiegu traktowa-

nego jako niepodzielna cało�� b�d	 do fragmentów przebiegu. Analiza prowadzo-

na jest zgodnie z zasadami holizmu strukturalnego, czyli z pomini�ciem czasowe-

go aspektu zjawiska (czas jest „ukryty” w analizowanych strukturach). Zmierza 

do okre�lenia dynamicznych zale�no�ci, w jakich pozostaj� składowe zjawiska.  

Podmiot w sieci relacji w czasie. W drugiej grupie bada� „interakcja” pod-

miotu i kontekstu przedstawiana jest jako dynamiczny układ zmieniaj�cych si�  
w czasie składowych: podmiotów, ł�cz�cych je relacji oraz tre�ci, stanowi�cych 

przedmiot ich aktywno�ci. Tak rozpatrywane s� m.in.: rozwi�zywanie zada�
przez triady rówie�ników czy komunikowanie si� klienta i terapeuty w przebiegu 

terapii. Identyfikowane mikrozmiany dokonuj� si� w krótkich jednostkach czasu: 

sekundy, minuty, godziny. Cz�sto badane zjawiska s� inicjowane przez ekspery-

mentatora. Ich przebiegi s� rejestrowane (nagrywane b�d	 obserwowane i kodo-

wane). Aktywno�� podmiotu (podmiotów) pozostaj�cych w sieci relacji przedsta-

wiana jest jako ci�g transformacji. Zarejestrowane dane zapisywane s� w sposób 

wielowymiarowy i wieloaspektowy (Rzechowska, 2004). Na poziomie tworzenia 
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opisu „historii” przebiegów zjawiska nie wydziela si� struktur. Strukturalizowa-

nie przebiegów (i wyłanianie wzorców transformacji) nast�puje dopiero na etapie 

analizy. Analiza prowadzona jest zgodnie z zasadami holizmu temporalnego.

Zmierza do odzwierciedlenia przemian, jakim podlega wewn�trzna struktura 

zjawiska.  

PYTANIA BADAWCZE  

W PODEJ�CIU PROCESUALNYM 

Procesualne podej�cie badawcze zorientowane jest na poszukiwanie istoty 

przemian, jakim podlega zjawisko w czasie w sytuacji braku wystarczaj�cych 

danych. W zwi�zku z tym problem badawczy formułowany jest do�� ogólnie –  

w postaci pytania: Jakim transformacjom podlega badane zjawisko w wybranym 

okresie czasu?

Przypomnijmy, i� odpowiedzi udzielamy, odtwarzaj�c przemiany zjawiska  

w czasie. Wychodzimy od analizy pojedynczych przypadków, by – na podstawie 

zbioru indywidualnie traktowanych przypadków (tj. nie sumowanych, nie u�red-

nianych) – przej�� do formułowania ogólnych wniosków na temat rozpatrywa-

nych zmian. W zwi�zku z tym rozwi�zanie głównego problemu wymaga rozwi�-
zania szczegółowych problemów. Przyjmuj� one posta� pyta�: 

– o charakterystyki ka�dego z pojedynczych przypadków; 

– o wła�ciwo�ci przypadków, pozwalaj�ce ł�czy� je w grupy o wspólnych 

charakterystykach i na tej podstawie budowa� cz�stkowe modele zjawiska 

(warianty);  

– o wyłaniaj�ce si� z analiz kierunki przemian, jakim podlegało zjawisko  

w rozpatrywanym przedziale czasu, by na tej podstawie budowa� hipotetyczny 

model transformacji. 

ANALIZA DANYCH  

W BADANIACH PROCESUALNYCH 

W badaniach procesualnych niepełna wiedza o zjawisku ukierunkowuje po-

czynania badawcze na rekonstruowanie zró�nicowanych przebiegów zjawiska  

w obr�bie wskazanego przez badacza obszaru. Analiza zmierza do okre�lenia we-

wn�trznej organizacji zjawiska w skali pojedynczych przypadków (mikroskali) 
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oraz w skali zbioru przypadków (makroskali). Jej rezultatem jest jedno- lub wie-

lo�cie�kowy model zjawiska w procesie transformacji. 

Czasowa perspektywa analizy pojedynczych przypadków. Badanie trans-

formacji zjawiska obejmuje wybrany przedział czasu i zmierza do budowania 

modelu zjawiska: 

– jako post�puj�cej, umiejscowionej w czasie transformacji zjawiska;  

– b�d	 jako przechodzenia od ni�szych do wy�szych poziomów jego orga-

nizacji, z pomini�ciem wymiaru czasu (por. s. 135, punkt Umiejscowienie zja-

wiska w czasie).  

W obu przypadkach analiza pojedynczych przypadków mo�e obejmowa�
zarówno „histori�” krótko trwaj�cych zdarze� (np. rozwi�zywanie problemów 

logicznych), jak i „histori�” przebiegu �ycia (lub jego wybranego fragmentu). 

Pierwsze rejestrowane s� w postaci filmów, drugie – w postaci danych pochodz�-
cych ze strukturyzowanych wywiadów

5
. Pomimo przedstawionej wy�ej ró�norod-

no�ci przebiegów zjawisk i odmiennej czasowej perspektywy bada�, podstawowy 

schemat procesualnej analizy danych pozostaje ten sam (por. rys. 3). 

Poziom I: Analiza pojedynczych przypadków. Ukierunkowana jest na wy-

łonienie istotnych charakterystyk ka�dego z badanych przypadków.  

Wst pna analiza. Polega na tworzeniu wst�pnie ustrukturyzowanego zapisu 

ka�dego z rozpatrywanych przypadków. Dokonywano jej w oparciu o filmow�  
rejestracj� zachowa� lub tre�� wywiadu. Rejestrowano wiele szczegółów poten-

cjalnie istotnych dla dostrze�enia wewn�trznej struktury przebiegu zjawiska. 

Zapis przyjmował posta� graficzn� (gdy podstaw� stanowił materiał filmowy) 

b�d	 posta� wst�pnie uporz�dkowanego wywiadu. W opisie uwzgl�dniano klu-

czowe dla badanego zjawiska aspekty i płaszczyzny. Wyłaniano je drog� analiz 

teoretycznych.  

Reanaliza ka�dego przypadku z u�yciem sieci kategorii opisu. Wst�pnie 

ustrukturyzowane zapisy przebiegów zjawiska stanowi� podstaw� dla empirycz-

nego wypracowania sieci kategorii opisu. Dokonuj�c reanalizy tych zapisów  

z u�yciem ujednoliconej sieci kategorii, uzyskujemy zunifikowany zapis ka�dego 

z przypadków. Szczegółowo�� odzwierciedlania zjawiska pozwala na rekonstruk-

                                                
5 W podej�ciu procesualnym badanie zmierza do odtworzenia przebiegu zjawiska z uwzgl�d-

nieniem jego istotnych aspektów w sytuacji niedoboru informacji. Wywiad strukturyzowany ukie-
runkowany jest na uzyskanie informacji pozwalaj�cych na zrekonstruowanie indywidualnego prze-
biegu zjawiska. Punktem wyj�cia w tworzeniu pyta� jest sie� kategorii teoretycznych opisuj�cych 
składowe zjawiska i ich wzajemne powi�zania. Kategorie te powinny w mo�liwie pełny sposób 
odzwierciedla� badane zjawisko. Pytania formułowane s� do�� ogólnie, tak by odpowied	 badanego 
w sposób mo�liwie pełny oddawała jego indywidualne sposoby interpretowania, wnioskowania, 
ustosunkowania si�, działania. Uzyskane dane staj� si� podstaw� konstruowania indywidualnej 
�cie�ki przebiegu zjawiska. 
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cj� jego zró�nicowanych przebiegów. Zunifikowanie zapisu czyni analizowane 

przebiegi porównywalnymi, a jednocze�nie zachowuj�cymi swoj� specyfik�.  

