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Kwestionariusz do diagnozy przekona! 
na temat "róde  natury cz owieka

Marzena #muda-Trzebiatowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gda ski

Bazuj$c na spotykanych w literaturze trzech mo%liwych sposobach ujmowania przekona! na temat "ró-
de  natury ludzkiej, stworzono kwestionariusz do badania tych przekona!. Przedstawiona w artykule ana-
liza statystyczna kwestionariusza wykaza a, %e narz&dzie mierzy trzy niezale%ne od siebie przekonania 
na temat "róde  natury ludzkiej. S$ to: wiara w dominacj& czynników naturalnych (Skala Natura), wiara 
w dominacj& czynników 'rodowiskowych (Skala Kultura) oraz wiara w interakcj& czynników naturalnych 
ze 'rodowiskowymi (Skala Interakcji Natura-Kultura). Kwestionariusz zawiera 24 pozycje, po osiem na 
ka%d$ skal&. W a'ciwo'ci kwestionariusza zosta y oszacowane w serii bada! (N = 447, wiek od 19 do 60 
lat). Rzetelno'( poszczególnych skal – mierzona wspó czynnikiem alfa Cronbacha – waha a si& w ró%nych 
badaniach od 0,86 do 0,63. Miary korelacji poszczególnych pozycji skal z wynikiem ogólnym waha y si& 
od 0,76 do 0,38. 

S!owa kluczowe: przekonania o "ród ach natury ludzkiej, natura, kultura

Wprowadzenie

Dyskusja o tym, w jaki sposób natura i wychowanie 
wp ywaj$ na zachowanie cz owieka, toczy si& od czasów 
staro%ytnych i nadal jest jedn$ z najbardziej kontrower-
syjnych debat w psychologii. Na przestrzeni wieków na-
przemiennie uznawano prawdziwo'( jednego z dwóch 
"róde  natury ludzkiej: czynników biologicznych lub 'ro-
dowiskowych. 

W literaturze psychologicznej prezentuj$cej badania na 
temat "róde  natury cz owieka spotykamy trzy nurty i s$ 
to: dominacja czynników naturalnych, dominacja czyn-
ników 'rodowiskowych oraz interakcja czynników natu-
ralnych ze 'rodowiskowymi (por. Strelau, 2000; Plomin, 
McGufÞn, McClearn i DeFries, 2001; Pervin, 2002; 
Zawadzki, 2002). 

Czynniki naturalne rozumiane s$ tu jako genetyczne 
wyposa%enie cz owieka. W my'l tego za o%enia wszyst-
kie najwa%niejsze w a'ciwo'ci cz owieka, tak%e te, które 
decyduj$ o jego odr&bno'ci, s$ genetycznie zdetermino-
wane. W 23 parach chromosomów zapisany jest zarówno 

biologiczny rozwój organizmu cz owieka, jak i jego pod-
stawowe w a'ciwo'ci psychologiczne. 

Czynniki 'rodowiskowe to wychowanie w rodzinie, 
specyÞczne dla ka%dego cz owieka do'wiadczenia spo-
za %ycia rodzinnego oraz szeroko poj&ty wp yw kultury. 
W my'l tego za o%enia czynniki te determinuj$ rozwój 
naszej osobowo'ci. Skrajnym przejawem tego stanowiska 
jest pogl$d, %e cz owiek rodzi si& jako tabula rasa, czyli 
czysta, niezapisana tablica, któr$ sukcesywnie „zapisu-
j$” rodzice, szko a oraz inne 'rodowiska, w których %yje 
cz owiek. Pogl$d ten le%y u podstaw przekona! o niczym 
nieograniczonej plastyczno'ci natury ludzkiej, któr$ mo%-
na kszta towa( w dowolny sposób. 

Interakcja czynników naturalnych i 'rodowiskowych 

jest trzeci$ grup$ przekona! na temat "róde  natury cz o-
wieka. Genetycy zachowa! oraz antropologowie mi&dzy-
kulturowi próbuj$ wyja'ni(, w oparciu o prowadzone ba-
dania, w jakiej mierze na nasz rozwój wp ywaj$ czynniki 
genetyczne, a w jakiej czynniki 'rodowiskowe. Badacze 
ci podkre'laj$ konieczno'( uwzgl&dnienia wp ywu na 
rozwój cz owieka zarówno czynników genetycznych, jak 
i 'rodowiskowych. Przez czynniki 'rodowiskowe rozu-
miej$ oni 'rodowisko wspólne (np. podobny dla dzieci 
wp yw rodziców, ich wykszta cenie, stan maj$tkowy) 
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oraz 'rodowisko specyÞczne (np. wp yw grup rówie'ni-
czych, wydarzenia %yciowe, do'wiadczenia losowe).

Oprócz bada! dotycz$cych okre'lenia zakresu udzia u 
genów i kultury w rozwoju cz owieka toczy si& w psy-
chologii dyskusja nad konsekwencjami uznania za domi-
nuj$ce jednego z dwóch skrajnych stanowisk: determini-
zmu genetycznego vs. determinizmu 'rodowiskowego. 
Spór ten przybiera kszta t sinusoidy: w latach siedem-
dziesi$tych minionego wieku (latach rozkwitu behawio-
ryzmu) k adziono nacisk na nieograniczone mo%liwo'ci 
zmiany natury ludzkiej, a od pocz$tku lat osiemdziesi$-
tych (w których nast$pi  dynamiczny rozwój biotechno-
logii i in%ynierii genetycznej) promowane by y pogl$dy 
o dominacji czynników genetycznych (por. Firkowska-
-Mankiewicz, 1993; Pervin, 2002; Fukuyama, 2004). 
Równolegle wielu autorów podkre'la o, %e konieczne 
jest przyj&cie stanowiska tzw. realizmu humanistyczne-
go, zak adaj$cego, %e stawianie pytania o to, co w wi&k-
szym stopniu decyduje o naszym rozwoju – geny czy wy-
chowanie – jest bezsensowne. Bardziej uzasadnione jest 
rozpoznanie pocz$tkowych mo%liwo'ci osoby okre'lo-
nych przez biologi& i w oparciu o t& wiedz&, jak i wiedz& 
z zakresu genetyki behawioralnej (o zakresie oddzia y-
wania czynników kulturowych), „zorganizowanie” 'ro-
dowiska zewn&trznego w taki sposób, aby sprzyja o ono 
optymalnemu rozwojowi tej osoby (por. Anastasi 1958, 
za: Mietzel, 2003; Strelau, 2000; Plomin, McGufÞn, 
McClearn, i DeFries, 2001; Pervin, 2002; Charles i Mc 
Lafferty, 2006; Wojciszke, 2005). 

Ta interesuj$ca dyskusja nad wk adem czynników ge-
netycznych i 'rodowiskowych w rozwój cz owieka przy-
biera na sile wraz z upublicznieniem informacji o nowych 
odkryciach (szczególnie tych z zakresu genetyki)1 doty-
cz$cych "róde  natury ludzkiej. Chocia% istnieje bogata 
literatura opisuj$ca konsekwencje uznania za dominuj$-
ce jednego z dwóch "róde  natury cz owieka: czynników 
biologicznych lub czynników 'rodowiskowych (por. 
Harris, 1998; Fukuyama, 2004; Pinker, 2005), to niewiele 
jest prac po'wi&conych bezpo'redniemu zbadaniu prze-
kona! na temat tych "róde . Wci$% niewiele wiemy o tym, 
na ile tocz$cy si& publicznie spór „geny czy wychowanie” 
przenika do potocznej 'wiadomo'ci i na ile wp ywa na 
oceny, decyzje i zachowania jednostek. 

