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THE CHANGES OF ADOLESCENT'S LIFE ORIENTATlON IN FAMIL Y

CONTEXT

Summary . The paper presents the results of the research on the developmental changes of life
orientation in adolescence. The attemptwas made to show some family conditioning in the adole-

scents' life plans. From this point of view such factors as the level of parental control and the
intensity of family discussion have been analyzed. The results show that the way in which adole-

scents view their future depends not only on some personal factors but also is conditioned by the

relationship between children and their parents. The influence of the type of farnily communica-

tion changes during adolescence.

Wprowadzenie

Jednym z nadrzednych zadan rozwojowych, które staje przed dziewczetami i chlop-

cami wkraczajacymi w okres dorastania jest przygotowanie sie do samodzielnego zycia

w szerszych kregach spolecznych. Podstawe dla wejscia w doroslosc wyznaczaja procesy

rozwojowe przebiegajace wlasnie w tym okresie zycia (Inhelder, Piaget, 1970). Warunkiem

sprostania wyzwaniom zblizajacego sie etapu doroslego zycia przez mlodego czlowieka

jest rozpoznanie wlasnych mozliwosci oraz szans rozwojowych tkwiacych w kontekscie

ekologicznym. Na tej bazie dziewczeta i chlopcy buduja obraz wlasnej osoby, tworza hie-

rarchie celów zyciowych i podejmuja decyzje dotyczace swej dalszej edukacji, zawodu czy

rodziny (Havighurst, 1974; Seginer 1988; Czerwinska-Jasiewicz, 1997). Wiekszosc zainte-

resowan dorastajacych dotyczy zadan rozwojowych adolescencji. Niektórzy z nich

uwzgledniaja w swych przemysleniach, na temat wlasnej osoby i wlasnych losów na przy-

szlosc, takze zadania przypisane do wczesnej doroslosci. Jednak nie wszyscy mlodzi ludzie

sa skoncentrowani na aktualnym lub przyszlym okresie zycia - nieliczni z nich skupiaja

swa uwage na przeszlosci. Takze poziom optymizmu wzgledem przyszlosci, cechujacy

mlodziez, jest zróznicowany.

Na orientacje zyciowa dorastajacych wywieraja wplyw liczne czynniki, wsród któ-

rych za najwazniejsze uwaza sie wiek, plec i samoocene, a takze stosunki wewnatrzrodzin-
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ne (Tyszkowa. 1980; Trommsdorff i in., 1982). W swietle literatury przedmiotu istnieja

podstawy dla przypuszczenia, iz najwazl1iejszymi osobami oddzialujacymi na fonnowanie
orientacji przyszlosciowej przez dorastajacajednostke sa rodzice (Tyszkowa, 1985; Nunni,

1987). Drogi zyciowe ojca i matki, ich sukcesy i porazki sa analizowane i oceniane przez

córki i synów, a ich pozytywna lub negatywna ocena stanowi punkt wyjscia dla zaprojek-

towania wlasnej drogi tyciowej przez dorastajacego (Liberska. 1997). Znaczenie stosun-

ków laczacych rodziców z dziecmi jest podstawowe dla zaspokojenia potrzeb rozwojowych

mlodego pokolenia. Charakter tych stosunków powinien zmieniac sie w miare dorastania

dziewczat i chlopców (Braun-Galkowska, 1989; Harwas-Napierala, 1996). Wyniki dotych-

czasowych badan nad tym zagadnieniem potwierdzaja, ze relacje pomiedzy rodzicami

a dziecmi ulegaja przemianom w toku omawianego okresu (Jurkovic, Ulrici, 1986; Cam-

pbell, 1991). W miare przechodzenia z I do II fazy dorastania wzrasta wplyw dziewczat

i chlopców na tycie rodzinne - co nie oznacza, ze maleje wplyw matek lub ojców. Gene-

ralnie jednak oslabieniu ulega natezenie kontroli rodzicielskiej nad zachowaniem dorastaja-
cego potomstwa. Zatem interakcje miedzy rodzicami a dziecmi ewoluuja ku symetrii. Sto-
sunki miedzy rodzicami a dorastajacymi dziecmi wynikaja z postaw rodzicielskich,
a przejawiaja sie w sposobie komunikowania. Komunikacja jest tu rozumiana jako proces
przekazywania infonnacji, wyrazania uczuc i wplywania na innych ludzi (por. Grygiel-
ski, 1999 ). Spelnia co najmniej dwie powiazane ze soba funkcje: infonnacyjna i relacyj-

na (Danziger, 1976).

