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SHARING OF ADOLESCENT CHILDREN IN WORK FOR THE FAMILY

DONE BY THEIR PARENTS

Summary. This article presents results of a study carried out in elder of primary

schools in Poznan concerning the problem in the title. The W. Scott questionnaire was

used. The following conclusions were reached after the analysis of the answers:

1) adolescents in Poland participate with their parents in works for the family and

household, 2) eleven types ofwork are carried out by adolescents with their parents in

the house, 3) the frequency sequence of the most usuAl works was as follows: room

tidying, washing the kitchen utensils, food shopping, holiday planning, maintenance

of contacts with more distant relatives, planning the expenditures, planning the

education, 4) the following works were most closely connected with sex: mea l prepara-

tion, listening to family troubles, emotional suport given to other f:;unily members

(mothers were usually engaged in this activity) and all repairs in the house (done by

fathers, oCten with help of their sons).

W prowadzenie

Problem udzialu mlodziezy w gospodarstwie domowym jest czesto poruszany

w literaturze (J. Nikitorowicz 1970; J. Skorupska-Sobanska 1970; J. Youniss,

J. SmolI ar 1985). RzadkC? spotkac mozna badania na- temat wspólnej pra'�y
mlodziezy z rodzicami na rzecz domu i rodziny. Wielu badaczy rodziny podkresla
dodatni wplyw wspóldzialania rodziny na ksztaltowanie pozytywnych cech osobo-
wosci (m.in. T. Szustrowa 1971; A. Hoser-Potocka 1971).

T. Szustrowa (1971), badajac wplyw wychowania rodzinnego na ksztaltowa-

nie sie celów pozaosobistych stwierdza, ze w powstawaniu trwalej gotowosci do
dzialania u dzieci w tym zakresie pomaga miedzy innymi: stawianie wymagan

przez oboje rodziców, wspóldzialanie rodziców z dzieckiem. Niezmiernie wazny
jest przyklad rodziców w wykonywaniu prac domowych, ich stosunek do nich, jak
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i sposób ich wykonywania. To od rodziców mlodziez przejmuje nawyki pracy w

dOlI)u i chec podejmowania obowiazków rodzinnych (G.J. Minc 1979). Mlodziez

krytycznie ocenia organizowanie zadan polecanych i wykonywanych przez sa-

mych doroslych (M. Pelcowa 1972). Krytycyzm ten zwiazany jest z rosnaca

potrzeba autonomii i niezaleznosci dorastajacych jako charakterystyczna tenden-

cja tego okresu zycia czlowieka (B. Zazzo 1972). Tym bardziej o efektach uspole-

cznienia poprzez prace we wspólnym gospodarstwie domowym decyduje wiec

osobisty przyklad rodziców i ich zaangazowanie w sprawy funkcjonowania domu

(H. Muszynski 1971; J. Maciaszkowa 1981).

Wymaganie od dziecka udzialu w róznych pracach domowych oraz nagradza-

nie go za prawidlowe wykonanie przyczynia sie do wytworzenia postawy

wspóldzialania oraz gotowosci udzielania pomocy innym czlonkom rodziny

(A. Hoser-Potocka 1971). Dzieciom, którym powierza sie sprawy funkcjonowania

gospodarstwa domowego, stwarza sie warunki sprzyjajace rozwojowi umiejetnosci

organizatorskich. Rozwijaja sie takie pozytywne cechy, jak: zdecydowanie w

wymaganiach wobec siebie i innych, umiejetnosc liczenia sie nie tylko ze swoimi

potrzebami, podporzadkowanie swojej woli wspólnym celom, wspólczucie w sto-

sunku do mlodszych, taktownosc i sprawiedliwosc w ocenie postepowania innych

osób. Poniewaz wdrozenie mlodziezy do czynnosci w gospodarstwie domowym,jak

i wspóldzialanie z rodzicami w tym zakresie pomaga w dalszym, samodzielnym

juz zyciu szybciej i poprawniej radzic sobie z trudnosciami dnia codziennego, a

tym samym m.in. sprzyja trwalosci zalozonej rodziny, dlatego wazne wydaje sie

nam podjecie badan dotyczacych wspólnej dzialalnosci mlodziezy z rodzicami na

rzecz domu i rodziny.

Problem i metoda badan

W zwiazku z powyzszym w niniejszym artykule sformulowalismy nastepu-

jace pytania badawcze:

l. Czy mlodziez bierze czynny udzial w pracach na rzecz rodziny?

