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RECENZJE

RUCH PEDAGOGICZNY 2/2012

Richard E. Nisbett: 
Inteligencja: sposoby oddziaływania na IQ. 

Dlaczego tak ważne są szkoła i kultura. 
Tłum. Magdalena Szymczukiewicz. 

Smak Słowa, Sopot 2010

Badania nad inteligencją mają swoją ugrunto-
waną historię. Prezentowane przez badaczy wy-
niki zazwyczaj trafi ają do zbiorowej wyobraźni, 
stając się podstawą funkcjonowania wielu ste-
reotypów dotyczących roli inteligencji w społe-
czeństwie, zasad jej dziedziczenia oraz granic 
możliwości poznawczych. Zagorzali zwolenni-
cy teorii odziedziczalności inteligencji utrzy-
mują, że w przeważającej mierze inteligencja 
jest kwestią genów. Książka Inteligencja: sposoby 
oddziaływania na IQ. Dlaczego tak ważne są szkoła 
i kultura Richarda E. Nisbetta polemizuje z tym 
stanowiskiem. Autor deklaruje: „wiadomo, już, 
że inteligencję w dużym stopniu kształtuje oto-
czenie”. Na poparcie tych słów Nisbett przyta-
cza badania, których wyniki stały się podstawą 
orientacji przyjmującej, że występujące różnice 
poziomu ilorazu inteligencji w populacji są za-
leżne w dużej mierze od czynników kulturo-
wych. Jednocześnie ten wpływ może być różny, 
albowiem o ile indywidualne różnice mogą być 
do pewnego stopnia tłumaczone czynnikami 
genetycznymi, to w zależności od różnic wyni-
kających z klasy społecznej, pochodzenia etnicz-
nego i rasy wpływ genów jest mniejszy. Według 
Nisbetta różnice między grupami społeczny-
mi i etnicznymi należy powiązać z czynnikami 
kulturowymi i środowiskowymi, takimi jak styl 
wychowawczy rodziców, siła więzi krewnia-
czych, czy występujące nierówności edukacyjne 
w populacji itp. W książce położony jest nacisk 
na rolę edukacji i kultury w kształtowaniu śro-
dowiska sprzyjającego rozwojowi potencjału in-
teligencji poprzez zaprezentowanie najskutecz-
niejszych – zdaniem autora – interwencji w tym 
zakresie. W niniejszej recenzji skupię się jedy-
nie na niektórych zagadnieniach poruszonych 
w pracy Nisbetta. 

Główna teza książki Inteligencja: sposoby od-
działywania na IQ brzmi: kultura odpowiada 
w dużej mierze za różnice w poziomie ilorazu 

inteligencji osób pochodzących z różnych klas 
społecznych i grup etnicznych. Wcześniejsze 
estymacje odziedziczalności (na które powołu-
ją się zwolennicy tezy o odziedziczalności IQ) 
są zdaniem Nisbetta zawyżone. W badaniach 
nad odziedziczalnością ilorazu inteligencji istot-
ną rolę odgrywa schemat badawczy, w którym 
wykorzystuje się pokrewieństwo bliźniąt jed-
no- lub dwujajowych i odnosi się je do trzech 
komponentów zmienności w rejestracji pozio-
mu inteligencji. Odziedziczalność cechy oznacza 
stopień, w jakim jej zmienność w danej popu-
lacji zależy od czynników genetycznych. Wspól-
ne środowisko odnosi się do zmienności tej cechy 
w wyniku wszelkich innych czynników (biolo-
gicznych, środowiskowych i społecznych), które 
są wspólne dla dzieci z jednej rodziny, ale od-
mienne dla różnych rodzin. Efekt środowiskowy 
odnosi się do tego, jak duże znaczenie ma fakt, 
że dana osoba była wychowana w konkretnej 
rodzinie, a nie innej (z uwzględnieniem czynni-
ków, które różnicują rodziny – klasa społeczna, 
wyznanie religĳ ne itp.). Wnioski z tych badań 
są następujące: odziedziczalność inteligencji 
w dzieciństwie wynosi 45%, a wpływ wspólnego 
środowiska 35%. Z czasem wpływ genów staje 
się coraz bardziej istotny, wzrastając do 80%, 
podczas gdy znaczenie wspólnego środowiska 
stopniowo zanika. Trzeci komponent, efekt śro-
dowiskowy, przez całe życie wyjaśnia jedynie 
20% zmienności współczynnika inteligencji. Tak 
przedstawione wyniki z pewnością niepokoją 
badaczy społecznych, którzy zwracają uwagę 
na rolę rodziny w reprodukcji klasy społecznej 
i kultury etnicznej. 

