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Summary. The research concerns the assessments ma.de by young people aged 14-19

in relation to their own perspectives in the continually-changing social situation which

characterizes today Poland. The theoretical bases for the work were provided by two

theories: first one concerned with the development of the time perspective in young

people during adolescence (Nuttin 1980; Tyszkowa 1980) and second one conceming

the so - called "future orientation" ofyoung people (after Nurmi 1991).

The research was carried out in April 1994 on atotal of 373 pupils from six Warsaw

schools (three prim ary and three socondary). 190 ofthe pupils were finishing primary

school (at age of 14-15), while 183 were about to graduate from secondary school (at

age of 18-19). The work made use of a questionnaire developed specially for the purpose

and focused on the following elements of young people's future orientation: planning

ofthe future, aims in life, the assessment ofplans and the emotions (hopes and fears)

associated with it.

The presented results are of a preliminary, descriptive nature, on account of the fact

that statistical processing has not yet been completed. Nevertheless, they are sufficient

to indicate that the future is a source of fear for a considerable proportion of the young

people which increases with age. At the same time, the majority ofthose studies were

ofthe view that professional success was attainable, and they also took the optimistic

view that their plans for the future would work out. The nature ofthe situation society

find itself in currently is that young people may focus more on personal and emotional

links with people than on life in society as a whole.
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Problem

Badania dotycza oceny przez mlodziez w wieku 14-19 lat wlasnych perspe-

ktyw zyciowych w ciagle zmieniajacej sie sytuacji spolecznej w Polsce. Podstawe

teoretyczna badan stanowily dwie teorie: teoria dotyczaca rozwoju perspektywy

czasowej mlodziezy w okresie dorastania (Nuttin 1980; Tyszkowa 1980) oraz

teoria dotyczaca tzw. orientacji przyszlosciowej (future orientation) mlodziezy

(Nurmi 1991). Wedlug koncepcji J.E. Nurmiego orientacja przyszlosciowa jest

zlozonym, wielowymiarowym i wieloetapowym fenomenem. Okreslajac pojecie

orientacji przyszlosciowej J.E. Nurmi opiera sie na teoriach z zakresu psychologii

poznawczej (Bandura 1986; Neisser 1976; Weiner 1985 - za Nurmim 1991) oraz

na teoriach dzialaniowych (Leontiew 1979; Nuttin 1984 - za Nurmim 1991).

Opisuje on orientacje przyszlosciowa w terminach trzech procesów: motywacji,

planowania oraz oceniania. W prezentowanych badaniach uwzgledniowo naste-

pujace elementy orientacji przyszlosciowej mlodziezy: planowanie wlasnej przy-

szlosci, cele zyciowe, ocene planów oraz zwiazane z tym emocje (nadzieje, obawy

itd.).

Sformulowano nastepujace pytania badawcze:

I. W jaki sposób mlodziez ocenia mozliwosc realizacji swoich planów w przyszlo-

sci?

2. Czy obawia sie ona przyszlosci i jakie sa glówne rodzaje jej obaw dotyczacych

przyszlosci?

3. W jaki sposób mlodziez ocenia aktualne warunki spoleczne w Polsce?

4. N a czym polega wedlug jej opinii sukces zawodowy oraz od jakich czynników

on zalezy?

5. Jakie sa cele zyciowe mlodziezy?

Hipotez nie formulowano ze wzgledu na sondazowy charakter badan.

Badana populacja

Badania przeprowadzono w kwietniu 1994 roku w szesciu szkolach w War-

szawie (w trzech szkolach podstawowych praz w trzech liceach ogólnoksztalca-

cych). Badano dwie grupy mlodziezy:

I. Mlodziez konczaca szkole poqstawowa (14-15 rok zycia),

2. Mlodziez konczaca liceum og".Qlnoksztalcace (18-19 rok zycia).
.
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Mlodziez z obu powyzszych grup znajduje sie w przelomowym momencie

zmiany szkoly, co zm�sza do planowania swojej przyszlosci i podejmowania decyzji

z nia zwiazanych. Lacznie zbadano 373 uczniów: 190 uczniów konczacych szkole

podstawowa oraz 183 uczniów konczacych liceum ogólnoksztalcace (maturzy-

stów).

