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Nadzieja podstawowa a wizje !wiata spo ecznego

Edyta Bie ous, Jerzy Trzebi"ski

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Przedmiotem bada" by  zwi#zek mi$dzy si # nadziei podstawowej, czyli si # prze!wiadcze" o stabilnym 

porz#dku !wiata i jego przychylno!ci ludziom, a wybranymi charakterystykami wizji !wiata spo ecz-

nego. Pod uwag$ brano równie% poczucie w asnej skuteczno!ci ze wzgl$du na jego mo%liw# interakcj$ 

z nadziej# podstawow#. Badania przeprowadzono w latach 2010–2012 na osobach doros ych w ró%nych 

miastach w Polsce ( #cznie N = 426). Rezultaty wskazuj#, %e cho& nadzieja podstawowa pozytyw-

nie wi#%e si$ z aprobat# !wiatopogl#du tradycjonalistycznego, to jest te% moderatorem relacji mi$dzy 

poczuciem w asnej skuteczno!ci a akceptacj# !wiatopogl#du modernistycznego: w!ród osób z ni%szym 

poczuciem w asnej skuteczno!ci im silniejsza nadzieja, tym wi$ksza akcepcja tego !wiatopogl#du. Wiara 

w porz#dek !wiata (jeden z komponentów nadziei podstawowej) negatywnie wi#%e si$ z akceptacj# !wia-

topogl#du postmodernistycznego, jego akceptacja koreluje natomiast pozytywnie z poczuciem w asnej 

skuteczno!ci. Im silniejsza wiara w przychylno!& !wiata (drugi komponent nadziei podstawowej), tym 

mniejsze deklarowane poczucie wy%szo!ci i wrogo!& wobec osób nale%#cych do grup uznawanych za 

obce. Okaza o si$ te%, %e si a nadziei podstawowej dodatnio wi#%e si$ z poczuciem bytowo!ci !wiata 

(!wiat jako obiekt realnie istniej#cy, posiadaj#cy swoist# struktur$ i histori$), z wiar# w sprawiedliwy 

!wiat – dla wszystkich ludzi i dla w asnej osoby, a tak%e z zaufaniem do ludzi, natomiast ujemnie wi#%e 

si$ z poczuciem konßiktowo!ci spo ecznych relacji. Podsumowuj#c, wyniki sugeruj#, %e si a nadziei pod-

stawowej stanowi wa%ny czynnik formowania si$ i akceptowania wizji spo ecznego !wiata. Potwierdzaj#, 

%e nadzieja podstawowa jest czynnikiem !wiatopogl#dowym niezale%nym od cech wizji w asnej osoby, 

cho& mo%e wchodzi& z nimi w interakcje, pokazuj# te% mo%liwo!& istnienia w okre!lonych warunkach 

odr$bnych funkcji regulacyjnych dwóch sk adników nadziei podstawowej.

S owa kluczowe: nadzieja podstawowa, "wiatopogl#d, poczucie w asnej skuteczno"ci, postawy spo eczno-

-polityczne, zaufanie do innych, poczucie sprawiedliwo"ci

NADZIEJA PODSTAWOWA 
A WIZJE  WIATA SPO!ECZNEGO

Nadzieja podstawowa sk ada si$ z dwóch prze!wiad-

cze" o wspólnej genezie: (1) w !wiecie istnieje uniwer-

salny porz#dek i zawarty jest w nim ogólny sens, (2) ten 

porz#dek i sens s# zasadniczo cz owiekowi przychyl-

ne (Trzebi"ski, Zi$ba, 2003). Wed ug Eriksona (2000), 

nadzieja podstawowa kszta tuje si$ w wyniku wczes-

nych do!wiadcze" dziecka w rodzinie. Warunkiem silnej 

nadziei jest do!wiadczanie powtarzalno!ci i przewidy-

walno!ci zdarze", a tak%e zaspokajania w asnych po-

trzeb przez otoczenie. Istnieje podobie"stwo mi$dzy te-

ori# Eriksona i teori# przywi#zania (attachment theory; 

Ainsworth, Bowlby, 1965; Ainsworth, Blehar, Waters, 

Wall, 1978), w !wietle której podstaw# bezpiecznego 

przywi#zania do rodzica s# dwa stabilne sk adniki po-

stawy opiekuna wobec dziecka: troska (care) i empaty-

zuj#ca kontrola. W !wietle obu teorii wczesne wi$zi ro-

dzinne kszta tuj# u dziecka „pierwotny model !wiata”, 

w ramach którego s# interpretowane kolejne do!wiad-

czenia spo eczne. Zdaniem Eriksona, nadzieja pod-

stawowa u wi$kszo!ci ludzi jest wystarczaj#co silna, 

by gwarantowa& dalszy rozwój osobowo!ci. Okazuje 

si$ jednak, %e ludzie ró%ni# si$ si # nadziei podstawo-

wej, a tak%e %e nadzieja mo%e zmienia& sw# si $ w cza-

sie %ycia jednostki w wyniku wa%nych do!wiadcze" 
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spo ecznych. Si $ prze!wiadcze" o stabilnym porz#d-

ku i przychylno!ci !wiata zmniejsza odrzucenie przez 

w asn# grup$, wykluczenie spo eczne kategorii ludzi, do 

której si$ nale%y, rozpad silnego emocjonalnie i d ugo-

trwa ego zwi#zku (Franklin, Janoff-Bulman, Roberts, 

1990; Janoff-Bulman, 1992), spo eczna anomia (Akers, 

Sellers, 2004; Durkheim, 1897/1952), rozpad struktu-

ry spo ecznej i gwa towny wzrost !miertelno!ci w po-

pulacji (Griskevicius, Tybur, Delton, Robertson, 2011; 

Worthman, Kuzara, 2005). Czynnikami zwi$kszaj#cy-

mi si $ tych prze!wiadcze" s# z kolei wzrost solidarno!ci 

we wspólnocie, wzrost kapita u spo ecznego jednostki, 

znalezienie si$ w powi#zanej osobistymi wi$zami grupie 

wspieraj#cej (Abrams, Hogg, Marques, 2005).

Wyniki wielu bada" wskazuj#, %e si a nadziei podsta-

wowej warunkuje reagowanie na rozpad  adu, w którym 

toczy o si$ dotychczas %ycie jednostki: na wa%n# i nieod-

wracaln# strat$ oraz na pojawienie si$ nowego wyzwania. 

Prze!wiadczenie o porz#dku i przychylno!ci w obu przy-

padkach sprzyja poszukiwaniu nowego  adu, nadaniu 

sensu i znaczenia (warto!ci) stracie lub traumatycznemu 

epizodowi, u atwia reinterpretacj$ sytuacji zagro%enia 

jako sytuacji problemowej do rozwi#zania (Trzebi"ski, 

Zi$ba, 2003, 2013; Zdankiewicz-)ciga a, 2009; Zi$ba, 

Czarnecka-van Luijken, Wawrzyniak, 2010). Nadzieja 

podstawowa pozytywnie wi#%e si$ z otwarto!ci# na do-

!wiadczenie (Szyszko, 2007; Trzebi"ski, Zi$ba, 2004), 

sprzyja wybaczaniu doznanych krzywd i do!wiadczaniu 

wdzi$czno!ci za otrzymane dobro i pomoc (Gruszecka, 

Trzebi"ski, 2006, 2012). Silniejsza nadzieja podstawowa 

sprzyja odczuwaniu porz#dku rzeczywisto!ci jako przy-

chylnego cz owiekowi, ale te% naturalnie dobrego i atrak-

cyjnego. Stwierdzono pozytywny zwi#zek nadziei pod-

stawowej z liczb# obiektów i stanów odczuwanych jako 

atrakcyjne i po%#dane, w tym wyobra%anych Ja mo!li-

wych, których nazwy lub opisy by y tworzone przez ba-

danego albo wybierane z podanej listy (Nowi"ska, 2013). 

U osób z silniejsz# nadziej# stwierdzono te% przewag$ 

motywacyjnej orientacji promocyjnej (d#%enie do) nad 

prewencyjn# (unikanie) (Buda, 2013; Higgins, 1998). 