Według Nisbetta wyniki te nie mają jednak 
oparcia w metodologii eksperymentu, ponie-
waż koronny argument zwolenników odziedzi-
czalności opiera się na schemacie, w którym 
bliźnięta jednojajowe umieszcza się w różnych 
rodzinach. Dobór próby zazwyczaj nie spełnia 
w pełni warunków doboru losowego, co w rze-
czywistości może wskazywać na zupełnie inną 
zależność. Nisbett wskazuje na możliwą interak-
cję między genotypem a środowiskiem, w któ-
rej podobne środowisko rodzinne (ze względu 
na podobny status społeczno-ekonomiczny) 
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może  odpowiadać za ujawnienie się określonych 
cech u bliźniąt. Istnieje empiryczny dowód tej 
zależności, ponieważ dla bliźniąt wychowują-
cych się w podobnych środowiskach rodzinnych 
korelacja wynosi od 0,83 do 0,91. Gdy otoczenie 
jest odmienne, korelacja spada nawet do 0,26. 
Jednocześnie bliższe przyjrzenie się ekspery-
mentom z bliźniętami i adopcją ujawnia po-
ważny metodologiczny błąd, gdyż w badaniach 
nad bliźniętami zazwyczaj biorą udział rodziny 
z klasy średniej i wyższej, do których łatwiej do-
trzeć badaczom. Natomiast rodziny adopcyjne 
posiadają wyższy status społeczno-ekonomiczny 
niż rodziny nieadopcyjne. Badania bowiem po-
kazują, że stopień odziedziczalności IQ jest wyż-
szy u rodzin z wyższym statusem społeczno-eko-
nomicznym niż w rodzinach o niższym statusie 
społeczno-ekonomicznym.

Aby udowodnić tezę o istotnym wpływie 
czynników społeczno-ekonomicznych na two-
rzenie warunków rozwoju inteligencji, Nisbett 
przytacza wyniki badań nad wychowaniem 
krzyżowym francuskich naukowców, w któ-
rym zbadano różne środowiska adopcyjne. 
Podstawą ich rozróżnienia był status społecz-
no-ekonomiczny rodziny. Okazało się, że róż-
nice ze względu na środowisko wychowawcze 
są znaczące. Dlatego autor książki postuluje, aby 
zwrócić większą uwagę na relacje między klasą 
społeczną a inteligencją, ponieważ to nierówno-
ści w strukturze społecznej są przede wszystkim 
odpowiedzialne za różnice w poziomie ilorazu 
inteligencji populacji generalnej. 

Nisbett wyraźnie podkreśla, że stopień 
odziedziczalności ilorazu inteligencji w żadnej 
mierze nie ogranicza jego potencjalnej podatno-
ści na zmiany. Na podstawie przeglądu literatu-
ry i badań wykazuje, że średni iloraz inteligen-
cji w całej populacji rośnie, a ludzie w wyniku 
powszechnej edukacji i rozwojowi technologii 
komunikacyjnej stają się coraz bystrzejsi. Dla-
tego Nisbetta interesuje, w jaki sposób szkoły 
mogłyby w jeszcze większym stopniu wpływać 
na podniesienie inteligencji uczniów. Jednak 
próba odpowiedzi na to pytanie – w świetle 
przeprowadzonych badań – jest obciążona ide-
ologicznym efektem ich rezultatów. Trudno bo-
wiem o jednoznaczny dowód, że wymienione 
czynniki są przyczyną dobrych wyników, a nie 
odzwierciedleniem faktu, że do danej populacji 
uczniów, której szkoła świadczy usługi, łatwiej 
jest dotrzeć, realizować rozszerzony program 
i tym samym osiągnąć lepsze wyniki. Interwen-
cje ogólnoszkolne i metody nauczania opisane 
w literaturze przedstawiają określony i pożąda-
ny typ dyrektora placówki i nauczyciela, ale nie 

potrafi ą uchwycić związku przyczynowo-skut-
kowego – w jakim stopniu oddani dyrektorzy 
i zaangażowani nauczyciele przesądzają o tym, 
że szkoły stają się lepsze, a w jakim to chętniej 
uczący się podopieczni sprawiają, że dyrektorzy 
wydają się oddani, a nauczyciele zaangażowani? 

