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Summary: The purpose of this study was recognition of interests of fourth grade students of

secondary school. The investigation included one hundred extremely gifted intellectually and one

hundred average adolescents. Intelligence level was rneasured by means of Raven's Advanced

Progressive Matrices. The Matczak questionnaire Read Interests was administered to investigate

the interests. Data from different sources on interests revealed no significant differences between

the two ability groups in the following sphere of interests: psycho-sociological, abstract -logical.

biological and technical. The taIented boys have significant higher technical interests than their

non-talented peers of average intellectual ability. The talented girls and average girls have similar

interests. The girls significant dominate on the boys of psycho-sociological, abstract-Iogical and

biologica1 interests. and boys significant dominate on the girls oftechnical interests.

Wprowadzenie

Zainteresowanie to sklonnosc poznawcza, dazenie do poznawania i eksploracji

wybranej dziedziny otaczajacej nas rzeczywistosci (Cwiok, 1989), wzglednie trwala

poznawcza wlasciwosc psychiczna (Gurycka, 1978), wzglednie trwale nastawienie

poznawcze do przedmiotu zainteresowania (Borzym, 1979), tendencja czlowieka

do kierowania aktywnosci poznawczej na pewien obiekt czy klasy obiektów (Mat-

czak, 1991).

Przytoczone wyzej definicje podkreslaja, ze zainteresowanie dotyczy aktyw-

nosci poznawczej, która to aktywnosc motywuje. Takie defniowanie zainteresowania
zaklada odróznienie zainteresowan od zamilowan. Zamilowanie to sklonnosc, da-

zenie, tendencja do wykonywania okreslonych dzialan, na przyklad zamilowanie

do wykonywania czynnosci kulinarnych, ogladania meczy pilki noznej (por. Rey-
kowski, 1992). Odróznianie zainteresowan od zamilowan jest wazne dla podejmo-

wania badan, jak tez praktyki.
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Wiele kwestionariuszy zainteresowan nie bada zainteresowan, a zamilowania.

Takim kwestionariuszem jest K westionanusz Zainteresowan Kudera (Kuder nazwal

swoja technike Kwestionariuszem Upodoban) (Kotarska, 1968), jak tez Inwentarz

Zainteresowan opracowany przez Frydrychowicz, Jaworowska Matuszewskiego,

Woynarowska (1991). Zwraca na to uwage Matczak, która �twierdza, ze w wielu

kwestionariuszach zainteresowan wystepuje "niewystarczajace rozróznienie na po-

ziomie operacyjnym pojec zainteresowanie i zamilowanie. Wydaje sie byc uzasa-

dnione traktowanie zainteresowan i zamilowan jako dwóch róznych pojec" (1991,

s. 153).

Zainteresowania przejawiaja sie w wybiorczosci przedmiotu aktywnosci po-

znawczej, w gotowosci zajmowania sie okreslonymi obiektami, ukierunkowywa-

niem aktywnosci poznawczej (Super, 1971; Matczak, 1991 i inni). Zainteresowanie

to jednoczesnie podstawowy skladnik motywacji wewnetrznej (Madrzycki, 1996)

i istotny motyw uczenia sie.

Oddzialywanie zainteresowan na aktywnosc poznawcza jednostki zalezy od

ich cech, sposród których za najwazniejsze uwaza sie tresc (kierunek), sile (nate-

zenie, intensywnosc), zakres, trwalosc, strukture i liczbe (Gurycka, 1978; Cwiok,

1989; Madrzycki, 1996). Wsród tych cech za najwazniejsze uwaza sie intensywnosc

i trwalosc. Gdy zainteresowanie jest bardzo intensywna i trwala sklonnoscia po-

znawcza - staje sie czesto podstawowym motywem postepowania jednostki i ukie-

runkowania jej osobowosci (por. Cwiok, 1989).
O zainteresowaniu nalezy mówic wówczas, gdy jego natezenie dazenia po-

znawczego jest wyzsze od przecietnego. Twierdzenie to jest zgodne z pogladem

Guryckiej (1978), która uwaza, ze jednostka ma zainteresowanie (dojrzale zain-

teresowanie), gdy jego intensywnosc poznawcza jest wy�za od 75 centyla.

Zainteresowania prowadza do systematycznego poglebiania i rozszerzania wie-

dzy, a aktywnosc poznawcza charakteryzuje sie duzym zaangazowa�iem,wydluzo-

nym czasem trwania aktywnosci i odpornoscia na zmeczenie. Taka aktywnosc nie

tylko prowadzi do osiagniecia zamierzonego wyniku poznawczego, ale stymuluje

tez rozwój intelektualny. Przykladem moga byc zainteresowania matematyczne,

które stymuluja rozwój uzdolnien matematycznych, a rozwój uzdolnien matema-

tycznych pobudza rozwój zainteresowan matematycznych. .
Podstawa rozwoju uzdolnien ogólnych, a jednym z nich jest uzdolnienie mate-

matyczne, jest inteligencja plynna. Cattell (fyszkowa, 1990, s. 28) w swojej teorii
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inwestowania twierdzi, ze gdy aktywno�c umyslu skupia sie na jednej dziedzinie,

to sila intelektu rozwija sie w jej obrebie, w swojej skrystalizowanej postaci kosztem

innych dziedzin.