Nadzieja podstawowa odnosi si$ do cech rzeczywisto!ci 

otaczaj#cej jednostk$ i wydaje si$ autonomicznym czyn-

nikiem reguluj#cym ludzkie zachowanie, odmiennym 

od prze!wiadcze" odnosz#cych si$ do w asnej osoby, 

takich jak poczucie w asnego sprawstwa (self-efficacy; 

Bandura, 1977), wiara we w asny sukces (hope; Snyder, 

2002) oraz ró%ne wymiary samooceny i optymizmu.

Mo%na przypuszcza&, %e prze!wiadczenia tworz#ce 

nadziej$ podstawow# stanowi# zr$by wizji !wiata spo-

 ecznego – zarówno na poziomie jednostkowych postaw, 

jak i grupowych ideologii. Celem naszych bada" by a 

obserwacja zwi#zków si y nadziei podstawowej z tre!-

ciami tych wizji, przy uwzgl$dnieniu mo%liwych inter-

akcji nadziei podstawowej, czyli prze!wiadcze" o struk-

turze !wiata, z przekonaniem o w asnej skuteczno!ci.

W artykule prezentujemy wyniki czterech bada". 

Pierwsze dotyczy o mocy predyktywnej nadziei podsta-

wowej i obu jej komponentów w relacji z postawami wo-

bec tradycji i nowoczesno!ci, a tak%e z korelatami tych 

postaw: stereotypowo!ci# pogl#dów na spo eczne role 

p ci, typow# dla skrajnego tradycjonalizmu akceptacj# 

nierówno!ciowych struktur spo ecznych oraz poczuciem 

wy%szo!ci i wrogo!ci# wobec grup obcych. Analiza roli 

dwóch komponentów nadziei w tych zwi#zkach s u%y-

 a wykryciu ewentualnych ró%nic regulacyjnych mi$-

dzy nimi. W pierwszym badaniu, oprócz nadziei pod-

stawowej, uwzgl$dniono rol$ poczucia w asnej spraw-

czo!ci oraz interakcji obu zmiennych jako czynników 

kszta tuj#cych !wiatopogl#d jednostki. Potoczna intuicja 

nakazywa aby oczekiwa& pozytywnego zwi#zku mi$-

dzy nadziej# podstawow# a tradycjonalizmem !wiato-

pogl#dowym, skoro silna nadzieja oznacza przekonanie 

o istnieniu stabilnego i uniwersalnego porz#dku !wiata. 

Zwi#zek ten mo%e by& jednak bardziej z o%ony. Ze wzgl$-

du na sw# genez$, nadzieja podstawowa nie jest po pro-

stu zestawem przekona", które odnosz# si$ bezpo!rednio 

do porz#dku panuj#cego w sferze obyczajów, sprawied-

liwo!ci lub moralnych regu  wspó %ycia. Jest natomiast 

syndromem powi#zanych prze!wiadcze" i oczekiwa" 

na temat cech !wiata, opartym na do!wiadczeniach spo-

 ecznych, w tym wczesnych i ulegaj#cych zmianom tyl-

ko pod wp ywem nowych, wa%nych do!wiadcze" spo-

 ecznych. W ramach teorii Epsteina (2003) model ten 

by by wi$c przyk adem tzw. wiedzy do!wiadczeniowej, 

ró%ni#cej si$ od wiedzy racjonalnej, opartej na przeka-

zach spo ecznych, w du%ym stopniu zwerbalizowanej 

i podatnej na perswazj$. Zwi#zek mi$dzy prze!wiadcze-

niami o uniwersalnym porz#dku i przychylno!ci !wia-

ta a aktualn# lub odchodz#c# w przesz o!& sfer# obycza-

jow# i moraln# otaczaj#cej jednostk$ rzeczywisto!ci nie 

musi by& silny i jednokierunkowy. W!ród osób z silny-

mi prze!wiadczeniami o porz#dku i przychylno!ci !wia-

ta mo%na bowiem spotka&, w danej sytuacji historycz-

nej, nowatorów lub wr$cz rewolucjonistów popieraj#cych 

i tworz#cych nowy  ad, gdy% stary nie pasuje do ich wizji 

porz#dku naturalnego. Mo%na przy tym spotka& w!ród 

nich tradycjonalistów, uwa%aj#cych stary lub obowi#-

zuj#cy  ad za uciele!nienie tego naturalnego porz#dku. 

Tym, co  #czy oby obie postawy, jest odniesienie swoich 

ocen i dzia a" do wizji porz#dku naturalnego, do którego 

nale%y b#d* powróci&, reformuj#c istniej#cy  ad (który 

jest niesprawiedliwy, nieobyczajny, sztucznie narzucony 
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etc.), b#d* go broni& w istniej#cym w danym momencie 

uciele!nieniu. Wspóln# podstaw# obu odmiennych po-

staw by aby wi$c silna nadzieja podstawowa.

W kolejnych trzech badaniach weryfikacji podda-

no hipotezy o pozytywnym zwi#zku nadziei podsta-

wowej z zaufaniem do innych ludzi i wspólnoty spo-

 ecznej oraz poczuciem sprawiedliwo!ci mi$dzy tym, 

co dajemy i otrzymujemy (Lerner, 1980), a tak%e o ne-

gatywnym zwi#zku nadziei podstawowej z poczuciem 

chronicznej konfliktowo!ci spo ecznych relacji, to zna-

czy prze!wiadczeniem, %e spo ecze"stwem rz#dzi regu-

 a ci#g ej walki: gdy jeden wygrywa, drugi przegrywa 

(Ró%ycka, Wojciszke, 2010). W przeciwie"stwie do po-

staw !wiatopogl#dowych, w przypadku zgeneralizowa-

nego zaufania, poczucia sprawiedliwo!ci i poczucia usta-

wicznej konfliktowo!ci spo ecznej oczekiwania na temat 

ich zwi#zków z nadziej# podstawow# by y jednoznacz-

ne. Mo%na wr$cz s#dzi&, %e gwa towny spadek zaufania 

do ludzi i wspólnoty oraz wzrost poczucia zagro%enia 

z ich strony pod wp ywem negatywnych do!wiadcze", 

na przyk ad rozpadu d ugotrwa ego zwi#zku, s# sygna-

 em zburzenia modelu !wiata stanowi#cego baz$ silnej 

nadziei podstawowej (Janoff-Bulman, 1992).

W badaniach weryfikowano równie% hipotez$ o pozy-

tywnym zwi#zku nadziei podstawowej z poczuciem by-

towo"ci (entitativity) !wiata, czyli odbieraniem go jako 

swoisty obiekt maj#cy w asn#, wyodr$bnion# struktur$ 

i trajektori$ rozwoju. Jest to poczucie podobne do poczu-

cia bytowo!ci innych systemów spo ecznych, takich jak 

naród czy klasa spo eczna (Hamilton, Sherman, 1996). 

Poczucie bytowo!ci !wiata wi#%e si$ pozytywnie mi$dzy 

innymi z zainteresowaniem oraz trosk# o przyrod$ i za-

gadnienia ekologiczne (Moroz, 2012), wydaje si$ ono za-

tem interesuj#cym osobowo!ciowym czynnikiem wp y-

waj#cym na obecne wspó cze!nie preferencje !wiatopo-

gl#dowe i polityczne. Oczekiwano, %e prze!wiadczenie 

o porz#dku !wiata powinno wi#za& si$ z poczuciem jego 

bytowo!ci, gdy% spójna, stabilna organizacja jest podsta-

wowym atrybutem obiektów odczuwanych subiektyw-

nie jako byty (Campbell, 1958). Badano ponadto zwi#zek 

nadziei podstawowej z odczuciem legitymizacji istnie-

j#cego porz#dku spo eczno-politycznego, co stanowi o 

uzupe nienie zagadnie" b$d#cych przedmiotem pierw-

szego badania. Szukano odpowiedzi na pytanie, na ile 

prze!wiadczenie o uniwersalnym porz#dku !wiata rzu-

tuje na stosunek jednostki do naturalno!ci (legitymiza-

cji) panuj#cego w danym czasie porz#dku politycznego 

w jej kraju.

