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Does value ‘freedom’ determine attitudes towards
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ABSTRACT
In this research attitudes towards political and personal freedom (the set of views which
referred to freedom in aspects mentioned above was used) were measured as well as value
system (Rokeach Value Scale). It was assumed that the attitudes depend on preference
of the value ‘freedom’. The way of understanding values and attitudes as well as their mutual
relations ware adopted from M. Rokeach’s theory. They are regarded as elements of a system
of beliefs, among which formal and functional relations take place. The sample of 704
students from department of pedagogy and department of management was examined.
Analysis of data revealed that the acceptance of political and personal freedom
was connected with higher preferences of the value of ‘freedom’ but dependences
were in the edge of statistical relevance.
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Czy wartość „wolność” determinuje postawy
wobec wolności politycznej i osobistej?
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STRESZCZENIE
W niniejszym badaniu określono postawy wobec wolności politycznej i osobistej
(posłużono się zestawem poglądów, które odnosiły się do wolności we wskazanym obszarze)
oraz dokonano diagnozy systemu wartości (Skala Wartości Rokeacha). Założono, że postawy
uzależnione są od preferencji wartości „wolność”. Sposób rozumienia wartości i postaw
(jak również ich wzajemnych relacji) przejęty został z teorii M. Rokeacha. Uznawane są one
za elementy systemu przekonań, pomiędzy którymi zachodzi formalny i funkcjonalny
związek. W badaniu wzięło udział 704 studentów pedagogiki i zarządzania. Uzyskane wyniki
pozwoliły stwierdzić, że akceptacja wolności politycznej i osobistej wiązała się z wyższą
preferencją wartości „wolność”, chociaż zależności te były na granicy istotności
statystycznej.
Słowa kluczowe: system wartości, postawy wobec wolności politycznej i osobistej.
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