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Streszczenie: W artykule omówiono spo-
strzegane postawy rodzicielskie w powią-
zaniu z kształtowaniem się potencjału in-
telektualnego i  twórczego adolescentów. 
Podstawowymi teoriami, z perspektywy 
których analizowano omawiane zagadnie-
nie, były typologia postaw rodzicielskich 
Anny Roe i Marvina Siegelmana, teoria 
inteligencji ogólnej Charlesa Spearmana 
oraz teoria twórczości Stanisława Popka. 
Relacjonowane badania zostały przepro-
wadzone na grupie pełnoletnich uczniów 
liceum ogólnokształcącego, pochodzących 
z małych i średnich miejscowości. Zasto-

sowano w nim Kwestionariusze PCR wer-
sja „Moja matka” i  wersja „Mój ojciec”, 
test TMS-K Ravena oraz Kwestionariusz 
Twórczego Zachowania KANH. Uzy-
skane wyniki wskazują na występowanie 
związku między ochraniającymi i liberal-
nymi postawami rodziców w percepcji do-
rastających oraz ich inteligencją i kreatyw-
nością.

Słowa kluczowe: postawy wychowawcze, 
percypowane postawy rodzicielskie, inteli-
gencja, inteligencja płynna, kreatywność, 
twórczość, późna adolescencja.

WPROWADZENIE

Tematyka zależności między postawami rodziców a funkcjonowaniem psychicznym 
dzieci i  młodzieży od lat budzi zainteresowanie badaczy (Bahatheg, 2016; Ersoy, 
2015; Jaaniste i  in., 2016; Marchwicki, 2004; Sydor, 1997; Ziemska, 2009). Do-
tychczasowe ustalenia empiryczne objęły szerokie spektrum zmiennych o  zróżni-
cowanym charakterze, dowodząc kluczowego znaczenia tego pojęcia dla opisu in-
terakcji między rodzicami a  dziećmi oraz przewidywania osiągnięć rozwojowych 
tych drugich. Liczne dowody empiryczne świadczą o  znaczeniu stosunku rodzi-
ców wobec dziecka dla jego funkcjonowania w obszarze m.in. aspiracji i osiągnięć 
edukacyjnych (Kotlarski, 1994; Sikorski, 2000), przygotowania do rozpoczęcia na-
uki szkolnej (Kawalec, 2000), motywacji do odrabiania zadań domowych (Madjar, 
Shklar, Moshe, 2016), preferencji zawodowych (Peplińska, Połomski, Pogorzelska, 
2014), strategii zaradczych (Borecka-Biernat, 2010) czy kompetencji społecznych 
(Strzelczyk-Muszyńska, 2010). Pozwalają one przypuszczać, że oddziaływanie po-
staw rodzicielskich rozciąga się na szeroki zakres funkcjonowania potomstwa. Ro-
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dzice kreują środowisko rozwoju potomstwa, w którym występują zróżnicowane si-
ły o charakterze zmianotwórczym. Obejmują one oddziaływania wewnątrzrodzinne 
stanowiące specyfikę wychowania w rodzinie, wpływ dośrodkoworodzinny, który 
implikuje jakość wychowania dla rodziny, i  odśrodkoworodzinny, określany jako 
wychowanie przez rodzinę (Janke, 2007).

Szczególnie istotne wydają się postawy wychowawcze rodziców wobec adolescen-
tów ze względu na kontekst rozwojowy związany z koniecznością przebudowy wza-
jemnych stosunków (Bakiera, 2009) i wypracowania nowej równowagi interpersonal-
nej pomiędzy byciem „związanym z” (connected to) i „oddzielonym od” (separate from) 
(Barber, 1996, s. 315). Wiedza o oddziaływaniu środowiska rodzinnego wobec dzieci 
będących u progu dorosłości, które mają za sobą okres najintensywniejszych wpływów 
rodzicielskich, pozwoli po raz kolejny podjąć i uzupełnić naukową refleksję nad zna-
czeniem rodziny w rozwoju dziecka.

POSTAWY RODZICIELSKIE JAKO CZYNNIK ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 
W ADOLESCENCJI

Długa tradycja poszukiwań związku środowiska rodzinnego z uogólnioną dyspozycją 
intelektualną dzieci, jaką stanowi inteligencja, świadczy o możliwości jednoznacznego 
wskazania czynników rodzinnych korzystnie wpływających na funkcjonowanie inte-
lektualne dzieci. Przykładem takich poszukiwań są przeprowadzone prawie pół wieku 
temu w Polsce badania Antoniego Sikory i Kazimierza Witeckiego (1971), którzy usta-
lili, że atmosfera w domu rodzinnym (harmonia, wyrozumiałość, szacunek, zaufanie), 
autorytet rodziców (przeświadczenie dziecka o wiedzy, dobroci i sprawiedliwości ro-
dzica) oraz opieka wychowawcza rodzica nad uczniem (jednomyślność, konsekwencja, 
poświęcanie czasu dziecku i zaangażowanie) stanowią istotne elementy wyjaśniające 
poziom funkcjonowania poznawczego i sukcesy edukacyjne młodzieży.

Niezależnie od przyjętej orientacji paradygmatycznej każda z głównych koncep-
cji psychicznego funkcjonowania człowieka uzasadnia nadanie rodzinie pochodzenia 
(rodzinie generacji) miana podstawowego i najbardziej znaczącego kontekstu kształ-
tującego dorastające w nim dzieci, podkreślając, że na kanwie relacji z rodzicami roz-
wijają się ich predyspozycje intelektualne i osobowościowe (Opozda, 2007; Tyszkowa, 
1991). Badanie postaw rodzicielskich od lat stanowi istotny wgląd w zbiór tych właśnie 
ważnych doświadczeń.

Postawy rodzicielskie są traktowane z reguły jako postawy wychowawcze, ponie-
waż odnoszą się do wychowawczego oddziaływania rodziców na dziecko (Bertoli, Fio-
ravanti, Berrocal, Cosci, 2016; Lee, Kim, Park, Alcazar-Bejerano, 2015; Tyszkowa, 
1985). Przyjęta na potrzeby relacjonowanych badań definicja postaw rodzicielskich 
autorstwa Anny Roe i Marvina Siegelmana (1963, s. 355) jako „charakterystycznego 
zachowania rodziców w stosunku do dzieci” odnosi zainteresowania badacza do be-
hawioralnych aspektów funkcjonowania rodzica w relacji z dzieckiem. Wart podkre-
ślenia jest fakt, że postawy oceniać należy w odniesieniu do dziecka, nie dzieci. Choć 
można przypuszczać, że każdy rodzic ma pewne zgeneralizowane poglądy na temat 
właściwego ustosunkowania do dzieci, to decydujące znaczenie dla realnej ich mani-
festacji ma interakcja z konkretnym dzieckiem, która ze względu na szereg czynników 
osobowych i sytuacyjnych zawsze jest wyjątkowa. Zasadne wydaje się więc stanowi-
sko, zgodnie z którym badanie postaw rodzicielskich wymaga jasnego sprecyzowania 
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do kogo się one odnoszą i z ostrożnością rozszerzać wyciągnięte wnioski na wszystkie 
dzieci wychowujące się w tej samej rodzinie.