NADZIEJA PODSTAWOWA 
A POSTAWY  WIATOPOGL"DOWE

Pierwsze badanie dotyczy o postaw wobec tradycji 

i no  woczesno!ci w sferze obyczajowo!ci i podstawo-

wych ról spo ecznych oraz postaw wobec nierówno!ci 

mi$ dzy grupowych i mi$dzy p ciami. Interesowa o nas, 

jak !wiatopogl#d jednostki zale%y od wspó grania dwóch 

czynników osobowo!ciowych: si y prze!wiadcze" o na-

turalnym porz#dku i przychylno!ci !wiata oraz poczucia 

w asnej sprawczo!ci.

METODA

Osoby badane

W badaniu wzi$ o udzia  132 studentów jednej z wy%-

szych szkó  zawodowych na )l#sku: 76 kobiet w wieku 

od 19 do 49 lat (M = 27; SD = 7,47) i 52 m$%czyzn w wie-

ku od 20 do 41 lat (M = 25; SD = 5,36); cztery osoby nie 

poda y p ci.

Procedura

Badanie odbywa o si$ w kilkunastoosobowych gru-

pach studenckich na pocz#tku zaj$& dydaktycznych. 

Osoba prowadz#ca informowa a na wst$pie, %e celem ba-

dania jest „poznanie opinii wspó czesnych Polaków na te-

maty spo eczne i !wiatopogl#dowe”. Zapewni a o anoni-

mowo!ci i prawie do wycofania si$ z niego w dowolnym 

momencie bez podawania przyczyn. Uzyskiwa a pisem-

ne zgody na udzia  w badaniu. Kolejno!& kwestionariu-

szy w zestawach rozdawanych badanym by a rotowana.

Materia#y
Kwestionariusz BHI-R (Trzebi"ski, Zi$ba, 2004) s u-

%y do pomiaru si y nadziei podstawowej, czyli prze!wiad-

czenia o uporz#dkowaniu !wiata i jego przychylno!ci lu-

dziom. Oprócz wska*nika ogólnego (suma punktów w 16 

pozycjach diagnostycznych; 5-stopniowa skala odpowie-

dzi) uwzgl$dniono podskale przychylno!ci (przyk adowa 

pozycja: „Ludzie s# z natury dobrzy”) i porz#dku (np. 

„To, co si$ dzieje w !wiecie, jest w gruncie rzeczy wyt u-

maczalne”). Wspó czynniki rzetelno!ci $ Cronbacha wy-

nios y w badaniu: 0,82 dla skali pe nej, 0,65 dla podskali 

przychylno!ci i 0,77 dla podskali porz#dku.

Skala Generalized Self-Efficacy (Schwarzer, 1993; 

adaptacja: Juczy"ski, 2009) nawi#zuje do sformu owa-

nego przez Bandur$ (1977) poj$cia w asnej skuteczno!ci. 

Wy%szy wynik (wy%sze oceny prawdziwo!ci 10 stwier-

dze" dokonywane na czterostopniowej skali) oznacza 

wi$ksze poczucie skuteczno!ci w radzeniu sobie z prob-

lemami. Rzetelno!& skali wynios a $ Cronbacha = 0,88.
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Kwestionariusz „Jak widzisz  wiat i siebie?” (Boro-

wiak, 2003) bada si $ akceptacji przekona" sk adaj#cych 

si$ na !wiatopogl#d tradycjonalistyczny (wiara w jed-

n#, niepodwa%aln# prawd$ i odwieczny porz#dek, dany 

ludziom przez si $ wy%sz#, rz#dz#c# !wiatem), moder-

nistyczny (najwa%niejsze s# regu y zdrowego rozs#d-

ku, logiki i nauki) i postmodernistyczny (obiektywna 

prawda nie istnieje, a rzeczywisto!& nie podlega trwa-

 ej kategoryzacji). Zawiera trzy skale (ka%da po 12 po-

zycji z 7-stopniow# skal# odpowiedzi): tradycjonali-

zmu (np. „Wiara nadaje %yciu sens”), modernizmu (np. 

„Nale%y akceptowa& te pogl#dy, które s# racjonalnie uza-

sadnione”), postmodernizmu (np. „Prawda nie istnieje – 

s# tylko opinie poszczególnych ludzi”). Im wy%szy wy-

nik w danej skali, tym silniejsza aprobata tez okre!lo-

nego !wiatopogl#du. Wspó czynniki rzetelno!ci skal 

wynios y: dla tradycjonalizmu $ Cronbacha = 0,87, dla 

modernizmu $ Cronbacha = 0,86, dla postmodernizmu 

$ Cronbacha = 0,78.

Skala orientacji na dominacj! spo"eczn# Sidaniusa 

i Pratto (1999; adaptacja: Klebaniuk, 2007) mierzy sto-

pie" akceptacji nierówno!ci mi$dzy grupami. Wysoki 

wynik ogólny (suma punktów w 16 pozycjach, z któ-

rych cz$!& jest rekodowana; 7-stopniowa skala odpowie-

dzi) !wiadczy o poparciu dla nierówno!ciowych, hie-

rarchicznych struktur, w których jedne grupy dominu-

j#, a inne s# podporz#dkowane. Uwzgl$dniono te% dwie 

podskale mierz#ce si $ postaw egalitarnych wobec rów-

no!ci grup (np. „By oby dobrze, gdyby grupy by y rów-

ne”) oraz poczucie wy%szo!ci i wrogo!& wobec obcych 

(np. „Niektóre grupy ludzi s# po prostu mniej warto!cio-

we od innych”). Wspó czynniki rzetelno!ci $ Cronbacha 

wynios y: 0,84 dla skali pe nej, 0,90 dla podskali anty-

egalitaryzmu i 0,79 dla podskali poczucia wy%szo!ci 

i wrogo!ci wobec obcych.

Skala do pomiaru egalitaryzmu ról p"ciowych Ro -

szak (2010) s u%y do badania si y przekona" egalitarnych 

versus tradycyjnych na temat ról przypisanych ka%dej 

z p ci. Narz$dzie zawiera dwie podskale: egalitaryzmu 

(np. „Jest to w porz#dku, gdy m$%czyzna rezygnuje z ka-

riery zawodowej, by sp$dza& czas z rodzin#”) i tradycjo-

nalizmu (np. „Dbanie o czysto!& i porz#dek w domu jest 

typowo kobiecym zaj$ciem”). Im wy%szy wynik ogól-

ny (suma punktów w 18 pozycjach; 7-stopniowa skala 

odpowiedzi, przy rekodowaniu skali tradycjonalizmu), 

tym silniejsze przekonanie, %e kobiety i m$%czy*ni s# 

równi, a dominacj$ powinno si$ eliminowa&. Warto!ci 

$ Cronbacha wynios y: 0,82 dla ca ej skali, 0,82 dla pod-

skali tradycjonalizmu i 0,77 dla pod skali egalitaryzmu.

W metryczce pytano o dane demograficzne: p e&, 

wiek, miejsce zamieszkania (wielko!& miejscowo!ci) 

i o kierunek studiów.

WYNIKI

Nadzieja podstawowa i poczucie w#asnej 

skuteczno$ci a stopie% aprobaty $wiatopogl&du 

tradycjonalistycznego, modernistycznego 

i postmodernistycznego

Wspó czynniki korelacji r-Pearsona mi$dzy si # nadziei 

podstawowej, poczuciem w asnej skuteczno!ci i stopniem 

aprobaty trzech typów !wiatopogl#du, prezentuje tabela 1.

Wyniki wskazuj# na pozytywny zwi#zek nadziei pod-

stawowej z akceptacj# !wiatopogl#du tradycjonalistycz-

nego. Stwierdzono te% negatywny, cho& do!& s aby zwi#-

zek nadziei podstawowej ze !wiatopogl#dem postmo-

dernistycznym, natomiast z tym !wiatopogl#dem wi#%e 

si$ pozytywnie, te% niezbyt silnie, poczucie w asnej sku-

teczno!ci.

