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ADULTHOOD IN EXPECTATIONS OF POLISH AND FINNISH ADOLESCENTS

Summary. The purpose of this study was to describe the effect of differences in
socio-cultural context on adolescents' probability estimations of attaining a positive

future in three life domains: education, occupation and family. The sample consisted
of 352 Polish and Finnish girls and boys. 17-years-old, from vocational and upper
secondary schools. The 78-items questionnaire was used to measure different aspects
of future - orientation (probability, valency, extension of future events in three life
domains), and individual resources (self-esteem, beliefs of control over future, and

social knowledge about normativity and generation gap). The effect of cultural differences on future-orientation ofPolish and Finnish adolescents was found. The findings
show mediating role of different macro socio-cultural changes in Poland and Finland

(ideological shift and economical stabilization in Poland vs. ideological stability and
economical depression in Finland) in adolescents' optimism ref1ected in probability
estimations of attaining positive future. The conclusion of this study was suggestion
that ideological changes in themelves do not affect young people orientation to the
future, but rather the perceived changes in economical prospects and educational
opportunities.

Wprowadzenie

Istota okresu dorastania jest przygotowanie sie mlodziezy do przyszlego zycia
w spoleczenstwie ludzi doroslych poprzez uczenie sie zachowan, gromadenie
wiedzy i rozwijanie stosownych mozliwosci oraz zdolnosci Wielu badaczy wskazuje, ze okres dorastania i wczesnej doroslosci oraz problem wkraczania w doroslosc daja sie opisac w terminach normatywnych zadan rozwojowych (zo
I Omawiane badania zostaly zrealizowane przez autorów w ramach tematu ..Fature-Oricntation ofEuropean Youth"

przy wsparciu finansowym WSP Bydgoszcz. Abo University in Vasa (Finlandia) oraz Waldemar von FrenkcIl Foundation. AUlorzy dziekuja za istotny udzial w badaniach B Czerwinskiej. H. Dabrowskiej. P. lzdebskiemu.
M. Kuich oraz M. Slobrawie.
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Havighurst 1953, Erikson 1968, Nurmi 1989). Panuje raczej zgodnosc co do tego,
ze mlody czlowiek wkraczajac w doroslosc w naszej kulturze ma do wypelnieni
trzy podstawowe zadania rozwojowe: ukonczenie szkoly, podjecie pracy, zalozenie
rodziny (zob. Hurlock 1985, Lefrancois 1989, Malmberg 1994). Badania nad
mysleniem o przyszlosci w ciagu zycia ludzkiego potwierdzaja poglad, ze mlod
i mlodzi dprosli, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, wykazuja wieksze
zainteresowanie problemami zwiazanymi ze swoja edukacja, praca zawodowa
malzenstwem (Nurmi 1994). W prezentowanych rozwazaniach zakladam ze
edukacja, praca zawodowa i zycie rodzinne to podstawowe zadania rozwojowe zwiazane z wiekiem dorastania i wczesnej. doroslosci lub obszary normatywnych zdarzen zyciowych, które sa oczekiwane przez mlodziez jako przelomy
zyciowe istotne dla dalszego rozwoju psychicznego czlowieka doroslego (Lerner,
Hultsh 1983).

Kontekst socjo-kulturowy:
* makro (wydarzenia historyczno-spoleczne)
* mezo (zdarzenia decydujace o karierach edukac}jnych, zawodowych, choroby etc.)
* mikro (codzienne zdarzenia tj. irytacje, interpersonalne konflikty etc.>
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Ryc. 1. Teoretyczny model ksztaltowania sie orientacji przyszlosciowych
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Oczekiwania dorastajacych rozpatrywane sa przez nas w ramach przedstawionego nizej modelu opisujacego mechanizm ksztaltowania sie orientacji przyszlosciowej czlowieka (zob. Ryc. 1 l. Model ten opisujc relacje jakic zachodza

miedzy: (1) r6znymi poziomami kontckstu socjo-kulturowego, (2) indywidualnymi
zasobami zwiazanymi z przeszlym dowiadczenicmjednostki, (3) procesami psychicznymi zoricntowanymi na przyszlosc. Wyróznione trzy wymiary sa podstawa
oczekiwan zwiazanych z wlasna przyszloscia mlodzil:'zy wkraczajacej w dor
Vv" pt'wnym zakresie, model tcn jest rcintcrprctacja Jari-Erika Nurmi'cgo konce-