2. Jakiego typu prace sa wykonywane przez mlodziez wspólnie z rodzicami?

3. Które prace sa najczesciej podejmowane przez mlodziez wspólnie z rodzicami?

4. Czy istnieje zróznicowanie ze wzgledu na plec we wspólnym podejmowaniu

dzialan w zakresie poszczególnych czynnosci?

Aby odpowiedziec na te pytania podjelismy badania empiryczne, w ktorych

posluzylismy sie kwestionariuszem W. Scotta z Australian N ational University w
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Canberry. Kwestionariusz dla ucznia sklada sie ze 122 pytan, dla rodziców - 46

pytan. . Badania mialy charakter anonimowy.

Badania przeprowadzono ze 126 uczniami klas szóstych. siódmych i ósmych

Szkoly Podstawowej nr 55 w Poznaniu. Zajelismy sie analiza nastepujacych
czynnosci wykonywanych wspólnie przez mlodziez z rodzicami:

I) sprzatanie,

2) zmywanie naczyn,

3) zakupy zywnosci.

4) planowanie wypoczynku,

5) utrzymywanie kontaktów z rodzina,

6) planowanie wydatków,

7) planowanie ksztalcenia,

R) gotowanie,

9) naprawy domowe,

10) wysluchiwanie klopotów rodziny,

11) udzielanie wsparcia duchowego innym czlonkom rodziny.

Dane uzyskane z kwestionariuszy pochodza z pytan zamknietych, skategory-

zowanych. Przy opracowywaniu danych zastosowalismy glównie procentowy roz-

klad wyników.

Analiza wyników badan

Prezentacje wyników badan rozpoczynamy od przedstawienia odpowiedzi

udzielonych przez mlodziez i ich obojga rodziców na temat wykonywanych wspól-

nie czynnosci zwiazanych z zyciem rodzinnym.

1. Sprzatanie

Z badan wynika, ze 98% dziewczat bierze udzial we wspólnym sprzataniu z

rodzicami (matkami i ojcami). W przypadku chlopców jest to okolo 82%. Zazna-

czyla sie róznica w wykonywaniu czynnosci wspólnie z matkami i z ojcami.

Zarówno dziewczeta (prawie 70%), jak i chlopcy (62%) czesciej sprzataja razem z

matkami niz z ojcami - analogicznie 39% i 19%.

2. Zmywanie naczyn

Na te czynnosc wykonywana wspólnie z rodzicami wskazalo 93% dziewczat

i 61% chlopców. Jak wynika z rozkladu procentowego znacznie czesciej zmywaja

naczynia (wspólnie z rodzicami) dziewczeta niz chlopcy. Mlodziez wykonuje cze-
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sciej te czynnosc z matkami (dziewczeta 60%, chlopcy 40%) niz z ojcami (analogi-

cznie 33% i 21%:).

3. Zakupy zywnosci

Ta czynnosc domowa zajmuje obok sprzatania i zmywania wysoka pozycje

pod wzgledem udzialu procentowego. Jak wynika z badan ojcowie zaznaczaja tu

swoje uczestnictwo. Zakupy zywnosci wykonuja glównie cWopcy (60%. z matkami

i 39lk z ojcami), dziewczeta natomiast analogicznie 4 7� i 23%.

4. Planowanie wypoczynku

Procentowy udzial dziewczat i chlopców w planowaniu wypoczynku wspólnie

z matkami i ojcami jest zblizony. Wynika z tego, ze i chlopcy (55%), i dziewczeta

(65%) angazuja sie w zaplanowanie wakacji, urlopu, wolnego czasu. Mozna tez

wysnuc wniosek, ze w tego rodzaju decyzjach rodzinnych rodzice na równi traktuja

córki i synów.

5. Utrzymywanie kontaktów z rodzina

Utrzymywanie kontaktów z rodzina (zapobieganie o te kontakty, planowanie

spotkan rodzinnych, czynne organizowanie przyjec rodzinnych, uczestniczenie w

tych przyjeciach) zajmuje dosc wysoka pozycje w dzialaniach mlodziezy na rzecz

rodziny. Wspólne planowanie i organizacja kontaktów rodzinnych lezy glównie w

gestii matek (z dziewczetami 58%, z cWopcami 37%). Jednak równiez ojcowie

zaznaczaja tu swój wplyw i maja swój znaczny udzial w planach rodzinnych

(z dziewczetami 42%, z chlopcami 8%.).