Badania nad rola komunikacji wewnatrzrodzinnej pokazaly, ze jest ona istotna dla

wyboru ról zyciowych - juz chociazby poprzez jej wplyw na proces identyfikacji dzieci
z rodzicami (Rostowska, 1995; Liberska, 1997; Grygielski, 1999). Szeroko pojmowany

klimat rodzinny, a w szczególnosci tworzace go interakcje miedzy rodzicami i dziecmi

oddzialuja na fonnowanie orientacji zyciowej mlodziezy na kilka sposobów. Atmosfera
domu rodzinnego i stosunki laczace rodziców moga w okreslony sposób wplywac nie tylko
na osadzenie w strukturze celów zyciowych dorastajacych córek i synów dazenia do zalo-

zenia wlasnej rodziny, ale i motywowac ich (pozytywnie badz negatywnie) do budowania
modelu projektowanej rodziny w oparciu o akceptacje lub negacje modelu rodziny pocho-
dzenia. Rodzice moga tez ukierunkowac zainteresowania edukacyjne i zawodowe swych

dorastajacych dzieci i efektywnie dopomóc w ich realizacji (Tyszkowa, 1985, 1993; Lubo-
wic z, Pantak, 1988; Czerwinska-Jasiewicz, 1997). Jednak nie zawsze dorosli stwarzaja

warunki sprzyjajace samodzielnemu podejmowaniu decyzji przez mlodziez (Obuchowska,
1996; Campbell, 1991). Kontekst rodzinny oddzialuje tez na ksztaltowanIe sie postaw dora-
stajacych dzieci wobec przyszlosci - pozytywnych lub negatywnych (Nunni, 1987).
Wsparcie jakiego udzielaja dorastajacym ich rodzice pomaga dziewczetom i chlopcom
poradzic sobie z trudnosciami napotykanymi podczas rozwiazywania zadan zyciowych
(Dreher, Oerter, 1986; Harwas-Napierala, 1996). Poza tym wsparcie rodzicielskie odczu-
wane przez mlodziez sprzyja wzrostowi wewnetrznego poczucia kontroli nad wlasnym
zachowaniem, które czesto wspólwystepuje ze wspomniana wczesniej postawa optymi-

styczna (Trommsdonf, 1982).

Transmisja miedzypokoleniowa w rodzinie jest podstawowym mechanizmem roz-
woju, m.in. umiejetnosci planowania przez dorastajacych przyszlosci osobistej (Liberska,
1997). Procesy wychowawcze przebiegajace poza rodzina, takze w istotny sposób moga
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oddzialywac na rozwój umiejetnosci podejmowania decyzji dotyczacych wlasnej przyszlo-

sci w okresie dorastania (Czerwinska-Jasiewicz. 1997).

Wsród czynników podmiotowych, które wplywaja na fonnowanie onentacji zycio-

wej u mlodziezy badacze akcentuja role poziomu inteligencji i samooceny (Tyszkowa,

1980; Macek, Osecka, 1992). W swietle dotychczasowych wyników badan okazuje sie, ze

dorastajacy o wysokiej samoocenie maja zarazem wyzsze poczucie kontroli wewnetrznej

nad przebiegiem zdarzen i sa tez bardziej sklonni przypisywac sobie odpowiedzialnosc za

sukces niz osoby o niskiej samoocenie (Marsch ,1984). Samoocena ogólna jest wzglednie

stabilna i wywiera szczególnie wazny wplyw na sposób funkcjonowania jednostki. przede

wszystkim w sytuacjach nowych. Chociaz M. Czerwinska-Jasiewicz wykazala istnienie