Uwag$ zwraca nieoczekiwana pozytywna korelacja 

mi$dzy akceptacj# !wiatopogl#du modernistycznego 

i postmodernistycznego w badanym !rodowisku.

Tabela 1

Korelacje nadziei podstawowej, poczucia w asnej skuteczno"ci, stopnia aprobaty "wiatopogl#du tradycjonalistycznego, 

modernistycznego i postmodernistycznego

1 2 3 4 5 M SD

1. Nadzieja podstawowa – 56,66 –8,83

2. Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,095*** – 30,54 –4,61

3. "wiatopogl#d tradycjonalistyczny –0,402*** –0,008** – 45,68 11,68

4. "wiatopogl#d modernistyczny –0,005*** –0,150** –0,242**– – 52,68 10,34

5. "wiatopogl#d postmodernistyczny –0,296*** –0,259** –0,226**– 0,374*** – 45,28 10,16

** p < 0,01; *** p < 0,001.
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Sprawdzono wspó dzia anie nadziei podstawowej i po-

czucia w asnej skuteczno!ci we wp ywie na stopie" ak-

ceptacji trzech typów !wiatopogl#du. Wykonano w tym 

celu seri$ hierarchicznych analiz regresji, w pierwszym 

bloku wprowadzaj#c do modeli wymienione predyktory, 

a w drugim bloku sk adnik interakcyjny. Predyktorem 

istotnym dla stopnia akceptacji tradycjonalizmu okaza-

 a si$ nadzieja podstawowa (tabela 2).

Na podstawie wspó czynników regresji mo%na stwier-

dzi&, %e nadzieja podstawowa jest pozytywnie powi#-

zana ze stopniem aprobaty !wiatopogl#du tradycjonali-

stycznego: im silniejsza nadzieja, tym wi$ksza aproba-

ta !wiatopogl#du. Dalsza analiza regresji wykaza a, %e 

zwi#zek ten wyst$puje w przypadku obu podskal BHI-R 

(tabela 3). Wspó czynniki r-Pearsona przyj$ y warto!& 

0,36 (p < 0,001).

W przypadku !wiatopogl#du modernistycznego anali-

za regresji sugeruje efekt interakcji nadziei podstawowej 

i poczucia w asnej skuteczno!ci (model na poziomie ten-

dencji statystycznej; tabela 4).

Nadzieja podstawowa mo%e by& istotnym moderato-

rem relacji mi$dzy poczuciem w asnej skuteczno!ci a ak-

ceptacj# modernizmu (rysunek 1). Moderacj$ mo%na za-

uwa%y& w!ród osób z niskim poczuciem w asnej sku-

teczno!ci, % = 0,29; p < 0,05. U tych osób im silniejsza 

jest nadzieja podstawowa, tym wi$ksza akcepcja !wiato-

pogl#du modernistycznego.

Podobnej moderuj#cej roli nadziei nie obserwuje si$ 

u osób z przeci$tnym (% = 0,12; ni) oraz wysokim poczu-

ciem w asnej skuteczno!ci (% = –0,04; ni).

W przypadku aprobaty !wiatopogl#du postmoderni-

stycznego zarówno nadzieja podstawowa, jak i poczucie 

w asnej skuteczno!ci okaza y si$ istotnymi, niezale%ny-

mi predyktorami (tabela 5).

Wyniki wskazuj#, %e im s absza nadzieja podstawowa 

i im wi$ksze poczucie w asnej skuteczno!ci, tym wi$k-

sza akceptacja !wiatopogl#du postmodernistycznego.

Wspó czynniki korelacji stopnia postmodernizmu 

z obiema skalami BHI-R wynios y: dla poczucia przy-

chylno!ci !wiata r = –0,22; p < 0,05; dla poczucia 

Tabela 2

Nadzieja podstawowa i poczucie w asnej skuteczno"ci jako predyktory stopnia aprobaty "wiatopogl#du tradycjonalistycz-

nego

 p F Skorygowane R2

Nadzieja podstawowa –0,41 < 0,001
F(2, 124) = 12,38;

p < 0,001
0,15

Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,05 > 0,05–

Tabela 3

Wiara w przychylno"& "wiata, wiara w porz#dek "wiata (podskale BHI-R) i poczucie w asnej skuteczno"ci jako predyktory 

stopnia aprobaty "wiatopogl#du tradycjonalistycznego

 p F Skorygowane R2

Wiara w przychylno!$ !wiata –0,23 < 0,05

F(3, 123) = 8,32;

p < 0,001
0,15Wiara w porz#dek !wiata –0,23 < 0,05

Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,05 > 0,05

Tabela 4

Nadzieja podstawowa, poczucie w asnej skuteczno"ci i ich interakcja jako predyktory stopnia aprobaty "wiatopogl#du 

modernistycznego

 p F Skorygowane R2

Nadzieja podstawowa –0,01 > 0,05

F(3, 123) = 2,29;

p = 0,082
0,03Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,13 > 0,05

Nadzieja podstawowa x poczucie w asnej skuteczno!ci –0,18 < 0,05
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porz#dku !wiata r = –0,30; p < 0,001. Model regresji 

pokazuje natomiast, %e istnieje ciekawe zró%nicowanie 

mi$dzy sk adnikami nadziei podstawowej we wp ywie 

na stopie" aprobaty postmodernizmu (tabela 6).

Tabela 5

Nadzieja podstawowa i poczucie w asnej skuteczno"ci jako predyktory stopnia aprobaty "wiatopogl#du postmodernistycz-

nego

 p F Skorygowane R2

Nadzieja podstawowa –0,32 < 0,001
F(2, 124) = 12,80;

p < 0,001
0,16

Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,29 < 0,001

Rysunek 1. Zale%no!& mi$dzy stopniem akceptacji !wiato-

pogl#du modernistycznego a poczuciem w asnej skutecz-

no!ci w zale%no!ci od si y nadziei podstawowej.

Poczucie własnej skuteczności
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Tabela 6

Wiara w przychylno"& "wiata, wiara w porz#dek "wiata (podskale BHI-R) i poczucie w asnej skuteczno"ci jako predyktory 

stopnia aprobaty "wiatopogl#du postmodernistycznego

 p F Skorygowane R2

Wiara w przychylno!$ !wiata –0,09 > 0,05–

F(3, 123) = 8,59;

p < 0,001
0,15Wiara w porz#dek !wiata –0,27 < 0,01–

Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,29 < 0,001

Ostatecznie si$ okaza o, %e istotnym czynnikiem wp y-

waj#cym na si $ akceptacji !wiatopogl#du postmoderni-

stycznego jest si a prze!wiadczenia o porz#dku !wiata: 

im jest wi$ksza, tym s absza akcepcja tego !wiatopogl#-

du. W przypadku drugiego sk adnika nadziei nie stwier-

dzono istotnej zale%no!ci.

Nadzieja podstawowa i poczucie w#asnej 

skuteczno$ci a orientacja na dominacj' spo#eczn&
Analiza korelacji metod# Pearsona nie wykaza a istot-

nych wspó zale%no!ci pomi$dzy nadziej# podstawow# 

i poczuciem w asnej skuteczno!ci a orientacj# na do-

minacj$ spo eczn#, antyegalitaryzmem oraz poczuciem 

wy%szo!ci i wrogo!ci# wobec obcych. Jednak analiza 

uwzgl$dniaj#ca obie skale BHI-R ujawni a ujemny zwi#-

zek mi$dzy wiar# w przychylno!& !wiata a poczuciem 

wy%szo!ci i wrogo!ci# (tabela 7).

Ujemny zwi#zek mi$dzy tymi zmiennymi potwierdza 

analiza regresji (tabela 8).

Wyniki pokazuj#, %e im s absze prze!wiadczenie 

o przychylno!ci !wiata, tym silniejsze poczucie wy%szo-

!ci i wrogo!& wobec obcych oraz %e czynnik ten jest je-

dynym istotnym w tym badaniu predyktorem wro go!ci.