6. Planowanie wydatków

Okazuje sie, ze w tego typu zadaniach rodzinnych mlodziez bierze bardzo

maly udzial. Jezeli jest ten udzial - jest on na korzysc dziewczat (24%), przy czym

wspólnego planowania wydatków dokonuja one glównie z matkami - 17%, z ojcami

zas 7%. CWopcy uczestnicza w tych zadaniach bardzo nielicznie: z ojcami 5%,

natomiast z matkami 2%.

7. Planowanie ksztalcenia dzieci

Niezbyt duzy odsetek mlodziezy planuje swoja dalsza nauke. Okazuje sie, ze

czesciej matki z córkami kresla plany dalszego ksztalcenia (20%), natomiast tylko

lO%- chlopcow planuje dalsza nauke z pomoca matki. Ojcowie uczestnicza w

podobnych zadaniach w przypadku synów - w 17%, w przypadku córek - tylko w

10%. Byc moze wplyw na taki stan rzeczy wywiera tradycja przekazywania

zawodu z pokolenia na pokolenie oraz stereotypy zwiazane z zawodami wykony-

wanymi przez kobiety i mezczyzn.

8. Gotowanie

Widzimy tu znaczne róznice w czestosci wykonywania tej czynnoscl ze

wzgledu na plec. Stereotyp przygotowania posilków przez kobiete - matke jest
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mocno zakorzeniony. Dziewczeta obserwujac to w domu - przejmuja ten stereotyp.

Zdecydowanie dziewczeta pomagaja matkom w tej czynnosci domowej (55lk),

natomiast jedynie 3% chlopców przyznalo sie do takiej pomocy. Jest to tak bardzo

niski odsetek, ze mozna go uznac za prawie nieistotny. Jednak optymistyczne

moze byc spostrzezenie, ze jezeli chlopcy wykonuja te czynnosc z ojcami, zaanga-

zowanie ich wzrasta - 11%. Jest to jednak równiez niewielki procent. Nasuwa sie

tu mysl, iz przyklad ojca moze wiele zdzialac.

9. Naprawy domowe

Naprawy domowe mlodziez wykonuje wspólnie z ojcami. Przewaznie sa to

chlopcy - 43%. Natomiast matki nie wlaczaja sie we wspólne tego typu dzialanie.

10. Wysluchiwanie klopotów rodzinnych

Powierniczkami klopotów mlodziezy sa zdecydowanie matki - glównie dziew-

czat - w 33,5%, chlopców zas w 16%. Ojcowie niewiele uczestnicza w klopotach

mlodziezy - dziewczat 15%, chlopców 4,5% . Jezeli chlopcy zwierzaja sie ze swoich

klopotów, za powiernika wybieraja raczej matke (16% ).

11. Udzielanie wsparcia duchowego innym czlonkom rodziny

Matki sa nie tylko powierniczkami klopotów, ale równiez czesciej niz ojcowie

udzielaja wsparcia emocjonalnego swoim dzieciom (dziewczetom - 27%, chlopcom

- 13%). Zaangazowanie ojców w rozwiklanie problemów dorastajacych dzieci jest

nieduze, tzn. w problemy dziewczat - 11 en-, chlopców - 6%.

Wyniki analizy w postaci diagramów mieszcza sie w tabeli 1 - czynnosci

wykonywane przez mlodziez wspólnie z matkami, w tabeli 2 - czynnosci wykony-

wane wspólnie przez mlodziez z ojcami.
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Tabela l. Czynnosci wykonywane wspólnie przez mlodziez z matkami
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Tabela 2. Czynnosci wykonywane wspólnie przez mlodziez z ojcami
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Podsumowanie

W niniejszym artykule staralismy sie odpowiedziec na pytanie: czy mlodziez

bierze czynny udzial we wspólnych pracach z rod?icami na rzecz rodziny? jakiego

typu sa to prace? które z nich najczesciej sa wykonywane oraz czy plec ma wplyw
na rodzaj i czestosc podejmowania wspólnych dzialan?