istotnego zwiazku miedzy pewnoscia samooceny i wiedzy o sobie a autonomicznoscia

decyzji edukacyjno-zawodowych dorastajacych w stosunku do rodziców, to nie do konca

klarowne sa powiazania miedzy poziomem samooceny a wyborem sciezki ksztalcenia

i zawodu (Czerwinska-Jasiewicz. 1997). W swietle powyzszych badan interesujace byloby

przesledzenie zwiazków pomiedzy pewnoscia i poziomem samooceny mlodziezy a zgodno-

sciajej decyzji edukacyjno-zawodowych z oczekiwaniami rodziców. Takze relacje pomie-

dzy poziomem samooceny i postawami wobec przyszlosci a efektywnoscia w realizacji

zadan rozwojowych nie sa rozpoznane. Badania nad rola poziomu inteligencji dorastaja-

cych a ich onentacja zyciowa nie dostarczyly podstaw do sfonnulowania jednoznacznych

wniosków na ten temat. Wysoki poziom zdolnosci intelektualnych pozwala oczekiwac

wysokiego poziomu umiejetnosci planowania i efektywnej realizacji celów zyciowych.

Jednak wczesniejsze badania w tej dziedzinie przyniosly kontrowersyjne rezultaty (por.

Nunni, 1987).

Z kolei badania nad zwiazkami pomiedzy poziomem intelektualnym mlodziezy

i poziomem jej samooceny a efektywnoscia dzialania pokazaly. ze szczególnie korzystnym

wyznacznikiem sprawnego radzenia sobie z zadaniami jest wspólwystepowanie wysokich

zdolnosci i wysokiej samooceny (Liberska, 1994).

Ustalenie uwarunkowan przyszlosciowej orientacji zyciowej wydaje sie byc szcze-

gólnie istotne w swietle niepokojacych sygnalów. wskazujacych na narastajacy proces

róznicowania sie wsród mlodziety. Otóz zwieksza sie grupa mlodych ludzi, którzy zyja

z dnia na dzien, bez planów i nadziei na przyszlosc a nawet w leku przed przyszloscia.

Z drugiej strony, wyodrebnia sie grupa mlodziezy okreslanej jako niezalezna. operatywna,

konsumpcyjna. apolityczna i egoistyczna a zarazem zaadaptowana do nowej rzeczywistosci

spoleczno-ekonomicznej (Obuchowska, 1996).

W celu pelniejszego poznania zaleznosci miedzy inteligencja dorastajacych dziew-

czat i chlopców, poziomem ich samooceny i charakterem stosunków wewnatrzrodzinnych

a przejawiana przez nich onentacja zyciowa zostaly przeprowadzo!;1e badania empiryczne.
Wyniki tych badan dostarczyly podstaw do blizszego rozpoznania zwiazków pomiedzy

interesujacymi nas zmiennymi.

Metoda

Prezentowane badania nad wplywem wybranych zmiennych podmiotowych i spo-

leczno-rodzinnych na onentacje zyciowa mlodziezy uwzgledniaja aspekt rozwojowy. Ba-
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daniami objeto zarówno dziewczeta, jak i chlopców wkraczajacych w okres dorastania.

Oczekiwano, ze rezultaty badan dostarcza podstaw do sfonnulowania odpowiedzi na naste-

pujace pytania badawcze:

1. Na jakich zadaniach rozwojowych koncentruje sie mlodziez i jakich dziedzin zycia do-

tycza glówne cele mlodziezy?

2. Czy tresc celów fonnulowanych przez mlodziez zalezy od plci i czy zmienia sie z wie-

kiem dorastajacych?

3. Czy mlodzi ludzie rózniacy sie poziomem zdolnosci intelektualnych i poziomem samo-

oceny przejawiaja odmienna orientacje zyciowa? Jesli tak. to w jaki sposób tresc celów

fonnulowanych przez mlodziez, ich lokalizacja czasowa i postawa wobec przyszlosci

zalezy od wyzej wymienionych zmiennych podmiotowych?