Poziom I 

 Analiza przypadku 

Poziom II 

 Analiza zbioru przypadków 

Rys. 3. Schemat analizy danych w badaniu procesualnym 

Poszukiwanie wewn trznej organizacji ka�dego z przypadków. Analiza ujed-

noliconych zapisów przebiegów zjawiska pozwoliła wyłoni� ich charakterystyki. 

Odpowiadały one rozmaitym aspektom jako�ciowych przemian, jakim podlegały 

poszczególne przypadki. W zale�no�ci od specyfiki analizowanego zjawiska 

charakterystyki przyjmowały posta� cech, struktur, dynamicznych struktur, wzor-

ców transformacji. 
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Poziom II: Analiza zbioru pojedynczych przypadków. Obejmuje ogół 

przypadków, pochodz�cych z wybranego przez badacza obszaru. Na tym etapie 

analizy ka�dy z przypadków traktowany jest indywidualnie, z zachowaniem 

wła�ciwo�ci wyłonionych na wcze�niejszym poziomie. Sama analiza ukie-

runkowana jest na odkrycie ró�norodno�ci kierunków przemian, jakim podlegaj�
zjawiska w czasie. Opisy przemian przyjmuj� posta� jedno- lub wielo�cie�ko-

wych modeli zjawiska w procesie transformacji. 

Poszukiwanie grup przypadków o wspólnych charakterystykach. Etap poszu-

kiwania wewn�trznej organizacji ka�dego z przypadków dostarczył zbioru opi-

sów przebiegów zjawiska. Ka�demu z przebiegów „przypisano” wyłonion� na 

wcze�niejszym etapie grup� charakterystyk. Dalszym celem analizy było wskaza-

nie w zbiorze bardzo zró�nicowanych przebiegów takich, które miały najwi�cej 

wspólnych charakterystyk. W�ród narz�dzi do ich poszukiwania s� metody sym-

bolicznej klasyfikacji danych (np. algorytm Quinlana) oraz jako�ciowa analiza 

klas przypadków (por. Quinlan, 1993; Gatnar, 1998).

Warianty zjawiska. Rezultatem wspomnianych wy�ej poszukiwa� było wy-

dzielenie przypadków o wspólnych charakterystykach. Nast�powało ono w wy-

niku analizy uzyskanych dendrogramów (algorytm Quinlana) b�d	 jako�ciowej 

analizy danych. Analiza charakterystyk wydzielonych podgrup stała si� podstaw�
odtworzenia hipotetycznych postaci, jakie przyjmowało w toku transformacji 

badane zjawisko. Były to tzw. warianty przebiegu zjawiska.  

Model zjawiska w toku transformacji. Na podstawie analizy ka�dego z wyło-

nionych wariantów przebiegu zjawiska oraz powi�za� pomi�dzy nimi rekonstru-

owano model transformacji zjawiska. Odzwierciedlał on przemiany, jakim podle-

gało badane zjawisko w czasie. Przemiany te okre�lano, wskazuj�c kierunki 

zmian, tworz�c jedno- lub wielo�cie�kowe modele zjawiska w procesie transfor-

macji. Te wielo�cie�kowe modele przyjmowały niekiedy posta� tzw. map trans-

formacji (por. Rzechowska, 2004). 

* 

  

W wyniku zastosowania podej�cia procesualnego rekonstrukcja pojedynczych 

przebiegów zjawiska (poziom I analizy) stawała si� podstaw� budowania hipote-

tycznego modelu zjawiska w toku transformacji (poziom II analizy). W zale�no-

�ci od specyfiki przedmiotu bada�, tj. umiejscowienia zjawiska w czasie, sposobu 

rozpatrywania relacji podmiot–kontekst (por. rys. 2) czy czasowego aspektu re-

konstruowanych zjawisk, stosowane s� odmienne procedury.  
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PRZYKŁADY BADA 

Z ZASTOSOWANIEM PROCEDUR PROCESUALNYCH 

W zale�no�ci od specyfiki zjawiska w badaniach stosowane s� ró�ne proce-

dury procesualne. Poni�ej przedstawiono trzy procedury, zastosowane w bada-

niach: prze�ywania �ałoby po zmarłych rodzicach przez kobiety w �rednim wieku

(Rzechowska, Okulska, 2009); kształtowania si� poczucia sensu �ycia w okresie 

wyłaniaj�cej si� dorosło�ci (Rzechowska, Szyma�ska, 2010); konstruowania wie-

dzy w dzieci�cych interakcjach rówie�niczych (Rzechowska, 2004). 

Badanie pierwsze stanowi przykład bada� nie umiejscowionych w czasie. 

Przedmiotem kolejnych dwóch s� zjawiska umiejscowione w czasie. W dwóch 

pierwszych badaniach analizy koncentruj� si� na podmiocie. Kontekst wyst�puje 

jako składowa procesu, w którym uczestniczy podmiot. W badaniu trzecim anali-

zowane s� aktywno�ci podmiotów w sieci relacji w czasie. Rezultatem ka�dej  

z procedur jest specyficzny dla niej obraz zjawiska.  

Wynikiem analiz �ałoby s� cz�stkowe modele (warianty) zjawiska, z których 

ka�dy odpowiada pewnemu sposobowi prze�ywania �ałoby, wyznaczonemu 

przez charakter relacji córka–rodzic. Rezultatem analiz kształtowania si� poczucia 

sensu �ycia u kobiet pomi�dzy 18 a 24 rokiem �ycia jest jedno�cie�kowy model 

zjawiska w procesie transformacji, zbudowany w oparciu o zrekonstruowany ci�g 

przemian wybranych aspektów zjawiska. Wielo�cie�kowy model zjawiska w pro-

cesie transformacji (tzw. map� transformacji) zbudowano, �ledz�c przebiegi dzie-

ci�cego konstruowania wiedzy.  

Prezentacji ka�dej z procedur towarzysz� dwa ilustruj�ce je przykłady. Sta-

nowi� one próbki cało�ciowej analizy zjawiska oraz wybranych fragmentów ana-

liz cz�stkowych.  

BADANIE PRZE!YWANIA !AŁOBY PO ZMARŁYCH RODZICACH  

PRZEZ KOBIETY W �REDNIM WIEKU 

Przedmiot bada . Jest nim zjawisko do�wiadczania �ałoby po stracie rodzi-

ców przez córki w �rednim wieku.  

Problem. Kobieta w wieku �rednim uwikłana jest w mnogo�� zada�, ról i re-

lacji. Przedmiotem bada� uczyniono zró�nicowanie sposobów prze�ywania przez 

nie �ałoby po rodzicach.  