W koncepcji Roe i Siegelmana (1963) stosunek rodzica do dziecka można opisać 
na trzech poziomach. Na najgłębszym, najbardziej zasadniczym poziomie, stosunek 
ten wyraża się w proporcji ciepła, rozumianego jako przewaga pozytywnego afektu 
wobec dziecka, do chłodu emocjonalnego, czyli dominacji afektu negatywnego. Środ-
kowy poziom, określany jako postawy naczelne, jest reprezentowany przez trzy moż-
liwe formy ukierunkowania na dziecko – ciepło emocjonalne prowadzi do akceptacji, 
chłód do unikania, a na pograniczu chłodu i ciepła ukształtować może się uczuciowa 
koncentracja na dziecku. Trzeci, najbardziej zewnętrzny poziom klasyfikacji, opisuje 
postawy cząstkowe, które stanowią kategorię opisową odnoszącą się w największym 
stopniu do konkretnych, obserwowalnych zachowań.

Jeśli więc rodzic cechuje się ciepłem wobec dziecka, które wyraża się w naczelnej 
postawie akceptacji, to jego zachowanie będzie dawało się opisać w jednej z dwóch ka-
tegorii postaw cząstkowych – kochającej (oznaczającej miłość do dziecka, poświęcanie 
mu czasu, uważność na jego potrzeby oraz stosowanie raczej perswazji niż kar) lub li-
beralnej (cechującej się małą intensywnością i przypadkowością w kontaktach z dziec-
kiem, wobec którego rodzic nie ma planów i oczekiwań). Rodzic, który w wyniku cie-
pła lub chłodu emocjonalnego wykształcił w sobie uczuciową koncentrację na dziecku, 
jest skłonny poświęcać mu wiele czasu i uwagi, naruszając nawet należną mu prze-
strzeń swobody i samostanowienia. Na poziomie postaw cząstkowych przejawia w za-
leżności od zabarwienia afektywnego tej koncentracji postawę wymagającą (chłodne, 
despotyczne i dominujące skoncentrowanie na wysokich i sztywnych oczekiwaniach, 
jakie stawiane są dziecku), albo ochraniającą (ciepłe, pobłażliwe i intensywne zainte-
resowanie dzieckiem, motywowane chęcią zapobieżenia wszelkim trudnościom i dys-
komfortom, jakie pojawić się mogą na jego drodze). Jednoznacznie negatywny stosu-
nek wobec dziecka, oparty na chłodzie emocjonalnym i unikaniu go, rozumianym 
jako aktywne dążenie do ograniczenia kontaktów z dzieckiem oraz zaangażowania 
w jego życie przejawiać się może w odrzucaniu (wrogim ustosunkowaniu, braku ak-
ceptacji, niezrozumieniu dla słabości i ograniczeń syna lub córki, a nawet ich wyśmie-
waniu) lub zaniedbywaniu (które najpełniej wyraża się w całkowitym zerwaniu kon-
taktów z dzieckiem, prowadzącym nawet do deprywacji jego potrzeb bytowych lub 
scedowania zaspokajania tych potrzeb na inne osoby lub instytucje).

Przegląd literatury dotyczącej poznawczych aspektów funkcjonowania jednost-
ki pozwala zauważyć, że nawet na poziomie definicyjnym granice między pojęciami 
„inteligencja” i „kreatywność” są nieostre. Te dwa aspekty ludzkiego intelektu pozo-
stają ze sobą bez wątpienia w złożonych zależnościach. Szereg badań empirycznych 
potwierdza słuszność hipotezy, że pewien poziom inteligencji stanowi warunek ko-
nieczny dla kreatywności (Nęcka, 2012). Aleksandra Rogowska (2006) w badaniu 
przeprowadzonym wśród uczniów w wieku 17–18 lat wykazała, że zarówno konfor-
mizm, jak i algorytmiczność pozostają w słabym, negatywnym związku z poziomem 
inteligencji określanym na podstawie testu Ravena. Koreluje z nim natomiast nonkon-
formizm. Bez wątpienia inteligencję i kreatywność łączy ich szczególna rola w psycho-
logii. Kiedy w centrum naukowego zainteresowania znalazła się inteligencja, upatry-
wano w niej centralnej właściwości człowieka, decydującej o jego prymacie w świecie 
przyrody. Dziś wiele osób to w kreatywności widzi psychologiczną istotę człowieczeń-
stwa. Może więc nie należy rozpatrywać tych terminów jako opozycyjnych czy nie-
zależnych, ale traktować je jako reprezentację ewolucji, która dokonała się w myśleniu 
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o  naturze ludzkiego intelektu. Paradygmat systemowy pozwalałby rozumieć inteli-
gencję jako element systemu intrapsychicznego odpowiedzialnego w głównej mierze 
za skuteczne podtrzymanie jego homeostazy, kreatywność zaś jako przejaw homeorezy 
w dynamicznej adaptacji do warunków otoczenia.

Podobnie jak relacja między inteligencją a kreatywnością nie jest jednoznaczna, 
tak w obszarze psychologii twórczości stosowane są terminy wzajemnie się dopełniają-
ce (np. inwencja, postawa twórcza, oryginalność, potencjał). Różnica w zakresie poję-
ciowym twórczości ujmowanej elitarnie i egalitarnie ujmowana jest często metaforycz-
nie w formie podziału na twórczość przez małe i duże „T”. Ta propozycja rozwinięta 
została przez Jamesa Kaufmana (2011) w koncepcję czterech poziomów „t”: mini-t, 
małe-t, pro-t i  duże-T, która zarazem stanowi zobrazowanie procesu rozwojowego 
jednostki twórczej. Kolejne poziomy „t” ilustrują nie tylko jakościowe zróżnicowanie 
efektów – od drobnych zmian po wielkie dzieła, lecz także wskazują na kolejne eta-
py, które dzięki wspierającemu otoczeniu człowiek może pokonywać w rozwoju wła-
snej wrodzonej kreatywności. Jak podkreśla Justyna Dobrołowicz (2002), kreatyw-
ność stanowi potencjalne możliwości, także te bez wytworu, do którego zaistnienia 
zabraknąć może sprzyjających warunków i wsparcia.

Kreatywność bywa utożsamiana ze zdolnością do twórczego rozwiązywania ży-
ciowych problemów (Poraj, Świętochowski, 1994). Jej źródła tkwią w  czynnikach 
wrodzonych, jednak jej rozwój musi być odpowiednio stymulowany w toku wycho-
wania, a postawy rodzicielskie mogą stanowić stymulatory lub inhibitory twórczości 
dzieci. Badania nad oddziaływaniem środowiska rodzinnego na poziom i charakter 
nonkonformizmu, uznawanego za najistotniejszy wyznacznik twórczości, prowadziła 
Ryszarda E. Bernecka (2010). Ich rezultaty wykazały, że matki nonkonformistów kon-
struktywnych, czyli dzieci ujawniających postawę krytycyzmu w sposób aprobowany 
społecznie, cechują się większym nasileniem liberalizmu, odrzucania oraz ochraniania 
niż matki tych, którzy buntują się w niekonstruktywny sposób. Ponadto ojcowie tych 
pierwszych są znacznie bardziej ochraniający.