4. Czy typ komunikacji wewnatrzrodzinnej okreslony przez czestosc i bogactwo interakcji

laczacych rodziców z ich dorastajacymi dziecmi oraz kontrole rodzicielska nad dziecmi

sa istotne dla fonnowania orientacji zyciowej mlodych ludzi ? (W jakiej mierze jest za-

sadne przekonanie o transmisji wewnatrzrodzinnej w tej sferze rozwoju ?).

Osoby badane

Badaniami objeto grupe 60 osób w wieku 11-12 lat i grupe 60 osób w wieku 15-16

lat. W obu grupach wiekowych 50% stanowily dziewczeta i 50% - chlopcy. Wszyscy ba-

dani byli uczniami klas szóstych szkól podstawowych i klas pierwszych szkól ponadpod-

stawowych ulokowanych w dtd:ej aglomeracji miejskiej. Wybór szkól mial charakter loso-

wy. Status spoleczno-ekonomiczny i inne zmienne podstawowe byly reprezentatywne dla

mlodziezy polskiej.

Przebieg badan

Na wstepie osobom badanym udzielano ogólnych infonnacji o badaniu i zbierano

dane podstawowe. Nastepnie mlodzi ludzie wypelniali kwestionariusz dotyczacy stosun-

ków wewnatrzrodzinnych i komunikacji wewnatrzrodzinnej. Odpowiedzi na pytania kwe-

stionariusza dostarczyly danych dotyczacych tematyki i czestosci rozmów pomiedzy rodzi-

cami a ich dziecmi oraz natezenia kontroli rodzicielskiej. (Mlodziez oceniala natezenie

odczuwanej kontroli rodzicielskiej na 5-ciostopniowej skali: l - zbyt mala. 2 - mala. 3 -

akuratna, 4 - silna i 5 - zbyt silna). W dalszej kolejnosci badani rozwiazywali test Ravena,

bedacy podstawa dla rozpoznania ich poziomu zdolnosci intelektualnych (Hornowski, 1970).

Nastepnie dziewczeta i chlopcy wypelniali wybrane skale kwestionariusza Euronet

sluzace do pomiaru poziomu samooceny i typu poczucia kontroli nad zachowaniem (Flam-

mer. Grob, 1992). Wszystkie te badania mialy charakter zbiorowy.

Ostatni etap badan polegal na rozmowach indywidualnych, w toku których zbierano

dane na temat zadan zyciowych waznych dla osób badanych. Mlodych ludzi pytano o tresc

tych zadan, ich lokalizacje czasowa, a takze o przewidywany sposób ich zrealizowania.

W czasie rozmowy proszono tez badanych o oszacowanie na skali 5-stopniowej subiektyw-

nej waznosci poszczególnych okresów rozwojowych: dziecinstwa (etap zycia od narodzin
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do 11-12 roku zycia), dorastania (i mlodosci) (etap od 11-12 do 18-19 roku zycia), doroslo-

sci (etap trwajacy od 19 do 60-65 roku zycia) i starosci (etap po 65 roku zycia).

l

niewazny

2

dosyc wazny

3

wazny

4 5

bardzo wazny najwazniejszy

w powyzszy sposób uzyskiwano material badawczy pozwalajacy wnioskowac

o kierunku orientacji zyciowej badanych: ku przeszlosci, terazniejszosci lub ku przyszlosci.

Wyniki badan

Material empiryczny zgromadzony za pomoca przedstawionych narzedzi badaw-

czych zostal poddany analizie ilosciowej i jakosciowej. Wyniki analizy wskazuja, ze pod-

stawowe dazenia badanej mlodziezy najczesciej dotycza sfery malzenstwa i przyszlego

zycia rodzinnego (81%), ksztalcenia (74%), pracy zawodowej (70%), statusu materialnego

(56%), zdrowia (ponad 35%) i rekreacji (ponad 30% badanych). Osoby badane fonnulo-

waly takze inne cele (np. aktywnosc polityczna, zblizenie do Boga, walka ze zlem) - jednak

czestosc ich wystepowania nie przekraczala 15% i z tego powodu nie zostaly one tu omó-
wione.