Uzasadnienie zastosowania podej!cia procesualnego. Zrezygnowano z po-

szukiwania jednego modelu do�wiadczania �ałoby, stanowi�cego wypadkow�
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indywidualnych prze�y�. Poszerzono rozumienie poj�cia „prze�ywanie �ałoby”, 

obejmuj�c analiz� nast�puj�ce po sobie składowe procesu: sprawowanie opieki 

nad umieraj�cym rodzicem, prze�ywanie jego odchodzenia (w okresie �ałoby 

działania podejmowane w tym czasie staj� si� przedmiotem krytycznych os�dów) 

oraz samo do�wiadczanie �ałoby. Przy tak zdefiniowanym procesie do�wiadcza-

nia �ałoby �ledzenie zachowa� i prze�y� ka�dej z córek pozwalało uchwyci�, nie-

dost�pne w inny sposób, dane o zró�nicowanych przebiegach zjawiska. Uzyskany 

zbiór indywidualnych �cie�ek do�wiadczania �ałoby stanowił podstaw� wyłonie-

nia grup kobiet do�wiadczaj�cych �ałoby w zbli�ony sposób, dzi�ki czemu mo�-
liwe było zrekonstruowanie postaci (wariantów) prze�ywania �ałoby przez kobie-

ty w �rednim wieku.  

Klasyfikacja zjawiska. Badane zjawisko jest przykładem zjawiska nie umiej-

scowionego w czasie. Wybrany przedział czasu stanowi jedynie podstaw� doboru 

grupy badanych. Analiza zjawiska zmierza do ujawnienia i okre�lenia specyfiki 

jego zró�nicowania. Aktywno�� podmiotu opisywana jest w kontek�cie zachowa�
rodzica (córka w „relacji do”), ale sama analiza skoncentrowana jest na podmio-

cie (de facto kontekst jest tu pomijany).

Charakterystyka procedury badawczej. Wyj�ciowy zapis słowny stanowi 

podstaw� odtworzenia przebiegu sprawowania opieki i do�wiadczania �ałoby 

przez ka�d� z badanych córek. Analiza dokonywana jest z pomini�ciem czaso-

wego aspektu zjawiska. Oznacza to, �e ka�dorazowo „historia” sprawowania 

opieki, odchodzenia rodzica i do�wiadczania �ałoby przyjmuje posta� ci�gu 

„unieruchomionych” struktur (por. holizm strukturalny). W kategoryzowaniu 

działa� podejmowanych przez córki oraz sposobów ich realizacji pomijany jest 

wymiar czasu. Kategorie ukazuj� istot� tych działa�, nie ich przebieg („dzianie 

si�”, „stawanie si�” jako takie). Analiza wyników realizowana jest na dwóch 

poziomach. Jej finalnym rezultatem s� warianty odzwierciedlaj�ce zró�nicowanie 

przebiegów prze�ywania �ałoby po zmarłych rodzicach przez kobiety w �rednim 

wieku. 

Analiza na poziomie pojedynczych przypadków. Podstaw� analizy stanowiły 

informacje uzyskane w wyniku strukturyzowanego wywiadu. Opracowanie uzy-

skanych danych obejmowało kolejno:  

– wst�pne strukturyzowanie zapisu słownego na temat przebiegu sprawowa-

nia opieki, okresu odchodzenia rodzica i prze�ywania �ałoby; 

– reanaliz� ka�dego ze wst�pnie ustrukturyzowanych zapisów do�wiadczania 

�ałoby z u�yciem ujednoliconej sieci kategorii, zapewniaj�cej porównywalno��
indywidualnych sposobów do�wiadczania �ałoby;  
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– wyłonienie charakterystyk procesu, np. zakres i sposób anga�owania si� có-

rek w opiek� nad umieraj�cym rodzicem, prze�ycia towarzysz�ce sprawowaniu 

opieki, do�wiadczenia i prze�ycia po �mierci rodzica, zmiany w �yciu córek 

(zmiany w sposobie �ycia, patrzenia na siebie i na �wiat, w postrzeganiu przy-

szło�ci); w ten sposób uzyskiwano wielowymiarowe obrazy prze�ywania �ałoby 

przez ka�d� z badanych kobiet.  

Analiza na poziomie zbioru przypadków. Przyst�puj�c do bada� nie zakła-

dano, która z charakterystyk opisuj�cych proces wchodzenia w �ałob� oraz sam�
�ałob� b�dzie stanowi� podstaw� okre�lenia sposobów jej do�wiadczania. Okre-

�lono j� na drodze szczegółowych jako�ciowych analiz. Okazała si� ni� charakte-

rystyka: Relacja rodzic–dorosła córka. Wskazywała ona, i� rola, jak� matka
6
 peł-

niła w �yciu córki, wyznaczała sposób do�wiadczania �ałoby, a wcze�niej – spra-

wowania opieki i towarzyszenia w okresie umierania. Wyodr�bnione na podsta-

wie empirycznych analiz relacje matek do córek: odrzucaj�ca, uzale�niaj�ca, nad-

miernie kontroluj�ca i – rzadko – akceptuj�ca, pozwoliły pogrupowa� indywidu-

alne �cie�ki do�wiadczania �ałoby. Na podstawie analizy opisuj�cych je charak-

terystyk rekonstruowano warianty, w jakich wyst�powało zjawisko do�wiadcza-

nia �ałoby.  

Uzyskane rezultaty: warianty przebiegu zjawiska oparte na jednym mechani-

zmie. W przypadku ka�dej z relacji córka–rodzic ujawnił si� ten sam mechanizm 

do�wiadczania �ałoby. Charakter relacji z rodzicem wyznaczał motywacj� do 

podj�cia nad nim opieki. Motywacja decydowała o sposobie sprawowania opieki, 

a tak�e o tym, czy i sk�d córka otrzymywała wówczas pomoc oraz jaki był cha-

rakter tej pomocy. Cało�� przekładała si� na sposób do�wiadczania okresu �ałoby 

oraz charakter zmian odczuwanych po �mierci rodzica. Ka�da z relacji stanowiła 

podstaw� budowania odmiennego stylu opieki i sposobu do�wiadczania �ałoby. 

Nawet je�li składowymi poszczególnych wariantów sprawowania opieki były te 

same elementy, miały one cz�sto odmienn� genez� i pełniły inne funkcje (por. 

ni�ej: poczucie winy). Ilustracj� uzyskanych wyników stanowi prezentacja jed-

nego z wariantów (cz�stkowych modeli) prze�ywania �ałoby: �ałoba po matce 

nadmiernie kontroluj�cej oraz jednego z elementów składowych ka�dego z mo-

deli: prze�ywania poczucia winy. 

Przykład 1: Model do wiadczania �ałoby po  mierci matki nadmiernie kon-

troluj!cej. Do opieki nad sob� matka wybiera najmłodsz� córk�. Ich relacje ukła-

daj� si� według schematu: nadmierna kontrola ze strony matki prowokuje bunt ze 

                                                
6

Badania dotyczyły do�wiadczania �ałoby przez dorosłe córki w relacji z matkami lub ojcami. 