W dużej mierze recepta Nisbetta polega 
na wskazaniu metod, które są z powodzeniem 
realizowane w większości rodzin o wyższym sta-
tusie społeczno-ekonomicznym (gry i zabawy 
logiczne, dyskusja, ćwiczenia ruchowe i samo-
kontrola). Szkoła zaś powinna dążyć do rozwi-
jania metod twórczego myślenia, ponieważ pro-
wadzone w ten sposób zajęcia mają wyrówny-
wać braki u dzieci, które wynikają z nierówności 
społecznych. Książka Nisbetta, mimo swojego 
pozytywnego przesłania – ucz dzieci, bo inte-
ligencję można rozwĳ ać i chwal je za ciężką 
pracę – skłania się ku stanowisku, które uznaje 
wzajemną relację między poziomem ilorazu in-
teligencji i statusem społeczno-ekonomicznym. 
Jego wcześniejsza deklaracja o nadrzędności 
kultury w determinowaniu poziomu ilorazu 
inteligencji brzmi mniej przekonywająco, jeśli 
weźmiemy pod uwagę przytoczony przez niego 
wcześniej argument, że znaczenie wspólnego 
środowiska (styl wychowawczy, wartości ro-
dzinne) stopniowo maleje wraz z osiągnięciem 
pełnoletności. Natomiast IQ jest do pewnego 
stopnia dziedziczone wraz z klasą społeczną, 
w której przychodzimy na świat. 

Książkę Nisbetta jest przystępnie napisa-
ną pozycją naukową, traktującą o inteligencji 
i czynnikach na nią wpływających. Inteligencja: 
sposoby oddziaływania na IQ może stanowić in-
teresującą alternatywę dla książek Judith Rich 
Harris Geny czy wychowanie (2000) i Stevena Pin-
kera Tabula rasa (2005) i wzbogacić akademicki 
dyskurs.

Łukasz Albański

Vanna Iori: Nei sentieri del’esistere. 
Spazio, tempo, corpo nei processi formativi. 

Collana di Pedagogia Fenomenologica. 
Edizioni Erickson. Trento 2006, s. 224

Vanna Iori jest profesorem tytularnym pracują-
cym na katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore 
w Rzymie – na Wydziale Nauk o Wychowaniu. 
Równocześnie jest prezesem stowarzyszenia 
Eidos. Fenomenologia i wychowanie założonego 
wraz z przyjaciółmi – badaczami fenomenologa-
mi, aplikującymi jej koncepcje do teorii i prak-
tyki pedagogicznej, m.in.: D. Bruzzone, E. Musi, 



135

A. Augelli, I. Casadio i inni. Kieruje wydawni-
czą serią Vita emotiva e formazione ukazujacą się 
w wydawnictwie FrancoAngeli di Milano. Jej 
prace nie są znane polskiemu czytelnikowi, 
dlatego wydaje się, iż warto je nieco przybliżyć. 
W obszarze zainteresowań Vanny Iori są oprócz 
wzajemnych relacji pedagogiki fenomenologii 
takie dziedziny, jak fi lozofi a wychowania, peda-
gogika rodziny, pedagogika gender, praca socjal-
na. Do najważniejszych jej prac można zaliczyć 
monografi e i współredakcje, m.in. V. Iori, A. Au-
gelli, D. Bruzzone, E. Musi: Ripartire dall’esperien-
za. Direzioni di senso, nel lavoro socjale, Franco-An-
geli, Milano 2010; V. Iori (a cura di), Quaderno 
della vita emotiva. Strumenti per la formazione, An-
geli, Milano, 2009; V. Iori (a cura di), Il sapere 
dei sentimenti. Fenomenologia e senso dell’esperienza, 
Angeli, Milano, 2009; V. Iori, M. Rampazi: Nuove 
fragilita e lavoro di cura. Unicopli, Milano 2008.