pcji zorientowania na przyszlosc (Nurmi 1989, 19931. Prezentowany przcz nas
model jest podstawa zalozen i hipotez, jakie prz}jmujemy w naszych badaniach
na tl'mat oczckiwaI1 mlodziczy wkraczajaccj w doroslosc.
Pojecic orientacja przyszlosciowa jest zwiazane z takimi terminami psychologicznymi, jak: planowanic, antycypowanie, odraczanie gratyfikacji itp. Mówimy, ze jednostka jest zoricntowania na przyszlosc, gdy ma okreslone ccle, plany
ich osiagniecia, a takze dysponuje ocenami prawdopodobienstwa osiagnieci
danych celów (Nurmi 1989, 1993>. W naszych badaniach orientacje przyszlosciowe rozumiemy jako zlozone, poznawczo-motywacyjne konceptualizacjc jednostki na temat wlasnej osoby w przyszlosci i/lub na tcmat kontekstu swego

przyszlcgo zycia (por. Trommsdorff 1994, Malmberg, Trempala 1996). Zakladamy,
zc orientacje przyszlosciowe ksztaltuja sie zawsze w okreslonym kontcksci n spo
leczno-kulturowym. Jako subiektywne tcorie na temat wlasnego zycia, ulatwiaja
onc mlodym ludziom zarówno dostosowanie sie do spolecznych i rozwojowych
zadan,jak i przeksztalcanie spoleczno-kulturowego otoczenia zgodnie z tym, czego
oni oczekuja i jak oceniaja swoja przyszlosc.

W badaniach miedzykulturowych nad oricntacjami przyszlosciowymi wykazano, ze dorastajaca mlodziez w róznych krajach i kulturach rózni sie formam

myslenia o przyszlosci oraz trescia celów, planów, zainteresowan, obaw i nadziei
(zob. Sunberg i in. 1983, Nurmi 1994, Zaleski i in. 1994, Malmberg, Trempala
1996), Z drugiej strony, wielu badaczy zwraca uwage na role schematów indywidualnego doswiadczenia w ksztaltowaniu sie celów zyciowych i myslenia o przewidywanej przyszlosci (Lerner, Hultch 1983, Nurmi 1993>' Badania antropologiczne
dowodza, iz spoleczne, ekonomiczne i polityczne wlasnosci kultury wplywaja na
nabywane przez dzieci i mlodziez doswiadczenie spoleczne (Dill1978).
\Vydaje sie, ze róznice we wzorach kulturowych zachowania i rowoju czlowie-

ka daja sie opisac na róznych poziomach zdarzen zyciowych tworzacych kontek
socjo-kulturowy (por. Zautra i in. 1991, Russel, Daey 1993), tj. mikro- (np.

spozlllanie sie do szkoly, klótnic z nauczycielem lub dziewczyna, spozywanie
posilków itp.>, mezo- (np. kariery szkolne i zawodowe, utrata pracy, rozwód
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rodziców itp.) imakrospolecznym (wojn postep technologiczny, kryzysy gospodarcze, zagrozenia ekologiczne itp.). Zakladam ze wplyw zdarzen pochodzacych
z tych róznych poziomów na tresc orientacji przyszlosciowych moze byc rózny.
Zgodnie z opisywanym modelem zakladamy ponadto, ze indywidualne do-

swiadczenie czlowieka jest zorganizowane w dwóc róznych systemach: w syste-

mie O) samowiedzy, oraz (2) wiedzy spolecznej. Rozwazania wielu badaczy
pozwalaja sadzic, ze na orientacje przyszlosciowe czlowieka wplyw maja, nie ty
osobiste konstrukcje samowiedzy tj. samoocena i poczucie kontroli nad wlasna
przyszloscia, ale równiez przekonania o normatywnosci i dystansie midzypokoleniowyrn, zawarte w spolecznym systemie wiedzy jednostki (zob.
Bouffard i in. 1994, Strathman i in. 1994, Trommsdorlf 1994). Zakladamy, ze

systemy spolecznej wiedzy i samowiedzy sa podstawa oczekiwan jednostki redukujacych niepewnosc dzieki ocenom prawdopodobienstwa wydarzenia sie przy
szlych zdarzen.