W przykładzie przedstawiono jedynie dane dotycz�ce relacji matek i dorosłych córek.
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strony córki, a w rezultacie liczne konflikty, w których gór� pozostaje matka. 

Córka motywuje podj�cie opieki nad matk� konieczno�ci� (!), nie powszechno-

�ci� (naturalno�ci� opieki nad umieraj�cym rodzicem: „ka�dy tak robi”, „to nor-

malne”, „tak zwykle jest”), jak w przypadku innych relacji. Na ka�dym z etapów 

sprawowania opieki nad matk� córka jest wspierana przez m��a, dzieci, niekiedy 

rodze�stwo. Wcze�niejsza relacja pomi�dzy kobietami przekłada si� na wzajemne 

odniesienia w okresie odchodzenia matki. Matka swoimi agresywnymi zachowa-

niami prowokuje irytacj� i zło�� córki, co prowadzi do licznych konfliktów. 

Córka wstydzi si� swoich zachowa�. Ma poczucie winy („mo�na było lepiej opie-

kowa� si� matk�”).  ałoba przynosi rozpacz i smutek, �al za tym, co mogło by�, 
a nie zostało zrealizowane, zło�� i pretensje do siebie w zwi�zku z nieuregulo-

waniem relacji z matk�, ró�ne formy „uciekania” z domu, wyrzuty sumienia. 

�mier� matki zmienia znacz�co �ycie badanych kobiet. Zmiany id� w dwóch 

kierunkach. Z jednej strony zako�czenie opieki nad matk� przynosi ulg�. Córka 

czuje si� wreszcie wolna, dostrzega nowe mo�liwo�ci działania. Jednocze�nie 

odczuwa fakt dokonania si� przesuni�cia w szeregu pokoleniowym, co przekłada 

si� na u�wiadomienie sobie poczucia �miertelno�ci, przemijalno�ci, starzenia. 

Odczucia te sprawiaj�, i� córka czuje si� pozbawiona pragnie�, potrzeb. W re-

zultacie oboj�tnieje, zarzuca wcze�niejsze plany, ogranicza si� do wykonywania 

codziennych obowi�zków. 

Przykład 2: Poczucie winy w ró�nych wariantach do wiadczania �ałoby. 

Prze�ywaniu �ałoby towarzyszy wiele uczu�. W zale�no�ci od wariantu prze�y-

wania �ałoby maj� one odmienn� genez� i przejawiaj� si� w ró�ny sposób. Prze-

analizujmy prze�ywanie poczucia winy. U córek matek uzale�niaj�cych ocena 

własnych działa� opieku�czych ma charakter emocjonalny. Poczucie winy sta-

nowi nast�pstwo „złego” – w mniemaniu córki – sprawowania opieki nad matk�. 
Córki matek kontroluj�cych i odrzucaj�cych oceniaj� swój sposób sprawowania 

opieki przez pryzmat przyj�tych standardów. W pierwszym przypadku zarzucaj�
sobie niesprostanie własnym wymaganiom („mo�na było zrobi� lepiej”), co wi��e 

si� z prze�ywaniem wstydu. W drugim – zarzucaj� sobie „niezrobienie wszyst-

kiego, co mo�liwe”, co prowadzi do uogólnionego pot�pienia siebie: „jestem zł�
córk�”. Poczucia winy nie prze�ywaj� jedynie córki rodziców wspieraj�cych. 

Chroni� je: pozytywna ocena własnych stara� oraz dojrzałe zachowania, wycho-

dz�ce poza sytuacyjne reakcje na uci��liwo�� zachowa� rodzica (usprawiedli-

wianie trudnych zachowa�, obci��anie „win�” choroby, a nie samego rodzica).  
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BADANIE KSZTAŁTOWANIA SI  POCZUCIA SENSU !YCIA  

W OKRESIE WYŁANIAJ"CEJ SI  DOROSŁO�CI 

Przedmiot bada . Przedmiot bada� stanowi proces transformacji, jakiej pod-

lega poczucie sensu �ycia u kobiet w okresie wchodzenia w dorosłe �ycie.  

Problem. Okres wyłaniaj�cej si� dorosło�ci to czas szeroko zakrojonych eks-

ploracji, którym towarzysz� znacz�ce transformacje to�samo�ci, �wiatopogl�du, 

norm i warto�ci, poczucia sensu �ycia i inne (emerging adulthood; Arnett, 2004). 

Obserwuje si� wówczas du�e indywidualne zró�nicowanie aktywno�ci młodych 

ludzi, zwi�zane z poszukiwaniem, a nast�pnie – dokonywaniem wyboru sensu �y-

cia. Badania skoncentrowane s� na transformacjach poczucia sensu �ycia u kobiet 

pomi�dzy 18 a 24 rokiem �ycia. Zjawisko analizowano, uwzgl�dniaj�c przemiany 

w zakresie:  

– autorefleksji i nabywania �wiadomo�ci siebie (w tym: kształtowania si�
�wiadomo�ci siebie, wolno�ci i odpowiedzialno�ci, sensu �ycia i przyj�tej filozo-

fii �yciowej); 

– odnoszenia si� do warto�ci zwi�zanych z poczuciem sensu �ycia (w tym: 

przyjmowanych celów �yciowych, relacji do drugiego człowieka, relacji do 

Boga); 

– odnoszenia si� do wydarze� egzystencjalnych (w tym: do�wiadczania kry-

zysów �yciowych, �mierci, cierpienia)
7
.  

Uzasadnienie zastosowania podej!cia procesualnego. W okresie wyłaniaj�cej 

si� dorosło�ci młodzi ludzie przechodz� od aktywno�ci relatywnie jednorodnej, 

wyznaczonej i kontrolowanej przez dorosłych, do szeroko zakrojonych, samo-

dzielnie podejmowanych zachowa� eksploracyjnych. Podej�cie procesualne 

umo�liwia uchwycenie przypadaj�cych na ten czas rozwojowych transformacji. 

Indywidualne przebiegi kształtowania si� sensu �ycia u ka�dej z kobiet staj� si�
podstaw� rekonstruowania przebiegu zmian, jakim zjawisko to podlega pomi�dzy 

18 a 24 rokiem �ycia. Opis zmian przyjmuje posta� jedno�cie�kowego modelu 

transformacji.  

Klasyfikacja zjawiska. Badane zjawisko stanowi przykład zjawiska umiejsco-

wionego w czasie, podlegaj�cego stopniowej rozwojowej transformacji w wy-

branym przez badacza przedziale czasu. Analiza skoncentrowana jest na podmio-

                                                
7 Przyj�te wymiary stanowi� syntez� wymiarów wskazywanych przez przedstawicieli psycho-

logii humanistycznej i personalistycznej jako odpowiadaj�cych najbardziej istotnym składowym 
poczucia sensu �ycia (Frankl, 1978, 1998; Maslow, 1990; Popielski, 1996; Obuchowski, 1990; 
Makselon, 1983; Romanowska-Łakomy, 2000; Socha, 2001) (por. Szyma�ska, 2008).
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cie. Kontekst uwzgl�dniany jest w charakterystykach aktywno�ci podmiotu. Nie 

wyst�puje jako niezale�na składowa analiz. 