Zainteresowania maja tendencje do rozszerzania swojego zakresu. Gurycka

(1978) slusznie uwaza, ze zainteresowanie jest nie tylko motywem aktywnosci po-

znawczej, zwiazanej z jednym przedmiotem szkolnym, ale tez rozszerza sie na

inne przedmioty szkolne.

Aktywnosc poznawcza podejmowana zgodnie z zainteresowaniem sprawia nie

tylko przyjemnosc, ale prowadzi bardzo czesto do pozytywnego jej wyniku, stajac

sie zarazem motywem dalszego kontynuowania tej aktywnosci poznawczej. Jed-

noznacznie te zaleznosc ujal Cliford (1973, s. 10): "sukces - tworzy - zaintereso-

wanie, a zainteresowanie - tworzy - sukces". Super (1972, s. 110) natomiast pisze,

ze "to wlasnie zdolnosci (wsród których inteligencja jest najwazniejsza, lecz nie

jedyna) prowadza do sukcesu i uznania, uznanie koronuje sukces i tak rodzi sie
zainteresowanie cwiczeniem zdolnosci lub czynnosciami, które spotkaly sie z uz-

naniem". Super twierdzi równiez, ze na podstawie zdolnosci rodza sie zaintereso-

wania. gdyz zdolnosci (uzdolnienia, inteligencja) sa pierwotne, zainteresowania zas

sa czyms wtórnym.

Rozwój zainteresowan zalezy od poziomu inteligencji. Badania wykazuja, ze

u osób o wybitnej inteligencji dominuja zainteresowania naukami abstrakcyjnymi

i scislymi (filozofia, logika, matematyka, fizyka), a u osób o przecietnej inteligencji

- zainteresowania spoleczne zwiazane z praca z ludzmi i uslugami (Borzym, 1979).

Zainteresowania osób o wybitnej inteligencji charakteryzuja sie równiez intensyw-

noscia i liczba przedmiotów zainteresowan (Cwiok, 1977). Cwiok (tamze) wykazal
równiez, ze wybitnie zdolni uczniowie klas VII -VIII charakteryzuja sie nie tylko

zainteresowaniami naukowymi. ale tez technicznymi. Wsród przedmiotów szkol-

nych najwyzszym zainteresowaniem uczniowie zdolni darza przedmioty scisle, a

szczególnie matematyke, przecietnie zdolnym uczniom zas najbardziej odpowiada
biologia i geografia.

Zainteresowania, jak juz pisalem, sa silnymi motywami wewnetrznymi, które

wskazuja takze na to, ze osoby legitymujace sie nimi charakteryzuja sie wieksza
anizeli osoby nie majace zainteresowan indywidualnoscia, niezaleznoscia, pod-
miotowoscia. Cechy te wzrastaja wraz z rozwojem zainteresowan (por. Gurycka,
1978).
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Rozwój zainteresowan zalezy nie tylko od zdolnosci, ale tez od potrzeby po-

znawczej, plci, wieku, rodziny, szkoly, grupy rówiesniczej i innych czynników.
Istotne znaczenie dla rozwoju zainteresowan maja z pewnoscia cechy temperamentu.

szczególnie reakty�nosc i ruchliwosc. Gurycka (1978) stwierdza, ze w psychologii
zainteresowan wyróznia sie dwie grupy czynników ich rozwoju: biogenetyczne

oraz czynniki spoleczno-kulturowe. Autorka wsród czynników biogenetycznych wy-

mienia wiek, plec i zdolnosci, a za czynniki spoleczno-kulturowe uznaje: srodowisko

spoleczne, programy i metody szkolnego nauczania.

Zaleznosc rozwoju zainteresowan od róznych czynników powoduje. ze kore-

1acja zainteresowan z inteligencja jest zróznicowana i wynosi od -0,40 do +0,40

(Super, 1971). Oznacza to, ze korelacja inteligencji z jednym rodzajem zaintere-

sowania moze byc dodatnia, z drugim - ujemna.

Motywacja poznawcza - jak twierdzi Tokarz (1985) - sluzy róznym celom,

zarówno czysto poznawczym, jak tez i praktycznym. Cele poznawcze to poznawanie

dla poznania - praktyczne sluza zaspokajaniu potrzeb i realizacji zadan. Pierwsza -

motywacje nazywa Tokarz autonomiczna, druga instrumentalna. Wyróznione ro-

dzaje motywacji poznawczej róznia sie tym, ze w wypadku instrumentalnej moty-

wacji poznawczej osiagniecie zamierzonego wyniku konczy aktywnosc poznawcza,

podczas gdy autonomiczna aktywnosc poznawcza po zdobyciu informacji pobudza

dalsza aktywnosc. Mamy tu do czynienia z mechanizmem pozytywnego sprzezenia

zwrotnego. Czynnosci wywolane zainteresowaniem sa podejmowane nie dla celów

praktycznych, ale tylko dla samego poznania. Jest to aktywnosc niepodporzad-

kowana zadnemu celowi, a wywolana przez ciekawosc i pragnienie nowych wrazen

- pisze dalej Tokarz.

