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Szukanie klucza  
 do świata innych ludzi
W jaki sposób dzieci zaczynają rozumieć intencje, pragnienia i przekonania in-
nych osób?

Jakość naszych relacji społecznych jest w dużej mierze zależna od tego, na ile dobrze 
rozumiemy działania podejmowane przez otaczających nas ludzi. To z kolei zależy 
od naszej zdolności do uświadamiania sobie i uwzględniania ich stanów umysłowych. 
Proces ten nazywany jest mentalizacją. 

Od zabawy do badań

Do niedawna wśród psychologów dominowało przekonanie, że dzieci potrafią inter-
pretować myśli i uczucia innych ludzi od około 4 roku życia, co związane jest z rozwo-
jem ich zdolności językowych. Tymczasem najnowsze dane sugerują, że rozumienie 
stanów umysłowych innych osób może zostać zaobserwowane już u 12-miesięczne-
go dziecka, które np. wskazuje eksperymentatorowi gdzie leży przedmiot, którego 
przed chwilą używał, a który spadł ze stołu, gdy był odwrócony w drugą stronę. Star-
sze dzieci, w wieku 18-24 m-cy, wykazują zdolność do mentalizacji w trakcie zabawy 
w udawanie (rozumieją, że ktoś przykładając do ucha banana zachowuje się, jakby 
rozmawiał przez telefon), a w późniejszym wieku „zdają” tzw. test fałszywych prze-
konań (potrafią wyobrazić sobie, że osoba, której przez jakiś czas nie było w pokoju 
i pod jej nieobecność zmieniono położenie zabawek, będzie szukała zabawek w pu-
dełku, w którym je pozostawiła, a nie w tym, w którym aktualnie znajdują się). 

Kiedy mówimy o prawidłowym rozwoju?

Naukowcy z Instytutu Psychologii UJ rozpoczęli 3-letni program finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w trakcie którego 
będą wielokrotnie badać tę samą grupę, złożoną z ponad 100 dzieci – począwszy od wieku 12 miesięcy, co pół roku, aż do wieku sze-
ściu lat. Dzięki temu mają nadzieję opracować skalę prawidłowego rozwoju zdolności do mentalizacji, która uzupełni zestaw narzędzi 

diagnozujących rozwój umysłowy dzieci, oraz opisać i wyjaśnić indy-
widualne ścieżki rozwoju tej zdolności. „Odpowiemy też na pytania, 
czy temperament dziecka, jego kompetencje poznawcze i językowe 
oraz cechy środowiska, w  jakim funkcjonuje, stanowią czynniki 
wpływające na jego zdolność do mentalizacji” – mówi dr Marta Bia-– mówi dr Marta Bia-
łecka-Pikul. „Obejmujemy badaniem różne sposoby przejawiania się 
zdolności do mentalizacji: od jej prekursorów – np. gestów wskazu-
jących, przez rozumienie przekonań, aż po dostrzeganie, że ludzie są 
istotami interpretującymi świat. Po drugie, w badaniu uwzględnio-
nych zostanie wiele czynników, które mogą okazać się związane z na-
rodzinami i rozwojem zdolności do mentalizacji, co stanowi istotny 
wkład w  naukową dyskusję na ten temat” – dodaje.

Badania prowadzone są w Laboratorium Psychologii Rozwoju Ma-
łego Dziecka UJ. „Dziecko, bawiąc się z eksperymentatorem, wska-
zuje przedmioty, ogląda inscenizacje, rozwiązuje zagadki. Zadania 
mają formę dostosowaną do wieku dziecka i jego motywacji do za-
bawy. Część prób ma charakter obserwacji, gdyż ważne jest rejestro-
wanie spontanicznych zachowań dziecka” – kontynuuje dr Arkadiusz 
Białek.

Rodzice zainteresowani tego typu badaniami mogą zgłosić swoje 
pociechy do tego kilkuletniego programu. Więcej informacji na ten 
temat można przeczytać na stronie: www.labdziecka.psychologia.
uj.edu.pl.

Wydział Filozoficzny 
Instytut Psychologii 

Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 95
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