Tabela l. Rozklad procentowy wybranych celów zyciowych w grupie dziewczat

i chlopców

Tresc celu Czestosc wystepowania Czestosc wystepowania
w grupie dziewczat w grupie chlopców

Rodzina 83% 78%

Ksztalcenie/nauka 75% 73%

Praca 67% 73%

Status majatkowy 57% 55%

Zdrowie 38% 33%

Rekreacja i rozrywka 28% 35%
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Rezultaty badan ukazuja istnienie odmiennych hierarchii czestosci wystepowania

poszczególnych celów zyciowych badanych dziewczat i chlopców (tabela l). Chociaz róz-

nice okazaly sie nieistotne statystycznie, to profile wykreslone dla obu plci wykazuja niskie

podobienstwo (wspólczynnik Du Masa rps = 0,2), (rycina l), (Brzezinski, 1978) . Szczegó-

lowa analiza zebranych danych pokazala, ze badane dziewczeta czesciej niz badani chlopcy

przejawiaja dazenia nakierowane na zalozenie wlasnej rodziny i prokreacje. Takze aktyw-

nosc zwiazana z ksztalceniem i naukajest czesciej wymieniana przez dziewczeta niz przez

chlopców. Ponadto dziewczeta czesciej od chlopców uwzgledniaja w swych dazeniach

troske o zdrowie wlasne i zdrowie czlonków swej najblizszej rodziny (aktualnej i projekto-

wanej). Natomiast badani chlopcy czesciej od dziewczat wymieniali cele zwiazane z praca

i rekreacja.

Analiza statystyczna pokazala tez, ze wiek jest czynnikiem w istotny sposób rózni-

cujacym tresc dazen badanej mlodziezy (i = 15,88> i; a = 0,01). Okazalo sie, iz w grupie
mlodszych badanych znaczaco czesciej wymieniane byly cele nakierowane na zalozenie

wlasnej rodziny, status materialny, rekreacje i rozrywke niz w grupie starszych badanych.

Natomiast starsi dorastajacy znaczaco czesciej fonnulowali cele zwiazane z ksztalceniem

i praca zawodowa niz mlodsi (tabela 2). Profile wykreslone dla obu grup wiekowych (ryci-

na 2) wykazuja bardzo niskie podobienstwo (wspólczynnik rps = - 0,2).

Tabela 2. Rozklad procentowy wybranych celów zyciowych w mlodszej i starszej grupie

wiekowej

Tresc celu Czestosc wystepowania Czestosc wystepowania

w mlodszej grupie wiekowej w starszej grupie wiekowej

Rodzina 88% 74%

lCsz1alcenie/nauka 67% 82%

Praca 60% 80%

Status materialny 62% 50%

Zdrowie 28% 43%

Rekreacja

i wypoczynek 40% 23%
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Rezultaty badan nad uwarunkowaniami rodzinnymi onentacji temporalnej mlodzie-

zy wskazuja, ze natezenie kontroli rodzicielskiej odczuwanej przez dorastajacych zmniejsza

sie z wiekiem badanych ('l = 14,32> -l.a; a = 0,01). Podobnie - wraz z wiekiem - zmniej-
sza sie czestosc rozmów na róznorodne tematy, w tym na tematy dotyczace przyszlosci

mlodego czlowieka - pomiedzy badanymi dorastajacymi a ich rodzicami ('l = 15,17 >l a;
a = 0,0 l). Generalnie jednak okazalo sie, ze dziewczeta czesciej niz chlopcy rozmawiaja ze

swoimi rodzicami o przyszlosci. Rezultaty analizy pokazaly, iz natezenie kontroli rodziciel-

skiej odczuwanej przez mlodziez laczylo sie z poziomem intelektualnym i poziomem sa-

mooceny badanych. Otóz im wyzszy byl poziom intelektualny i poziom samooceny mlode-

go czlowieka, tym w mniejszym stopniu odbieral on dzialania swoich rodziców jako kon-

trolujace czy ograniczajace jego autonomie (z = 4,12 > Za; a = 0,01).

W dalszej czesci zostana omówione szczególowiej wyniki badan nad uwarunkowa-

niami najwazniejszych celów zyciowych w okresie dorastania.