Metoda badan

Do przeprowadzenia badan wykorzystano kwestionariusz skonstruowany

specjalnie na uzytek powyzszych badan. Sklada .sie on z dwóch czesci:

I. W czesci pierwszej znajduja sie pytania dotyczace planów odnosnie przyszlosci

oraz decyzji edukacyjno-zawodowych, a takze ich motywów.

2. W czesci drugiej znajduja sie pytania dotyczace oceny wlasnych planów.

mozliwosci ich realizacji, emocji z tym zwiazanych (nadziei, obaw iW.) oraz

celów zyciowych mlodziezy.

Kwestionariusz powyzszy mial jedna wersje dla obu badanych grup mlodzie-

zy. Jego trafnosc zostala sprawdzona w badaniach pilotazowych.

Wyniki badan

Prezentowane wyniki badan maja charakter wstepny i beda kontynuowane.

Dotycza one nastepujacych zagadnien:

I. Obaw i niepewnosci mlodziezy dotyczacych wlasnej przyszlosci.

2. Oceny planów i powodzenia ich realizacji w przyszlosci.

3. Oceny warunków spolecznych w Polsce (przede wszystkim bezrobocia).

4. Okreslenia czym jest sukces zawodowy oraz czynników wplywajacych na

sukces w zyciu.

5. Okreslenia najwazniejszych celów zyciowych.

Ponizej przedstawiono glówne wyniki dotyczace wymienionych zagadnien.

Ad 1). Obawy i niepewnosc mlodziezy dotyczace wlasnej przyszlosci.

Wyniki badan wskazuja na to, ze lek i obawy dotyczace przyszlosci wzrastaja wraz

z wiekiem mlodziezy, co przypuszczalnie zwiazane jest z jej wchodzeniem w zycie

spoleczne, wiekszymi doswiadczeniami w tym zakresie i bardziej realna ocena

problemów spoleczdych (Tabela l).
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Tabela l. Lek mlodziezy przed przyszloscia

Klasa Odpowiedzi

Tak Nie Nie

(boje sie) (nie boje sie) zastanawialem
SIe

liczba % liczba % liczba %

VIII 51 26.8 48 25.3 49 25.8

IV 82 45.5* 62 34.4 40 22.2 (liceum)

* - róznica istotna statystycznie - test chi - kwadrat

Rodzaje obaw sa podobne w obu grupach mlodziezy (Tabela 2).

Tabela 2. Rodzaje obaw mlodziezy dotyczacych przyszlosci

Lp. Odpowiedzi (rodzaje cbaw) Klasa VIII Klasa IV (lIceum)

liczba % liczba %

l. Nie dostane sie do wybranej szkoly 132 69.5* 22 13.0

2. Nie dostane sie na studia 34 17.9 87 51.8*

3. Nie skoncze szkoly (studiów) 13 6.8 15 8.9

4. Nie znajde pracy po skonczeniu 70 36.8* 32 19.0
szkoly (studiów)

5. Strace prace i bede bezrobotny (a) 37 19.5* 6 3.6

6. Nie realizuje swoich planów 82 43.2 65 38.7

7. Bede malo zarabiac 29 15.3 27 16.0

8. Braku mieszkania 39 20.5* 22 13.0

9. Nie ulozy mi sie zycie osobiste 62 32.6 90 53.6*

10. Wszystko bedzie sie ciagle zmienia- 11.6* 11.6* 16 9.5
lo

11. Inne 8 4.2 30 17.8

* - róznica istotna statystycznie - test chi - kwadrat

Na podstawie przedstawionych wyzej danych mozna wymienic obawy mlo-

dziezy dotyczace przyszlosci w nastepujacej kolejnosci:

1) obawa dotyczaca niedostania sie do wybranej szkoly (na studia) - obawe taka

wyraza wiekszosc mlodziezy z obu grup,
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2) lek dotyczacy niezrealizowania swoich planów w przyszlosci,

3) lek przed tym, ze nie ulozy sie zycie osobiste (znacznie czestszy u maturzy-
stów),

4) lek przed bezrobociem (znacznie czestszy u uczniów klas ósmych).

Ad 2). Ocena powodzenia realizacji wlasnych planów w przyszlosci.

Mimo wyrazanych wczesniej obaw i leków w sytuacji dokonywania wyborów

zyciowych, wiekszosc mlodziezy niezaleznie od wieku przyjmuje postawe optymi-

styczna i uwaza ze uda jej sie zrealizowac swoje plany w przyszlosci (zob. Tabela 3).