Omawiana publikacja została wydana 
w 2006 roku w wydawnictwie Erickson, w serii: 
pedagogika fenomenologiczna, w której ukaza-
ły się również inne prace o podobnej tematyce, 
np. P. Bertolinii (a cura di) Per un lessico di pedago-
gia fenomenologia. Trento 2006; E. Madrussan: Il 
relazionismo come paideia. L’orizzonte pedagogico del 
pensiero di Enzo Paci. Trento 2005; M. Dallari: La 
dimensione estetica dela paideia. Fenomenologia, arte, 
narrativita. Trento 2005. Wpisuje się więc ona 
w wypracowaną w pedagogice włoskiej tradycję 
pedagogiki fenomenologicznej zapoczątkowanej 
przez fi lozofi ę wychowania E. Paciego, a potem 
przez jego ucznia P. Bertoliniego – założyciela 
stowarzyszenia Encyclopaideia, które skupia śro-
dowisko właśnie pedagogiki fenomenologicznej.

Monografi a składa się z dwóch zasadni-
czych części. Pierwsza część nosząca tytuł: Uno 
sguardo di senso ma charakter analizy teoretycz-
nej i odsłania podstawowe sposoby rozumienia 
wychowania w perspektywie pedagogiki egzy-
stencjalno-fenomenologicznej. Przede wszyst-
kim chodzi o ukazanie podstawowych założeń 
epistemologicznych wypływających z przyjętego 
paradygmatu prowadzenia badań. Vanna Iori 
odwołuje się do jednej z podstawowych katego-
rii fenomenologii Husserla, jaką była kategoria 
poznania i doświadczenia. Dla twórcy fenome-
nologii transcendentalnej – jak wiemy – sposób 
rozumienia samego aktu poznania był czymś 
kluczowym. Krytyka w tej kwestii założeń epi-
stemologii pozytywistycznej doprowadza Hus-
serla do powołania nowego rodzaju bytu, jakim 
okazał się świat przeżywany, świat fenomenów 
leżący u podstaw Ja – transcendentalnego i całej 
husserlowskiej antropologii. Dalej analizie pod-
daje kategorie epoche – postulujące zawieszenie 

posiadanych sądów o rzeczywistości, aby móc 
opisać ją zgodnie z tym, jak ona jawi się w spo-
sób bezpośredni i oczywisty samemu podmioto-
wi poznającemu, czyli warunek wstępny prowa-
dzenia badań fenomenologicznych.

Inna kategoria, którą rozważa i analizuje 
autorka, to fenomenologiczna kategoria „wczu-
cia”, poprzez którą danemu podmiotowi dostęp-
ne są stany poznawcze drugiego podmiotu. Po-
szukiwanie możliwości poznawczego przejścia 
z jednego do drugiego podmiotu stały się kanwą 
rozważań Husserla w jego Medytacjach kartezjań-
skich. Innym polem, które czyni przedmiotem 
swych analiz V. Iori, jest kategoria bycia wycho-
wywanym – rozumiana jako odpowiedź na py-
tania: jakie są granice i wyznaczniki tego sfor-
mułowania? Co tak naprawdę kryje się pod tym 
określeniem. Rozważania te snute są z perspek-
tywy fenomenologiczno-egzystencjalnej. Czym 
więc jest samo doświadczenie wychowania. Po-
dobnie jak dla Husserla czymś fundamentalnym 
było odsłonięcie pewności i oczywistości po-
znania, tak dla V. Iori czymś fundamentalnym 
zdaje się odpowiedź na pytanie o to, czym jest 
w swej istocie doświadczenie wychowania, jaki 
jest jego najgłębszy sens? Co owo doświadczenie 
wyznacza? Jaki jest związek pomiędzy rozumie-
niem owego doświadczenia wychowania przez 
sam podmiot doświadczający aktu wychowania 
a samym dziejącym się aktem, procesem wycho-
wania? Jaka jest rola samego podmiotu w do-
świadczeniu wychowania? 