Charakterystyka procedury badawczej. Analogicznie jak w badaniach nad 

prze�ywaniem �ałoby, podstaw� analiz stanowiły traktowane holistycznie wypo-

wiedzi ka�dej z badanych (wywiad strukturalizowany). „Historie” �ycia kobiet 

kre�lono z perspektywy przemian, jakim podlegały ró�ne aspekty kształtowania 

si� poczucia sensu �ycia u ka�dej z nich. Zgodnie z zasadami holizmu struktural-

nego odzwierciedlano zło�on� struktur� przemian w wybranych zakresach z po-

mini�ciem czasowego aspektu zjawiska (skoncentrowanie na istocie przemian, 

nie na nast�pstwie czasowym). Analiza wyników odnosiła si� do poczucia sensu 

�ycia w wymiarze indywidualnym i w wymiarze zbioru przypadków. 

Analiza na poziomie pojedynczych przypadków. D��ono do rozpoznania cha-

rakterystyk indywidualnych �cie�ek kształtowania si� poczucia sensu �ycia  

u ka�dej z badanych osób. Analiza wywiadów obejmowała: wst�pny strukturali-

zuj�cy zapis wypowiedzi na temat ró�nych aspektów kształtowania si� poczucia 

sensu �ycia; reanaliz� ka�dego ze wst�pnie ustrukturalizowanych zapisów kształ-

towania si� poczucia sensu �ycia z u�yciem wypracowanej empirycznie sieci ka-

tegorii (pozwoliło to ujednolici� opis indywidualnych przebiegów kształtowania 

si� poczucia sensu �ycia, czyni�c je porównywalnymi); wyłonienie charakterys-

tyk opisuj�cych analizowane aspekty kształtowania si� poczucia sensu �ycia  

u ka�dej z badanych kobiet (nakre�lenie „profilu” badanej, b�d�cego zbiorem 

charakterystyk odzwierciedlaj�cych kształtowanie si� jej poczucia sensu �ycia). 

Analiza na poziomie zbioru przypadków. Zbiór indywidualnych „profili” od-

zwierciedlał mnogo�� postaci i jako�ciowych zró�nicowa� zjawiska, odpowiada-

j�cych ró�nym poziomom funkcjonowania badanych. Analiza zmierzała do: wy-

łonienia „profili” o zbli�onych charakterystykach; zrekonstruowania na podstawie 

tych charakterystyk kilku wariantów odpowiadaj�cych ró�nym �cie�kom kształ-

towania si� poczucia sensu �ycia; uporz�dkowania wyłonionych wariantów,  

w wyniku czego tworzony jest hipotetyczny model rozwojowych transformacji 

poczucia sensu �ycia. Odzwierciedla on proces przechodzenia od budowania 

poczucia sensowno�ci egzystencji do kształtowania si� poczucia sensu �ycia  

w okresie wyłaniaj�cej si� dorosło�ci.  

Uzyskane rezultaty: model transformacji zjawiska i jego składowe. Zmiany 

rozwojowe zachodz�ce w okresie wyłaniaj�cej si� dorosło�ci sprzyjaj� poszuki-

waniu odpowiedzi na pytania o sens �ycia. Badania ujawniły przebieg kształto-

wania si� poczucia sensu �ycia, ukazuj�c jednocze�nie transformacje, jakim pod-

legały składowe procesu, m.in. tworzenie koncepcji siebie, autorefleksja, �wiato-
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pogl�d i filozofia �yciowa, wybór celów �yciowych i tworzenie planów (Rze-

chowska, Szyma�ska, w druku – tab. 3 i 4). 

Przykład 1: Kierunki zmian w okresie wyłaniaj cej si! dorosło"ci. Pomi�dzy 

18 a 24 rokiem �ycia nast�puje przechodzenie od budowania poczucia sensowno-

�ci egzystencji do budowania poczucia sensu �ycia. Model uwzgl�dnia trzy po-

ziomy zjawiska i dwa okresy przej�ciowe: brak poczucia sensowno�ci �ycia (18 

lat), pierwszy poziom przej�ciowy i poczucie sensowno�ci �ycia (18-21 lat), drugi 

poziom przej�ciowy i poczucie sensu �ycia (22-24 lata). Ponad połowa badanych 

miała charakterystyki typowe dla pierwszego okresu przej�ciowego, z czego 87 

procent stanowiły kobiety do 21 roku �ycia. Moment jako�ciowych przemian 

stanowi: 21-22 rok �ycia.  

Młode (18 lat) kobiety porzucały �ycie chwil� bie��c�. Decydowały si� na 

bardziej uporz�dkowane zbieranie do�wiadcze�, prze�y� itp. (wiek 18-21 lat). Ju�
na tym poziomie zaznacza si� dostrzeganie sensu w �wiecie. Jednak�e w �yciu 

realizowana jest filozofia: Carpe diem! Na kolejnym etapie zdobywaniu kompe-

tencji towarzysz� pierwsze refleksje nad sensem �ycia. W obu przypadkach czyn-

nikami reguluj�cymi s� własne ustosunkowania emocjonalne i oceny społeczne. 

Dalszy etap (22-24 lata) to odwrót od instrumentalnego traktowania �wiata: ko-

lekcjonowania do�wiadcze� i wypracowywania kompetencji. Towarzyszy mu 

coraz cz�stsza refleksja nad sensem �ycia, przekładaj�ca si� na projektowanie 

wizji własnego rozwoju. Zawieraj� si� one w pełnionych rolach i s� implicite

powi�zane z poczuciem sensu �ycia. Na najwy�szym z wyłonionych etapów role 

podlegaj� szczegółowemu dookre�leniu, staj�c si� sposobem realizowania warto�-
ci. Refleksjom nad sensem �ycia towarzyszy afirmacja �ycia.

Przykład 2: Nabywanie poczucia sensowno"ci egzystencji (na przykładzie 

kształtowania si! autorefleksji). Osi�gni�cie poczucia sensu �ycia poprzedzone 

jest etapem nabywania poczucia sensowno�ci egzystencji. Wi�kszo�� z badanych 

kobiet miała ten etap dopiero przed sob� (reprezentowały pierwszy poziom przej-

�ciowy). Charakter przemian, w jakie wejd�, ukazany jest na przykładzie wybra-

nych aspektów autorefleksji. Nale�� do nich:  

– przechodzenie od silnego podlegania wymaganiom i regulacjom społecz-

nym (�wiadomo�� wad, ale na zewn�trz eksponowanie zalet) do tworzenia  

wymaga� własnych, opartych na warto�ciach i zobiektywizowanej ocenie siebie, 

która jest dokonywana w kategoriach przyjmowanych ról (siebie jako osoby, 

człowieka, kobiety);  

– przechodzenie od oceniania siebie przez pryzmat społecznych oczekiwa�
(podkre�lanie pokonywania słabo�ci, rosn�cej odpowiedzialno�ci, samodzielno�-
ci, konsekwencji) do refleksyjnego odbioru siebie, który jest powi�zany z uwal-
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nianiem si� od ocen społecznych na rzecz odwoływania si� do przyj�tej hierarchii 

warto�ci;  

– przechodzenie od dostrzegania zmian wynikaj�cych z pokonywania włas-

nych słabo�ci do orientowania si� w przebiegu zmian wewn�trznych (w nast�p-

stwie obraz siebie obiektywizuje si�, co przekłada si� na pojawienie si� i rozwój 

dystansu wobec siebie); 

– przechodzenie w sytuacjach trudnych od poszukiwania wsparcia oraz wska-

zówek u bliskich osób do spadku zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc i ko-

rzystania z pomocy kompetentnych autorytetów. 