Zainteresowania sa wiec motywami samostymulujacymi sie. Zainteresowania

jako motywy autonomicznej aktywnosci poznawczej sa takimi motywami, które

nie przestaja istniec po osiagnieciu wyniku dzialania, ale staja sie bardziej inten-

sywnymi motywami nastepnych dzialan poznawczych. Aktywnosci prowadzacej

do coraz bardziej systematycznego poglebiania i rozszerzania poznawania, do po-

dejmowania nowych i coraz trudniejszych problemów. Innymi slowy, zaintereso-

wanie to silny badawczy motyw samowzmacniajacy sie do poszukiwania, groma-

dzenia, przetwarzania i wytwarzania nowych informacji, który równoczesnie sty-

muluje rozwój zdolnosci i pozytywnych cech osobowosci. Ta samostymulacja jest
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tym intensywniejsza, im wyzszy jest poziom inteligencji i uzdolnien, im wyzsza
jest potrzeba poznawcza podmiotu zainteresowania.

Gurycka (1978, s. 173) twierdzi, ze samowzmacnianie to szczególna wlasci-

wosc zainteresowan, które w swojej dojrzalej postaci sa autonomiczne i odporne

na trudnosci poznawcze. "Proces samowzmacniania zainteresowan jest to wzrasta-

jace uwrazliwienie na nowe problemy badawcze do juz rozwiazanych, które sta-

nowia dotychczasowy przedmiot zainteresowan".

Zainteresowania charakteryzuja sie tym, ze intensywnosc motywacyjna nie

zaburza aktywnosci poznawczej. Reykowski (1992, s. 103) stwierdza, ze wykonanie

zadania zalezy glównie od poziomu zdolnosci i nabytej wprawy, ale zarazem w

zaleznosci od aktualnego poziomu motywacji mozna osiagnac rózny poziom re-

zultatów. Na przyklad intensywna motywacja lekowa, moze zupelnie zdezorgani-

zowac czynnosci. "Zupelnie odmienny wplyw wywiera motywacja typu zaintere-

sowanie. Zainteresowanie nigdy nie osiaga takiego natezenia, ze mogloby zdezor-

ganizowac czynnosc. Dlatego tez studenci, u których dominujacym motywem ucze-

nia sie jest zainteresowanie, nie sa narazeni na dezorganizujacy wplyw nadmiernego

natezenia motywacji".

Jednym z podstawowych czynników rozwoju, a zwlaszcza zróznicowania zain-

teresowan, jest plec. Z badan Cwioka (1997, s. 370-371) wynika, ze dziewczeta

dominuja nad chlopcami (klasy VII-VIII) zainteresowaniami (scislej zamilowania-

mi) literackimi, spolecznymi, muzycznymi i plastycznymi, chlopcy zas przejawiaja

wyzsze od dziewczat zainteresowania naukowe i techniczne. Gdy uwzgledni sie

poziom inteligencji. to chlopcy zdolni nad dziewczetami zdolnymi góruja wieksza

liczba zainteresowan, jak tez ich zakresem i intensywnoscia. W grupie uczniów

przecietnie zdolnych sytuacja jest odwrotna - dziewczeta w stosunku do chlopców

charakteryzuja sie wieksza liczba zainteresowan, które maja wyzsza równiez in-

tensywnosc i szerszy zakres.

Badania Matczak (1991) wykazaly, ze dziewczeta maja statystycznie istotnie

wyzsze zainteresowania psychologiczno-spoleczne, abstrakcyjno-logiczne i biologi-

czne, z kolei chlopcy legitymuja sie wysokimi zainteresowaniami technicznymi.

Wyniki badan Matczak wykazaly równiez, ze dominujacymi zainteresowaniami

dziewczat sa zainteresowania psychologiczno-spoleczne, a chlopców - techniczne.

Wyniki te sa zgodne z badaniami róznic miedzyplciowych, swiadczacych o tym,
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ze u kobiet dominuje nastawienie na ludzi, u mezczyzn zas nastawienie na przed-

mioty.

Lubinski i Bendow (1992) twierdza, ze zainteresowania u wiekszosci inteli-

gentnych studentów sa juz sprecyzowane przed rozpoczeciem nauki w szkole sred-

niej. Dziewczeta najczesciej wybieraja ksztalcenie sie w zakresie przedmiotów

humanistycznych i spolecznych, podczas gdy mezczyzni wybieraja nauki scisle.

Problemy, metody i osoby badane

Problemem badawczym byla zaleznosc zainteresowan od poziomu inteligencji

i plci. Na podstawie tego problemu badawczego postawiono cztery hipotezy:

l. Dominujacymi zainteresowaniami mlodziezy wybitnie zdolnej I sa zaintereso-

wania abstrakcyjno-logiczne 2 i techniczne, natomiast mlodziezy przecietnie

zdolnej - zainteresowania biologiczne. Zainteresowania psychologiczno-spole-

czne nie róznicuja uczniów wybitnie i przecietnie zdolnych.