Cześć druga ukazuje możliwości aplikacji 
znanych z fi lozofi i fenomenologicznej kategorii, 
jak: przestrzeń, czasowość i cielesność do bu-
dowania określonego modelu wychowania, 
uwzględniającego właśnie te kategorie. Teksty 
zgromadzone w tej części były wcześniej publi-
kowane we włoskich czasopismach, porusza-
jących problematykę związków fenomenologii 
i szeroko rozumianej edukacji: Adultita, Encyclo-
paideia, Pedagogia e Vita, Animazione sociale. V. Iori 
analizy rozpoczyna od refl eksji nad wielowy-
miarowością kategorii przestrzeni. Raz bowiem 
może być ona rozumiana jako przestrzeń o cha-
rakterze wewnętrznym, innym razem może być 
rozumiana i badana jako przestrzeń o charakte-
rze intymnym. Jeszcze kiedy indziej ujmuje się 
ją jako przestrzeń zewnętrzną, w której zachodzą 
rozliczne relacje podmiotu, czy to z innymi pod-
miotami, np. w rodzinie, grupach społecznych, 
instytucjach. Autorka wskazuje, iż obecnie nie 
można również pomĳ ać rozumienia przestrzeni 
w wymiarze ekosystemu planetarnego, kosmicz-
nego. Kolejną kategorią omawianą w pracy jest 
czasowość ujmowana w trzech zasadniczych 



wymiarach: przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości. Przeszłość jest przede wszystkim związa-
na z wymiarem biografi cznym podmiotu będą-
cego i doświadczającego świata. Teraźniejszość 
wiąże się ze sferą emocjonalną i przeżyciową, 
natomiast przyszłość rozumiana jako projekto-
wanie swoiste trajektorii życia podmiotu. Trze-
cia z kolei kategoria – cielesność – ukazana zo-
stała przede wszystkim w perspektywie zmian, 
jakim ona ulega w procesie życia biologicznego 
podmiotu – od dzieciństwa – uzyskanie świado-
mości – zdolność do autorefl eksji, aż po starość, 
kiedy zmienia się perspektywa rozumienia nie 
tylko świata jako materialnej rzeczywistości, ale 
również kiedy na nowo odkrywa się własną toż-
samość jako podmiotu egzystującego w świecie. 

Reasumując – wychowanie, w ujęciu peda-
gogiki prezentowanej w omawianej monogra-
fi i, rozumiane jest więc przede wszystkim jako 
rodzaj egzystencjalnego, wewnętrznego, in-
tymnego doświadczenia podmiotu. I choć owo 
doświadczenie, ma wielorakie wymiary, to jed-
nak zawsze wszystko to co podmiot poznaje 
i doświadcza w sposób transcendentny, okazuje 
się dane podmiotowi jako fenomen tego, co jest 
w bezpośrednim doświadczeniu immanentnym. 

Wychowanie więc ostatecznie jest rodzajem 
przeżywania swego bycia w świecie w różnych 
kontekstach, sytuacjach, w różnym czasie i prze-
strzeni, w różnych i często niejednorodnych 
przestrzeniach o charakterze symbolicznym. Ów 
świat choć tak bardzo zróżnicowany ostatecznie 
jednak jest dany podmiotowi w jednym, bezpo-
średnim akcie poznania, które ma charakter du-
chowy – ejdetyczny i staje się centrum doświad-
czania przez podmiot siebie jako tego, który 
stanowi o sobie, jako tego, który w tych właśnie 
aktach odnajduje własną tożsamość.

Pedagogice polskiej nie jest obca fenome-
nologiczna myśl Edmunda Husserla. Wydaje 
się jednak, iż pedagogika zachodnia nie będąc 
w stanie swoistego „ideologicznego zamroże-
nia” w drugiej połowie poprzedniego wieku, 
o wiele głębiej penetruje wciąż mało znane w ro-
dzimej pedagogice obszary i pola badawcze, ta-
kie choćby jak te wywodzące się z myśli fenome-
nologicznej, hermeneutycznej czy egzystencjal-
nej. Sięganie więc do tradycji, jaką wypracowały 
nauki pedagogiczne w innych krajach, wydaje 
się w pełni uzasadnione.

Andrzej Ryk
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