Analiza nie wykaza a istotnego zwi#zku mi$dzy na-

dziej# podstawow# i obu jej sk adnikami a si # egalitarnej 

postawy wobec ról p ciowych i jej sk adnikami, egalita-

ryzmem i tradycjonalizmem. Podobnie nie stwierdzono 

istotnej korelacji mi$dzy tymi tre!ciami !wiatopogl#du 

a poczuciem w asnej skuteczno!ci.
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Podsumowuj#c:

(1) Nadzieja podstawowa wi#%e si$ dodatnio z aproba-

t# !wiatopogl#du tradycjonalistycznego, ale si$ wydaje, 

%e pe ni te% rol$ moderatora w relacji mi$dzy poczuciem 

w asnej skuteczno!ci a akceptacj# !wiatopogl#du mo-

dernistycznego: u osób z niskim poczuciem w asnej sku-

teczno!ci wysoki poziom nadziei sprzyja akceptacji mo-

dernizmu.

(2) Wiara w porz#dek !wiata wi#%e si$ ujemnie z apro-

bat# !wiatopogl#du postmodernistycznego. Akceptacji 

tego !wiatopogl#du sprzyja natomiast silniejsze poczu-

cie w asnej skuteczno!ci.

(3) Wiara w przychylno!& !wiata wi#%e si$ ujemnie 

z poczuciem wy%szo!ci i wrogo!ci# wobec obcych.

NADZIEJA PODSTAWOWA A FUNDAMENTALNE 
PRZEKONANIA O  WIECIE SPO!ECZNYM

Celem kolejnych trzech bada" by a obserwacja zwi#z-

ków mi$dzy nadziej# podstawow# a zaufaniem do ludzi, 

poczuciem sprawiedliwo!ci spo ecznego !wiata, przeko-

naniem o chronicznej konfliktowo!ci spo ecznych rela-

cji, a tak%e poczuciem legitymizacji systemu spo eczno-

-politycznego1. Postawy te odnosz# si$ do fundamentów 

porz#dku spo ecznego i decyduj# o spójno!ci spo ecze"-

stwa oraz jako!ci funkcjonowania gospodarki wolno-

rynkowej i instytucji obywatelskich (Sztompka, 2007). 

Oczekiwano wyra*nego pozytywnego zwi#zku mi$-

dzy nadziej# podstawow# a zaufaniem i poczuciem spra-

wiedliwo!ci oraz silnego negatywnego zwi#zku nadziei 

z poczuciem konfliktowo!ci relacji. Weryfikacji podda-

no równie% hipotez$ mówi#c# o pozytywnym zwi#zku 

nadziei podstawowej i poczucia bytowo!ci !wiata. Cho& 

nie sformu owano hipotez, postanowiono sprawdzi& rela-

cj$ mi$dzy nadziej# a poczuciem legitymizacji aktualne-

go uk adu politycznego.

METODA

Osoby badane i procedura

Uczestnikami pierwszego badania by o 100 studentów 

z dwóch du%ych uczelni publicznych w wieku od 19 do 

Tabela 7

Korelacje wiary w przychylno"& "wiata i w porz#dek "wiata (podskale BHI-R), poczucia w asnej skuteczno"ci, orientacji na 

dominacj' spo eczn#, antyegalitaryzmu, poczucia wy!szo"ci i wrogo"ci wobec obcych

1 2 3 4 5 6 M SD

1. Wiara w przychylno!$ !wiata – 21,08 –3,82

2. Wiara w porz#dek !wiata –0,580*** – 35,58 –6,05

3. Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,079*** –0,089 – 30,54 –4,61

4. Orientacja na dominacj% spo eczn# –0,135*** –0,098 –0,069 – 48,62 14,82

5. Antyegalitaryzm –0,014*** –0,066 –0,004 0,813*** – 22,50 10,14

6. Poczucie wy&szo!ci i wrogo!$ wobec obcych –0,210*** –0,089 –0,121 0,744*** 0,216* – 26,12 –8,83

* p < 0,05; *** p < 0,001.

Tabela 8

Wiara w przychylno"& "wiata, wiara w porz#dek "wiata (podskale BHI-R) i poczucie w asnej skuteczno"ci jako predyktory 

poczucia wy!szo"ci i wrogo"ci wobec obcych

 p F Skorygowane R2

Wiara w przychylno!$ !wiata –0,24 < 0,05

F(3, 123) = 2,82;

p < 0,05
0,04Wiara w porz#dek !wiata –0,03 > 0,05

Poczucie w asnej skuteczno!ci –0,13 > 0,05

1 Badania wykonane w ramach magisterskiego seminarium 

Jerzego Trzebi"skiego, kolejno przez: Mariusza Kozaka, Ka -

tarzyn$ Zolbach i Dominik$ Go!.
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30 lat, z równowag# liczebn# kobiet i m$%czyzn. Badanie 

odbywa o si$ w grupach zaj$ciowych (oko o 25-osobo-

wych). Po podaniu celu („badanie postaw spo ecznych”) 

i informacji o anonimowo!ci i mo%liwo!ci odmowy 

uczestniczenia, badani wype niali zestaw kwestionariu-

szy uk adanych w losowej kolejno!ci. Zestaw zawiera  
trzy skale: Skal' wiary w gr' o sumie zerowej (Ró%ycka, 

Wojciszke, 2010) mierz#c# poczucie konfliktowo!ci in-

teresów, Skal' legitymizacji systemu (Kay, Jost, 2003; 

adaptacja: Skar%y"ska, 2009) i Kwestionariusz BHI-R. 

Badanie zajmowa o oko o 20 minut.

W drugim badaniu uczestniczy o 86 osób w wieku od 

19 do 60 lat, w tym 65 kobiet, zapraszanych indywidu-

alnie do badania spo!ród pracowników kilku instytu-

cji mieszcz#cych si$ w trzech du%ych miastach, przy za-

chowaniu anonimowo!ci badanego (wype nione mate-

ria y wrzucano do urn w osobnych pomieszczeniach). 

Uczestnicy badania wype niali w losowej kolejno!ci ska-

l$ Just World (Dalbert, 1999; t umaczenie w asne),  skal$ 

World Entitativity (Trzebi"ski, 2010) i Kwestionariusz 

BHI-R, co zajmowa o oko o 20 minut.

W badaniu trzecim uczestniczy o 108 uczniów klas ma-

turalnych z niedu%ego miasta (w tym 69 kobiet), w wieku 

od 17 do 19 lat. Badanie odbywa o si$ w klasach w cza-

sie wolnych lekcji, za zgod# dyrekcji i uczestników bada-

nia. U%yto (w kolejno!ci losowej) Skali wiary w gr' o su-

mie zerowej, Skali zaufania interpersonalnego (Ró%ycka, 

Wojciszke, 2010), skali Just World i Kwestionariusza 

BHI-R. Badanie trwa o oko o 25 minut.

Materia#y
Skala wiary w gr! o sumie zerowej s u%y do pomia-

ru ogólnego przekonania, %e w spo ecznym %yciu sukces 

jednej osoby jest mo%liwy jedynie kosztem pora%ki innej 

osoby. W prezentowanych badaniach wyniki w tej ska-

li by y traktowane jako wska*nik poczucia konfliktowo-

!ci spo ecznych relacji. Skala sk ada si$ z 12 twierdze" 

(np. „Sukcesy jednych to prawie zawsze pora%ki innych”; 

„Bogactwo nielicznych budowane jest na krzywdzie wie-

lu”), wobec których osoba badana ustosunkowuje si$ na 

siedmiostopniowej skali (trzy pozycje podlegaj# rekodo-

waniu). Rzetelno!& narz$dzia mierzona $ Cronbacha wa-

ha a si$ w granicach 0,87–0,89.

Skala legitymizacji systemu bada si $ przekonania 

o s uszno!ci systemu spo eczno-politycznego. Zbu dowana 

jest z 8 twierdze" (np. „Polityka s u%y zwykle realizacji 

dobrych celów”; „Organizacja polskiego spo ecze"stwa 

wymaga radykalnej zmiany”) i sied  miostopniowej ska-

li odpowiedzi (dwie pozycje wyma  gaj# rekodowania). 