Również Grażyna Mendecka (2003) wskazuje na szczególną rolę ojców w kształ-
towaniu potencjału intelektualnego i kreatywnego ich dzieci. Wiąże to z faktem, że 
o ile miłość matczyna jest silnie osadzona w czynnikach biologicznych i bezwarun-
kowa, o tyle o ojcowskie uznanie często trzeba się starać, co zachęca dziecko do po-
dejmowania określonej aktywności i przyjmowania postaw, które mogą pomóc w zy-
skaniu tej aprobaty. Badania przeprowadzone przez tę autorkę wśród uczniów liceów 
plastycznych oraz studentów kierunków artystycznych w wieku 17–22 lat wykazały, 
że nonkonformizm pozytywnie koreluje z przewagą postawy kochającej nad odrzuca-
jącą u matek. Jeśli jednak matka jest bardziej odtrącająca, dorastający bliższą więź na-
wiązuje z ojcem, co wiąże się z wyższym poziomem heurystyczności. Jeżeli odrzuce-
nie znacząco dominuje nad akceptacją w postawie ojca, wyższy jest także konformizm 
jego dziecka, lecz gdy ma tylko niewielką przewagę, to zyskuje zarówno nonkonfor-
mizm, jak i heurystyczność, czyli cała postawa twórcza. Ponadto wyższy poziom libe-
ralizmu niż wymagań ojców równomiernie wiąże się zarówno z konformizmem, jak 
i  nonkonformizmem dorastających, a  ich opiekuńczość koreluje dodatnio z  heury-
stycznością, jak również konformizmem.

Omawiane rezultaty wskazują, jak złożonym i dynamicznym systemem wzajem-
nych powiązań jest rodzina. Każde zachowanie pojedynczego jej członka pociąga za 
sobą szereg czasami trudnych do przewidzenia następstw we wszystkich jej podsys-
temach. Podobnie właściwości intelektualne i osobowościowe człowieka są efektem 
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wielowymiarowych doświadczeń, których nie da się sprowadzić do jednoznacznych 
i  jednokierunkowych związków przyczynowo-skutkowych. Warto zatem patrzeć na 
inteligencję i kreatywność nie tylko w kontekście jednostkowym, ale także z szerszej, 
systemowej perspektywy.

Przykład tego stanowią badania, w których wykazano, że pojawiająca się u doro-
słych potrzeba generatywności sprzyja kreatywnemu rodzicielstwu (Bakiera, 2006). 
Natomiast poszukując związków między postawami rodzicielskimi a poziomem in-
teligencji i  kreatywności młodzieży, warto zwrócić uwagę, że oddziaływania te są 
dwukierunkowe. Z jednej strony pozytywne postawy rodziców sprzyjają rozwojowi 
poznawczemu dzieci, z drugiej zaś ich prawidłowy oraz punktualny rozwój ułatwia 
rodzicom przejawianie akceptacji, a także ograniczenie zachowań nadmiernie ochra-
niających lub wymagających.

Dorastający, będący w centrum zainteresowania w tych badaniach, stoją u progu 
samodzielności, do której lata spędzone pod opieką rodziców miały ich przygotować. 
Józefa Sołowiej (1997) we wczesnym rozwijaniu samodzielności i stymulacji procesów 
poznawczych upatruje zalążków twórczości. Kreatywność kształtuje się według niej 
od najmłodszych lat w  sprzężeniu zwrotnym pomiędzy stymulacją ze strony rodzi-
ca, aktywnością dziecka oraz responsywnością rodzica. Na jego bazie tworzą się nie-
zbędna motywacja i zdolność do twórczości. Takie myślenie niejako wbudowane jest 
w stworzoną przez Roe i Siegelmana typologię postaw rodzicielskich.

Adolescencja jest ciekawym momentem, by ocenić, jakie warunki, określone usto-
sunkowaniem matek i ojców, mają dzieci dla rozwoju wrodzonego potencjału inte-
lektualnego, stanowiącego jedną z podstaw sukcesu edukacyjnego, a także osiągnięć 
w dalszym życiu osobistym i zawodowym. Bywa, że dla konstruktywnego przebiegu 
rozwoju nastolatka rodzice są zagrożeniem ze względu na sztywność i zaburzone osa-
dzenie w swoich rolach, świadczące np. o fiksacji rodzicielskiej lub przemocy o cha-
rakterze fizycznym, psychicznym, seksualnym czy ekonomicznym (Bakiera, 2016). 
Badania wskazują jednak, że krytyczna refleksja nad zachowaniami własnych rodzi-
ców jest obecna w myśleniu dorastających (Żurkiewicz, 1996). Szczególną rolą doro-
słych jest wsparcie dziecka w optymalizacji między dostosowaniem do norm społecz-
nych a samoekspresją (Mendecka, 2003).

METODA

Problem

Związany z percypowanymi postawami rodzicielskimi, doświadczany przez dziecko po-
ziom wymagań co do dyscypliny i podporządkowania się woli rodziców kształtuje jego 
samoocenę oraz podmiotowość, będące osobowościową podstawą kreatywności. Miłość 
i zaangażowanie rodzica skutkują bogactwem oferowanych dziecku bodźców oraz go-
towością na akceptację jego niezależności i indywidualnych sposobów myślenia. Istnieją 
zatem przesłanki dla hipotezy, że percepcja postaw cechujących się miłością i akceptacją 
rodziców wobec dziecka wiąże się z wyższym poziomem jego funkcjonowania poznaw-
czego, postawy zaś chłodu emocjonalnego, obojętności, nadmiernych wymagań i nie-
adekwatnej ochrony współwystępują z niższymi zdolnościami intelektualnymi.

Przedmiotem przeprowadzonych badań było empiryczne rozpoznanie powiązań 
między jakością ustosunkowania rodzica wobec dziecka z poziomem funkcjonowania 
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intelektualnego oraz postawy twórczej adolescenta. Problem badawczy sprecyzowano 
przez sformułowanie następującego głównego pytania: Czy istnieje związek między 
spostrzeganymi przez adolescentów postawami rodzicielskimi a ich poziomem inteli-
gencji i poziomem kreatywności? Przegląd publikacji teoretycznych oraz dotychczaso-
wych doniesień empirycznych z tego zakresu pozwolił na postawienie następujących 
hipotez:

H1:  Istnieje związek między spostrzeganymi przez adolescentów postawami ro-
dzicielskimi a  ich poziomem inteligencji. Przypuszcza się, że większe nasi-
lenie postaw kochających rodziców współwystępuje z wyższym poziomem 
inteligencji adolescentów, natomiast postawy wymagające, ochraniające, li-
beralne i odrzucające matek i ojców współwystępują z niższym poziomem 
inteligencji adolescentów.