BADANIE KONSTRUOWANIA WIEDZY  

W DZIECI CYCH INTERAKCJACH RÓWIE�NICZYCH 

Przedmiot bada . Przedmiotem bada� s� transformacje, jakim podlega we-
wn�trzna struktura dzieci�cego konstruowania wiedzy w triadach rówie�niczych 
w okresie rozwojowego przełomu, tj. przechodzenia od braku do pojawienia si�
odwracalno�ci operacji.  

Problem. Czas pomi�dzy brakiem a pojawieniem si� odwracalno�ci operacji 
jest znacz�cym przełomem w dzieci�cym rozwoju. Przekłada si� on na jako-
�ciow� transformacj� dzieci�cej aktywno�ci na ró�nych płaszczyznach, np. po-
znawczej, społecznej, moralnej i innych. Problem bada� stanowi� dokonuj�ce si�  
w tym okresie rozwojowe transformacje konstruowania wiedzy w zespołach ró-
wie�ników: (a) nie maj�cych do�wiadczenia w konstruowaniu rozwi�zania pro-
blemu, (b) gdy jeden zdobywał wcze�niej do�wiadczenie, współpracuj�c z ró-
wie�nikami b�d	 (c) z dorosłym. Dzieci rozwi�zywały zadania o ró�nej strukturze 
logicznej8. 

Uzasadnienie zastosowania podej!cia procesualnego. Poszukiwania zmie-
rzały do odkrycia „wewn�trznej architektury” (Fischer, Bidell, 2006) powstawa-
nia ka�dej z dzieci�cych interakcji, z uwzgl�dnieniem mikrozmian dokonuj�cych 
si� na ró�nych płaszczyznach. Wielowymiarowa i wieloaspektowa analiza prze-
biegów dzieci�cych interakcji miała na celu zrekonstruowanie rozwojowych 

                                                
8 Dzieci rozwi�zywały osiem zada�, wymagaj�cych m.in. uogólniania, tworzenia kryterium, 

klasyfikowania. W jednym z nich – por. przykłady prezentowane ni�ej na s. 152 – eksperymentator 
prosił dzieci o wskazanie, który spo�ród czterech obrazków nie pasuje do pozostałych. Nast�pnie 
zdaniem dzieci było sformułowanie analogicznego zadania: „Narysujcie cztery obrazki, po jednym 
obrazku w ka�dej kratce. To mog� by� przedmioty, ro�liny, zwierz�ta. Trzy obrazki maj� by�  
w czym� do siebie podobne, czwarty ma do nich nie pasowa�”. Dzieci rysowały na wspólnej kartce. 
Ró�ne kolory flamastrów pozwalały odtworzy�, co narysowało ka�de z nich.  
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�cie�ek, którymi one przebiegały w okresie rozwojowego przełomu. Odkryte 

�cie�ki stanowiły podstaw� budowania zło�onego modelu zjawiska.  

Klasyfikacja zjawiska. Badane zjawisko, b�d�ce przykładem zjawiska umiej-

scowionego w czasie, przypada na okres przełomu w dzieci�cym rozwoju. Ana-

liza zjawiska zmierzała do odtworzenia transformacji dzieci�cego konstruowania 

wiedzy na wybranych płaszczyznach. Dokonywanie si� przemian wi�zano z cza-

sem fizycznym, d���c do uchwycenia krok po kroku „wyłaniania” si� zjawiska 

pomi�dzy 5 a 7 rokiem �ycia. Czas był niejako „wpisany” w natur� zjawiska.  

W przypadku procesualnych bada� nad dzieci�cym konstruowaniem wiedzy kon-

tekst nie pozostaje w enigmatycznej „interakcji” z podmiotem. Zostaje �ci�le po-

wi�zany z aktywno�ci� podmiotu. Relacja podmiot–kontekst opisana jest jako 

dynamiczna sie� relacji, w których przebiega aktywno�� podmiotu.  

Charakterystyka procedury badawczej. Filmowy zapis ka�dej z interakcji 

przekształcano w opisy graficzne: piktogramowy, a nast�pnie relacyjny. Przed-

stawiały one zmieniaj�ce si� działania uczestników, zmieniaj�ce si� relacje mi�-
dzy nimi oraz post�p w konstruowaniu rozwi�zania. Ka�dy z tych trójwymiaro-

wych (czasowo-przestrzennych) zapisów przebiegów interakcji traktowany był 

jako niepodzielna cało�� (por. holizm temporalny). Stanowił podstaw� empirycz-

nego wyodr�bnienia charakterystyk, tzw. wzorców transformacji. Odzwierciedla-

ły one ró�ne aspekty przemian, jakim podlegała wewn�trzna struktura interakcji 

w czasie. Analiz� wyników przeprowadzono na dwóch poziomach. W rezultacie 

zbudowano model
9
 zjawiska odzwierciedlaj�cy wielo�cie�kowe transformacje, 

dokonuj�ce si� w okresie rozwojowego przełomu.  

Analiza pojedynczych przypadków. D��ono do szczegółowego rozpoznania 

wewn�trznej architektury przebiegu ka�dej z dzieci�cych interakcji, traktowanej 

jako układy o zmieniaj�cej si� konfiguracji elementów (aktywno�ci poszczegól-

nych uczestników, rezultatu wspólnej aktywno�ci) i ł�cz�cych je relacji. Zidenty-

fikowanie „wewn�trznej architektury” ka�dej z interakcji polegało na uchwyceniu 

przekształce�, jakim ona podlegała, a nast�pnie wyłonieniu wzorców transforma-

cji, odzwierciedlaj�cych zmienianie si� jej czasoprzestrzennej struktury. W ka�-
dym przypadku: dokonywano wst�pnego piktograficznego wielowymiarowego 

zapisu interakcji; empirycznie wypracowywano zbiór kategorii i z ich udziałem 

tworzono ujednolicony relacyjny opis przebiegu interakcji na kilku płaszczy-

                                                
9 W oryginalnych badaniach analizowano trzy rodzaje współpracy i uzyskano trzy mapy 

odzwierciedlaj�ce odmienne modele transformacji interakcji (por. sformułowanie problemu).  
W zwi�zku z ilustracyjnym charakterem prezentacji, w artykule przedstawiono dane dotycz�ce 
tylko jednego typu interakcji, tj. współpracy z tutorem, nabywaj�cym wcze�niej do�wiadczenie  
z dorosłym.  
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znach; strukturalizowano opisy przebiegów interakcji i identyfikowano subtelne 

zmiany (mikrozmiany) (zmiany stanowiły podstaw� okre�lania czasoprzestrzen-

nych wzorców odzwierciedlaj�cych ró�ne aspekty transformacji, jakim podlegała 

ka�da z interakcji, np. wzorce: Czasowa organizacja przebiegu interakcji, Per-

spektywa socjokognitywna, Społeczna konstrukcja planu, Logiczna  cie�ka kon-

struowania rozwi!zania). 