Teorie o "ród ach natury ludzkiej ze wzgl&du na du%y 
poziom ogólno'ci (za o%enie o istnieniu uniwersal-
nych w a'ciwo'ci charakteryzuj$cych cz owieka) na-
le%$ do prywatnych koncepcji psychologicznych (por. 
Murphy i Medin, 1985; Ross, 1989; )ukaszewski, 1997). 
Koncepcje te s$ dla jednostki "ród em wiedzy o rzeczy-
wisto'ci, stanowi$ podstaw& do tworzenia poj&( i stereo-
typów, le%$ u podstaw procesów ocen interpersonalnych 

oraz oceny w asnych zachowa! (por. )ukaszewski, 1997; 
Lachowicz-Tabaczek, 2004). Koncepcj$ najbardziej zbli-
%on$ do przekona! o "ród ach natury cz owieka jest za-
proponowana przez Dweck (por. Dweck, Chiu i Hong, 
1995; Chiu, Hong i Dweck, 1997; Molden i Dweck, 2006) 
teoria o sta o'ci lub zmienno'ci podstawowych dyspozy-
cji  cz owieka, zaadaptowana na gruncie polskim przez 
Lachowicz-Tabaczek (1999, 2004). Jednak mimo podo-
bie!stwa wydaje si&, %e potoczne przekonania na temat 
"róde  natury cz owieka mog$ poci$ga( za sob$ odmienne 
konsekwencje poznawczo-behawioralne ni% przekonania 
o sta o'ci-zmienno'ci cech. Przekonania o sta o'ci-zmien-
no'ci podstawowych dyspozycji cz owieka wskazuj$ na 
implikacje psychologiczne tych przekona!: poznawcze – 
w jaki sposób spostrzegamy i oceniamy zachowania w a-
sne i cudze, motywacyjne – jakie dzia ania podejmujemy 
w oparciu o taki sposób interpretacji zdarze! (por. Chiu 
i in., 1997). Jednak mimo funkcjonalnego podobie!stwa 
zakres ich interpretowalno'ci ró%ni si& od zakresu zjawisk 
interpretowanych przez koncepcje o "ród ach ludzkiej 
natury. Koncepcje o sta o'ci-zmienno'ci cech t umacz$ 
konsekwencje psychologiczne (i w tym zakresie cz&'cio-
wo s$ podobne do przekona! o "ród ach natury ludzkiej), 
nie t umacz$ one jednak implikacji spo ecznych w takim 
zakresie, jaki powinien by( charakterystyczny dla prze-
kona! o "ród ach ludzkiej natury. Znajomo'( potocznych 
przekona! o "ród ach zachowania cz owieka powinna po-
zwoli( na lepsze przewidywanie postaw wobec zagadnie! 
z takich dziedzin %ycia spo ecznego, jak wychowanie, edu-
kacja, przekonania polityczne, problematyka nierówno'ci 
spo ecznych, a tym samym powinna pozwoli( na lepsze 
zrozumienie dzia a! podejmowanych w tych obszarach.

Chocia% (jak wspomniano wcze'niej) istnieje bogata 
literatura dotycz$ca dyskusji nad dylematem „geny czy 
wychowanie”, to dorobek badawczy mierz$cy potoczne 
koncepcje na temat "róde  natury cz owieka jest niewiel-
ki. By( mo%e wynika to z braku odpowiednich narz&dzi 
psychometrycznych pozwalaj$cych na niezale%ny i rze-
telny pomiar takich zmiennych. Badacze zajmuj$cy si& 
tymi przekonaniami pos uguj$ si& ró%nymi metodami 
ich pomiaru. Niektórzy pytaj$ o nie wprost (Yuill, 1997), 
inni wykorzystuj$ metod& polegaj$c$ na ocenie, na ile 
okre'lone cechy (Þzyczne i psychologiczne) rozwijaj$ 
si& pod wp ywem dziedziczenia, a na ile pod wp ywem 
'rodowiska zewn&trznego (Furnham, Johnson i Rawels, 
1985; Meerum Terwogt, Hoeksma i Koops, 1993), jesz-
cze inni pos uguj$ si& metod$ zapo%yczon$ z genetyki 
behawioralnej i pytaj$ badanych: czy adoptowane dzieci 
s$ podobne bardziej do swoich rodziców biologicznych, 
czy adopcyjnych (Heyman i Gelman, 2000). Badani za-
zwyczaj nanosz$ swoje odpowiedzi na jednowymiarow$ 
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skal&, w której na jednym kra!cu kontinuum znajduj$ si& 
pogl$dy o istotnym wp ywie dziedziczenia, a na drugim 
przekonania o determinizmie 'rodowiskowym. 

I tak na przyk ad Furnham i wspó pracownicy (1985), 
badaj$c potoczne przekonania na temat "róde  natury 
ludzkiej, pos u%yli si& metod$ oceny cech. Prezentowali 
oni osobom badanym list& 48 uniwersalnych cech Þzycz-
nych i psychologicznych. Badani mieli okre'li(, w jakim 
stopniu dana cecha jest wynikiem dziedziczenia, a w ja-
kim wynikiem oddzia ywania 'rodowiska. Badanie wyka-
za o, %e istnieje zale%no'( mi&dzy siln$ wiar$ w czynniki 
genetyczne jako g ówne "ród o natury cz owieka a prze-
konaniami konserwatywnymi, ni%szym wykszta ceniem 
i p ci$ osób badanych (kobiety silniej wierzy y w czynni-
ki biologiczne). Silna wiara w determinizm 'rodowisko-
wy wi$za a si& z wyznawaniem pogl$dów lewicowych 
i ateistycznych.

Meerum Terwogt i wspó pracownicy (1993), badaj$c 
potoczne koncepcje na temat "róde  natury ludzkiej, rów-
nie% pos u%yli si& metod$ oceny cech, zapo%yczon$ od 
Furnhama i jego zespo u. Prezentowali oni badanym li-
st& 16 cech Þzycznych i psychicznych (wybranych z listy 
stworzonej przez Furnhama) i prosili badanych o okre'le-
nie na pi&ciopunktowej skali, na ile rozwój danej cechy 
jest zdeterminowany genetycznie, a na ile 'rodowiskowo. 
Uzyskane przez nich wyniki wykaza y, %e rodzice wycho-
wuj$cy adoptowane dzieci oraz osoby nieznaj$ce swojego 
biologicznego ojca silniej wierz$ w znaczenie czynników 
genetycznych w rozwoju cz owieka.

Heyman i Gelman (2000), mierz$c zmiany rozwojo-
we potocznych koncepcji na temat "róde  natury ludz-
kiej u dzieci i m odzie%y, wykorzystali tzw. metod& 
Switched-at-Birth, zapo%yczon$ z genetyki behawioral-
nej, która w zasadzie sprowadza a si& równie% do oceny 
cech. Metoda polega a na tym, %e badane dzieci i m o-
dzie% najpierw ogl$da y historyjk& obrazkow$ pokazuj$-
c$, jak roztargniona piel&gniarka zamienia niemowl&ta, 
które traÞaj$ do ró%nych (niebiologicznych) rodziców. 
Nast&pnie badani musieli okre'li(, do kogo w wi&kszym 
stopniu b&d$ podobne zamienione dzieci: do swoich 
biologicznych rodziców czy te% do tych, którzy je wy-
chowali. Badani rozstrzygali ten dylemat w przypadku 
sze'ciu cech (dwóch cech Þzycznych i czterech cech psy-
chologicznych). Badacze stwierdzili, %e m odsze dzieci 
(w wieku przedszkolnym) s abo ró%nicuj$ "ród a cech 
Þzycznych i psychologicznych i cz&'ciej wskazuj$ na 
czynniki biologiczne jako t umacz$ce pochodzenie obu 
cech. Natomiast dzieci starsze (w wieku szkolnym) oraz 
doro'li (stanowi$cy grup& kontroln$) dobrze ró%nicowali 
"ród a cech: wskazywali na wyposa%enie genetyczne jako 
g ówne "ród o cech Þzycznych oraz na 'rodowisko jako 

g ówne "ród o cech psychologicznych, poza tym popro-
szeni o wyja'nienie podj&tych przez siebie decyzji odwo-
 ywali si& cz&sto do wiedzy specjalistycznej zaczerpni&tej 
z podr&czników szkolnych.