H2:  Istnieje związek między spostrzeganymi przez adolescentów postawami ro-
dzicielskimi a poziomem ich kreatywności. Przypuszczalnie postawy kocha-
jące ojców i matek wiążą się z wyższym poziomem kreatywności adolescen-
tów, wyrażanym poprzez nonkonformizm i zachowania heurystyczne.

Uzasadnieniem przypuszczeń wyrażonych w postaci hipotez badawczych są po-
dane w pierwszej części artykułu założenia teoretyczne. Wskazują one, że akcepta-
cja i miłość ze strony rodziców (postawa kochająca) stanowią podstawę do budowy 
poczucia bezpieczeństwa, które wraz z adekwatnym stopniem swobody stanowi wa-
runek konieczny dla optymalnego rozwoju poznawczego dziecka i adolescenta. Na-
tomiast nadmiernie wymagający i  kontrolujący rodzice mogą hamować naturalne, 
spontaniczne procesy rozwojowe swojego dziecka (np. ograniczać jego zainteresowa-
nia). Nieadekwatnie wysoki poziom wymagań i krytycyzmu oraz ograniczenie swo-
body to czynniki dezorganizujące aktywność poznawczą adolescentów, zwiększające 
także prawdopodobieństwo częstego doznawania frustracji i niepowodzeń. Również 
nadmierna opiekuńczość rodziców zubaża kontekst rozwojowy nastolatków i  po-
wstrzymuje ich przed podejmowaniem trudnych, ale kluczowych dla rozwoju wy-
zwań. Bez możliwości doświadczania niepowodzeń i  samodzielnego radzenia sobie 
z  nimi dorastający w  ograniczonym stopniu mogą rozbudowywać swój poznawczy 
potencjał. Także wrogość, chłód i brak akceptacji ze strony rodziców (postawa odrzu-
cająca) uniemożliwiają nawiązanie pozytywnej, bezpiecznej relacji z dzieckiem stano-
wiącej bazę dla rozwoju jego poczucia własnej wartości i samoskuteczności. Bez tych 
uwewnętrznionych zasobów adolescent narażony jest na zakłócenia i niepowodzenia 
w rozwoju poznawczym. Podobnie brak zainteresowania ze strony rodziców oraz ich 
zaangażowania we współdziałanie z nim (postawa liberalna) zubaża jego pierwotny, 
rodzinny kontekst rozwojowy, a także utrudnia realizację podstawowych zadań edu-
kacyjnych. Takie warunki sprzyjają niesystematyczności oraz niewielkiemu zaangażo-
waniu w wyzwania szkolne i skutkować mogą obniżonym stopniem rozwoju potencja-
łu intelektualnego adolescenta.

Nastolatek wychowany w poczuciu własnej wartości, autonomii i indywidualno-
ści ma możliwość twórczej ekspresji i samodzielnego poszukiwania wiedzy oraz do-
świadczeń. Nie musi on dążyć do uzyskania potrzebnej aprobaty i zainteresowania ze 
strony rodziców poprzez rezygnację z podążania za swoimi autonomicznymi potrzeba-
mi oraz predyspozycjami. Ma przestrzeń do aktywnego kształtowania swojego świa-
topoglądu. W takich warunkach rozwijać się mogą jego niezależność i kreatywność. 
Ponadto brak sztywnych wymagań i jednoznacznych oczekiwań ze strony rodziców, 
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charakterystyczny dla postawy liberalnej, pozostawia adolescentowi szerokie możli-
wości w zakresie wyboru podejmowanych działań i dróg ekspresji. Dorastający może 
próbować za pomocą nietypowych zachowań wzbudzić emocjonalną reakcję obojęt-
nych zwykle rodziców.

Z kolei surowość i kategoryczność rodziców w egzekwowaniu przestrzegania przez 
ich dziecko ściśle określonych norm i zasad oraz brak zrozumienia dla jego indywidu-
alności (postawa wymagająca) stwarza kontekst niesprzyjający rozwojowi kreatywno-
ści dorastającego, który może dążyć do podtrzymania tej kluczowej więzi dzięki kon-
formizmowi i uległości. Nadmierne ingerowanie rodziców w aktywność ich dziecka, 
a  także ciągłe zapobieganie jego frustracjom (postawa ochraniająca) tworzyć może 
liczne przeszkody w rozwoju samodzielności adolescenta. Nie mając w pełni możliwo-
ści sprawdzenia w działaniu własnej skuteczności i poznania płynącej z niej satysfakcji, 
dorastający może odczuwać niewielką motywację do podejmowania trudnych i nara-
żonych na niepowodzenie aktywności, jakimi z natury są zachowania nonkonformi-
styczne i  twórcze. Niezaspokojona potrzeba miłości i  akceptacji ze strony rodziców 
(postawa odrzucająca) utrudnia wykształcenie u dorastającego poczucia własnej war-
tości oraz pewności siebie niezbędnych dla podjęcia działań autonomicznych i twór-
czych. Może on bowiem nadmiernie podporządkowywać się normom osób lub grup 
oferujących mu zainteresowanie, hamując przy tym naturalną i spontaniczną autoek-
spresję, będącą podstawowym źródłem kreatywności.

Narzędzia

Jako procedurę zbierania danych zastosowano testowanie. Do pomiaru percypowa-
nych przez adolescentów postaw wychowawczych ich rodziców zastosowano The Pa-
rent-Child Relations Questionnaire Anne Roe i  Marvina Siegelmana w  autoryzo-
wanym przekładzie Włodzimierza S. Kowalskiego (1984). Na test składają się dwa 
niezależne kwestionariusze, jeden dotyczący postaw matki, drugi ojca. Każdy z nich 
zawiera po pięćdziesiąt itemów w postaci stwierdzeń składających się na pięć równo-
licznych, niezależnych skal, odpowiadających pięciu cząstkowym postawom rodziciel-
skim: kochającej, wymagającej, ochraniającej, odrzucającej i  liberalnej. Do każdego 
z  twierdzeń badany ustosunkowuje się na czterostopniowej skali typu Likerta: tak, 
raczej tak, raczej nie, nie. Czas badania jest nieograniczony. Narzędzie charakteryzu-
je się zadowalającym poziomem rzetelności, a pozycje kwestionariusza cechuje wyso-
ki wskaźnik mocy dyskryminacyjnej. Uzyskany przez badanego wynik surowy, który 
w każdej skali mieści się w zakresie od 10 do 40 punktów, odnieść można do norm 
centylowych opracowanych na reprezentatywnej dla populacji polskich uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych próbie 458 osób wybranych za pomocą losowa-
nia warstwowego.