Analiza zbioru przypadków. D��ono do uchwycenia prawidłowo�ci okre�laj�-
cych kierunki i specyfik� transformacji, jakim podlegały przebiegi dzieci�cego 

konstruowania wiedzy pomi�dzy brakiem a pojawieniem si� odwracalno�ci ope-

racji. Zbiór zrekonstruowanych, opisanych w kategoriach wzorców, interakcji 

odzwierciedlał ogromn� ró�norodno�� ich przebiegów (por. Duncker, 1945).  

Z udziałem algorytmu Quinlana (analiza drzewa decyzyjnego) wyłoniono grupy 

przebiegów interakcji o wspólnych charakterystykach. Na ich podstawie identyfi-

kowano hipotetyczne „stany” (postaci) rozwojowych transformacji. Odpowiadały 

one ró�nym stopniom zaawansowania zjawiska. Poszczególne „stany” zapisy-

wano graficznie i okre�lano mianem wariantów (cz�stkowych modeli). Ich upo-

rz�dkowanie, z uwzgl�dnieniem genetycznych powi�za�, prowadziło do powsta-

nia sieci powi�zanych wariantów, okre�lanej mianem mapy transformacji. Od-

zwierciedlała ona hipotetyczny model wielo�cie�kowego przebiegu transformacji 

dzieci�cych interakcji w okresie rozwojowego przełomu (Rzechowska, 2004). 

Uzyskane rezultaty: model transformacji zjawiska i jego składowe. Wspo-

mniany model stanowił finalny rezultat bada� nad rozwojowymi transformacjami 

dzieci�cego konstruowania wiedzy. W zwi�zku z du�� zło�ono�ci� wyników, 

prezentacj� zaczn� od przykładu przedstawiaj�cego analiz� trzech najprostszych 

wariantów (cz�stkowych modeli) interakcji i ich genetycznych powi�za�. Przed-

stawienie modelu transformacji zjawiska ograniczam do zasygnalizowania pod-

stawowych kierunków przemian.  

Przykład 1: Składowe obrazu transformacji i ich genetyczne powi!zania. Pre-

zentowanie zło�onego obrazu transformacji zjawiska, jaki mo�na „wyczyta�”  

z mapy transformacji, przekracza ramy artykułu. Przyjrzyjmy si� fragmentowi 

mapy, odzwierciedlaj�cemu najprostsze sposoby konstruowania rozwi�za� (po-

ziom przedoperacyjny). Odpowiadaj� im trzy syntetyczne obrazy organizacji 

dzieci�cych zachowa�, tzw. warianty (cała mapa składa si� z jedenastu genetycz-

nie powi�zanych wariantów).  

W najprostszym wariancie (cz�stkowym modelu) interakcji tutor wykonuje 

wi�ksz� cz��� rozwi�zania: rysuje trzy z czterech elementów. Pochłoni�ty włas-

nym działaniem, epizodycznie kontroluje zachowania kolegów. Partnerzy odsu-

ni�ci od wykonania zadania wł�czaj� si�, pytaj�c o szczegóły powstałych rysun-
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ków: („A mo�e to jest czapka (misia)?”), podaj� własne przypuszczenia („To 

chyba jest beret (misia)...”) lub oceniaj� fragmenty rysunków w kategoriach 

ładne/nieładne. Wypowiedzi te słu�� przede wszystkim nawi�zywaniu kontaktu. 

Rozwi�zania przyjmuj� posta� elementów niepowi�zanych lub pozostaj�cych  

w zwi�zkach subiektywnych. Dzieci nie potrafi� poda� uzasadnienia rozwi�zania 

lub wymieniaj� narysowane elementy. 

W drugim wariancie interakcji (drugim cz�stkowym modelu interakcji) tutor 

przedstawia kolegom cało�ciowy projekt rozwi�zania (oparty na zwi�zkach su-

biektywnych). Ka�dy z partnerów, nie konsultuj�c si� z nikim, wybiera do wyko-

nania „własny” fragment propozycji i rysuje „swój” element. Pozostali, analo-

gicznie jak poprzednio, pytaniami, podawaniem skojarze� i ocenami szczegółów 

rysunków nawi�zuj� kontakt. Tutor, wł�czywszy kolegów w wykonanie, podej-

muje pierwsze próby kontrolowania przebiegu interakcji: reguluje wzajemne od-

noszenie si� partnerów, kieruje ich udziałem w powstawaniu rozwi�zania. Roz-

wi�zania przyjmuj� form� pozornie spełniaj�c� warunki zadania (trzy takie same 

elementy i jeden „niepodobny”, najcz��ciej przypadkowy). W uzasadnieniu, 

dzieci ograniczaj� si� do stwierdzenia „pasowania” elementów.  

W trzecim wariancie interakcji (trzecim cz�stkowym modelu interakcji) tutor 

całkowicie wycofuje si� z cz��ci wykonawczej. Tworzy plan, przyjmuj�cy posta�
„adresowania polece�”. Wybranemu partnerowi ujawnia fragment planu („Nary- 

suj x”). Gdy ten ko�czy rysowanie, zleca drugiemu partnerowi rysowanie kolej-

nego elementu („Ty teraz narysuj y”). W toku całej interakcji partnerzy s� stero-

wani instrukcjami tutora. I w tej interakcji ma miejsce ustalenie tre�ci i ocenianie 

rysunków. Jednak�e partnerzy zwracaj� uwag� na to, co jest istotne z punktu 

widzenia logiki zadania (czy poszczególne rysunki spełniaj� warunki zadania). 

Powstałe rozwi�zania maj� posta� uproszczon�, ale opart� na zwi�zku logicznym. 

S� to trzy „pasuj�ce” (tu: takie same) elementy i czwarty „niepasuj�cy”. W wy-

ja�nieniach podawane s� cz�stkowe uogólnienia, okre�lane s� cechy lub funkcje 

elementów. 

Przedstawione charakterystyki dowodz� istnienia zró�nicowania przebiegów 

interakcji. Kluczowe zmiany dotycz� roli odgrywanej przez tutora i podejmowa-

nych przeze� działa�, roli i działa� partnerów, charakteru najprostszych wersji 

„współpracy” oraz powstaj�cych w ich wyniku rezultatów. Poczynaj�c od naj-

prostszej wersji interakcji, tutor przechodzi od zawłaszczania prawa do tworzenia 

rozwi�zania do wł�czania partnerów w aktywne konstruowanie rozwi�zania. Sam 

anga�uje si� w organizowanie i monitorowanie działa� kolegów. Partnerzy w spe-

cyficzny sposób wchodz� w interakcj�: quasi-pytaniami (lub pytaniami) i quasi- 

-ocenami (ocenami). Wzajemne dopytywanie si� o tre�� rysunków czy ich inter-
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pretowanie to tak�e sposób definiowania powstaj�cego rozwi�zania. W kolejnych 

typach interakcji dokonuje si� jako�ciowa transformacja konstruowanych rozwi�-
za�: przej�cie od przypadkowych elementów przez elementy pozornie spełniaj�ce 

warunki zadania po uproszczone rozwi�zania logiczne. Zmianom tym towarzysz�
coraz bardziej zaawansowane uzasadnienia rozwi�za�. 