2. Chlopcy o wybitnej inteligencji wykazuja silniejsze zainteresowania techniczne

oraz abstrakcyjno-logiczne anizeli ich rówiesnicy o przecietnej inteligencji, gdy

chlopcy o inteligencji przecietnej maja wyzsze zainteresowania biologiczne niz

ich rówiesnicy zdolniejsi. Poziom zainteresowan psychologiczno-spolecznych

nie zalezy od inteligencji.

3. Dziewczeta o wybitnej inteligencji w stosunku do ich rówiesnic o przecietnej

inteligencji legitymuja sie wyzszymi zainteresowaniami abstrakcyjno-logiczny-

mi i technicznymi, a dziewczeta o przecietnej inteligencji wyrózniaja sie zain-

teresowaniami biologicznymi. Zainteresowania psychologiczno-spoleczne nie

róznicuja dziewczat o róznym poziomie inteligencji.

4. Chlopcy przewyzszaja dziewczeta zainteresowaniami technicznymi, podczas

gdy dziewczeta chlopców zainteresowaniami psychologiczno-spolecznymi.

Zainteresowania abstrakcyjno-logiczne i biologiczne nie róznicuja mezczyzn i
kobiet.

I Uczen wybitnie zdolny to jednostka o wybitnej inteligencji, a uczen przecietnie zdolny to osoba o przecIetnej
inteligencji.

2 Sa to zainteresowania. których przedmiotami sa ..abstrakty" (np. symbole. takie jak slowa czy liczby) - (Matczak.
1991. s. 152-153).



81

Selekcji badanych dokonano Testem Matryc Ravena - Wersja dla Zaawan-

sowanych (Jaworowska, Szustrowa, 1991), która jest technika czesto stosowana na

swiecie do badania inteligencji (Hornowski, 1970; Borzym, 1979; Cwiok, 1989;

Tyszkowa, 1990).

Zainteresowania byly mierzone Kwestionariuszem Zainteresowan Czytelni-

czych Matczak (1991), który mierzy cztery kategorie zainteresowan: psychologi-

czno-spoleczne (P-S), abstrakcyjno-logiczne (A-L), biologiczne (B), techniczne (T).

Liczbowe wyniki badania Kwestionariuszem Zainteresowan Czytelniczych, to

efekt odpowiedzi badanych na podstawie wymuszonych wyborów (bardziej i mniej

interesujacej tresci dwóch ksiazek) albo ocen wybranych uprzednio tytulów, wedlug

skali czteropunktowej (1. 2, 3, 4) od najmniej do najbardziej ciekawych (Matczak,

1991). Przedstawione przeze mnie, na nastepnych stronach, wyniki badania tym

kwestionariuszem zostaly opracowane na podstawie wymuszonych wyborów. Ba-

dany odpowiadajac na wszystkie twierdzenia moze uzyskac najwiecej 60 punktów,

a zarazem 30 punktów w zakresie tylko jednej skali (kategorii zainteresowania)

oraz zero punktów takze tylko w jednej skali. Wynika z tego, ze u badanej osoby

mozna zmierzyc tylko jedna kategorie zainteresowan, poniewaz tylko raz moze

wystapic wynik wyzszy od 75 centyla. Konstrukcja kwestionariusza nie pozwala

takze poznac równoczesnie kilku zainteresowan, jakie moze miec badany.

Badania zostaly przeprowadzone w roku szkolnym 1995/96. Badaniami zostali

objeci uczniowie IV klas liceów ogólnoksztalcacych Gdanska i Sopotu. Przebadalem

35 klas 6 liceów, obejmujac nimi okolo 1050 uczniów. Z tej badanej populacji wy-

bralem 100 uczniów wybitnie zdolnych oraz 100 uczniów przecietnie zdolnych.

W kazdej grupie bylo 50 dziewczat i 50 chlopców.

Za wybitnie zdolnych zostali uznani uczniowie, którzy pozytywnie rozwiazali

29 i wiecej zadan (na 36), czyli osoby, które uzyskaly wynik wyzszy od 95 centyla

(Jaworowska, Szustrowa, 1991). Wedlug norm angielskich za wynik wyzszy od

95 centyla uwaza sie juz dobre rozwiazanie 24 zadan. Najwiecej badanych tej

grupy uzyskalo 31 i wiecej punktów. Wyselekcjonowani uczniowie przecietnie

zdolni to jednostki, które rozwiazaly pozytywnie 10-18 zadan, to znaczy osiagnely

wynik w granicach 50-75 centyla. Wedlug norm angielskich wystarczy otrzymac

9-14 punktów, aby zmiescic sie w ocenie. Tak wiec w obu grupach wskazniki

oceny zostaly podwyzszone o cztery punkty.
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Na podstawie wyników badania testem Ravena, plci, klasy szkolnej (co oz-

nacza, ze badani byli dobierani parami), miejsca zamieszkania (wies, male miasto,

duze miasto) oraz wyksztalcenia rodziców uczniów, dokonalem podzialu badanych

na grupy: wybitnie zdolni (grupa zasadnicza) i przecietnie zdolni (grupa kontrolna).