Inteligencja ogólna, rozumiana zgodnie z tradycją Spearmanowską jako global-
ny potencjał intelektualny, przejawiający się w zdolności do sprawnego przetwarza-
nia nowych informacji, spostrzegania ich sensu, wzajemnych zależności oraz wnio-
skowania, oceniana była na podstawie wyniku osób badanych w standaryzowanym 
teście zdolności poznawczych TMS-K Johna C.  Ravena (znany pod nazwą Test 
Matryc Ravena). Test pozwala oszacować zdolność jednostki do indukcji logicznej, 
zauważania ciągłości wzorów, dostrzegania analogii pomiędzy parami figur, zmian 
wzorów, przestawiania figur i  rozkładania figur na elementy. W badaniu zastoso-
wano wersję standardową (Jaworowska, Szustrowa, 1991), która składa się z szeregu 
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60 podzielonych na pięć równych serii zamieszczonych w zeszycie testowym matryc 
o rosnącym stopniu złożoności oraz od sześciu do dziewięciu wariantów odpowie-
dzi, z których tylko jeden jest prawidłowym dopełnieniem prezentowanego wzoru. 
Odpowiedzi badany udziela na dostarczonym arkuszu. Narzędzie zgodnie z zalece-
niami autorów podręcznika zastosowano w badaniu grupowym, bez limitu czaso-
wego ograniczającego badanym możliwość podjęcia próby rozwiązania wszystkich 
zadań. Wielokrotnie weryfikowana na całym świecie rzetelność narzędzia kształtu-
je się na wysokim poziomie. Trafność kryterialną testu potwierdzono w badaniach 
z użyciem testów Wechslera i Bineta.

Kreatywność, rozumiana za Stanisławem Popkiem (2000) jako postawa twór-
cza, czyli osobowy potencjał podejmowania zachowań twórczych (nowatorskich 
i wartościowych), oceniana była metodą samoopisowego kwestionariusza na pod-
stawie dwóch jego wymiarów: nonkonformizmu, stanowiącego czynnik osobowo-
ściowy oraz heurystyczności, będącej stylem poznawczym, wyrażającym się w pre-
ferencji dla określonego typu aktywności w sferze funkcjonowania intelektualnego. 
Zastosowano Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH Stanisława Popka 
zbudowany z czterech skal: konformizmu, nonkonformizmu (odnoszące się do sfe-
ry charakterologicznej) oraz zachowań algorytmicznych i  heurystycznych (odno-
szące się do sfery poznawczej). Wyniki cząstkowe w zakresie nonkonformizmu i za-
chowań heurystycznych składają się na ogólny poziom postawy twórczej, natomiast 
poziom konformizmu i zachowań algorytmicznych wskazuje na natężenie postawy 
odtwórczej u badanego. Kwestionariusz zawiera 60 pozycji testowych stanowiących 
zdania, do których badany odnosi się, wybierając jedną z odpowiedzi na trzystop-
niowej skali: prawdziwe, częściowo prawdziwe, błędne. Rzetelność skal wynosi od 
0,83 do 0,921 (α Cronbacha).

Osoby badane i procedura

Dobór próby miał charakter celowy. Najpierw wybrano szkołę, będącą placówką edu-
kacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym w gminie miejsko-wiejskiej (województwo 
zachodniopomorskie). O takim wyborze zaproszonej do współpracy instytucji zade-
cydowały dwa czynniki. Po pierwsze, ze względu na wąską ofertę edukacyjną na tym 
obszarze, szkoła wybierana jest przez uczniów o różnym poziomie osiągnięć i ambicji 
edukacyjnych, podczas gdy w większych ośrodkach miejskich na etapie rekrutacji do 
szkół średnich dochodzi do rozdzielenia młodzieży na podstawie poziomu ich umie-
jętności szkolnych. Po drugie, w dotychczasowych badaniach zauważyć można ten-
dencję do nadreprezentacji grup badanych z dużych ośrodków miejskich, podczas gdy 
wiedza o osobach dorastających w odmiennych warunkach socjoekonomicznych jest 
bardzo ograniczona i badanie to miało na celu jej poszerzenie.

Zgodę na udział w badaniu wyraziło 48 uczniów, lecz dziewięciu z nich zrezygno-
wało z kontynuacji uczestnictwa i pełnych danych dostarczyło 39 z nich. W grupie ba-
danej przeważały dziewczęta (56,4%). Wszyscy uczniowie spełniali kryterium pełno-
letniości, które decydowało o ich możliwości samodzielnego podjęcia decyzji o udziale 
w badaniu. Liczniejszą grupą wiekową byli dziewiętnastolatkowie (53,8%), mniej licz-
ną osiemnastolatkowie (46,2%). Pod względem miejsca zamieszkania najliczniejszą 
grupę i prawie połowę badanych stanowili mieszkańcy wsi (46,2%), na drugim miej-
scu znaleźli się mieszkańcy miast do 10 tys. mieszkańców (28,2%), najmniej zaś liczni 
byli mieszkańcy miast między 10 a 100 tys. mieszkańców (25,6%).
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WYNIKI

Nasilenie wszystkich pięciu typów postaw rodzicielskich matek i ojców (tab. 1) cechowa-
ło się dużym zróżnicowaniem. Poziomy nasilenia tych zmiennych rozproszone były na 
całej skali centylowej – w największym stopniu dla postawy wymagającej matek oraz ko-
chającej i liberalnej ojców. Najwyższą średnią i medianę osiągają postawy ochraniające 
matek. Aż 59% badanych oceniło natężenie tej postawy u swoich matek na poziomie 60 
centyla lub wyższym, co świadczy o dużym jej nasileniu w percepcji większości z nich. 
W przypadku postaw ojców najwyższa średnia i mediana dotyczą postawy liberalnej. 
Prawie dwie trzecie badanych (64,9%) oceniło jej natężenie jako wyższe lub równe 53 
centylowi, co świadczy o doświadczanym ze strony ojców niewielkim zainteresowaniu 
codziennym życiem adolescenta oraz zaangażowaniu w  jego wychowanie. Natomiast 
najniższe średnie i mediany występują w postawach odrzucających matek i wymagają-
cych ojców, co wskazuje, że matki w niewielkim stopniu spostrzegane są jako unikające 
kontaktów i okazujące wrogość dorastającym dzieciom, natomiast ojcowie nie stawia-
ją im nadmiernych wymagań. Postawy kochające świadczą o największym podobień-
stwie matek i ojców. Natomiast największe różnice w zakresie nasilenia postaw rodzi-
cielskich dotyczą postawy ochraniającej (matki wykazują znacznie większą skłonność do 
opiekuńczości wobec nastoletnich dzieci niż ojcowie) i postaw liberalnych, które silniej 
przejawiane są przez ojców. Wyniki w zakresie postaw wymagających, ochraniających 
i liberalnych matek oraz postawy ochraniającej ojców przyjęły w grupie badanych war-
tości o rozkładzie zgodnym z rozkładem normalnym (test Kołmogorowa-Smirnowa), co 
umożliwiło stosowanie testów parametrycznych w dalszej analizie wyników.