Jesli chodzi o realizacje takich planów jak dostanie sie do wybranej szkoly lub na

studia oraz znalezienie pracy w wybranym zawodzie, istotnie bardziej pewni tego

sa maturzysci (zob. Tabela 4).

Tabela 3. Ocena powodzenia realizacji wlasnych planów w przyszlosci

Klasa Odpowiedzi

Tak Nie Nie wiem

(uda mi sie) (nie uda mi sie)

liczba % liczba % liczba %

VIII 104 54.8 3 1.6 81 42.6

IV 107 59.4 4 2.2 59 32.7
(liceum)

Tabela 4. Ocena mozliwosci zdobycia pracy w wybranym zawodzie

Klasa Odpowiedzi

Tak Nie Nie wiem

liczba % liczba % liczba %

VIII 108 56.8 3 1.6 72 38.0

IV 119 67.2 3 1.7 55 31.0

(liceum)

Ad 3). Ocena warunków spolecznych w Polsce (glównie bezrobocia).

Wyniki podane wyzej przypuszczalnie wiaza sie zarówno z bardziej pewna i

realna ocena swoich szans, jak równiez aktualnej sytuacji spolecznej w Polsce

(glównie bezrobocia) przez maturzystów. Okazuje sie bowiem, ze maturzysci o
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wiele bardziej adekwatnie i realistycznie oceniaja wysokosc bezrobocia zarówno

w Warszawie jak i w calej Polsce. Uczniowie klas VIII nie maja dobrej orientacji

co do wysokosci bezrobocia zarówno w Warszawie jak i w calej Polsce. Wyniki

badan wskazuja na to, ze jest ono wedlug nich znacznie wyzsze niz w rzeczywi-

stosci. Ocena taka wzmaga przypuszczalnie ich lek, obawy i niepewnosc zwiazane

z wlasna przyszloscia (zob. Tabele 5 i 6).

Tabela 5. Ocena wysokosci bezrobocia w Warszawie

Klasa Oapowiedzi

5% 10 lk 15 ln- 20% wIecej

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

VIII 10 5.3 29 15.3 34 18.0 59 31.1 53 28.0

IV 54 30.1 57 31.8 40 22.3 20 11.1 7 3.8
liceum

Tabela 6. Ocena wysokosci bezrobocia w calej Polsce

Klasa Odpowiedzi

5% 10% 15% 20% wIecej

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

VIII 4 2.1 15 8.0 30 15.8 40 21.1 95 50.0

IV 5 2.8 37 20.4 73 40.3 49 27.0 18 9.9

liceum

Ad 4). Okreslenie czym jest sukces zawodowy i jakie sa czynniki determinu-

jace sukces w zyciu.

Sukces zawodowy jest czyms innym dla maturzystów niz dla uczniów klas

VIII. Dla maturzystów sukces zawodowy to przede wszystkim (zob. Tabela 7):

I) praca zgodna z zainteresowaniami,

2) ciekawa praca,

3) dobrze platna praca,

4) ciekawi ludzie,

5) niezaleznosc w pracy,

6) kontakty zagraniczne.

Natomiast dla uczniów klas VIII sukces zawodowy to przede wszystkim (zob.

Tabela 7):

I) ciekawa praca i dobrze platna praca (na tym samym pierwszym miejscu),
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2) praca zgodna z zainteresowaniami,

3) ciekawi ludzie.

Tabela 7. Okreslenie na czym polega sukces zawodowy

Lp. Odpowiedzi Klasa VIII Klasa IV <liceum)

liczba % liczba %

1. Dobrze platna praca 101 53.2 93 60.4

2. Ciekawa praca 53.2 53.2 108 70.1*

3. Praca zgodna z zaintere- 91 48.0 113 73.4*
sowaniami

4. Wysokie stanowisko 19 10.0 20.3 14.9

5. Niezaleznosc w pracy 48 25.3 65 42.2*

6. Kontakty zagraniczne 57 30.0 64 41.5

7. Ciekawi ludzie 86 45.3 92 59.7

.