Wiekszosc rodziców badanych uczniów wybitnie zdolnych ma wyksztalcenie

wyzsze, tj. 58,0% (wyzsze - wyzsze, wyzsze - pólwyzsze, wyzsze - srednie);

29,0% srednie (wyzsze - zawodowe, wyzsze - podstawowe, pólwyzsze - zawodowe,

srednie - srednie); 13,0% zawodowe i podstawowe. Jak wynika z podanych pro-

centów 87,0% rodziców wybitnie zdolnych uczniów legitymuje sie wyksztalceniem

wyzszym i srednim.

Matczak (1991) stwierdza. ze analize zainteresowan mozna wykonac co naj-

mniej w dwu aspektach: l) sila motywacji zajmowania sie okreslonymi przedmio-

tami, tj. sila z jaka poszukuja i daza do poznania, 2) kierunek dokonanej selekcji,

czyli wybór tresci, tzn. przedmiotu aktywnosci poznawczej. Kwestionariusz Zain-

teresowan Czytelniczych nie umozliwia poznania sily zainteresowania, a tylko pre-

ferowany kierunek aktywnosci poznawczej. Dlatego chcac zmierzyc zainteresowa-

nia, zgodnie z przyjeta we wstepie definicja, zmierzono intensywnosc czytelnictwa

lektur. W tym celu wykorzystalem odchylenie cwiartkowe, na podstawie którego

wyniki badania zostaly podzielone na niskie (pierwsza cwiartka), srednie (druga i

trzecia cwiartka) i wysokie (czwarta cwiartka) (Guilford, 1960). Wskaznikom zain-

teresowan odpowiada natezenie czytelnictwa lektur mieszczace sie w czwartej czesci

odchy lenia cwiartkowego.

Do mierzenia istotnosci róznic pomiedzy wynikami badanych grup wykorzy-

stano test chi-kwadrat (Blalock, 1977).
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Czytelnictwo mlodziezy liceów ogólnoksztalcacych

Wyniki pomiaru czytelnictwa mlodziezy wybitnie i przecietnie zdolnej zawiera

tabela l.

Tabela l. Natezenie czytelnictwa w poszczególnych kategoriach lektur w zaleznosci

od zdolnosci i plci

Wybilne ".dolni (N=IIII) Prn:ciclnie zdolni (N= 11111) Wynik
Kategoria lstolno6!
leklur Pic<! wyniki IeSI!/ róznicyWyniki Chi-

Grupa Grupa

wysokie 6I:dnic niskie wysokie 6I:dnie niskie

chlopcy, I-II 2" 43 31 III-IV 27 52 21 U,11I14 1 ) n.i.)1

� dzicwc7,e1a

H chlopcy I 7 II! 2S III I() 24 I" 1,911 11.211 ].
b tV 17 21! S 11,01 n.i.
Iii. dzicwc7,e1a II 19 2S 6 .w
...

o 1".57 7;l'l] - - - -
"

,.., Wyniki
D:. le.'IU Chi 1

I-II III-IV - -
I5IOUIof<!

n\,;.nic - - ... - - ..

chlopcy. I-II 33 411 19 III-IV 21 47 32 5,K'l1! ..
dzicwc7,e1a

chlopcy I 12 2S 13 III " 23 21 3.111 .b

.s. ..

�Iii d7.JCWCzela II 21 23 6 IV 15 24 Il 2.45 II. III �.w
�;O
..-

.I:J' 4,96 ",97 < - - - -

Wyniki

leSiU Chi l l-U lU-IV - -
ISlOUIt1&l

rolJlie - - . - - ..

chlopcy, l-n 2" 44 30 III-IV 25 511 17 11.1115 n.L
dzicwczela

chlupcy I 6 23 21 III l! 341 12 1.74 11.20 M
.SI! d7.icwC7,ela II 211 21 9 IV 17 211 S 11,43 n.iDO
Q

;;

iQ - - 12,21! - - 6,114

Wyniki

leSIU Chi l I-II III-IV - -
ISlnUl.1&l

romie - - ... - - ..
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Wybilne zdolni (N=J!lII) I'necictnic zdolni (N= 1(0) Wynik
Kalegon. Islolnn�

Piec! lesiu róznicylektur Wyniki wyniki Chi 2
Grupa Grupa

wysokie minie niskie wysokie minie niskie

chlopcy. l-II 30 43 27 III-IV 21 SS 24 O,/KI2 n.i
dzicwcZCU

chlopcy I 3/1 17 3 III 21 2" 3 0,03 n.i
..

15

.101 dzicwc�1a II II 2" 24 IV II 29 21 22,R9 ... 1!

� 46,06 - - R.70- -

Wyniki

IC.'IU ('hj2 l-II III-IV - -
ISlolno!l

n;znie - - ... - - ...