W teorii zachowania i rozwoju czlowieka ostatnio podkresla sie z cala moca,
ze jednostka nie tylko dostosowuje sie do otoczenia, ale moze je kreowac, zarówno

behawioralnie, poprzez dokonywanie wyboru okreslonych sytuacji i dzialan,jak i
poznawczo, poprzez okreslona interpretacje tych wydarzen <zob. Tyszkowa 1988,
Cantor i in. 1991, Nurmi 1993 i in.). Zakladamy, ze ludzie wplywaja na socjo-kul-

turo wy kontekst swego zycia poprzez ksztaltowanie warunków dzialania zgodnie
ze swoimi oczekiwaniami. Wydaje sie, ze kultura w powiazaniu z indywidualnym
doswiadczeniemjednostki wywiera wplyw na przyszlosciowe orientacje mlodziezy,
lecz równoczesnie jest ona podatna na zmiany wywolywane przez indywidualna
aktywnosc jednostek.

W prezentowanym opracowaniu interesuja nas oczekiwania, jakie maja
dorastajacy na temat wlasnej przyszlosci w obszarze edukacji, pracy zawodowej i
zycia rodzinnego w porównaniu miedzykulturowym. Zgodnie z przyjetymi zalozeniami konteksty socjo-kulturowe wraz z zasobami indywidualnymi przeszlego

doswiadczenia, wplywaja na procesy motywacyjne, ewaluatywne i planowania,
lezace u podstaw oczekiwan mlodziezy na temat wlasnej doroslosci. W prezento
wanych badaniach uwage nasza koncentrujemy na problemie róznic w historyczno-spolecznym kontekscie rozwoju indywidualnego. Podejmujemy próbe
okreslenia roli kontekstu spoleczno-kulturowego w ksztaltowaniu sie orientacji
przyszlosciowych mlodziezy wkraczajacej w doroslosc. Chcemy odpowiedziec
pytanie: czy tresc i organizacja oczekiwan na temat wlasnej edukacji, pracy
zawodowej i zycia rodzinnego rózni sie w grupach dorastajacej mlodziezy polskiej
i finskiej?
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Metoda

Próba badanych. Analiza prezentowanych wyników badan obejmuje
próbe 352 osób w wieku 17 lat. Próbe tworzy grupa 158 Polaków (84 chlopców i

74 dziewczat) i 194 Finów 2 (l08 chlopców, 86 dziewczat>, uczniów klas trzecich
szkól zawodowych (188 uczniów; 85 Polaków, 103 Finów) i ogólnoksztalcacych (164 uczniów; 73 Polaków, 91 Finów). Dobór do próby zostal przeprowadzony
w sposób warstwowo-losowy ze wzgledu na plec i typ szkoly. Próbe te utworzono
po odrzuceniu osób badanych wykazujacych nierzetelnosc odpowiedzi w Skali
Klamstwa. Prezentowane dane zgromadzono w obu krajach w miesiacu grudniu
1994 i styczniu 1995 roku w szkolach miejskich (Bydgoszcz, Vasa) w trakcie
normalnych zajec lekcyjnych.
Pomiar zmiennych. Dane zgromadzono przy zastosowaniu kwestionariu-

sza "Przyszlosc Europejskiej Mlodziezy". Pierwsza wersje tego kwestionariusza

utworzyl L. Malmberg w jezyku szwedzkim. Po przetlumaczeniu tej wersji na

jezyk angielski przetlumaczono ja na jezyk polski. Przeprowadzono badania
pilotazowe w obu krajach. Wprowadzono uzgodnione zmiany we wszystkich
wersjach jezykowych. Dodatkowo utworzono 5-itemowa Skale Klamstwa (na
bazie MPI Eysenka) pozwalajaca ocenic rzetelnosc odpowiedzi osób badanych,
której pozycje rozmieszczono w kwestionariuszu. Dla okreslenia rzetelnoscI tlumaczen kwestionariusza jego wersja polska zostala zwrotnie przetlumaczona na
jezyk szwedzki przez niezaleznego tlumacza (zob. Berry i in. 1993).
W kwestionariuszu badane byly: (1) rózne wymiary oczekiwanego przez