Przeprowadzone badania i analiza ich wyników sklaniaja nas do nastepuja-

cych wniosków: (l) mlodziez bierze czynny udzial we wspólnych pracach z rodzi-

cami na rzecz rodziny, (2) wyszczególnilismy jedenascie rodzajów stalych

czynnosci wykonywanych przez mlodziez wspólnie z rodzicami, (3) kolejnosc

najczestszego wykonywania wspólnych dzialan przedstawia sie nastepujaco:

sprzatanie, zmywanie naczyn, zakupy zywnosci, planowanie wypoczynku, utrzy-

mywanie kontaktów z rodzina, planowanie wydatków, planowanie ksztalcenia,

(4) najbardziej zdeterminowane plcia sa czynnosci: gotowanie, wysluchiwanie

klopotów rodziny, udzielanie wsparcia duchowego innym czlonkom rodziny (matki

zaangazowane sa w tego typu dzialanie) oraz naprawy domowe (to domena ojców).

Przedstawimy teraz bardziej szczególowe tendencje, jakie ujawnily sie po

analizie wyników badan.

1. Sprzatanie, zmywanie naczyn, robienie zakupów to trzy podstawowe

najczestsze wspólne czynnosci wykonywane przez mlodziez z rodzicami. Plec nie

ma tu wiekszego wplywu na czestosc podejmowania tych czynnosci. Na uwage

zasluguje fakt. ze chlopcy biora duzy udzial w zajeciach utrzymywania porzadku

(sprzataniu),jak i zmywaniu naczyn. Zarówno dziewczeta,jak i chlopcy, czynia to

czesciej z matkami niz z ojcami. Poniewaz ojcom znaczna czesc obowiazków

domowych zajmuja zakupy, totez mozna od razu uchwycic ich wplyw na wlasnych

synów. Zakupy i naprawy domowe stanowia domene ojców i ich synów. Ma tu z

pewnoscia znaczenie ich bliskosc uczuciowa,jak i fakt, ze mezczyzni robia wieksze

(ciezsze) zakupy.

2. Planowanie wypoczynku oraz utrzymywanie kontaktów z rodzina to sfery

zycia rodzinnego, w których i rodzice, i dzieci biora znaczny udzial, przy czym nie

zaznacza �ie tu róznica ze wzgledu na plec. To samo dotyczy utrzymywania
kontaktów z rodzina, jednak w momencie samej organizacji przyjec rodzinnych

dzialania przejmuja glównie matki i córki. Nalezy jednak zaznaczyc, ze ojcowie

równiez angazuja sie w zabieganie o kontakty rodzinne, planowanie spotkan

rodzinnych oraz czynne uczestniczenie w tych spotkaniach. Chlopcy jednak pre-

feruja swoje grupy rówiesnicze, czynny swój udzial zaznaczajac raczej w spotka-

niach w towarzystwie swoich kolegów.
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3. Planowanie wydatków i planowanie dalszego ksztalcenia dzieci to dwa

rodzaje planów rodzinnych, w których mlodziez ma niewiele do powiedzenia.

Gospodarowanie budzetem domowym nalezy glównie do obojga rodziców. Brak

udzialu mlodziezy w planowaniu wydatków rodzinnych moze prowadzic do braku

orientacji dorastajacych w mozliwosciach finansowych rodziców, jak i wyczucia

potrzeb materialnych innych czlonków rodziny. Plany dotyczace ksztalcenia dzieci

podejmowane sa glównie przez rodziców. Jesli sami zainteresowani podejmuja

dyskusje na temat wyboru swojego przyszlego zawodu, czynia to na zasadzie

rozmów w diadach: matki z córkami oraz ojcowie z synami.

4. Spodziewalismy sie, ze niektóre czynnosci ze wzgledu na stereotyp roli

meskiej i kobiecej beda zdominowane przez okreslona plec. Wyraznie wskazuja

na to takie czynnosci jak gotowanie czy naprawy domowe. Gotowanie to praca

jakby wylacznie zarezerwowana dla kobiet. Dziewczeta ten zakorzeniony stereo-

typ przyjmuja i akceptuja. To one glównie pomagaja matce w przygotowywaniu

posilków dla calej rodziny. Na uwage zasluguje jednak fakt, ze w momencie, kiedy

ojciec wlacza sie w ten rodzaj czynnosci, nagle udzial chlopców wzrasta. Analogi-

cznie jest w sytuacji dokonywania zakupów. Nasuwa sie tu wniosek, ze w moty-

wowaniu do pracy na rzecz rodziny ogromne wprost znaczenie ma wplyw samych

rodziców, a w szczególnosci ojców. Wieksze zaangazowanie tych ostatnich mogloby

byc motywujace dla chlopców. Mamy tego dowód w zajeciach typu - naprawy

domowe. Jak widac na wykresie ta czynnosc lezy przede wszystkim w gestii

mezczyzn, totez ich zaangazowanie pociaga za soba dzialanie mlodziezy, szczegól-

nie chlopców.