TABELA 1 
Percypowane postawy matek (M) i ojców (O) – opis statystyczny

Postawa Min Maks Me M SD
Wynik testu 

Kołmogorowa-
Smirnowa

Kochająca M 1  99 52 47,64 32,89 p < 0,001
Wymagająca M 0 100 35 36,54 29,48 p = 0,064
Ochraniająca M 1  98 60 57,23 28,52 p = 0,104
Odrzucająca M 2  99 26 30,74 31,23 p < 0,001
Liberalna M 7  99 52 49,31 29,65 p = 0,081
Kochająca O 1 100 37 46,16 34,77 p < 0,05
Wymagająca O 1  99 25 32,19 30,32 p < 0,05
Ochraniająca O 1  94 43 43,78 28,71 p = 0,200
Odrzucająca O 1  96 34 39,73 36,75 p < 0,05
Liberalna O 1 100 71 61,84 33,93 p < 0,05

Legenda: Min – najniższy wynik, Maks – najwyższy wynik, Me – mediana, M – średnia, SD – odchylenie 
standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

Średni poziom inteligencji wśród osób badanych (tab. 2) wyniósł 55,79 centyla 
przy odchyleniu standardowym równym 25,96, mediana zaś była znacząco wyższa 
i wyniosła 66. Minimalny poziom zdolności intelektualnych, jaki wystąpił w grupie 
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badanych uczniów przyjął wartość 16 centyla, a jedna trzecia z nich (33,3%) mieści się 
w zakresie do 32 centyla. Prawie połowa badanych adolescentów (46,2%) cechuje się 
wyższym poziomem inteligencji (centyl 73 i powyżej), a maksimum przyjęło wartość 
97 centyla. Zauważalną cechą tego rozkładu jest niska liczebność osób o przeciętnym 
poziomie badanej cechy, co skutkuje rozkładem niezgodnym z normalnym (test Koł-
mogorowa-Smirnowa), dlatego w dalszych obliczeniach zastosowano test nieparame-
tryczny.

Czynnik osobowościowy postawy twórczej, który stanowi nonkonformizm, uzy-
skał w  grupie badanych średni poziom 4,69 stena przy odchyleniu standardowym 
o wartości 2,48. Niskie nasilenie tej cechy o poziomie z przedziału 1–4 sten osiągnęła 
ponad połowa badanych (52,8%), a w omawianym zakresie znalazły się też obie domi-
nanty (3 i 4). Przeciętnym poziomem nonkonformizmu (5 i 6 sten) charakteryzuje się 
około jedna piąta badanych (22,2%), wysokim zaś (sten 7 i wyższe) co czwarty z nich 
(25,0%). Wartości te były minimalnie niższe niż w przypadku czynnika poznawczego 
– heurystyczności, której średnie nasilenie wyniosło 5,53 przy odchyleniu standardo-
wym równym 2,47. Niskie natężenie tej preferencji poznawczej ujawnia zaledwie nie-
spełna jedna trzecia badanych (30,6%), podobnie liczne są osoby o wysokim poziomie 
heurystyczności (27,8%), najwięcej jest zaś osób przeciętnych w tym obszarze (41,6%). 
Te dwa wymiary różnią się minimalnie pod względem mediany, która w pierwszym 
przypadku znalazła się na poziomie 4, a w drugim – 5 stena.

Dla łącznej miary postawy twórczej średnia przyjęła wartość 4,94 przy odchyleniu 
standardowym wynoszącym 2,62, a mediana miała również wartość 5. Niski poziom 
ogólnej kreatywności ujawniło 41,7% badanych, zaś przeciętny poziom 33,3%. Jed-
na czwarta z adolescentów ujawnia się jako osoby wysoko kreatywne (25,0%). Poziom 
istotności osiągnięty przez wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa wskazuje, że dwa 
z omawianych rozkładów (nonkonformizm oraz postawa twórcza) są zgodne z rozkła-
dem normalnym.

TABELA 2 
Inteligencja i kreatywność adolescentów – opis statystyczny

Zmienna Min Maks Me M SD
Wynik testu 

Kołmogorowa-
Smirnowa

Inteligencja ogólna 16 97 66 55,79 25,96 p < 0,001
Nonkonformizm 1 10 4 4,69 2,48 p = 0,081
Heurystyczność 1 10 5 5,53 2,47 p < 0,05
Postawa twórcza 1 10 5 4,94 2,62 p = 0,200

Legenda: Min – najniższy wynik, Maks – najwyższy wynik, Me – mediana, M – średnia, SD – odchylenie 
standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

W pierwszym obszarze problemowym dotyczącym związku percypowanych po-
staw rodzicielskich z poziomem inteligencji adolescentów uzyskane dane nie dały pod-
staw do potwierdzenia postawionych hipotez. Postawy kochające, wymagające, od-
rzucające i liberalne obojga rodziców nie wiązały się istotnie z poziomem inteligencji. 
W przypadku postawy ochraniającej nie wykazano związków z inteligencją w grupie 
ogólnej oraz podgrupie córek, w podgrupie zaś chłopców pojawiła się dodatnia korela-
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cja inteligencji z postawą ochraniającą matek, co stanowi dość silny (r = 0,62) i istotny 
(p < 0,01) związek o kierunku odwrotnym od oczekiwanego (tab. 3). Współczynnik 
determinacji wskazuje, że nasilenie tej postawy wyjaśnia 38% wariancji inteligencji 
obserwowanej u adolescentów.

Również w drugim obszarze problemowym dotyczącym związku percypowanych 
postaw rodzicielskich z poziomem kreatywności adolescentów nie udało się znaleźć 
potwierdzenia dla hipotez dotyczących postaw kochających, wymagających i odrzuca-
jących obojga rodziców. W przypadku postawy ochraniającej, tym razem u ojców, po-
nownie stwierdzono występowanie odwrotnej niż oczekiwano, pozytywnej zależno-
ści. Korelacja między nasileniem tej postawy a nonkonformizmem adolescentów była 
umiarkowana, osiągając wartość r = 0,38 przy poziomie istotności p < 0,05. Znacznie 
silniejszy był omawiany związek w podgrupie dziewcząt, gdzie r wyniosło 0,67 przy 
p < 0,01 dla nonkonformizmu oraz r = 0,46 przy p < 0,05 dla postawy twórczej.

Można więc zauważyć, że dzieci ochraniających ojców są w umiarkowanym stop-
niu bardziej nonkonformistyczne, natomiast w przypadku córek ta zależność jest sil-
niejsza i dotyczy także poziomu całej postawy twórczej. Współczynnik determinacji 
pozwala stwierdzić, że nonkonformizm adolescentów jest w 14,4% wyjaśniany przez 
zmienność nasilenia postawy ochraniającej ojców, a w podgrupie dziewcząt wyjaśnić 
można w ten sposób 44,9% zróżnicowania. Postawa ta wyjaśnia też 1,2% zróżnico-
wania w nasileniu postawy twórczej córek. W przypadku postawy liberalnej w ogra-
niczonym zakresie udało się potwierdzić hipotezę o  jej związku z  kreatywnością. 
W podgrupie chłopców uwidocznił się silny (rho = 0,70 i p < 0,01) związek tej po-
stawy ojców z nonkonformizmem synów i minimalnie słabszy (rho = 0,65 i p = 0,01) 
z ich postawą twórczą. Liberalni ojcowie mają więc bardziej nonkonformistycznych 
i twórczych synów.