mlodziez doswiadczenia (tj. walencja oczekiwanych zdarzen, prawdopodobienstwo

i zakres perspektywy czasowej ich wydarzenia sie) w trzech obszarach zycia;
edukacja, praca, rodzina, (2) schematy doswiadczenia indywidualnego tj. samowiedzy wyrazajacej sie w samoocenie, poczuciu kontroli nad przeszloscia oraz
wiedzy spolecznej o normatywnosci i dystansie miedzypokoleniowym. W prezentowanym opracowaniu bierzemy pod uwage tylko niektóre z badanych zmiennych
poszukujac róznic w oczekiwaniach (zmienna zalezna) mlodziezy polskiej i finskiej
(zmienna niezalezna) w powiazaniu z ich samoocena i poczuciem kontroli nad

przyszloscia (zmienne niezalezne-posredniczace).
Kultura jako zmienna niezalezna zostala zoperacjonalizowana w naszych
badaniach na poziomie makrokontekstu zdarzen historyczno-spolecznych. Wyrózniono wymiar wlasnosci politycznej i ekonomicznej, które opisuja - naszym
Pro ha mlodllczy linskicj sklada si.; L osóh posluguHyh sie j';Lykicm sL\\cd7kim. kll;ry jcst jcdnym L dwÓ\:h
ofijalnyh jezyków \\ Finlandii.
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zdaniem - podstawowe róznice dotyczace rzeczywistosci historyczno-spolecznej
obu krajów: "ideologicznc przesuniecie i ekonomiczna stabilizacja w Polsce vs.
ideologiczna stabilizacja i ekonomiczna depresja w Finlandii".
Oczekiwania mlodziezy wkraczajacej w doroslusc (zmienna zalczna)

rozpatrywane w terminach ocen prawdopodobienstwa wydarzenia sie w przyszlosci pozytywnych lub negatywnych zdarzen w obszarze edukacji, pracy zawodowej
i zycia rodzinnego. przclomowych dla mlodziezy u progu doroslosci. Badani

szacowali na skali 7 -punktowej prawdopodobienstwo przezycia w przyszlosci 20
zdarzen zyciowych (np. "Jak pewicn jcstes, ze nastepujacc wydarzenia nasta
w Twoim zyciu?") w trzech wyróznionych wyzej obszarach zycia. Pozycje kwestio-

nariusza tworza w tym zakresie trzy podskalc; "Edkacja" (6 pozycji). "Praca

zawodowa" (6 pozycji) oraz "Zycie rodzinne" (8 pozycji). Badani oceniali zdarzenia
pozytywne (np. "bedziesz dostawal dobrc stopnie w szkole") i negatywne zdarzenia

(np. "bedziesz bczrobotny") na 7-punktowej skali (gdzie O=nigdy, a 6=na pewno).
Wspólczynnik wcwnetrznej spójnosci (alpha-Cronbach) dla podskali "Edukacja"
wynosi a = .65 (a = .65 dla mlodziezy polskiej oraz a = .66 dla mlodziezy finskiej).

dla podskali "Praca zawodowa" a = .77 (a = .76 dla próby polskiej oraz a = .78 dla

próby finskiej) dla podskali "Zycie rodzinne" a = .81 (a = .79 dla próby polskiej,
a = .83 dla finskiej'.

Jak juz wspomniano, w omawianych badaniach bicrzemy pod uwage samo-

occne i poczucie kontroli nad przyszloscia badanychjako zmiennymi niezaleznymi
posredniczacymi we wplywie róznic socjo-kulturowych na oczekiwania mlodziezy.
Samoocena badana byla przy wykorzystaniu 6 pozycji ze skali samooceny
.

Rosenberga (1965), W stosunku do oryginalnej wersji przeksztalcono skale odpowiedzi w 7 -punktowa (gdzie; O=zdecydowanie zgadzam sie, a 6=zdecydowanie nie
zgadzam sie). Wspólczynnik spójnosci wewnetrznej dla tak stworzonej skali
wynosi a = .82 (a = .76 dla próby polskiej oraz a =. 85 dla próby finskiej). Poczucie
kontroli nad wlasna przyszloscia badano przy zastosowaniu trzech pozycji.
Badany wskazywal, w jakim stopniu jest on zdolny do realizacji swoich planów w

wyróznionych trzech obszarach zycia (np. "Czy sadzisz, ze potrafisz wplynac n

swoje plany zawodowe?") na 5-punktowej skali odpowiedzi (gdzic: O=zdecydowanie nie, 4=zdecydowanie tak). Wspólczynnik spójnosci wewnetrznej dla tych
pozycji wynosi a = .63 (odpowiednio; a = .65 oraz a = .62).
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Analiza wyników badan
Poszukujac odpowiedzi na pytanie o róznice w tresci oczekiwan na temat

wlasnej doroslosci w grupie mlodziezy polskiej i finskiej zastosowano wielozmiennowa analize wariancji (MANOVA). W ponizej przedstawionej tabeli zawarte
zostaly wartosci srednie poszczególnych oczekiwan dla grupy mlodziezy polskiej
i finskiej oraz odpowiednie wartosci statystyki F.