Przykład 2: Rozwojowa transformacja interakcji rówie niczych. Uporz�dko-

wanie składowych interakcji z uwzgl�dnieniem ich genetycznych powi�za� pro-

wadzi do powstania tzw. mapy transformacji. W okresie pomi�dzy brakiem  

a wchodzeniem w okres odwracalno�ci operacji nast�puje ró�nicowanie si� i kom-

plikowanie zarówno społecznej organizacji interakcji, jak i poznawczych dróg  

i �rodków konstruowania rozwi�za�. W interakcjach, w których tutorzy pracowali 

wcze�niej z dorosłym, specyfik� i kierunek rozwojowych transformacji wyznacza 

sposób ich sprawowania roli. Tutorzy przechodz� od: brania na siebie ci��aru 

rozwi�zywania zadania i /lub planowania i kontrolowania działa� partnerów (por. 

wy�ej) przez jednoczesne pełnienie roli współpartnera (współkonstruowanie roz-

wi�zania, udział w tworzeniu planu) i tutora (kontrolowanie działa� kolegów) po 

wycofanie si� z udziału w tworzeniu planu na rzecz monitorowania poznawczej 

lub regulowania społecznej aktywno�ci kolegów. 

Partnerzy w tym czasie przechodz� od realizowania polece� tutora przez 

kontynuowanie rozwi�zania rozpocz�tego przez wycofuj�cego si� tutora po bu-

dowanie rozwi�zania we współpracy w diadzie (pod kontrol� tutora).  

W grupach z tutorem, współpracuj�cym wcze�niej z dorosłym, tworzono naj-

bardziej skomplikowane i najlepiej uzasadniane rozwi�zania, a partnerzy anga-

�owali w ich konstruowanie najbogatszy i najbardziej zró�nicowany zbiór opera-

cji poznawczych. 

Podsumowuj�c: podej�cie procesualne zorientowane jest na poszukiwanie 

istoty przemian zjawisk w czasie. Przedstawione przykłady procedur stanowi�
ilustracj� ró�nych sposobów docierania do transformacji, jakim podlegaj�
zjawiska, oraz opisywania ich w kategoriach modeli. W zale�no�ci od charakteru 

zjawisk modele przybieraj� posta�: zbioru wariantów (cz�stkowych modeli zja-

wiska) oraz jedno- lub wielo�cie�kowych modeli zjawiska w toku transformacji.  

* 

Podej�cie procesualne jest u�yteczne w sytuacji potrzeby podj�cia bada� bez 

pełnego zaplecza teoretycznego. Procesualne rekonstruowanie zró�nicowanych 

przebiegów zjawiska jest mo�liwe dzi�ki wypracowanym precyzyjnym narz�-
dziom. Analiza realizowana jest na dwóch poziomach: na poziomie pojedynczych 

przypadków (w mikroskali) oraz na poziomie zbioru przypadków (w makroskali). 



EWA RZECHOWSKA 154

Szczegółowe rekonstruowanie zjawiska staje si� drog� do odkrycia jego we-

wn�trznej organizacji na ka�dym z poziomów. Pozwala budowa� uogólnione 

modele transformacji zjawisk, z jednoczesnym ukazywaniem ich jako�ciowego 

zró�nicowania. W zale�no�ci od specyfiki badanych zjawisk – m.in. umiejsco-

wienia w czasie oraz relacji podmiot–kontekst – wykorzystywane s� ró�ne pro-

cedury badawcze. Przedstawione w artykule procedury nale�y traktowa� jako 

swoiste metaprocedury, mog�ce stanowi� wzór dla wypracowania strategii ba-

dawczych u�ytecznych w rozwi�zywaniu konkretnych problemów.  

Podej�cie procesualne jest przydatne w rozwi�zywaniu problemów teore-

tyczno-rozwojowych (zjawisko rozpatrywane jako holistycznie, dynamicznie, 

genetycznie analizowany proces) i metodologicznych (mo�liwo�� uwzgl�dniania 

zmienno�ci, zró�nicowania i dynamiki zjawisk), merytorycznych (gdy badacz 

dysponuje niepełnymi danymi o zjawisku) i pragmatycznych (gdy niezb�dna jest 

wiedza o przebiegu zjawiska w jednostkowej sytuacji, np. w toku lekcji). 

Z perspektywy podej�cia procesualnego trudno�ci w konceptualizacji pro-

blemu nie musz� oznacza� rezygnacji z bada�. Holistyczne ujmowanie zjawiska 

na ka�dym poziomie analizy, szczegółowo�� poszukiwa�, jako�ciowy charakter 

analiz pozwalaj� na empiryczn� rekonstrukcj� przebiegów zdarze� i wydobywa-

nie tego, co pozostawało dot�d niedost�pne. Wyłoniony empirycznie obraz prze-

mian zjawiska jest podstaw� budowania modelu jego transformacji i mo�e stano-

wi� 	ródło oryginalnych hipotez. Podej�cie procesualne jest szczególnie przy-

datne w badaniach dynamiki i jako�ciowych transformacji zjawisk społecznych, 

zwłaszcza tam, gdzie trudno o spełnienie wymogów klasycznego eksperymentu. 

Znajduje tak�e zastosowanie praktyczne, przede wszystkim w tzw. bie��cym 

diagnozowaniu. Na jednostkowe zdarzenie patrzy si� tak, jakby ono „wyłaniało 

si�” w czasie. Identyfikowanie elementów dynamicznej struktury zdarzenia po-

zwala na przewidywanie jego prawdopodobnego przebiegu i dostosowanie do 

jego przebiegu własnej aktywno�ci.  
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A PROCESSUAL APPROACH:  

VARIANTS OF RESEARCH ON PROCESSES 

 IN A MICRO- AND MACRO-SCALE 

S u m m a r y

Developmental psychologists differ in the way they define development, the kind of applied investi-

gative procedures, the character of obtained images of phenomena (building the intermediate model 

of phenomenon vs. multi-paths model of a phenomenon transformation). The aim of the article is to 

present the author’s own processual approach, following from L. S. Vygotsky’s and K. Duncker’s 

variants of the microgenetic method. The processual approach is the author’s proposition, an example 

of the solutions offered in experimental-and-theoretical psychology (Fischer, Bidell, 2006). It consists 

in formulation of the theoretical-and-developmental as well as methodological basis of research and 

on deep empirical explorations. It allows to start research in the case of incomplete knowledge about 

a phenomenon (phenomenon’s aspect) and in the case of difficulties with the conceptualization of the 

research problem. The processual analysis is always conducted on two levels: (1) the level of indivi-

dual cases as well as on (2) the level of group of individual cases, while on the consecutive stages of 

data processing, the analyzed cases maintain their initial qualities. A detailed analysis of individual 

cases leads to the reconstruction of the phenomenon’s courses in its variability and diversity. Uncove-

ring what is common (relatively stable) in the courses of a phenomenon is the basis for the construc-

tion of one or multi-paths model of the phenomenon’s transformation. Depending on the specificity of 

the phenomenon, different research procedures are applied. Their presentation is illustrated with 

examples from already completed studies. 

Key words: processual approach, microgenetic method, development, process. 