5. Najprawdopodobniej wieksze zaangazowanie emocjonalne matek w wy-

chowanie swoich dzieci sprawia, ze to one glównie uczestnicza w problemach

mlodziezy, a szczególnie swoich córek. Przede wszystkim matki wysluchuja klo-

potów rodziny i one tez udzielaja wsparcia duchowego innym czlonkom rodziny.

Psychiczne zaangazowanie ojców w problemy natury duchowej rodziny jest male.

Z pewnoscia usprawiedliwia ich fakt, ze to na nich glównie ciazy obowiazek

zapewnienia bytu rodzinie. Zaznacza sie w tym przypadku stereotyp podzialu

obowiazków w rodzinie.

Wiekszosc naszych wniosków pokrywa sie z danymi innych badaczy.

Z literatury przedmiotu wynika, ze czynnosci wykonywane przez mlodziez na

rzecz domu wiaza sie glównie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, zakupa-

mi, z przygotowywaniem posilków. Dziewczeta najczesciej pomagaja w porzadko-

waniu mieszkania, chlopcy najczesciej trzepia dywany, wynosza smieci (J.

Skorupska -Sobanska 1970). Nasze badania dowodza, ze bardzo duzy procent

chlopców uczestniczy w zajeciach utrzymywania porzadku oraz w zakupach.
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Ojcowie poprzez swój przyklad wciagaja synów do tego rodzaju dzialania. Wsze-
dzie tam. gdzie uczestnicza oni w pracach domowych, udzial mlodziezy, szczegól-

nie chlopców, wzrasta. Potwierdza sie to równiez w takich czynnosciach, jak:

przygotowywanie posilków czy naprawy domowe. Wspólnie spozywane posilki sa

waznym elementem zycia rodziny, sa okazja do zaciesnienia wiezi rodzinnej.

stwarzaja mozliwosci prowadzenia rozmów stanowiacych relacje z wydarzen

calego dnia, jak i powazniejsza wymiane pogladów. W relacjach samych dorasta-

jacych takie wspólne biesiadowanie jest bardzo lubiane i oczekiwane. Stwarza

równiez warunki bliskosci dzieci i rodziców, aaje poczucie wspólnoty z rodzina.

\V spólna praca pozwala mlodziezy i dzieciom czuc sie czlonkami rodziny, a nie

tylko mieszkancami pod wspólnym dachem (H. Smarzynski 1978, J. Nikitorowicz

19871.

Rekreacja i wypoczynek sa wazna strona funkcjonowania rodziny. Z badan

.1. Nikitorowicza (op.cit.) wynika, iz mlodziez uczestniczy wspólnie z rodzicami w

kulturze <kino. teatr) i czesto sama jest inicjatorem tego typu aktywnosci. Jest to

o tyle istotne, ze obok wspólnego spozywania posilków, wspólne wyjscie do teatru

czy kina moze byc przyczynkiem do dyskusji w gronie rodziny, jak i nowa okazja

do zaciesniania wiezów w rodzinie.

Szczególne miejsce w kontaktach dorastajacych i rodziców przypada wspól-

nym rozmowom. Okazuje sie, ze rodzice sa w dalszym ciagu partnerami tych

rozmów. Wazniejszym i niezastapionym partnerem sa matki. Mlodziez zwraca sie

ze swoimi problemami do matek. W ocenie mlodziezy matka jest osoba zawsze

chetna i gotowa do wysluchania osobistych zwierzen (J. Youniss, J. Smollar 1985).

Z nia mlodziez porusza problemy kontaktów heteroseksualnych. Matki poprzez

przedstawianie siebie w podobnych problemach z okresu dorastania, pomagaja

swoim dorastajacym dzieciom zrozumiec ich niepokoje wieku mlodzienczego

Matki rzadko oceniaja zachowania i klopoty swoich dzieci, czesciej zas pomagaja

w znalezieniu rozwiazania problemu. Ten stan rzeczy potwierdzily równiez nasze

badania.
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