Mankamentem powy%szych metod jest to, %e ich rzetel-
no'( obci$%ona jest efektem pierwsze!stwa. Badani maj$ 
tendencj& do przeceniania znaczenia genów lub 'rodowi-
ska jako g ównego "ród a natury cz owieka w zale%no'ci 
od tego, które cechy oceniaj$ jako pierwsze: cechy Þzycz-
ne czy psychologiczne. Poza tym metody te, bazuj$c na 
bezpo'redniej ocenie poszczególnych cech, obci$%one s$ 
s abo'ciami koncepcji osobowo'ci rozumianej jako zbiór 
cech: arbitralno'( liczby i ilo'ci wyodr&bnionych cech 
i dyskusyjna predyktywno'( zachowa! (por. Strelau, 
2000; Pervin, 2002). Potoczne koncepcje o "ród ach na-
tury ludzkiej nale%$ce do prywatnych koncepcji psycho-
logicznych, bazuj$ na poznawczym uj&ciu osobowo'ci. 
St$d odej'cie od metody oceny cech na korzy'( ustosun-
kowania si& do twierdze! opisuj$cych okre'lone zjawi-
sko (prymat dziedziczenia lub wp ywu 'rodowiska, b$d" 
wzajemn$ interakcj& obu tych czynników) wydawa o si& 
bardziej trafn$ metod$ pomiaru tych przekona!, bo lepiej 
dopasowan$ do paradygmatu poznawczego.

Poniewa% brakuje jakiegokolwiek polskoj&zycznego 
narz&dzia do pomiaru tych przekona!, a metody stosowa-
ne przez innych badaczy charakteryzuj$ si& przedstawio-
nymi wy%ej metodologicznymi s abo'ciami, uznano, %e 
najprostszym rozwi$zaniem b&dzie stworzenie w asnego 
narz&dzia do pomiaru tych przekona!, bazuj$cego na ca-
 o'ciowym opisie osoby i mierz$cego w niezale%ny spo-
sób wybrane zmienne.

G ówna cz&'( artyku u prezentuje polskoj&zyczn$ me-
tod& do pomiaru potocznych koncepcji na temat "róde  
natury cz owieka, stworzon$ przez autork& artyku u, dal-
sza jego cz&'( pokazuje prób& uchwycenia korelatów be-
hawioralnych badanych przekona!.

Metoda

Etapy i przebieg badania

W pierwszym etapie bada! stworzono wst&pn$ pul& 
pozycji, skonstruowanych w oparciu o opisane w pod-
r&cznikach psychologii (Strelau, 2000; Plomin i in., 2001; 
Pervin, 2002; Zawadzki, 2002; Oniszczenko, 2005) trzy 
nurty bada! na temat roli natury i wychowania w rozwoju 
cz owieka. Wszystkie pozycje mia y posta( twierdze! po-
zytywnych. Ka%da z nich mia a mierzy( albo wiar& w Na-
tur& (N), albo wiar& w Kultur& (K), albo wiar& w Interakcj& 
Natury z Kultur$ (N-K). W sumie wst&pna pula sk ada a 
si& z 42 stwierdze!: 16 pozycji do mierzenia wiary w Na-
tur&, 16 pozycji do mierzenia wiary w Kultur& oraz 10 po-
zycji do mierzenia wiary w Interakcj& Natura-Kultura. 
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W drugim etapie przebadano wst&pn$ wersj$ skali 
Prób& 1, licz$c$ 270 osób. Osoby badane mia y usto-
sunkowa( si& do stwierdze! na siedmiopunktowej skali 
(1 – „zdecydowanie nie zgadzam si&”, 2 – „nie zgadzam 
si&”, 3 – „raczej nie zgadzam si&”, 4 – „nie mam zdania”, 
5 – „raczej zgadzam si&”, 6 – „zgadzam si&”, 7 – „ca -
kowicie zgadzam si&”). W oparciu o uzyskane wyniki za-
nalizowano moc dyskryminacyjn$ pozycji. Na podstawie 
tej analizy wyodr&bniono ostateczn$ posta( skal Natura, 
Kultura, Interakcja Natura-Kultura (po osiem pozycji na 
skal&) oraz oszacowano podstawowe w a'ciwo'ci ka%dej 
skali (rzetelno'( i struktur& czynnikow$ skal). 

Dodatkowo badani z Próby 1 wype niali kwestiona-
riusz mierz$cy wiar& w stabilno'( podstawowych dyspo-
zycji cz owieka w uj&ciu zaproponowanym przez Dweck 
(1991). Uzyskane w ten sposób wyniki pozwoli y na 
oszacowanie trafno'ci zbie%nej i ró%nicowej tworzonej 
skali Natura-Kultura.

Prób& 2 (licz$c$ 106 osób) i Prób& 3 (licz$c$ 71 osób) 
w trzecim etapie bada! przebadano ostateczn$ wersj$ 
skal oraz narz&dziem mierz$cym kierunek alokacji wy-
si ku pedagogicznego Uzyskane wyniki potwierdzi y 
istnienie pewnych sta ych w a'ciwo'ci konstruowanych 
skal (, Cronbacha, moc dyskryminacyjna) oraz pozwoli-
 y uchwyci( korelaty behawioralne badanych przekona!.

Próby badane

Próba 1 sk ada a si& z 270 osób, 156 kobiet i 112 
m&%czyzn (dwie osoby nie udzieli y odpowiedzi na 
pytanie o p e(), w wieku od 19 do 33 lat (M = 20,5 
roku). Osobami badanymi byli studenci Uniwersytetu 
Gda!skiego ró%nych kierunków studiów dziennych: 
47 osób studiowa o psychologi&, 78 ekonomi&, 131 ad-
ministracj&, 14 logistyk&, 2 osoby studiowa y równolegle 
na dwóch kierunkach, 3 osoby nie poda y studiowanego 
kierunku. Próba ta by a wi&c zró%nicowana ze wzgl&du 
na p e( oraz kierunek studiów. 

Próba 2 liczy a 106 osób, 100 kobiet i 6 m&%czyzn, 
w wieku od 20 do 45 lat. -rednia wieku badanych wyno-
si a 26 lat. By y to osoby ucz$ce si& oraz osoby pracuj$ce. 
Cz&'( osób stanowili studenci pedagogiki o specjalno-
'ci nauczanie j&zyka angielskiego (N = 61), druga cz&'( 
osób badanych byli to czynni zawodowo nauczyciele, 
b&d$cy cz onkami Kolegium J&zyków Obcych w Elbl$-
gu (N = 45). Nauczyciele ci nauczali j&zyka angielskie-
go i pracowali w ró%nego typu szko ach: 16 osób uczy o 
w szkole podstawowej, 15 w gimnazjum, 8 w szkole 'red-
niej, 2 w prywatnych szko ach j&zykowych, 1 w szkole 
policealnej, 1 nie pracowa a aktualnie w zawodzie na-
uczycielskim. Sta% pracy nauczycieli waha  si& od 3 mie-
si&cy do 20 lat. Próba ta w porównaniu z Prób$ 1 by a 

bardziej zró%nicowana ze wzgl&du na wiek oraz status 
zawodowy.

Próba 3 sk ada a si& z 71 czynnych zawodowo nauczy-
cieli o zró%nicowanym sta%u pracy, ucz$cych w ró%nych 
typach szkó  ró%nych przedmiotów. Próba ta sk ada a 
si& z 57 kobiet i 13 m&%czyzn, w wieku od 25 do 60 lat. 
-rednia wieku badanych wynosi a 37 lat. Nauczyciele 
bior$cy udzia  w tym badaniu pracowali w ró%nego 
typu szko ach na terenie Trójmiasta: 41 osób pracowa o 
w szkole podstawowej, 7 w gimnazjum, 23 osoby w szko-
 ach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele ci uczyli j&zyka 
polskiego, historii, WOS–u, biologii, Þzyki, matematyki, 
geograÞi, j&zyków obcych, religii, przedmiotów zawodo-
wych, niektórzy z nich pracowali jako pedagodzy szkolni 
lub nauczyciele wspomagaj$cy. Ich sta% pracy wynosi  od 
8 miesi&cy do 40 lat. 