2) Wskainik testu Chi 2 obliczono na podstawie wyników wysokich
3) Poziom istotnosci róznicy:

· - 0.05

.. - 0.01

*** - 0.001

n.i. - niesistotny

niskich (Guilford. I %O)

Dane zawarte w tabeli wskazuja, ze brak jest zróznicowania czytelnictwa lektur

psychologiczno-spolecznych (P-S) pomiedzy badanymi grupami, gdyz ich natezenie

na poziomie niskim, srednim i wysokim (26,0%; 43,0%; 31,0%-27,0%; 52,0%;

21,0%)3 jest zblizone. Czytelnictwo ksiazek abstrakcyjno-logicznych (A-L) rózni-
cuje (33,0%; 48,0%; 18,0%-21,0%; 47,0%; 32,0%) na poziomie istotnosci róznicy 0.01.

Czytelnictwo lektur biologicznych (B) nie ujawnia zróznicowania (26,0%; 44,0%;

30,0%-25,0%; 58,0%; 17,0%), przy nieco wyzszym natezeniu w grupie K. Brak

takze róznic pomiedzy grupami w zakresie lektur technicznych (T) (30,0%; 43,0%;

27,0%-21,0%; 55,0%; 24,0%).

Jak juz pisalem, w obu grupach jest jednakowa liczba dziewczat i chlopców,

a porównanie kazdej plci oddzielnie, ze wzgledu na natezenie czytelnictwa. moze

okazac sie interesujace. Porównamy najpierw mezczyzn, a nastepnie kobiety.

3 W nawiasach na pierwszym miejscu sa podane procenty grupy wybitnie zdolnej (Z), na drugim przecielnie zdolnej (K).
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Czytelnictwo lektur P-S nie róznicuje (14,0%; 36,0%; 50,0%-26,0%;48,0%;

32,0%) chlopców grupy Z i K, ale wystepuje tendencja do wyzej intensywnosci

w grupie K (p=O,20). Czytelnictwo A-L jest istotnie statystycznie (p=0,05) Wlzsze

w grupie Z w stosunku do grupy K (24,0%; 50,0%; 26,0%-12,0%; 46,0%; 42,0%).

Czytelnictwo ksiazek o tresci B zdaje sie bardziej odpowiadac chlopcom grupy

K niz grupy Z (12,0%; 46,0%; 42,0%-16,0%;60,0%; 24,0%) (p=O,20). Ciekawosc

tresciami T, przy wyzszej intensywnosci grupy Z, nie ujawnia statystycznie istotnego

zróznicowania grup (60,0%; 34,0%;6,0%-42,0%; 52,0%; 6,0%).

Jeszcze mniejsze zróznicowanie wystepuje pomiedzy dziewczetami wybitnie

i przecietnie zdolnymi anizeli chlopcami o tym samym poziomie inteligencji. Czy-

telnictwo lektur o tresci P-S nie róznicuje (38,0%; 50,0%; 12,0%-34,0%; 56,0%;

10,0%) grup. Zaciekawienie tresciami A-L jest wyraznie wyzsze (42,0%; 46,0%;

12,0%-30,0%; 48,0%; 22,0%) dziewczat grupy Z, nie osiagajac jednak istotnosci

statystycznej (przy p=O, 10). Brak zróznicowania grup w zakresie tresci biologicz-

nych (40,0%; 42,0%; 18,0%-34,0%; 56,0%; 10,0%), jak tez w odniesieniu do czy-

telnictwa technicznego (0,0%; 52,0%; 48,0%-0,0%; 58,0%; 42,0%).

Tabela 2 zawiera wskazniki procentowe czytelnictwa chlopców i dziewczat.

Tabela 2. Natezenie czytelnictwa poszczególnymi kategonami lektur w zaleznosci

od plci

Chlopcy (N=IIIII) Dziewczeta (N= liliI)

KalCgooa Wynilc 15ItJlnoft
lestu n\znicy Icktur WYNIKI WYNIKt Chi 2

wysokie �rcdnie niskie wysokie �rcdnie niskie

I PsychnluglCznn- 17 42 41 3" 53 II 23.221 ...
-spnlcczne

2 Abstrakcyjno- 18 48 34 36 47 17 II,M8 ...
-logiczne

3 Bioh"iczne 14 53 39 37 49 14 22,135 ...

4 Techniczne 51 43 " II 55 45 1111.52" ...

4 P - poziom istotnosci róznicy.
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Dane zawarte w tabeli 2 uwidaczniaja, ze we wszystkich czterech kategoriach

czytelnictwa pomiedzy dziewczetami i chlopcami wystepuja istotnie statystycznie

róznice, na poziomie 0,00 l. Wieksze róznice wystepuja w intensywnosci czytel-

nictwa lektur technicznych (51,0%; 43,0%; 6,0%-0,0%; 55,0%; 45,0%)5, gdzie do-

minuje plec meska nad zenska. Wysokiego poziomu ciekawosci technicznej nie

osiagnela ani jedna dziewczyna, gdy az - 51,0% chlopców. W pozostalych trzech

kategoriach lektur, szczególnie w zakresie P-S i B, kobiety dominuja nad mezczy-

znami P-S (17,0%; 42,0%; 41,0%-36,0%; 53%; 11,0%); B (14,0%; 53,0%; 39,0%-

37,0%; 49,0%; 14,0%); A-L (18,0%; 48.0%; 34,0%-36,0%; 47,0%; ]7.0%).