8. Stanowisko kierownicze 18 9.5 16 10.4

9. Inne 6 3.2 13 8.4

* - róznice istotne statystycznie - test chi - kwadrat

Czynniki wplywajace na sukces w zyciu takze troche inaczej oceniaja matu-

rzysci niz uczniowie klas VIII. Wedlug maturzystów na sukces w zyciu wplyw maja

przede wszystkim (zob. Tabela 8):

l) inteligencja i zdolnosc,

2) Umiejetnosc wspólzycia z ludzmi,

3) duza wiedza,

4) wyksztalcenie.

Wedlug uczniów klas VIII na sukces w zyciu wplywaja glównie (zob.

Tabela 8):

1) inteligencja i zdolnosc,

2) spryt,

3) duza wiedza,

4) wyksztalcenie,

5) umiejetnosc wspólzycia z ludzmi.
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Wysoka pozycje zajmuja tez takie czynniki, jak: "glowa do interesów", "kon-

takty i znajomosci" oraz "pieniadze".

Tabela 8. Czynniki determinujace sukces w zyciu w opinii mlodziezy

Lp. Odpowiedzi Klasa VIII Klasa IV (liceum)

liczba % liczba %

1. Inteligencja i zdolnosci 136 71.6 154 84.1*

2. Doswiadczenie zyciowe 84 44.2 71 38.7
(madrosc zyciowa)

3. Spryt 97 51.1 * 58 31.7*

4. Kwalifikacie zawodowe 67 35.3 66 36.0

5. Duza wiedza 102 53.7* 76 41.5

6_ Umiejetnosc wspólzycia z 95 50.0 130 71.0*
ludzmi

7. Glowa do interesów 74 39.0* 51 27.8

8. Wyksztalcenie 95 50.0* 76 41.5

9. Pieniadze 39 20.5* 32 17.4

10. Pomoc rodziny 22 11.6 20 10.9

11. Kontakty, znajomosci 66 34.7 55 30.0

12. Inne 4 2.1 17 9.2

* - róznice istotne statystycznie - test chi - kwadrat

Ad 5). Okreslenie celów zyciowych.

Najwazniejsze cele zyciowe dla obu badanych grup mlodziezy sa podobne. Sa
one nastepujace (zob. Tabele 9 i 10):

1) byc kochanym,

2) miec kogos, kogo sie kocha,

3) zdrowie,

4) szczesliwe zycie rodzinne,

5) niezaleznosc,

6) trwala przyjazn z ludzmi,

7) ciekawa praca,

8) bezpieczenstwo.

Dla maturzystów wazny jest takze szacunek dla samego siebie, a dla uczniów
klas VIII szacunek otoczenia.

Za najmniej wazne cele zyciowe mlodziez z obu badanych grup uznaje (zob.
Tabele 9 i 10):
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l) kariere polityczna i spoleczna,

2) slawe,

3) wladze i wplywy,

4) blyszczec w swiecie,

5) zbawienie duszy,

6) bogactwo,

7) mistrzostwo w zawodzie,

8) dobrze sie bawic i zycie pelne przygód,

9) kariera zawodowa,

10) spokój ducha.

Tabela 9. Najwazniejsze cele zyciowe mlodziezy (klasy VIII i maturzysci)

- rangowanie

Najwazniejsze cele zyciowe mlodziezy (rangowanie)

Nazwa celu Klasa VIII Nazwa �elu Klasa IV

(maturzysci)

liczba % liczba %

1. Zdrowie 118 62.1 1. Byc kochanym 148 81.8*

2. Miec kogos, kogo 103 54.2 2. Miec kogos, kogo 142 78.5*
sie kocha sie kocha

3. Byc kochanym 97 51.1 3. Zdrowie 114 62.9

4. Szczesliwe zycie 95 50.0 4. Szczesliwe zycie 108 589.7
rodzinne rodzinne

5. Bezpieczenstwo 86 45.3 5. Niezaleznosc 103 56.9*

6. Niezaleznosc 73 38.4 6. Trwala przyjazn 100 55.3
z ludzmi

7. Trwala przyjazn 68 35.8 7. Ciekawa praca 84 46.4*
z ludzmi

8. Ciekawa praca 52 27.4 8. Szacunek do sa- 79 43.7
mego siebie

9. Szacunek otocze- 50 26.3 9. Bezpieczenstwo 62 34.3
nia

* - róznice istotne statystycznie - test chi -kwadrat
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Tabela 10. Najmniej wazne cele zyciowe mlodziezy (klasy VIII i maturzysci)