Mierzone zmienne

W ka%dej próbie mierzono ró%ne zmienne wi$%$ce si& 
z badan$ problematyk$. By y to wiara w Natur&, Kultur&, 
Interakcj& Natury z Kultur$, przekonania dotycz$ce sta-
bilno'ci podstawowych dyspozycji cz owieka oraz aloka-
cja wysi ku pedagogicznego.

Skale Natura, Kultura, Interakcja Natura-Kultura

Pozycje tych skal mia y posta( zda! twierdz$cych, opi-
suj$cych przekonanie o danym "ródle natury ludzkiej. 
Zadaniem badanych by o ustosunkowanie si& do ka%dej 
pozycji ze skali i zdecydowanie, na ile dane twierdze-
nie opisuje ich w asne przekonania. Przy ka%dej pozycji 
umieszczone by y cyfry od 1 do 7 – im bardziej badany 
zgadza  si& z danym stwierdzeniem, tym wi&ksz$ cyfr& 
wybiera  przy danej pozycji. Wynikiem skali by a suma 
wybranych cyfr podzielona przez liczb& pozycji (osiem 
dla ka%dej skali). Wysoki wynik otrzymany przez badane-
go w danej skali sugeruje silniejsze przekonanie o tym, %e 
dany czynnik jest g ównym "ród em natury cz owieka. 

Skala Sta!o"# vs. Zmienno"# Natury Ludzkiej

 Skala ta diagnozuje przekonania zak adaj$ce okre'lony 
poziom stabilno'ci podstawowych dyspozycji cz owieka. 
Jest to polska adaptacja skali Dweck i jej wspó pracow-
ników, której dokona a Lachowicz-Tabaczek (1999). 
Skala ta sk ada si& z o'miu stwierdze!: czterech pozycji 
opisuj$cych za o%enie o niezmienno'ci podstawowych 
dyspozycji cz owieka (np.: „To, jak$ jest si& osob$, jest 
czym' bardzo podstawowym i nie mo%e zosta( zmienio-
ne”) oraz z czterech pozycji opisuj$cych za o%enie o nie-
ograniczonej plastyczno'ci natury ludzkiej (np.: „Tylko 
od determinacji cz owieka zale%y to, czy b&dzie w stanie 
si& zmieni(”). Badani z Próby 1 okre'lali, na ile zgadza-
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j$ si& z danym stwierdzeniem na siedmiopunktowej skali 
(1 – „zdecydowanie nie zgadzam si&”, 7 – „zdecydowa-
nie zgadzam si&”). Wysoki wynik uzyskany w tej skali 
'wiadczy o du%ej wierze w plastyczno'( ludzkiej natury. 
Rzetelno'( polskiej wersji skali mierzonej $ Cronbacha 
wynosi 0,71. Obliczona na wynikach z Próby 1 analiza 
rzetelno'ci tej skali wynosi a $ Cronbacha 0,72. 

Skala Alokacji Wysi!ku Pedagogicznego

Skala ta zosta a stworzona dla potrzeb badania. Mierzy 
ona zaanga%owanie pedagogów w prac& z uczniami zdol-
nymi lub s abszymi. Na skal& t& sk ada si& siedem histo-
ryjek opisuj$cych ró%ne sytuacje szkolne: skrócony czas 
lekcji, wybór podr&cznika, zagospodarowanie dodatko-
wej lekcji, przygotowanie scenariusza zaj&(, zwi&kszony 
wp yw na odgórn$ polityk& szko y, propozycja poprowa-
dzenia zaj&( dodatkowych, propozycja udzia u w bezp at-
nym szkoleniu (np.: „Gdyby' mia  wi&kszy wp yw na od-
górn$ polityk& szko y, które z poni%szych zada! uzna by' 
za priorytetowe: a) zwi&kszenie wysi ku pracy nauczy-
cieli w kierunku zmniejszenia liczby uczniów, którzy nie 
otrzymuj$ promocji do nast&pnej klasy; b) zwi&kszenie 

wysi ku pracy nauczycieli w kierunku zwi&kszenia liczby 
uczniów – absolwentów, którzy dostaj$ si& do innych do-
brych szkó : gimnazjów, liceów, na studia?”). Po przeczy-
taniu ka%dej historyjki badani musieli zdecydowa( z ja-
kim uczniem (lub grup$ uczniów) chcieliby pracowa(: 
z uczniem zdolnym czy z uczniem s abszym. Rzetelno'( 
tej skali mierzona $ Cronbacha wynosi a: 0,53 w Próbie 
2 oraz 0,70 w Próbie 3. Nie jest ona szczególnie wysoka, 
ale jest wystarczaj$ca dla porówna! grupowych.

W a!ciwo!ci psychometryczne Skal Natura, 

Kultura, Interakcja Natura-Kultura

Analiza mocy dyskryminacyjnej skal

Selekcj& pozycji do kwestionariusza przeprowadzo-
no w oparciu o eksploracyjn$ analiz& czynnikow$. Do 
ostatecznych wersji skal zosta y wybrane pozycje o naj-
wy%szej mocy dyskryminacyjnej, które silnie koreluj$ 
z „w asn$” skal$ i s abo koreluj$ z pozosta ymi skalami. 
Tabela 1 przedstawia 24 pozycje (po osiem na dan$ ska-
l&), które spe niaj$ oba kryteria. Tre'( tych pozycji za-
mieszczona jest w Za $czniku.

Tabela 1. 

Tre'( pozycji i ich nasycenie trzema czynnikami oraz moc dyskryminacyjna (korelacja z ogólnym wynikiem skali) 

Tre'( pozycji Nasycenie czynnikiem Moc dyskryminacyjna

Czynnik I
Natura

(19,2%)

Czynnik II
Interakcja

N-K
(10,7%)

Czynnik III 
Kultura
 (9,0%)

Skala Natura Skala 
Kultura

Skala 
Interakcja

N-K

Wi&kszo'( naszych cech charakteru „wyssali'my 
wraz z mlekiem matki”

0,70 –0,11 –0,18 0,60

Najwa%niejsze cechy, które decyduj$ o tym, jaki 
cz owiek jest, s$ dziedziczone

0,74 –0,16 –0,01 0,63

To, jacy jeste'my, zale%y od tego, jakie cechy 
psychiczne odziedziczyli'my po naszych 
przodkach

0,77 –0,06 –0,05 0,64

Podstawowe cechy charakteru s$ dziedziczone 0,67 –0,11 –0,07 0,56

Geny odgrywaj$ decyduj$c$ rol& w rozwoju 
osobowo'ci

0,62 –0,08 –0,07 0,52

Je%eli dzieci z tej samej rodziny s$ podobne to 
dlatego, %e maj$ te same geny

0,54 –0,03 –0,04 0,42

Sk onno'( do agresji lub  agodno'ci jest 
wrodzona

0,54 –0,02 –0,01 0,39

Los cz owieka zapisany jest w jego genach 0,49 –0,07 0,10 0,35

Z ka%dego ucznia mo%na zrobi( „pi$tkowicza” 
dzi&ki odpowiedniej pracy rodziców 
i nauczycieli

0,03 –0,03 –0,69 0,47
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Tabela 1 – cd. 