Porównanie danych zawartych w tabeli l z danymi umieszczonymi w tabeli

2 prowadzi do wniosku, ze nie tak poziom inteligencji, jak plec róznicuje mlodziez

pod wzgledem poziomu i zakresu czytelnictwa.

Zainteresowania mlodziezy liceów ogólnoksztalcacych

Zgodnie z przyjetym we wprowadzeniu pojeciem zainteresowania (zain-

teresowanie to sklonnosc poznawcza, która osiaga poziom wyzszy od 75 centyla)

wyrózniono. na podstawie wysokiego poziomu i czterech jego kategorii czytelnictwa

(patrz tabela l i 2), cztery rodzaje zainteresowan: psychologiczno-spoleczne, abs-

trakcyjno-logiczne, biologiczne i techniczne. Analiza tych zainteresowan zostanie

dokonana na podstawie czterech wykresów: l-grupa Z i K; 2 - chlopcy grupy Z

i K; 3 - dziewczeta grupy Z i K; 4 - chlopcy i dziewczeta.

Mlodziez wybitnie i przecietnie zdolna charakteryzuje sie zblizonym poziomem

zainteresowan P-S (26,0%-27,0%). Wyraznie wiecej (p=O,IO) zainteresowan A-L

wystepuje w grupie Z anizeli K (33.0%-21,0%). Podobna jest liczba zainteresowan

B w obu grupach (26,0%-25,0%). Zróznicowanie zainteresowan T (30,0%-21,0%)

zbliza sie do istotnosci statystycznej (p=Q,20)6, przy wiekszej ich liczbie w grupie Z
(zob. ryciny 1 - 4).

s W nawiasach najpierw sa podane procenty chlopców. nastepnie dziewczat.

" Róznica ta jest spowodowana wyzszymi zainteresowaniami mezczyzn wybitnie zdolnych w stosunku do
przecietnie zdolnych.
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Rycina I. Zainteresowania uczniów wybitnie i przecietnie zdolnych

Jak obrazuje rycina 2 pomiedzy zainteresowaniami obu grup mezczyzn me

wystepuja róznice statystycznie istotne. Grupa Z ma wiecej zainteresowan A-L

(24,0%-12,0%) oraz T (60,0%-42,0%; p=O,20), gdy grupa K - wiecej zainteresowan

P-S (14,0%-20,0%) i B (12,0%-16,0%).
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Zainteresowania dziewczat grupy Z i K sa bardzo podobne: psychologiczno-

spoleczne (38,0%-34,0%), abstrakcyjno-logiczne (42.0%-30,0%), biologiczne

(40,0%-34,0%), techniczne (0,0%-0,0%).
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Rycina 3. Zainteresowania dziewczat wybitnie i przecietnie l:dolnych
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Ostatnia rycina, w przeciwienstwie do ryciny l, 2 i 3, ujawnia jednoznacznie

duze róznice w liczbie zainteresowan chlopców i dziewczat. Zainteresowania psy-

chologiczno-spoleczne (17.0%-36,0%). abstrakcyjno-logiczne (18,0%-36.0%), bio-

logiczne (14,0%-37,0%) to domena dziewczat. Zainteresowaniami technicznymi

legitymuja sie tylko chlopcy (51,0%-0,0% ). Wszystkie róznice sa na poziomie 0,00 I.

Dyskusja

Analiza wyników badan wlasnych zostala dokonana z wyrozmeniem czy-

telnictwa (tabela l i 2) oraz zainteresowan (ryc. l, 2, 3, 4). Podstawa takiego

podzialu byl poglad. ze o zainteresowaniach nalezy mówic wówczas, gdy inten-

sywnosc aktywnosci poznawczej osiaga poziom wyzszy od 75 centy la. Biorac za

podstawe ten poglad natezenie czytelnictwa zostalo, na podstawie odchylenia cwiar-

tkowego, podzielone na poziom niski, sredni i wysoki. Poziom niski i sredni to

ciekawosc badawcza, a wysoki - zainteresowanie. Jest to poglad zgodny z twier-

dzeniem Guryckiej (1989), która uwaza, ze o zainteresowaniach nalezy mówic

wówczas, gdy ich rozwój (przez rózne etapy ciekawosci badawczej) osiaga auto-

nomie, odpornosc i wystepuje mechanizm samowzmacniania. Oznacza to zarazem,

ze zainteresowania sa skladnikiem osobowosci, wzglednie stala jej cecha.