TABELA 3 
Istotne statystycznie zależności między postawami wychowawczymi rodziców a inteligencją i kreatywnością 

adolescentów

Postawa 
wychowawcza

Percepcja 
postawy Inteligencja / kreatywność adolescenta

Postawa 
ochraniająca 
matki

w percepcji 
syna inteligencja syna ( r = 0,62 p < 0,01)

Postawa 
ochraniająca 
ojca

w percepcji 
córki/syna

nonkonformizm adolescenta (r = 0,38 p < 0,05), szczególnie 
nonkonformizm córki ( r = 0,67 p < 0,01) 
postawa twórcza córki (r = 0,46 p < 0,05)

Postawa 
liberalna ojca

w percepcji 
syna

nonkonformizm syna (rho = 0,7 p < 0,01)
postawa twórcza syna (rho = 0,65 p < 0,01)

Źródło: opracowanie własne.

Zgromadzone dane pozwoliły na zaobserwowanie wykraczających poza plan ba-
dania, ale ciekawych ze względu na podjętą problematykę związków pomiędzy anali-
zowanymi zmiennymi. Choć nie było dostatecznych podstaw, by potwierdzić hipotezę 
o negatywnym związku postawy odrzucającej rodziców z kreatywnością adolescentów, 
pewne potwierdzenie dla przyjętego toku rozumowania stanowi fakt, że takie ustosun-
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kowanie matek wobec adolescentów wiązało się z wyższym poziomem ich konformizmu 
(rho = 0,34 dla p = 0,04) i postawy odtwórczej (rho = 0,43 dla p < 0,01). Ta umiarko-
wana korelacja pozwala wyjaśnić odpowiednio 11,6% i 18,5% wariancji omawianych 
zmiennych. Co szczególnie interesujące, w badanej grupie preferencja poznawcza w po-
staci algorytmiczności z założenia wchodząca w skład postawy odtwórczej silniej wią-
zała się z nonkonformizmem badanych (rho = 0,40 dla p < 0,01) niż z  ich konformi-
zmem (rho = 0,34 dla p < 0,05). Pozytywnie korelowała ona z alternatywną preferencją 
poznawczą badanych, czyli heurystycznością (rho = 0,37 dla p < 0,05).

DYSKUSJA I WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono istnienie pozytywnego związku mię-
dzy ojcowską postawą liberalną a kreatywnością dorastających synów. Zidentyfikowa-
no również związek, ale przeciwny do oczekiwanego, a dotyczący postawy ochrania-
jącej, która pozytywnie wiąże się z inteligencją (w relacji matka – syn) i kreatywnością 
adolescentów (w grupie ogólnej, a jeszcze silniej w relacji ojciec – córka). Podczas gdy 
korelacja między postawą liberalną a kreatywnością nastolatka jest zgodna z przewi-
dywaniami, pojawia się wątpliwość, dlaczego ochranianie rodziców współwystępuje 
ze sprawnością intelektualną i kreatywnością dorastających. Wobec podobnego pyta-
nia stanęła Mendecka (2003), która w rezultacie swoich badań również zaobserwowała 
niezgodną z postawioną hipotezą, pozytywną zależność między postawą ochraniającą 
ojców a kreatywnością adolescentów. Autorka wskazuje jako potencjalne wyjaśnienie 
fakt, że separowanie od rówieśników stanowiące przejaw nadmiernego ochraniania 
może skutkować większym zaangażowaniem dziecka w kontakty z dorosłymi, a co za 
tym idzie stymulacją rozwoju bardziej dojrzałych form myślenia. Ograniczając czas 
poświęcony na przypadkowe interakcje z koleżankami i kolegami, rodzice mogą też 
pozostawiać dorastającym więcej przestrzeni na wymagający pracy i zaangażowania 
rozwój swoich zdolności. Ponadto bezpieczeństwo doświadczane w relacji z ochrania-
jącym ojcem wiąże się z postrzeganiem rodziny jako ciepłej, serdecznej oraz sprzyja-
jącej rozwojowi zainteresowań i uzdolnień. Także Bernecka (2010) wskazuje na opie-
kuńczego ojca jako oparcie potrzebne dorastającym przy podejmowaniu wyzwania, 
jakie stanowi ekspresja własnego nonkonformizmu. Bez wątpienia temat oddziaływa-
nia postawy ochraniającej na rozwój poznawczy dzieci uwidacznia się jako interesują-
cy obszar dla dalszych badań.

Innym wyjaśnieniem ujawnionych zależności jest stanowisko Marii Ziemskiej 
(2009), która podkreśla złożoność postaw rodzicielskich, jakiej nie są w stanie oddać 
modele teoretyczne oparte na jednoznacznych dymensjach. Być może w zastosowa-
nym narzędziu brakuje więc postulowanego przez tę autorkę rozróżnienia na pozy-
tywną, adaptacyjną ochronność wobec dziecka oraz nadmiarową i szkodliwą nadopie-
kuńczość. Możliwe jest, że w Polsce, gdzie istnieje ugruntowany i powszechny wzorzec 
troskliwej i opiekuńczej matki, wyrazem miłości do dziecka i zaangażowanego rodzi-
cielstwa są zachowania, które w krajach o innym modelu wychowawczym odbierane 
byłyby już jako nadmiarowe i naruszające w stosunku do dziecka. Ponadto matki sil-
nie ochraniające i kontrolujące mogły z większym zaangażowaniem i systematyczno-
ścią nakłaniać dzieci do realizacji obowiązków szkolnych w postaci uczęszczania na 
zajęcia, rozwiązywania zadań domowych i nauki, a co za tym idzie przyczyniać się 
do ich rozwoju poznawczego, który uwidacznia się w wyższym poziomie inteligencji.
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Zgromadzony materiał empiryczny w niewielkim stopniu przyczynił się do po-
twierdzenia postawionych na podstawie wiedzy teoretycznej hipotez, co skłania do 
dalszego poszukiwania powiązań między zachowaniem rodziców a funkcjonowaniem 
poznawczym potomstwa. Brak potwierdzenia hipotez może być interpretowany jako 
porażka badawcza, wydaje się jednak, że przeprowadzone badania stanowią pretekst 
do dyskusji na temat konstruktów teoretycznych (jak wskazano wcześniej być może 
rewizji wymaga operacjonalizacja postawy ochraniającej) oraz osób uczestniczących 
w badaniu.