Tre'( pozycji Nasycenie czynnikiem Moc dyskryminacyjna

Czynnik I
Natura

(19,2%)

Czynnik II
Interakcja

N-K
(10,7%)

Czynnik III 
Kultura
 (9,0%)

Skala Natura Skala 
Kultura

Skala 
Interakcja

N-K

Z ka%dego dziecka mo%na zrobi( geniusza, je'li 
zapewni mu si& odpowiednie wykszta cenie

–0,02 –0,06 –0,64 0,42

Wszystkiego mo%na si& w %yciu nauczy(, je'li 
si& chce

–0,05 –0,06 –0,61 0,41

Dzieci s$ glin$ w r&ku swoich rodziców 
i wychowawców

–0,09 –0,24 –0,58 0,49

Cz owiek rodzi si& jako czysta tablica, któr$ 
mo%na dowolnie zapisa(

–0,00 –0,12 –0,53 0,28

Charakter dziecka jest kszta towany przez jego 
rodziców

–0,25 –0,14 –0,42 0,32

To, jak cz owiek post&puje w swoim %yciu, 
zale%y od tego, jak zosta  wychowany

–0,34 –0,34 –0,42 0,38

Dzieci zaradnych rodziców wyrastaj$ na 
zaradnych ludzi, poniewa% ucz$ si& tego w domu

0,11 –0,36 –0,40 0,34

Rozwój osobowo'ci jest wynikiem po $czonych 
si  dziedziczno'ci i 'rodowiska

–0,18 –0,65 –0,01 0,50

Natura i kultura wspólnie kszta tuj$ osobowo'( 
cz owieka

–0,02 –0,65 –0,07 0,47

Nawet zdolne osoby potrzebuj$ dobrego 
otoczenia, aby ich talent móg  si& w pe ni 
rozwin$(

–0,00 –0,65 –0,00 0,48

Geny i 'rodowisko zewn&trzne wspólnie 
wyznaczaj$ zachowanie cz owieka

–0,10 –0,64 –0,22 0,43

Dziedziczno'( wyznacza kontury tego, jaki 
cz owiek mo%e by(, 'rodowisko decyduje o tym, 
jaki cz owiek si& faktycznie staje

–0,06 –0,61 –0,17 0,44

Zgadzam si& ze stwierdzeniem: „nie istnieje 
natura bez wychowania i wychowanie bez 
natury”

–0,03 –0,59 –0,06 0,42

Temperament cz owieka w du%ej mierze jest 
dziedziczony, zmienia si& on jednak pod 
wp ywem 'rodowiska

–0,26 0,40 –0,08 0,32

Inteligencja w du%ej mierze jest cech$ wrodzon$, 
ale odpowiednie wychowanie w rodzinie mo%e 
korzystnie wp yn$( na jej rozwój

–0,15 –0,38 –0,13 0,32

Struktura czynnikowa skal

Analiza czynnikowa 24 pozycji ujawni a sze'( czyn-
ników o warto'ci w asnej przekraczaj$cej 1,00. Trzy 
ostatnie czynniki ujawni y warto'ci s abe (1,204; 1,157; 
1,044), w zwi$zku z czym rotacji typu Varimax poddano 
trzy pierwsze czynniki (ich warto'ci w asne wynosi y ko-
lejno: 4,602; 2,557; 2,172), wyja'niaj$ce  $cznie 38,8% 
wariancji 24 pozycji. )adunki czynnikowe poszczegól-
nych pozycji przedstawia Tabela 1. Struktura czynnikowa 

skal pokaza a, %e wszystkie pozycje s$ silniej wysycone 
czynnikiem „w asnym”, ni% dwoma pozosta ymi czynni-
kami. W sk ad ka%dego czynnika wesz y pozycje o  adun-
kach czynnikowych powy%ej 0,3.

Rzetelno"# i interkorelacje skal

O rzetelno'ci skonstruowanych skal 'wiadcz$ wysokie 
wspó czynniki mocy dyskryminacyjnej poszczególnych 
pozycji narz&dzia oraz jego dobra struktura czynnikowa. 
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Warto'ci te wi$%$ si& z wysokimi wska"nikami zgodno'ci 
wewn&trznej poszczególnych pozycji oraz z do'( niskimi 
interkorelacjami ogólnych wyników skal (miary te po-
kazuje Tabela 2). Wyniki te dowodz$, %e przedstawione 
skale mierz$ odr&bne zmienne.

Trafno"# skal

Trafno'( skal Natura, Kultura, Interakcja Natura-
Kultura sprawdzono, badaj$c ich zwi$zek z inn$ miar$ 
przekona! na temat natury ludzkiej. Miar$ t$ by y prze-
konania o sta o'ci-zmienno'ci podstawowych dyspozy-
cji cz owieka (Dweck, 1991). Omówiony na pocz$tku 
artyku u sposób rozumienia trzech koncepcji "róde  na-
tury ludzkiej pozwala  oczekiwa(, %e najsilniej zwi$za-
na z przekonaniami o plastyczno'ci natury cz owieka 
b&dzie koncepcja zak adaj$ca dominuj$c$ rol& wp ywu 
czynników 'rodowiskowych na nasz rozwój. Natomiast 
koncepcje zak adaj$ce dominacj& czynników biologicz-
nych w rozwoju cz owieka powinny by( silniej zwi$zane 

z przekonaniami o stabilno'ci natury ludzkiej (nasz geno-
typ od momentu pocz&cia a% do 'mierci jest zawsze taki 
sam). Jak wykazuj$ wyniki z Tabeli 3, przekonania o pla-
styczno'ci natury cz owieka koreluj$ pozytywnie z wiar$ 
w dominacj& czynników 'rodowiskowych oraz negatyw-
nie z wiar$ w dominacj& czynników naturalnych. A wi&c 
osoby przekonane o wrodzonym charakterze natury ludz-
kiej s$ równocze'nie przekonane, %e podstawowe dys-
pozycje cz owieka nie ulegaj$ zmianie. Natomiast osoby 
silnie wierz$ce w dominacj& czynników 'rodowiskowych 
w rozwoju cz owieka wierz$ równie silnie w nieograni-
czon$ plastyczno'( ludzkiej natury. 

Potoczne przekonania o "ród ach natury cz owieka 

a alokacja wysi ku pedagogicznego

W pierwszej cz&'ci badania uda o si& stworzy( narz&-
dzie (o zadowalaj$cym poziomie rzetelno'ci i trafno-
'ci) mierz$ce przekonania o "ród ach natury cz owieka. 
Kolejnym etapem prowadzonych bada! by o okre'lenie, 

Tabela 2. 

Interkorelacje, rzetelno'( i miary normatywne (M – 'rednia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe) Skal: Natura, 
Kultura, Interakcja Natury z Kultur$ obliczone na wynikach z trzech badanych prób 

Rodzaj skali Natura Kultura Interakcja N-K $-Cronbacha M SD

Próba 1 

Natura – 0,23** 0,19** 0,79 3,97 0,89

Kultura – 0,17** 0,69 4,57 0,80

Interakcja N-K – 0,72 5,39 0,69

Próba 2 

Natura – 0,20** 0,08 0,78 3,64 0,83

Kultura – 0,01 0,63 4,26 0,75

Interakcja N-K – 0,65 5,55 0,61

Próba 3 

Natura – 0,33** 0,18 0,86 3,83 1,04

Kultura – 0,16 0,70 4,43 0,83

Interakcja N-K – 0,67 5,42 0,68

** p < 0,01.

Tabela 3. 

Korelacje skal Natura, Kultura, Interakcja Natura-Kultura z przekonaniami na temat poziomu plastyczno'ci cech

Skala korelacje liniowe korelacje cz$stkowe

Natura –0,22** –0,30**

Kultura –0,24** –0,31**

Interakcja N-K –0,01–– –0,08––

** p < 0,01.
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na ile i w jaki sposób przekonania te wp ywaj$ na zacho-
wania ludzi. 