Tabela l. Oczekiwania dotyczace doroslosci w porównaniu miedzykulturowym
Polacy x Finowie x F
EDUKACJA

Dobre

stopnie

3.94

3.55

4.52*

Duzo sie uczyc i to sie przyda 3.94 4.44 11.97***
Szkola to strata czasu 1.83 0.91 35.56***

Skonczyc szkole ze slabymi wynikami 2.00 1.87 0.50

Bede dlugo sie uczyl 3.61 3.29' 1.65
Przestane sie uczyc tak szybko jak to mozliwe 1.64 1.66 0.00
W jakim wieku skonczysz szkole 23.92 21.67 11.83***
MANOVA: Wilk's Lambda .865***
PRACA ZAWODOWA

Latwo dostane prace 3.73 3.09 15.13***

Bede bezrobotny 1.15 2.18 27.96***
Bede zarabial duzo pieniedzy 3.84 3.56 1.89

Nie bedzie sie powodzilo finansowo 1.57 1_83 1.63

Bede lubil swoia prace 4.85 4.33 5.34*
Bede mial nudna prace 1.23 1.31 0.54
Wiek uzyskania pelne!O zatrudnienia 25.70 22.46 10.05**

Wiek nabycia potrzebnej w zawodzie wiedzy 26.66 23.56 10.60**
MANOVA: Wilks' Lambda .866***
ZYCIE RODZINNE

Znajde dziewczyne/chlopaka 5.27 5.40 0.35
Bede zyl samotnie 0.83 0.61 1.24
Bedziesz mial rodzine 5.13 4.82 3.94
Bedziesz mial dzieci 4.89 4.64 2.46
Rozwiedziesz sie 1.23 1.52 3.69
Bedziesz mial problemy z partnerem 2.51 2.28 1.76

Bedziesz bezdzietny 1.33 1.38 0.01
Bedziesz lubil zycie rodzinne 5.01 4.84 2.14
Wiek wyprowadzenia sie od rodziców 23.40 19.78 55.45***
Wiek w którym sie ozenisz 22.57 18.95 17.95***

J Wiek. w którym bedziesz mial dzieci 26.02 23.33 8.03**
Ile chcesz miec dzieci 2.09 2.01 0.09

MANOVA: Wilks'Lambda .771***
* - p < .05 ** - p < .01 *** - p < .001
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Wartosci wspólczynników Wilks' Lambda wspieraja hipoteze o nierównosci
analizowanych wariancji we wszystkich obszarach aktywnosci zyciowej mlodych
doroslych. Mozemy stwierdzic, ze kultura w sposób istotny róznicuje orientacje
przyszlosciowe mlodziezy polskiej i finskiej wkraczajacej w doroslosc.
W sferze edukacji mlodziez polska jest bardziej optymistyczna; oczekuje,
iz bedzie otrzymywac dobre stopnie. Majednak bardziej krytyczny stosunek do
nauki i szkoly. Uczniowie polskich szkól w porównaniu z uczniami finskimi w
mniejszym stopniu sa przekonani o tym, ze beda sie duzo uczyc i nauka ta im
przyda w przyszlosci. Ponadto deklaruja czesciej, iz przerwa nauke, jak tylk
mozliwe. Ponadto wydaje sie, ze mlodziez polska w swych edukacyjnych antycypacjachjest niekonsekwentna, bowiem mimo swego krytycyzmu wobec efektów
nauki szkolnej zamierza dluzej sie uczyc (x = 23.6 lat) niz mlodziez finska (x = 21
lat).