Wspó czynnik rzetelno!ci skali $ Cron  bacha = 0,82.

Skala Just World mierzy si $ przekonania, %e !wiat 

jest sprawiedliwy dla ludzi (6 pozycji, np. „My!l$, %e 

w zasadzie ludzie otrzymuj# to, na co zas u%yli”) oraz 

dla w asnej osoby (7 pozycji, np. „Mam poczucie, %e za-

zwyczaj otrzymuj$ to, na co zas uguj$”). Stopie" zgo-

dy z twierdzeniami badany okre!la na sze!ciostopnio-

wej skali. Alfa Cronbacha dla tej skali osi#gn$ a warto-

!ci oscyluj#ce wokó  0,92.

Skala World Entitativity mierzy poczucie bytowo!ci 

!wiata i sk ada si$ z 11 twierdze" (np. „)wiat przypomina 

%ywy organizm, w którym wszystko jest mniej lub bar-

dziej powi#zane i zale%ne od siebie”; „)wiat jako ca o!& 

zmierza w jakim! jednym kierunku, cho& trudno nam go 

odkry&”; „)wiat jest pewn# ca o!ci#, a nie zbiorem nieza-

le%nych rzeczy, zjawisk i %ywych istot”). Badany ocenia, 

na ile zgadza si$ z twierdzeniem, na siedmiostopniowej 

skali. Rzetelno!& skali $ Cronbacha = 0,85.

Skala zaufania interpersonalnego sk ada si$ z sied-

miu pozycji (np. „Na ogó  ludzie s# z natury dobrzy”; 

„Wi$kszo!ci ludzi mo%na zaufa&”) i siedmiostopniowej 

skali odpowiedzi, gdzie 1 oznacza zdecydowany brak 

zgody, a 7 zdecydowan# zgod$ z danym twierdzeniem. 

Wspó czynnik rzetelno!ci skali $ Cronbacha = 0,74.

Kwestionariusz BHI-R zosta  przedstawiony w opisie 

badania 1.

WYNIKI

Obliczono wspó czynniki korelacji r-Pearsona mi$-

dzy zmiennymi z pierwszego badania: si # nadziei pod-

stawowej, si # przekonania o konfliktowo!ci spo ecz-

nych relacji i stopniem legitymizacji systemu spo ecz-

nego. Okaza o si$, %e nadzieja podstawowa (M = 57,98; 

SD = 8,79) negatywnie wi#%e si$ z przekonaniem o kon-

fliktowo!ci relacji (M = 41,95; SD = 10,50), r = –0,43; 

p < 0,001. Przekonanie to wi#%e si$ negatywnie równie% 

z poczuciem legitymizacji systemu spo eczno-politycz-

nego w Polsce (M = 23,51; SD = 7,11), r = –0,22; p < 0,05. 

Warty odnotowania jest brak zwi#zku mi$dzy nadziej# 

podstawow# i legitymizacj# systemu.

Analiz$ korelacji zmiennych z drugiego badania: na-

dziei podstawowej, przekonania o sprawiedliwo!ci !wia-

ta dla wszystkich i dla w asnej osoby, poczucia bytowo-

!ci !wiata, wykonan# metod# Pearsona, przedstawia ta-

bela 9.

Wyniki wskazuj# na silny zwi#zek poziomu nadziei 

podstawowej z przekonaniem o sprawiedliwo!ci !wiata 

dla wszystkich i dla w asnej osoby, a tak%e z poczuciem 

bytowo!ci !wiata. Bardzo zbli%one korelacje zachodz# 
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mi$dzy poczuciem porz#dku !wiata i przychylno!ci 

!wiata a obiema skalami wiary w sprawiedliwo!& !wiata 

oraz poczuciem bytowo!ci !wiata.

Wspó czynniki korelacji r-Pearsona zmiennych uwz-

gl$dnionych w trzecim badaniu: nadziei podstawowej 

(miary ca kowitej i z wykluczeniem pozycji odnosz#-

cych si$ do zaufania i sprawiedliwo!ci), przekonania 

o konfliktowo!ci relacji spo ecznych, zaufania do ludzi 

i przekonania o sprawiedliwo!ci !wiata dla wszystkich 

i dla w asnej osoby, prezentuje tabela 10.

Analiza wykaza a negatywny zwi#zek nadziei podsta-

wowej z poczuciem konfliktowo!ci relacji, natomiast po-

zytywny zwi#zek ze stopniem zaufania do ludzi i prze-

konaniami o sprawiedliwym !wiecie – dla wszystkich 

i dla w asnej osoby. Poczucie konfliktowo!ci koreluje ne-

gatywnie, cho& nie tak wysoko jak nadzieja podstawowa, 

z przekonaniem o sprawiedliwo!ci !wiata dla wszystkich 

i dla siebie oraz z zaufaniem do ludzi.

W celu sprawdzenia wagi nadziei podstawowej w wa-

runkowaniu zaufania do ludzi porównano moc predyk-

tywn# tego czynnika z drugim czynnikiem odnosz#-

cym si$ do struktury !wiata, jakim jest przekonanie 

o strukturalnej konfliktowo!ci relacji mi$dzy lud*mi. 

Przeprowadzono analiz$ regresji, w pierwszym kroku 

wprowadzaj#c nadziej$ podstawow#, a w drugim kroku 

przekonanie o konfliktowo!ci (tabela 11).

Warto!ci wspó czynników regresji pokazuj#, %e o ile 

zarówno nadzieja podstawowa, jak i poczucie konflikto-

wo!ci s# niezale%nymi predyktorami zaufania spo eczne-

go, o tyle pierwsza z wymienionych jest silniejszym pre-

dyktorem zmiennej zale%nej.

W kolejnym kroku wykonano analiz$ regresji, w któ-

rej predyktorami by y nadzieja podstawowa (bez po-

zycji dotycz#cych poczucia sprawiedliwo!ci) i przeko-

nanie o konfliktowo!ci relacji, a zmiennymi zale%ny-

mi dwa wska*niki poczucia sprawiedliwo!ci !wiata: dla 

Tabela 9

Korelacje nadziei podstawowej, wiary w sprawiedliwy "wiat dla wszystkich i dla w asnej osoby, poczucia bytowo"ci "wiata

1 2 3 4 M SD

1. Nadzieja podstawowa – 74,93 9,12

2. Wiara w sprawiedliwy !wiat – dla wszystkich 0,634*** – 21,54 6,94

3. Wiara w sprawiedliwy !wiat – dla w asnej osoby 0,495*** 0,553*** – 26,33 7,67

4. Poczucie bytowo!ci !wiata 0,400*** 0,213*** 0,266* – 62,67 8,82

* p < 0,05; *** p < 0,001.

Tabela 10

Korelacje nadziei podstawowej (w tym: bez pozycji dotycz#cych zaufania i dotycz#cych poczucia sprawiedliwo"ci), poczucia 

konß iktowo"ci spo ecznych relacji, zaufania do ludzi, wiary w sprawiedliwy "wiat dla wszystkich i dla w asnej osoby

1 2 3 4 5 6 7 M SD

1. Nadzieja podstawowa – 57,06 8,79

2. Nadzieja podstawowa bez 

zaufania

–0,980*** – 46,89 7,42

3. Nadzieja podstawowa bez 

poczucia sprawiedliwo!ci

–0,988*** –0,959*** – 49,96 7,46

4. Poczucie konßiktowo ci 

spo!ecznych relacji

–0,383*** –0,361*** –0,389*** – 44,53 9,83

5. Zaufanie do ludzi –0,641*** –0,583*** –0,644*** –0,451*** – 28,63 6,68

6. Wiara w sprawiedliwy  wiat – 

dla wszystkich

–0,660*** –0,624*** –0,629*** –0,318*** 0,557*** – 19,76 5,82

7. Wiara w sprawiedliwy  wiat – 

dla w!asnej osoby

–0,539*** –0,525*** –0,516*** –0,262*** 0,428*** 0,576*** – 24,85 7,09

** p < 0,01; *** p < 0,001.
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wszystkich i dla w"asnej osoby. W pierwszym przypadku 

w"a#ciwy okaza" si$ model z jednym predyktorem (nie-

istotna statystycznie zmiana R2) – nadziej% podstawo-

w%. Wspó"czynnik regresji   wyniós" 0,63 (p < 0,001), 

a istotno#& modelu: F(1, 106) = 69,42; p < 0,001 (skorygo-

wane R2 = 0,39). Podobny rezultat uzyskano w przypad-

ku poczucia sprawiedliwo#ci dla w"asnej osoby. W mode-

lu z jednym predyktorem, nadziej% podstawow% (zmiana 

R2 po dodaniu drugiego predyktora okaza"a si$ nieistot-

na statystycznie), wspó"czynnik regresji   wyniós" 0,52 

(p < 0,001), a istotno#& modelu: F(1, 106) = 38,54; 

p < 0,001 (skorygowane R2 = 0,26).