Problem koncepcji natury ludzkiej by  zawsze silnie 
powi$zany z pedagogik$. Przyj&cie okre'lonej koncep-
cji cz owieka determinowa o cele realizowane w proce-
sie jego kszta cenia. Spór tocz$cy si& na przestrzeni ty-
si$cleci o istot& natury ludzkiej dyktowa  cele edukacji, 
metody kszta cenia oraz deÞniowa  grup& uczniów, na 
któr$ skierowany by  najwi&kszy wysi ek pedagogów. 
Okre'la , jakiego rodzaju programy by y realizowane: 
programy wyrównywania szans czy programy kszta ce-
nia najzdolniejszych² (por. Mietzel, 2003; Kwieci!ski 
i -liwerski, 2006). 

Badania nad problemem alokacji wysi ku pedago-
gicznego (Skar%y!ska, 1975, 1977) pokaza y, %e wst&p-
na informacja o zdolno'ciach i poziomie motywacji 
ucznia wp ywa na zachowanie nauczyciela wobec niego. 
Nauczyciele inaczej traktuj$ uczniów, których postrzegaj$ 
jako zdolnych i zmotywowanych (m.in. cz&'ciej udziela-
j$ im dodatkowych informacji w trakcie procesu uczenia, 
przekazuj$ ocen& wraz z komentarzem), ni% uczniów, któ-
rych postrzegaj$ jako niezdolnych, o ma ej motywacji do 
nauki (uczniowie ci otrzymuj$ mniej dodatkowych infor-
macji podczas procesu uczenia oraz cz&'ciej s$ strofowa-
ni). Skar%y!ska (1981) stwierdza, %e istnieje powszechne 
przekonanie, i% warto wk ada( du%o wysi ku w kszta -
cenie ucznia zdolnego, gdy% tylko ten ucze! twórczo 
wykorzysta zdobyt$ wiedz& i umiej&tno'ci (ucze! s aby 
co najwy%ej przyswoi sobie pewien zakres wiedzy przy 
du%ym wysi ku w asnym i nauczyciela). Zak ada ona, %e 
nauczyciele nie'wiadomie dokonuj$ wyboru, z którym 
uczniem chc$ pracowa( (ze zdolnym czy z niezdolnym), 
nie wskazuje jednak, czym kieruj$ si&, podejmuj$c takie 
decyzje. By( mo%e wysuwane przez ni$ przypuszczenia 
s$ echem tocz$cej si& w latach sze'(dziesi$tych i siedem-
dziesi$tych XX wieku intensywnej dyskusji nad zagad-
nieniem co determinuje inteligencj&: czy jest ona wy $cz-
nie odziedziczona, czy te% mo%na j$ kszta towa( w proce-
sie edukacji (por. Firkowska-Mankiewicz, 1993; Ridley, 
2001). Skrajni zwolennicy determinizmu genetycznego 
(Young 1958, za: Kwieci!ski i -liwerski, 2006) uwa%ali 
za oczywiste, %e nie mo%na zwi&kszy( w procesie socja-
lizacji liczebno'ci osób z ilorazem inteligencji powy%ej 
130. Zak adali oni, i% post&p cywilizacji zale%y wy $cznie 
od aktywno'ci tych nielicznych wybranych przez „gene-
tyczne przeznaczenie”. Wychodz$c z tego za o%enia, pro-
ces edukacji mia  polega( na „wy apywaniu” najzdolniej-
szych i skupieniu si& na ich kszta ceniu. 

Teorie te oraz prowadzone w ich obszarze badania sta-
nowi y inspiracj& do przeprowadzenia bada! w'ród pe-
dagogów, których celem by o znalezienie odpowiedzi na 

pytanie, czy istnieje zale%no'( mi&dzy potocznymi prze-
konaniami o "ród ach natury cz owieka a kierunkiem alo-
kacji wysi ku pedagogicznego.

Na podstawie wyników uzyskanych w pierwszym ba-
daniu – korelacje skal N, K, N-K z przekonaniami o pla-
styczno'ci dyspozycji cz owieka – oczekiwano, %e osoby 
wierz$ce w dominacj& czynników 'rodowiskowych b&d$ 
przekonane, i% dzi&ki ich zaanga%owaniu w prac& wycho-
wawcz$ (rodzicielsk$, pedagogiczn$) mo%na wykszta ci( 
u dziecka (ucznia) dowoln$ po%$dan$ cech& i umiej&tno'(. 
Natomiast osoby przekonane o dominacji czynników bio-
logicznych nad 'rodowiskowymi, powinny zdecydowanie 
s abiej wierzy( w skuteczno'( metod wychowawczych, 
gdy% wrodzone cechy dziecka (ucznia) zasadniczo nie pod-
legaj$ zmianie. Chc$c sprawdzi( s uszno'( powy%szych 
za o%e!, przeprowadzono badania w grupie pedagogów. 
Badania te mia y ujawni(, czy posiadane przez nauczy-
cieli przekonania na temat "róde  natury ludzkiej wi$%$ 
si& z alokacj$ ich wysi ku pedagogicznego. Zak adaj$c, %e 
poziom podstawowych predyspozycji cz owieka (takich 
jak: poziom intelektualny, cechy osobowo'ci, specyÞczne 
uzdolnienia) jest wrodzony i na ogó  nie podlega zmianie, 
przewidywano, %e nauczyciele wierz$cy w dominuj$c$ 
rol& dziedziczenia w rozwoju cz owieka cz&'ciej b&d$ an-
ga%owali si& w prac& z uczniami zdolnymi ni% z ucznia-
mi s abszymi (prac& z t$ drug$ grup$ mogliby uzna( za 
strat& czasu, w my'l powiedzenia „Czego natura nie da a, 
tego i kowal nie ukuje”). Natomiast pedagodzy przekona-
ni o dominuj$cym wp ywie czynników 'rodowiskowych, 
powinni cz&'ciej deklarowa( ch&( pracy z uczniami s ab-
szymi, wierz$c mocno w to, %e dzi&ki ich pomocy ucznio-
wie ci b&d$ w stanie przezwyci&%y( swoje ograniczenia 
i nauczy( si& nowych umiej&tno'ci. Aby sprawdzi( s usz-
no'( tego przewidywania, w badaniu podano nauczycie-
lom informacje o poziomie zdolno'ci ucznia (uczniów) 
i stawiano ich w sytuacji mo%liwo'ci wyboru, z jak$ grup$ 
lub pojedynczym uczniem chcieliby pracowa(. Badanie 
to by o przeprowadzone w'ród pedagogów z Próby 2 
(N = 106) oraz powtórzone w identycznym uk adzie na 
nauczycielach z Próby 3 (N = 71).

Uzyskane wyniki pokaza y, %e pedagodzy s$ silnie na-
stawieni na prac& z uczniem s abszym (Próba 2 – 73,6%; 
Próba 3 – 79,7% badanych) oraz w wi&kszo'ci wierz$, %e 
g ównym "ród em natury cz owieka jest interakcja czyn-
ników genetycznych ze 'rodowiskowymi (Próba 2 i 3 
– 87,4% badanych). Zdecydowanie mniej liczna grupa 
wierzy a w samodzielne oddzia ywanie czynników 'ro-
dowiskowych (Próba 2 i 3 – 10,9%) lub biologicznych 
(Próba 2 i 3 – 1,7%) – wysoki wynik w jednej ze skal 
(N, K, N-K) w porównaniu do dwóch pozosta ych decy-
dowa  o przynale%no'ci osoby badanej do danej grupy. 
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Analiza korelacji potwierdzi a hipotezy o zale%no'ci 
mi&dzy przekonaniami o "ród ach natury ludzkiej a kie-
runkiem alokacji wysi ku nauczycielskiego. Jak poka-
zuj$ dane z Tabeli 4, rzeczywi'cie pedagodzy (zarówno 
z Próby 2, jak i z Próby 3), silnie wierz$cy w czynniki 
dziedziczne jako g ówne "ród o zachowa! cz owieka, 
cz&'ciej deklarowali ch&( pracy z uczniami zdolnymi ni% 
osoby wierz$ce we wp yw kultury b$d" w równoczesny 
wp yw natury i kultury (wysoki wspó czynnik korelacji 
'wiadczy o zaanga%owaniu w prac& z uczniem zdolnym). 