Antycypacje w sferze pracy zawodowej polskiej mlodziezy równiez wykazuja stosunkowo wiekszy optymizm w porównaniu z mlodzieza finska. Pols
mlodziez przecietnie jest bardziej przekonana o tym, ze latwo uzyska prace, ze ni
bedzie bezrobotna, oraz ze bedzie lubila swoja prace. Równoczesnie jednak uc
niowie polskich szkól zwykle wskazuja na pózniejszy wiek uzyskania pelnego
zatrudnienia (x = 25.7) oraz nabycia potrzebnej w zawodzie wiedzy profesjonalnej

(x = 26.6) w porównaniu z mlodzieza finska (odpowiednio; x = 22.4, x = 23.5).
Oczekiwania dotyczace zycia rodzinnego w stosunkowo nielicznych zakresach róznicuja próbe polska i finska. Mlodziez polska i finska, jest przekona
tym, ze znajdzie w zyciu partnera, którego bedzie kochac, nie zazna samotnosci,

bedzie miala rodzine i przecietnie dwoje dzieci, nie rozwiedzie sie, a zycie rodzinne
bedzie przynosilo im satysfakcje. W porównaniu z Finami mlodziez polska oczekuje, iz pózniej wyprowadzi sie od rodziców (w wieku 26 lat), pózniej zawrze

zwiazek malzenski (w wieku 22 lat) i pózniej niz Finowie bedzie miala dzieci
wieku 26 lat).

Generalnie, analiza tresciowa oczekiwan mlodziezy wskazuje, ze badana
mlodziez w obu próbach nie przejawia leków przed przyszloscia. Jest pozytywnie
nastawiona do wlasnej przyszlosci w rolach czlowieka doroslego. Mlodziez polska
wydaje sie byc w pewnych zakresach bardziej optymistyczna w swych oczekiwaniach. Natomiast wiele stwierdzonych róznic wskazuje na zjawisko - zrozumiale

w polskich warunkach - wydluzania sie okresu przygotowania do ról czlowieka

doroslego. Wyraza sie to w ocze\,Vaniach dluzszego niz w próbie finskiej okres
edukacji, zdobywania wiedzy. .Tofesjonalnej i podjecia pracy, a takze usamodzielnienia sie i zalozenia wlasnej rodziny.
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W analizie wyników, podjelismy równiez próbe okreslenia zwiazku oczekiwan badanej mlodziezy z wybranymi zmiennymi, które traktujemy w prezentowanym opracowaniu jako posredniczace tj. samoocena, poczucie kontroli nad
wlasna przyszloscia oraz typ szkoly, do której uczeszczaja badani.

Tabela 2. Korelacje pomiedzy oczekiwaniami mlodziezy w trzech obszarach zycia,
ich samoocena i poczuciem kontroli nad wlasna przyszloscia oddzielnie
dla mlodziezy polskiej i finskiej oraz oddzielnie dla mlodziezy uczacej
sie w szkolach zawodowych i ogólnoksztalcacych*
POLSKA: Edukacja Praca zawo- Rodzina Samoocena Poczucie
dowa

kontroli

Edukacja - .19 .09 .18 .24*

Praca zawodowa .26* - .51** .06 .55**
Rodzina .12 .46** - .01 .52**
Samoocena .29** .57** .49** - .10

Poczucie kontroli .39** .24* .27* .39* FINLANDIA Edukacja Praca zawo- Rodzina Samoocena Poczucie
dowa

.

kontroli

Edukacja - .42** .06 .47** .20
Praca zawodowa .45* - .10 .49** .16
Rodzina

.19

.27**

-

.15

.13

Samoocena .25* .28** .24* - .25*
Poczucie kontroli .32** .37** .10 .08 -

* Korelacje dla szkól zawodowych w dolnych trójkatach, a dla szkól ogólnoksztalcacych
w górnych trójkatach

* p< .05, **p < .01, ***p < .001

Wyniki badan przedstawione w tabeli 2 pozwalaja zauwazyc rózne wzory

korelacji miedzy oczekiwaniami mlodziezy w trzech wyróznionych obszarach zycia
a ich samoocena i poczuciem kontroli nad przyszloscia. W przypadku uczniów
szkól zawodowych w obu krajach oczekiwania badanych sa skorelowane zarówno