Podsumowuj%c, nadzieja podstawowa wydaje si$ od-

grywa& wa'n%, niezale'n% rol$ w warunkowaniu po-

czucia sprawiedliwo#ci #wiata spo"ecznego zarówno dla 

wszystkich, jak i dla w"asnej osoby. W zestawieniu z po-

czuciem konfliktowo#ci spo"ecznych relacji jest jedynym 

istotnym predyktorem tego poczucia.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

Wyniki wskazuj%, 'e si"a nadziei podstawowej wi%'e 

si$ pozytywnie z akceptacj% #wiatopogl%du tradycjona-

listycznego, cho& nie jest to zale'no#& silna. Si"a nadziei 

podstawowej wydaje si$ te' odgrywa& pozytywn% rol$ 
w przypadku akceptowania postaw modernistycznych. 

Cho& nie stwierdzono zwi%zku nadziei podstawowej ze 

stopniem aprobaty modernizmu, okaza"o si$, 'e w#ród 

osób z ni'szym poczuciem w"asnej skuteczno#ci im sil-

niejsza jest ich nadzieja, tym wy'szy stopie( aprobaty 

#wiatopogl%du modernistycznego. Jest to by& mo'e prze-

jaw kompensacyjnej funkcji nadziei podstawowej wobec 

niskiego poczucia w"asnej skuteczno#ci. W przypadku 

braku poczucia w"asnej kontroli nad otoczeniem, jednost-

ka ma tendencj$ do poszukiwania, akceptowania i wspie-

rania instytucji spo"ecznych, które dostarczaj% poczucia 

zewn$trznej kontroli nad w"asnym losem i wa'nymi zda-

rzeniami, na przyk"ad autorytarnego sytemu polityczne-

go (Kay, Gaucher, Napier, Callan, Laurin, 2008). Dzieje 

si$ tak nawet wówczas, gdy instytucja deprecjonuje kate-

gori$ osób, do której jednostka nale'y. Prze#wiadczenie 

o uniwersalnym porz%dku i przychylno#ci spo"ecznego 

#wiata mo'e w podobny, bardziej konstruktywny spo-

sób kompensowa& poczucie niepewno#ci i braku kontro-

li w stosunku do wa'nych dla siebie i w"asnej grupy zja-

wisk. Je#li za"o'y&, 'e u du'ej cz$#ci naszego spo"ecze(-

stwa szybkie przemiany modernizacyjne zmniejszy"y 

poczucie osobistej kontroli nad w"asnym losem, to tar-

cz% ochronn% mo'e by& prze#wiadczenie o ogólnym po-

rz%dku i przychylno#ci #wiata. Silniejsza nadzieja pod-

stawowa mo'e wówczas sprzyja& bardziej pozytywnemu 

stosunkowi do #wiatopogl%du modernistycznego, afir-

muj%cego przemiany. W badaniach Skrzypi(skiej (2002) 

okaza"o si$, 'e wiara w „si"y wy'sze” jako decyduj%ce 

o losie #wiata i cz"owieka ma pozytywny zwi%zek z po-

czuciem sensu i zadowolenia z 'ycia, natomiast wiara 

w „si"y przypadku”, lub przekonanie, 'e nic nie wp"ywa 

stabilnie na losy #wiata i ludzi, wyra)nie obni'a te od-

czucia i "%czy si$ z negatywnymi emocjami.

Otrzymano rezultat, zgodnie z którym im silniej-

sze jest poczucie w"asnej skuteczno#ci, tym silniej-

sza akceptacja #wiatopogl%du postmodernistycznego. 

Zaobserwowano te' negatywny, aczkolwiek niezbyt sil-

ny zwi%zek nadziei podstawowej z akceptacj% postmo-

dernizmu. Analiza wykaza"a, 'e decyduj%c% rol$ odgry-

wa w tym przypadku tylko jeden komponent nadziei: 

prze#wiadczenie o porz%dku #wiata. Im jest ono silniej-

sze, tym mniejsza aprobata #wiatopogl%du postmoder-

nistycznego. Takiego zwi%zku mo'na by"o oczekiwa&: 
jedn% z kluczowych cech postmodernizmu jest brak wy-

ra)nych kryteriów oceny w zakresie wa'nych sfer 'y-

cia spo"ecznego i zjawisk kulturowych. Prze#wiadczenie 

o naturalnym porz%dku mo'e si$ k"óci& z tak% koncepcj%.
Warto zwróci& uwag$, 'e omawiany wynik sugeru-

je, i' w pewnych okoliczno#ciach oba sk"adniki nadziei 

podstawowej mog% pe"ni& odmienne funkcje w sferze 

#wiatopogl%dowej, a by& mo'e tak'e w zachowaniach 

jednostki. Nasuwa to ciekawe hipotezy teoretyczne. 

Wiele danych pochodz%cych z ró'nych nurtów badaw-

czych prowadzi do konkluzji, 'e oba te prze#wiadcze-

nia wspó"wyst$puj%, poniewa' wynikaj% ze wspólnej ge-

nezy w postaci do#wiadcze( spo"ecznych. Ich istot% jest 

wyst$powanie interakcji ze #wiatem, które s% podwójnie 

Tabela 11

Nadzieja podstawowa i poczucie konß iktowo!ci spo"ecznych relacji jako predyktory zaufania do ludzi

 p F Skorygowane R2

1. Nadzieja podstawowa –0,48 < 0,001
F(2, 105) = 35,95;

p < 0,001
0,39

2. Poczucie konßiktowo ci spo!ecznych relacji –0,28 < 0,01–
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bezpieczne, a mianowicie s% generalnie przewidywalne 

oraz zaspokajaj% potrzeby i aspiracje jednostki. W wyni-

ku tych interakcji zaczyna kszta"towa& si$ taka poznaw-

cza reprezentacja #wiata, w której jest on generalnie sta-

bilny w swych regu"ach i tym samym kontrolowalny 

poznawczo, a jednocze#nie jest sprzyjaj%cy i pomaga-

j%cy ludziom. Powstaje wi$c spójna ze wzgl$du na ge-

nez$ wizja #wiata, która generuje odmienne prze#wiad-

czenia i oczekiwania. Jest wi$c mo'liwe, 'e w pewnych 

okoliczno#ciach przes"ank% rozumowania, postawy czy 

zachowania jest jedno, a w innych drugie prze#wiadcze-

nie. Ludzie ró'ni& si$ te' mog% – przynajmniej w pew-

nych okoliczno#ciach – tym, które prze#wiadczenie jest 

u nich aktywizowane i tym sam bardziej determinuje 

ich my#lenie i zachowanie: prze#wiadczenie o uniwer-

salnym porz%dku czy te' o jego przychylno#ci ludziom. 

Je#li w tych samych warunkach te dwa prze#wiadczenia 

prowadz% do odmiennych s%dów i aktywizuj% odmien-

ne postawy czy emocje, to ró'nice w gotowo#ci do ak-

tywizacji tych prze#wiadcze( mog"yby prowadzi& wr$cz 

do odmiennych zachowa(. Do#& fragmentaryczne wyni-

ki pierwszego badania raczej wskazuj% na interesuj%cy 

problem teoretyczny, ni' prowadz% do jasnej konkluzji. 