- rangowanle

Najmniej wazne cele zyciowe mlodziezy (rangowanie)

Nazwa celu Klasa VIII Nazwa celu Klasa IV

(maturzysci)

liczba % liczba %

l. Kariera politycz- 97 51.1 l. �lyszczec w swie- 150 82.7*
na (spoleczna) Cle

2. Slawa 87 45.8 2. Kariera politycz- 139 76.8*
na (spoleczna)

3. Wladza, wplywy 83 43.7 3. Wladza, wplywy 125 69.1*

4. Blyszczec w swie- 81 42.6 4. Slawa 125 69.1*
cie

5. Zbawienie duszy 76 - 40.0 5. Zbawienie duszy 110 60.8*

6. Bogactwo 67 35.3 6. Bogactwo 88 48.6

7. Mistrzostwo 65 34.2 7. Mistrzostwo 79 43.7
w zawodzie w zawodzie

8. Dobrze sie bawic 56 29.8 8. Kariera zawodo- 74 40.9
wa

* - róznice istotne statystycznie - test chi -kwadrat

Wnioski i podsumowanie

Podstawowe wnioski z badan sa nastepujace:

1. Uzyskane wyniki wskazuja na dosc powszechne i silne obawy oraz lek mlo-

dziezy przed przyszloscia. Zwiekszaja sie one wraz z wiekiem mlodziezy.

2. Niepewnosc i obawy mlodziezy dotyczace przyszlosci zwiazane sa przypusz-

czalnie glównie z aktualna sytuacja spoleczna (oblezenie szkol srednich 1

wyzszych, bezrobocie, ciagle zmiany spoleczne itd.).

3. Wzór sukcesu zawodowego zalezy od wieku mlodziezy. Wystepuja rózne wzory

sukcesu zawodowego zaleznie od wieku mlodziezy, co wiaze sie zapewne z

róznymi systemami wartosci mlodziezy w róznym wieku.
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4. Cele zyciowe uznane przez badana mlodziez za najwazniejsze wskazuja rów-

noczesnie na wartosci cenione szczególnie przez cala badana mlodziez w

okresie dorastania (14 -19 rok zycia), niezaleznie od wieku. Sa to przede

wszystkim takie wartosci, jak: a) rodzina, b) milosc, c) przyjazn, d) zdrowie,

e) ciekawa praca.

Podsumowujac przedstawione powyzej wyniki badan, mozna przypuszczac,

iz maja one istotny zwiazek z aktualna sytuacja spoleczna oraz zachodzacymi

zmianami spolecznymi (z niepewnoscia sytuacji spolecznej, z ciaglymi przemia-

nami spoleczno-ekonomicznymi, ze zmianami na rynku pracy, z bezrobociem, z

oblezeniem szkól srednich i wyzszych itp.).

Sytuacja powyzsza moze wyjasniac obawy mlodziezy dotyczace �lasnej przy-
szlosci oraz preferowanie przez nia glównie celów zyciowych o charakterze osobi-

stym i uczuciowym. Niepewnosc i zmiennosc sytuacji spolecznej moze tlumaczyc

takze skupienie sie mlodziezy bardziej na uczuciowych zwiazkach z ludzmi niz na

zyciu spolecznym i dzialaniach spolecznych. Podobne wyniki otrzymala Maria

Tyszkowa (1993) w swoich badaniach dotyczacych wyobrazen mlodziezy na temat

wlasnej przyszlosci. Zauwazyla ona na poczatku lat dziewiecdziesiatych (lata

1991-1992) tendencje wzrostu pesymizmu mlodziezy odnoscie wlasnej przyszlosci.

Autorka tlumaczyla te tendencje przelomem spolecznym i bardzo niepewna sytu-

acja spoleczna, w której trudno prognozowac swoja przyszlosc. Podobmi tendencje
dostrzegly w swoich badaniach H. Liberska (1993), K. Skarzynska (1991) oraz

T. Hejnicka-Bezwinska (1991).

Podsumowujac calosc zaprezentowanych badan, mozna przypuszczac, iz

aktualna sytuacja spoleczna w Polsce ma znaczacy wplyw na orientacje przyszlo-

sciowa mlodziezy, przede wszystkim najej cele i plany zyciowe, na ocene mozliwo-
sci ich realizacji oraz na obawy i leki mlodziezy zwiazane z wlasna przyszloscia.
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