Tak wi&c, w oparciu o uzyskane wyniki mo%na stwier-
dzi(, %e decyzje pedagogów o wi&kszym zaanga%owaniu 
si& w prac& z uczniami zdolnymi wi$%$ si& z ich przeko-
naniami o "ród ach natury ludzkiej. 

Dyskusja

Przedstawione dane dowodz$ trafno'ci i rzetelno'ci 
stworzonych skal. Skale te pozwalaj$ na wzgl&dnie nie-
zale%ny pomiar wiary w czynniki biologiczne, czynniki 
'rodowiskowe lub w interakcj& czynników biologicz-
nych i kulturowych jako g ównych "róde  natury cz o-
wieka. Badania przeprowadzone z zastosowaniem skal 
Natura, Kultura, Interakcja Natura-Kultura na trzech 
ró%nych próbach (zró%nicowanych ze wzgl&du na wiek, 
p e(, status zawodowy oraz kierunek studiów) wykaza-
 y, %e ludzie posiadaj$ ró%ne przekonania na temat "róde  
natury ludzkiej. Zdecydowanie najwi&ksza grupa osób 
badanych mocno wierzy w interakcj& czynników gene-
tycznych ze 'rodowiskowymi (76,7% badanych w Próbie 
1,87,4% badanych w Próbach 2 i 3). Badani zdecydowa-
nie s abiej wierz$ w samodzielne oddzia ywanie zarówno 
czynników 'rodowiskowych (20,4% w Próbie 1 i 10,9% 
w Próbach 2 i 3), jak i genetycznych (3% w Próbie 1 
i 1,7% w Próbach 2 i 3). Otrzymane wyniki s$ podobne 
do tych, jakie uzyskali w swoim badaniu Heyman i Gel-
man (2000). Zbadane przez nich osoby doros e (N = 28, 
'rednia wieku M = 20 lat), wierzy y w równoczesne od-
dzia ywanie genów i kultury (68%), do'( liczna grupa 
wierzy a w determinizm 'rodowiskowy (29%), najmniej 
osób wierzy o w determinizm genetyczny (4%). Raport 
z bada! przeprowadzonych w 1994 roku na próbie ame-

ryka!skiej informowal, %e osoby wierz$ce w si y dzie-
dziczenia stanowi$ 3% badanej populacji, a osoby wie-
rz$ce we wp yw czynników 'rodowiskowych stanowi$ 
13% badanych. Raport ten nie obejmowa  pomiaru wiary 
w równoczesne oddzia ywanie czynników biologicznych 
i 'rodowiskowych jako g ównego "ród a zachowa! cz o-
wieka (International Social Survey Program, 1994).

Badanie z zastosowaniem skali do pomiaru wiary 
w plastyczno'( podstawowych dyspozycji cz owieka wy-
kaza o, %e osoby wierz$ce w dziedziczne "ród a natury 
ludzkiej s$ równie% przekonane o niezmienno'ci w czasie 
podstawowych w a'ciwo'ci osoby. Natomiast zwolenni-
cy dominuj$cego wp ywu kultury w rozwoju cz owieka 
wierz$ w nieograniczon$ plastyczno'( ludzkiej natury. 
Uzyskane wyniki s$ zbie%ne z tymi, jakie uzyska  w swo-
im badaniu Yuill (1997). Pokaza  on, %e dzieci w wieku 
szkolnym (uczniowie szko y podstawowej), postrzegaj$-
ce g ówne cechy osobowo'ci jako wrodzone, oczekiwa y 
równocze'nie, %e cechy te b&d$ stabilne w czasie.

Badania przeprowadzone w'ród pedagogów (na dwóch 
niezale%nych grupach, zró%nicowanych pod wzgl&dem 
sta%u, miejsca pracy oraz nauczanego przedmiotu) wy-
kaza y, %e wiara w dane "ród o natury ludzkiej mo%e 
poci$ga( za sob$ okre'lone konsekwencje behawioral-
ne. Pedagodzy przekonani o dominacji si  genetycznych 
w rozwoju cz owieka, maj$c mo%liwo'( wyboru, wybie-
raj$ prac& z uczniami zdolnymi. Nie uzyskano podobnej 
zale%no'ci w przypadku ucznia s abszego. Osoby wierz$-
ce w determinizm 'rodowiskowy nie deklarowa y (jak 
mo%na by oczekiwa() wi&kszej ch&ci pracy z uczniem 
s abszym. By( mo%e wynika to z faktu, %e nauczyciele ci 
bardziej równomiernie rozk adaj$ swój wysi ek pedago-
giczny, wierz$c w mo%liwo'( twórczego dzia ania i roz-
woju ka%dego z uczniów (s abszego i zdolnego). Badania 
te wykaza y, %e pedagodzy i nauczyciele silnie wierz$ 
w równoczesny udzia  w rozwoju cz owieka czynników 
genetycznych i 'rodowiskowych. Mo%na powiedzie(, %e s$ 
oni zwolennikami teorii realizmu humanistycznego, która 
jest gwarantem wysokiej skuteczno'ci prowadzonej przez 
nich pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przyjmuj$c per-
spektyw& równoczesnego oddzia ywania genów i kultury 

Tabela 4. 

Korelacje skal Natura, Kultura, Interakcja Natura-Kultura z alokacj$ wysi ku pedagogicznego

Skala Próba 2 Próba 3

Natura 0,27** *0,23*

Kultura 0,05** *0,18*

Interakcja N-K 0,10** –0,07*

** p < 0,01; * p < 0,05.
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w rozwoju cz owieka, musz$ oni uwzgl&dni( wrodzone 
predyspozycje i mo%liwo'ci ucznia, a zarazem mocno 
wierzy( w mo%liwo'( ich dalszego rozwoju. Przyj&cie 
takiej perspektywy umo%liwia m$dre i efektywne pokie-
rowanie procesem dydaktycznym i wychowawczym (por. 
Mietzel, 2003). 

Badania (Taylor, 1996; Yuill, 1997; Heyman i Gelman, 
2000) dowodz$, %e ju% czteroletnie dzieci potraÞ$ wska-
za(, co jest "ród em podstawowych cech charakteru (cho-
cia% badacze podaj$ w w$tpliwo'(, na ile jest to dla dzie-
ci zrozumia e). Heyman i Gelman (2000) wykazali, %e 
przekonania o "ród ach natury ludzkiej ulegaj$ zmianie 
w procesie rozwojowym, natomiast badania prowadzo-
ne przez Eccles i Jacobsa (1986) sugeruj$, %e mog$ one 
zmienia( si& pod wp ywem procesu socjalizacji (wp ywu 
rodziców, informacji z mass mediów). Zaprezentowane 
w artykule badania dotyczy y osób doros ych a inspira-
cj$ do ich rozpocz&cia by y publikacje, które pojawi y si& 
w ostatnich latach, dotycz$ce dyskusji o wp ywie czyn-
ników biologicznych i procesu wychowania na rozwój 
cz owieka (Harris, 1998; Pinker, 2005). Dalszych bada! 
wymaga oby dookre'lenie, co le%y u podstaw formu o-
wania potocznych przekona! o "ród ach natury ludzkiej: 
na ile dyskusja prowadzona w mass mediach, a na ile na 
przyk ad pogl$dy wszczepione przez rodziców (w ro-
dzaju: „ona jest przekorna po matce”, „on jest uparty jak 
dziadek”).