Analizując przebieg badania, można stwierdzić, że jego wynikającą z warunków 
organizacyjnych słabością na pewno była niewielka liczebność próby. Stanowi ono eg-
zemplifikację kluczowego problemu, przed którym stoją nauki społeczne – co zrobić, 
aby dotrzeć do mniej dostępnych grup badanych? Formułowane przez naukowców 
wnioski mogą być systematycznie zniekształcane przez fakt, że opierają się na bada-
niach grup chętnych, podczas gdy być może to właśnie ci, którzy do takiej aktyw-
ności nie mają motywacji, powinni znaleźć się w centrum zainteresowania badaczy 
i praktyków. Pytanie o to, jak zwiększyć efektywność w budowaniu otwartości i go-
towości do udziału w badaniu tych osób bez naruszenia podstawowych zasad etycz-
nych i metodologicznych, powinno stać się przedmiotem debaty w środowisku peda-
gogów i psychologów. W przeciwnym bowiem wypadku badacze będą formułować 
wnioski oderwane od rzeczywistości m.in. osób z mniejszych miejscowości czy o niż-
szym poziomie wykształcenia. Naszym celem było dotarcie do osób niedostatecznie 
reprezentowanych podczas dotychczasowych badań i uzyskane rezultaty jednoznacz-
nie wskazują, że stanowi to ciekawy i ważny obszar dla dalszej eksploracji. Jednocze-
śnie podkreślamy niereprezentatywność wyników ze względu na celowy dobór osób 
do badania.

Kolejną grupę czynników mogących mieć wpływ na uzyskane wyniki badania 
można wiązać z cechami charakterystycznymi dla omawianej fazy rozwojowej skon-
centrowanej wokół kształtowania tożsamości. Wysoka reaktywność emocjonalna 
i tendencja do przyjmowania jednoznacznych, radykalnych postaw oraz spostrzegania 
świata w sposób dychotomiczny (Bakiera, 2009; Oleszkowcz, Senejko, 2013) mogła 
wpłynąć na nadmierną polaryzację wyników pomiaru opartego na narzędziach samo-
opisowych. Należąc do określonych grup rówieśniczych lub subkultur, adolescent bu-
duje obraz siebie i najbliższych pod wpływem wyniesionych stamtąd wzorów, nawet 
jeśli nie jest to całkowicie spójne ze zbiorem jego indywidualnych doświadczeń. Wska-
zać można też na silną w adolescencji potrzebę aprobaty społecznej. Dążenie do jej za-
spokojenia lub bunt wobec jej oznak w zależności od rodzaju rozstrzygnięć przyjętych 
na drodze rozwiązywania kryzysu młodzieńczego (Erikson, 2002, 2004; Oleszko-
wicz, 1995, 2006), implikować może tendencje nieobjęte pomiarem.

Przyjęty model badawczy nie pozostawił miejsca na zdobycie wiedzy na temat 
wielu istotnych doświadczeń osób badanych. Jako przykłady takich informacji moż-
na wskazać jakość dotychczasowej edukacji oraz sukcesy i niepowodzenia w jej toku, 
przynależność do grup rówieśniczych lub subkultur oraz szereg zmiennych osobowo-
ściowych (m.in. poziom samooceny, poczucie własnej skuteczności, motywacja osią-
gnięć i motywacja poznawcza) czy temperamentalnych (m.in. reaktywność), a także 
przebieg życia rodzinnego. Mogą one z jednej strony kształtować różnice indywidu-
alne w podatności na oddziaływanie środowiska rodzinnego, z drugiej zaś wchodzić 
w interakcje z poziomem aspiracji i sukcesów poznawczych. Przykład takiego sprzęże-
nia zwrotnego przedstawia Kazimierz Kotlarski (1989) wskazując, że nadmierny neu-
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rotyzm dziecka może zwiększać ryzyko niepowodzeń edukacyjnych, ale i same nega-
tywne doświadczenia szkolne wpływają na nasilenie jego neurotyzmu, co kształtuje 
określony poziom motywacji poznawczej oraz wiary we własne możliwości. Zastoso-
wanie metod idiograficznych w dalszych badaniach wydaje się istotne z punktu widze-
nia eksploracji biograficznych czynników rozwoju inteligencji i kreatywności (Palu-
chowski, 2006). Ponadto dialektyczna teoria rozwoju daje podstawy do stwierdzenia, 
że te same czynniki ekologiczne, jakimi w  przedstawionym badaniu były postawy 
rodzicielskie, mogą dawać inne rezultaty w interakcji z różnego typu wyposażeniem 
genetycznym. Ciekawą perspektywą badawczą mogłoby więc być osadzenie dalszych 
badań z omawianego obszaru w metodologii związanej z genetyką behawioralną (Plo-
min, 2001).

PODSUMOWANIE

Świadomość społeczna pełna jest przekonań, że określone oddziaływania wychowaw-
cze mogą sprzyjać rozwojowi intelektu dziecka, a rodzice często są skłonni podążać na-
wet za wątpliwymi wskazówkami i modami w nadziei na poprawę potencjału swoich 
dzieci, co nierzadko ma mierne lub niepożądane skutki. Jednocześnie istnieje szeroki 
zakres znaczącego wpływu rodziców na rozwój dziecka, który w znacznym stopniu 
pozostaje poza ich świadomą refleksją, a który wyraża się w postawach rodzicielskich.

Podjęta tematyka inteligencji oraz kreatywności wynikała z  przekonania, że te 
dwie podstawowe zdolności poznawcze stanowią bazalny potencjał rozwojowy jed-
nostki i mogą być warunkowane postawami rodzicielskimi. Przytoczone ustalenia teo-
retyczne i empiryczne przemawiają na rzecz zasadności postawienia takiego problemu 
i umieszczenia go w centrum zainteresowania procesów wychowawczych oraz eduka-
cyjnych, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i ekspresji 
indywidualnego potencjału dorastających.
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INTELLIGENCE AND CREATIVITY OF ADOLESCENTS IN THE 
CONTEXT OF THEIR PARENTS’ EDUCATIONAL ATTITUDES

Abstract: The thesis focuses on perceived 
educational attitudes of adolescents’ par-
ents in relation to the development of the 
intellectual and creative potential of ado-
lescents. Basic theories used to analyse this 
subject were: the parental attitudes typol-
ogy by Anna Roe and Marvin Siegelman, 
the theory of fluid intelligence by Charles 
Spearman, and the theory of creativity by 
Stanisław Popek. The study has been con-
ducted among pupils of a grammar school 
who were of legal age and come from vil-
lages or small towns. The following tests 

were used: the Parent-Child Relations 
Questionnaire (PCR), both “My mother” 
and “My father” versions, Raven’s Progres-
sive Matrices and KANH Questionnaire. 
The results indicate a correlation between 
protective and liberal attitudes of parents 
as perceived by the adolescents and their 
creativity and intelligence.

Keywords: educational attitudes, per-
ceived parental attitudes, intelligence, flu-
id intelligence, creativity, late adolescence.