W tym artykule nie dokonalem jednoznacznie takiego oddzielenia ciekawo�ci

badawczej od zainteresowan. O ciekawosci jest mowa niezaleznie od natezenia czy-

telnictwa (niskie. srednie, wysokie), a o zainteresowaniach na podstawie tylko wy-

sokiego jego poziomu. Dyskusja zostanie w zasadzie ograniczona do zainteresowan,

w polaczeniu z hipotezami, które obrazuja zalaczone wykresy.

Hipoteza l zakladajaca, ze dominujacymi zainteresowaniami mlodziezy wy-

bitnie zdolnej sa zainteresowania abstrakcyjno-logiczne nie zostala potwierdzona,

gdyz zróznicowanie grup nie osiagnelo poziomu istotnosci statystycznej, a tylko

zbliza sie do niego (p=O, l O). Podobne zróznicowanie wystepuje w wypadku zain-

teresowan technicznych, które sa liczniejsze u mlodziezy grupy Z anizeli grupy K,

ale tylko przy poziomie istotnosci róznicy 0,20. Zainteresowania psychologiczno-

spoleczne (zgodne z hipoteza) nie róznicuja badanych grup, jak tez zainteresowania

biologiczne, co jest niezgodne z przyjeta hipoteza, która zaklada wyzsze zaintere-

sowania B.
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Hipoteza 2 przewidujaca zalezno�c rozwoju zainteresowan od inteligencji mlo-

dziezy meskiej nie zostala potwierdzona. Grupa Z w stosunku do grupy K legitymuje sie

dwukrotnie wyzszymi zainteresowaniami abstrakcyjno-logicznymi przy niskich ich

wskaznikach (24,0% - 12,0%) oraz wieksza liczba zainteresowan technicznych, ale

przy istotnosci statystycznej tylko 0,20. Nie ma zas róznic pomiedzy grupami w

zakresie zainteresowan biologicznych (hipoteza zaklada wyzszosc grupy K) i psy-

chologiczno-spolecznych (zgodnie z hipoteza).

Hipoteza 3 dotyczy dziewczat i zaklada, ze dziewczeta z grupy Z w stosunku

do grupy K charakteryzuja sie wieksza liczba zainteresowan abstrakcyjno-logicz-

nych i technicznych, a grupa K w stosunku do grupy Z - zainteresowaniami bio-

logicznymi. Nie róznia grup zainteresowania psychologiczno-spoleczne. Weryfika-

cja tej hipotezy nie potwierdzila jej zalozen.Otóz zadna kategoria zainteresowan

nie ukazala znaczacej wyzszosci jednej grupy nad druga. Jedynie mozna zauwazyc

nieznacznie wiecej zainteresowan P-S, A-L i B u dziewczat grupy Z, co mozna

interpretowac jako szerszy zakres zainteresowan dziewczat wybitnie zdolnych. Jest

to zgodne z badaniami opisanymi w literaturze (por. Borzym, 1979; Cwiok,

1989).

Hipoteza 4 zostala czesciowo potwierdzona. Zgodnie z nia statystycznie istot-

nie dziewczeta przewyzszaja chlopców zainteresowaniami psychologiczno- -spole-

cznymi, a chlopcy dziewczeta - technicznymi. Nie zostalo natomiast pozytywnie

zweryfikowane przypuszczenie, ze zainteresowania abstrakcyjno-logiczne i biolo-

giczne nie róznicuja plci. Mlodziez zenska statystycznie istotnie (p=O,OOI) dominuje

nad mlodzieza meska takze zainteresowaniami A-L i B.

Podejmujac badania przewidywalem o wiele wieksza zaleznosc niektórych

zainteresowan od inteligencji. Przedstawione efekty niniejszych badan dowodza,

ze nie tak inteligencja, jak plec ma decydujacy wplyw na rozwój zainteresowan.

Na podstawie literatury jest jednak wiadomo, ze mlodziez o wybitnej inteligencji

preferuje poznawanie tresci abstrakcyjno-logicznych i technicznych, gdy mlodziez

o inteligencji przecietnej czesciej wybiera tresci psychologiczno-spoleczne.

Zastosowana technika badawcza zainteresowan pozwala opracowac wyniki

badania na podstawie wymuszonego wyboru jednego z dwóch twierdzen, jak tez

na podstawie skali ocen (1, 2, 3, 4) wybranego uprzednio twierdzenia. Zestawienie

wyników badania drugim sposobem moze ujawnic inne i wyrazniejsze róznice i

zaleznosci. Takie opracowanie jest aktualnie realizowane.
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Sadze takze, ze na otrzymanie takich, a nie innych wyników badania, wplyw

miala badana populacja - mlodziez liceów ogólnoksztalcacych to specyficzna grupa.

Na rozwój zainteresowan tej grupy znaczny wplyw wywiera srodowisko rodzinne,

które m.in. wykazuje wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe w odniesieniu do

swoich dzieci. Nie bez znaczenia sa takze z pewnoscia kryteria selekcji osób do

badan, w efekcie których 87,0% badanych to osoby, których rodzice maja wyzsze

(58,0%) i srednie (29,0%) wyksztalcenie.
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