z samoocena jak i poczuciem kontroli. Zauwazyc jednak mozna pewne istotne
róznice w grupie mlodziezy szkól ogólnoksztalcacych. Otóz, w próbie polskiej
uczniów szkól ogólnoksztalcacych oczekiwania we wszystkich trzech obszarach
zycia sa skorelowane z poczuciem kontroli nad przyszloscia. Natomiast w próbie
finskiej uczniów szkól ogólnoksztalcacych oczekiwania sa raczej skorelowane z
samoocena.
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Konkluzje
Przedstawione powyzej wyniki analizy danych przecza pesymistycznemu
obrazowi mlodziezy. Analiza danych zwraca uwage przede wszystkim na wiekszy
optymizm polskiej mlodziezy w oczekiwaniach dotyczacych powodzenia w edukacji, w osiagnieciu zatrudnienia i satysfakcji z pracy zawodowej. Z drugiej strony
- zgodnie z oczekiwaniami - ich oczekiwania wskazuja na relatywnie wydluza-

jacy sie okres dorastania w polskich warunkach kulturowych w zwiazku z
antycypowanym okresem ukonczenia edukacji, osiagniecia profesjonalnej wiedzy,

podjecia pracy zawodowej, zalozenia rodziny i usamodzielnienia sie.
W strukturze oczekiwan polskiej mlodziezy mozna mówic o pozornych

sprzecznosciach. Na przyklad optymizm dotyczacy powodzenia w edukacji klóci
sie z przekonaniem, ze nauka nie przyda sie w przyszlosci. Z drugiej strony
mlodziez polska antycypuje dluzszy okres edukacji niz mlodziez finska przewid
jac równoczesnie, w szerszym zakresie niz Finowie, ze porzuci szkole i nauke, j
tylko to bedzie mozliwe. Prawidlowosc ta znajduje odzwierciedlenie w potocznym
schemacie myslenia charakterystycznego dla mlodych Polaków; "choc nauka

nic w zyciu nie daje, to wazne jest osiagniecie jak najwyzszego poziom
edukacji". Nalezy jednak zwrócic uwage na inne mozliwe wyjasnienie. Nie jes
bowiem wykluczone, iz ta niespójnosc ocen moze byc rezultatem kryzysu w
wartosciowaniu lub pewnej dezorientacji mlodziezy polskiej w ich mysleniu o roli
edukacji w przyszlym zyciu. Natomiast, relatywnie wyzszy poziom optymizmu

polskiej mlodziezy w sferze kariery zawodowej wiaze sie prawdopodobnie ze
zmianami strukturalnymi i gospodarczymi, jakie zachodza obecnie w Polsce. Po
okresie zalamania obserwujemy w Polsce wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia
w przeciwienstwie do Finlandii odczuwajacej po okresie wzrostu powazna i dlugotrwala recesje, której towarzyszy wysokie bezrobocie (okolo 20). W koncu,
pewnym dla nas zaskoczeniem jest brak róznic w oczekiwaniach mlodziezy polskiej i finskiej dotyczacych zycia rodzinnego. Oczekiwalismy istotnych róznic w
tym zakresie ze wzgledu na dominacje wplywów katolicyzmu i tradycyjnego
modelu rodziny oraz slabnaca opieke socjalna w Polsce w porównaniu z Finlandia
Jest prawdopodobne, iz omawiane tu cechy kultury odgrywaja mniej istotna role
w mechanizmie ksztaltowania sie orientacji przyszlosciowych w sferze zycia

rodzinnego.
Analiza korelacji oczekiwan mlodziezy polskiej i finskiej z ich samoocena i

poczuciem kontroli pozwala zauwazyc pewne róznice w sposobach radzenia sobie
z problemem oczekiwanej doroslosci i zwiazanych z nia zadan rozwojowych.
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Oczekiwania polskich licealistów wiaza sie przede wszystkim z ich poczuciem

kontroli nad wlasna przyszloscia, natomiast oczekiwania ich finskich rówiesników

wiaza sie z samoocena. Naszym zdaniem, róznice te sa wyrazem odmiennyc
wzorów orientacji przyszlosciowej (zob. Trommsdorff 1994). Ta odmiennosc moze

okazac sie istotna dla wyjasnienia stwierdzonych róznic w tresci oczekiwan

mlodziezy polskiej i finskiej. Nie jest wykluczone, ze wiekszy optymizm polskiej
mlodziezy jest zwiazany nie tylko z jej wiekszym poziomem samooceny, ale przede
wszystkim z wiekszym poczuciem kontroli nad wlasna przyszloscia. Problem ten
wymaga jednak poglebionych badan nad mechanizmem ksztaltowania sie orientacji przyszlosciowych.
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