Rozwi%zanie tego problemu wymaga badania, w którym 

ró'nica w gotowo#ci do (lub sile) aktywizacji obu prze-

#wiadcze( by"aby zmienn% kontrolowan%.
S"owa komentarza wymaga pozytywna korelacja mi$-

dzy stwierdzon% w naszym badaniu akceptacj% przeko-

na( modernistycznych i postmodernistycznych. Zwa -

'ywszy 'e Polska jest krajem tradycjonalistycznym, 

od  mienne od dominuj%cej perspektywy odbioru i inter-

pretacji rzeczywisto#ci nie s% by& mo'e na tyle skrysta-

lizowane, aby mo'na by"o mówi& o #wiatopogl%dach, 

ile raczej o tendencjach modernistycznych i postmoder-

nistycznych. W odró'nieniu od tradycjonalizmu, który 

wi%'e si$ z brakiem #wiadomo#ci lub odrzuceniem in-

nych perspektyw poznawczych ni' w"asna, modernizm 

i postmodernizm przyjmuj% i toleruj% ich istnienie, co 

mo'e istotnie "%czy& oba typy #wiatopogl%du.

Nie uda"o si$ wykaza& istotnych wspó"zale'no#ci po-

mi$dzy nadziej% podstawow% i poczuciem w"asnej sku-

teczno#ci a orientacj% na dominacj$ spo"eczn%, anty-

egalitaryzmem oraz poczuciem wy'szo#ci i wrogo#-
ci% wobec obcych. Jednak analiza uwzgl$dniaj%ca obie 

skale BHI-R ujawni"a ujemny zwi%zek mi$dzy jednym 

z dwóch sk"adników nadziei – wiar% w przychylno#& 
#wiata a poczuciem wy'szo#ci i wrogo#ci%: im silniejsze 

prze#wiadczenie o przychylno#ci #wiata, tym mniejsze 

poczucie wy'szo#ci i wrogo#& wobec obcych.

Wyniki kolejnych bada( potwierdzi"y oczekiwania 

o silnym pozytywnym zwi%zku nadziei podstawowej 

i jej dwóch komponentów z poczuciem sprawiedliwo-

#ci #wiata (ka'dy ma to, na co zas"u'y") oraz zaufaniem 

do ludzi. Potwierdzona zosta"a równie' hipoteza o nega-

tywnym zwi%zku nadziei podstawowej z przekonaniem 

o chronicznej konfliktowo#ci spo"ecznych relacji (gdzie 

jeden zyskuje, drugi traci). Korelacje te uzyskano przy 

wy"%czeniu ze skali BHI-R pozycji odnosz%cych si$ do 

zaufania i sprawiedliwo#ci (w przypadku analizy dwóch 

pierwszych zale'no#ci). W wielu badaniach, w tym wy-

konanych w Polsce, zaufanie do ludzi i poczucie spra-

wiedliwo#ci spo"ecznego #wiata koreluj% pozytywnie, 

a przekonanie o sprzeczno#ci interesów negatywnie 

z akceptacj% istniej%cego systemu spo"eczno-polityczne-

go (Skar'y(ska, 2002). Ciekawy jest w tym kontek#cie 

zauwa'ony brak zwi%zku mi$dzy nadziej% podstawow% 
i poczuciem legitymizacji obecnego systemu polityczne-

go. Wynik ten zgodny jest z naszym za"o'eniem, 'e na-

dzieja podstawowa jest inn%, ogólniejsz% i stabilniejsz% 
przes"ank% postaw politycznych i spo"ecznych ni' zaufa-

nie do innych, przekonanie o sprawiedliwo#ci w spo"ecz-

nym #wiecie i prze#wiadczenie o zale'no#ciach mi$dzy 

interesami ludzi. Realia systemu spo"eczno-polityczne-

go nie musz% by& interpretowane jako egzemplifikacja 

opartych na trwa"ych i wa'nych do#wiadczeniach spo-

"ecznych prze#wiadcze( o naturalnym porz%dku i przy-

chylno#ci #wiata. Mog% by& w pewnych warunkach trak-

towane raczej jako epizod w uniwersalnym porz%dku 

zdarze(, który odchyla si$ od natury i zarazem normy. 

Zauwa'enie tego odchylenia mo'e wyzwala& sprzeciw 

wobec istniej%cego systemu. Poczucie sprawiedliwo#ci, 

zaufanie do innych i przekonanie o konfliktowo#ci re-

lacji mi$dzyludzkich s% bardziej ni' nadzieja podstawo-

wa podatne na spo"eczny dyskurs, perswazj$ i codzienne 

do#wiadczenia, st%d silniejszy ich zwi%zek z poczuciem 

legitymizacji systemu, w którym si$ 'yje.

Wyniki prezentowanych bada( #wiadcz% z jednej 

strony o tym, 'e nadzieja podstawowa mo'e odgrywa& 
wa'n% rol$ – jako niezale'ny czynnik, ale cz$#ciej jako 

wspó"czynnik – w kszta"towaniu i podtrzymywaniu 

#wiatopogl%du i postaw spo"ecznych. Z drugiej strony, 

ich warto#ci% jest nie tyle liczba zasadnych konkluzji, ile 

umo'liwienie sformu"owania konkretnych problemów 

teoretycznych i hipotez. Prezentowane badania unaocz-

ni"y te' potrzeb$ uwzgl$dnienia w dalszych studiach 

czynników i procesów po#rednicz%cych mi$dzy nadzie-

j% a wyborami #wiatopogl%dowymi. Nadzieja podstawo-

wa jest w "a(cuchu przyczynowo-skutkowym w wi$k-

szo#ci przypadków czynnikiem odleg"ym od konkret-

nych zachowa( w rzeczywistym spo"ecznym kontek#cie. 

Wykrycie zale'no#ci z udzia"em nadziei podstawo-

wej wymaga w takiej sytuacji uwzgl$dnienia zarówno 
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mo'liwych interakcji z innymi czynnikami wewn$trz-

nymi i zewn$trznymi, jak i roli przypuszczalnych czyn-

ników po#rednicz%cych. Potwierdzenie oczekiwa( ozna-

cza"oby pozytywn% weryfikacj$ modelu teoretycznego 

stoj%cego u ich podstaw. Naj"atwiejsz% metod% obserwa-

cji czynników po#rednicz%cych by"oby zbadanie uzasad-

nie( akceptacji postaw #wiatopogl%dowych i politycz-

nych. Bardziej trafn% i rzeteln% – eksperymentalna obser-

wacja przebiegu procesów poznawczych prowadz%cych 

do wyborów #wiatopogl%dowych, przy uwzgl$dnieniu 

roli nadziei podstawowej.
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Basic trust and beliefs about social world

Edyta Bie"ous, Jerzy Trzebi(ski

University of Social Sciences and Humanities

ABSTRACT

Basic trust is the belief that the world has a stable order and meaning and is benevolent towards human 

beings. The presented studied investigated the relationship between strength of the basic trust and char-

acteristics of world-views, and socio-political attitudes. The research was conducted in years 2010–2012 

in various cities in Poland (total N = 426). The results indicate that although the strength of basic trust 

was associated positively with approval of the traditionalist perspective, it also moderated the relation-

ship between self-efÞcacy and acceptance of modernist perspective: among people with lower self-efÞ-

cacy the stronger basic trust was associated with greater acceptance of modernist perspective. The belief 

that the world is ordered (one of the components of basic trust) was negatively associated with accept-

ance of the postmodernist perspective, but it correlated positively with self-efÞcacy. The belief that the 

world is benevolent (the second component of basic trust) was negatively related to the declared hostility 

against out-groups. Strength of basic trust was positively related to the perceived entitativity of the world 

(the world as an object that really exists and has speciÞc structure and history), to belief in just world – 

for oneself and for others, and to trust in other people. The basic trust was negatively associated with the 

belief that social relations are based on permanent conßict: where one wins, the other looses. In conclu-

sion, the results suggest that the strength of basic trust is an important factor in the formation and accept-

ance of the world-view.
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