Podsumowuj$c, mo%emy stwierdzi(, %e ludzie potra-
Þ$ wskaza( na czynniki biologiczne, kulturowe b$d" ich 
wzajemn$ interakcj& jako g ówne "ród a natury cz owie-
ka. Uznanie jednego ze "róde  ludzkiej natury za dominu-
j$ce mo%e poci$ga( za sob$ konsekwencje behawioralne: 
nauczyciele silnie wierz$cy w dominacj& si  dziedzicze-
nia wol$ pracowa( z uczniami zdolnymi. 

G ównym celem prowadzonych bada! by a prezenta-
cja metody do pomiaru potocznych przekona! o "ród ach 
natury cz owieka. W oparciu o zaprezentowane dane 
mo%na stwierdzi(, %e stworzone Skale (Natura, Kultura, 
Interakcja Natura-Kultura) spe niaj$ podstawowe stan-
dardy psychometryczne: charakteryzuj$ si& dobr$ rzetel-
no'ci$ i zadowalaj$c$ struktur$ czynnikow$. Konieczne 
s$ dalsze prace nad trafno'ci$ teoretyczn$ skal, jednak ju% 
teraz jest to pomocne narz&dzie, które mo%e przyczyni( 
si& do pog &bienia wiedzy na temat przekona! o "ród ach 
natury ludzkiej. Zaprezentowane w artykule badania 
przeprowadzone w'ród nauczycieli pokaza y, %e przeko-
nania te poci$gaj$ za sob$ konsekwencje behawioralne. 
Okre'lenie wp ywu tych przekona! na inne obszary dzia-
 ania cz owieka wymaga dalszych bada!.
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PRZYPISY

1. W 2000 roku uko!czono prace nad Projektem Poznania 
Ludzkiego Genomu. Obecnie prowadzone s$ prace nad takim 
obni%eniem kosztów bada!, aby mo%liwo'( poznania w asnego 
genotypu by a dost&pna dla ka%dego obywatela (por. Church, 
2006). Rok 2007 uznano za prze omowy w genetyce – wielu 
naukowców genetyków og osi o w tym czasie prace zwi$zane 
z poszukiwaniem konkretnych zak óce! w DNA, które s$ przy-
czyn$ chorób typu: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegu-
nowa, choroba wie!cowa, mia%d%yca i in. (por. Silver, 2007). 
Chocia% droga od tych odkry( do mo%liwo'ci „stworzenia” cz o-
wieka o okre'lonych cechach pozostaje nadal tematem z ksi$-
%ek science Þction, to pojawiaj$ce si& w prasie popularnej cz&ste 
publikacje o odkryciu genów „wszystkiego” próbuj$ wpoi( lu-
dziom b &dne przekonanie o determinizmie genetycznym. 

2. W kilka lat po wprowadzeniu w Polsce reformy o'wiaty 
przywracaj$cej poziom gimnazjalny, rozgorza a dyskusja nad 
tworz$cym si& podzia em gimnazjów na z e i dobre. Dobre gim-
nazja s$ to najcz&'ciej gimnazja utworzone przy renomowanych 
liceach, cz&sto dwuj&zyczne, rekrutuj$ce swoich uczniów nie na 
podstawie rejonizacji, lecz na podstawie testów umiej&tno'ci j&-
zykowych, które przez wi&kszo'( psychologów uznawane s$ za 
umiej&tno'ci wrodzone (por. Harris, 1998; Kurcz, 2000; Pinker, 
2005). Utworzone w ten sposób klasy promuj$ nauk& najzdol-
niejszych (Sowa, 2006).
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Questionnaire for diagnosis of beliefs concerning 
the determinants of human nature

Marzena #muda-Trzebiatowska
Institute of Psychology, University of Gda sk

Abstract

Drawing on the previous literature offering three possible approaches to form convictions concerning the 
determinants of human nature, three questionnaires have been developed. The questionnaires were tested 
in a series of studies (N = 447, age range: 19–60 years). Each questionnaire comprised 8 statements and the 
statements were all followed by 7-point answer scales. The reliability of the questionnaires – Cronbach’s 
alfa – varied (from.80 to.63) and so did the correlation of individual scales items with the overall results 
(from.76 to.38). The statistical analysis presented in the article demonstrates that the questionnaires meas-
ure three independent convictions concerning the determinants of human nature, i.e.: the belief in the domi-
nation of natural factors, the belief in the domination of nurture, the belief in the interaction of nature and 
nurture.

Key words: assumptions about human nature, nature, nurture
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Kwestionariusz N-K

Prosz& o wype nienie poni%szego kwestionariusza. Zawiera on twierdzenia, które wyra%aj$ ró%ne przekonania i pogl$-
dy. Prosz& przeczyta( uwa%nie ka%de ze stwierdze! i wskaza(, w jakim stopniu zgadza si& Pani/ Pan z ka%dym z nich, 
zaznaczaj$c odpowiedni$ cyfr&. Prosz& postara( si& okre'li(, jakie jest rzeczywi'cie Pani/Pana zdanie. 

1 – zdecydowanie nie zgadzam si&
2 – nie zgadzam si& 

3 – raczej nie zgadzam si&
4 – nie mam zdania

5 – raczej zgadzam si&
6 – zgadzam si& 

7 – ca kowicie zgadzam si&
 1. Nawet zdolne osoby potrzebuj$ dobrego otoczenia, aby ich talent móg  si& w pe ni rozwin$(.
 2. Dzieci s$ glin$ w r&kach swoich rodziców i wychowawców.
 3. Geny i 'rodowisko zewn&trzne wspólnie wyznaczaj$ zachowanie cz owieka.
 4. Zgadzam si& ze stwierdzeniem: „nie istnieje natura bez wychowania i wychowanie bez natury”.
 5. Wi&kszo'( naszych cech charakteru „wyssali'my z mlekiem matki”.
 6. Z ka%dego ucznia mo%na zrobi( „pi$tkowicza” dzi&ki odpowiedniej pracy rodziców i nauczycieli.
 7. Najwa%niejsze cechy, które decyduj$ o tym, jaki cz owiek jest, s$ dziedziczone.
 8. Wszystkiego mo%na si& w %yciu nauczy(, je'li si& chce.
 9. To, jacy jeste'my, zale%y od tego, jakie cechy psychiczne odziedziczyli'my po naszych przodkach.
 10. Cz owiek rodzi si& jako czysta tablica, któr$ mo%na dowolnie zapisa(.
 11. Natura i kultura wspólnie kszta tuj$ osobowo'( cz owieka.
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 12. Podstawowe cechy charakteru s$ dziedziczone.
 13. Rozwój osobowo'ci jest wynikiem po $czonych si  dziedziczno'ci i 'rodowiska.
 14. To, jak cz owiek post&puje w swoim %yciu, zale%y od tego, jak zosta  wychowany.
 15. Je%eli dzieci z tej samej rodziny s$ podobne to dlatego, %e maj$ te same geny.
 16. Temperament cz owieka w du%ej mierze jest dziedziczony, zmienia si& on jednak pod wp ywem 'rodowiska.
 17. Z ka%dego dziecka mo%na zrobi( geniusza, je'li zapewni mu si& odpowiednie wykszta cenie.
 18. Sk onno'( do agresji lub  agodno'ci jest wrodzona.
 19. Inteligencja w du%ej mierze jest cech$ wrodzon$, ale odpowiednie wychowanie w rodzinie mo%e korzystnie 

wp yn$( na jej rozwój.
 20. Dzieci zaradnych rodziców wyrastaj$ na zaradnych ludzi, poniewa% ucz$ si& tego w domu.
 21. Los cz owieka zapisany jest w jego genach.
 22. Dziedziczno'( wyznacza kontury tego, jaki cz owiek mo%e by(, 'rodowisko decyduje o tym, jaki cz owiek si& 

faktycznie staje.
 23. Charakter dziecka jest kszta towany przez jego rodziców.
 24. Geny odgrywaj$ decyduj$c$ rol& w rozwoju osobowo'ci.
Skala Natura: 5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24
Skala Kultura: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 23
Skala Interakcji Natura-Kultura: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 19, 22