Analiza rezultatów badan pokazala, ze w miare dorastania mlodziez coraz czesciej

uwzglednia w swych planach na przyszlosc cele zwiazane z ksztalceniem, nauka czy do-

skonaleniem zawodowym (i = 15,88> -la; a = 0,01), (tabela 2). Okazalo sie, iz im wyzszy
jest poziom intelektualny dorastajacego, tym znaczaco czesciej formuje on cele zwiazane

ze swa edukacja (z = 7,12 > Za; a = 0,01). Podobna zaleznosc uchwycono miedzy pozio-

mem samooceny osób badanych a ich deklaracjami dotyczacymi dalszego ksztalcenia

(z = 5,99> Za; a = 0,01). Natomiast stopien odczuwanej kontroli rodzicielskiej przez mlo-

dziez zainteresowana dalsza edukacja byl mniejszy niz w przypadku osób badanych, które

nie uwazaly nauki za wazny dla siebie cel (z = 3,66 > Za; a = 0,01).

Wyniki badan wskazuja tez, iz w toku dorastania zmniejsza sie zainteresowanie do-

rastajacych przyszla rodzina (coraz rzadziej badani wypowiadali sie na temat zawarcia

malzenstwa czy narodzin dziecka, zob. rycina 2). Jednak okazalo sie, ze poziom odczuwa-

nej kontroli rodzicielskiej nie wplywa w szczególnie istotny sposób na te sfere dazen mlo-

dziezy. Natomiast mlodzi ludzie, którzy w swej ocenie wiele rozmawiaja z rodzicami o

swych problemach czesciej snuja plany dotyczace przyszlego wspólmalzonka i zycia ro-

dzinnego od tych badanych dziewczat i chlopców, którzy takie rozmowy tocza rzadziej (z =

6,42> Za; a = 0,01).

Z kolei satysfakcjonujaca praca zawodowa budzila czesciej zainteresowanie wsród

starszych badanych niz wsród mlodszych, a w szczególnosci u chlopców (rycina l i 2).

Rezultaty pokazaly takze, iz wraz ze wzrostem kontroli rodzicielskiej odczuwanej przez

dorastajacych wzrasta ich zainteresowanie sfera przyszlej aktywnosci zawodowej (z = 3,88

> Za; a = 0,0 l). Podobna zaleznosc uchwycono pomiedzy natezeniem rozmów toczonych

przez badana mlodziez z rodzicami a koncentracja dorastajacych na planach zawodowych
(z = 5,05 > Za; a = 0,0 l). Ponadto wyniki badan ukazaly duze zainteresowanie mlodziezy

przyszla sytuacja matenalna (rycina l i 2). Stan majatkowy jest wazny dla ponad polowy
badanych (tabela l i 2). Nieznacznie czesciej o swej sytuacji matenalnej, o poziomie do-

chodów, mieszkaniu czy samochodzie (!) mysla dziewczeta niz chlopcy (tabela l). Okazalo

sie tez, ze do grupy osób wykazujacej wieksza koncentracje na matenalnym aspekcie przy-

szlego zycia naleza mlodsi badani (tabela 2). Wyzsze natezenie kontroli rodzicielskiej

sprzyjalo rozmyslaniom dorastajacych nad przyszlym statusem matenalnym (z = 7,01 > Za;
a = 0,0 l). Silna kontrola ze strony rodziców okazala sie byc takze czynnikiem sprzyjaja-
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cym lokowaniu w planach zyciowych przez badane dziewczeta i chlopców celów zwiaza-

nych z atrakcyjnym wypelnieniem czasu wolnego (z = 11,06> Za; a = 0,01).

Natomiast cel jakim jest zachowanie dobrego zdrowia byl szczególnie czesto wska-

zywany w grupie starszej mlodziezy (rycina 2). Niemal co drugi 16-1atek uwazal, ze troska

o wlasna kondycje fizyczna i psychiczna bedzie stale towarzyszyc jego dzialaniom. Analiza

danych empirycznych potwierdzila, ze mlodziez o wyzszym poziomie intelektualnym cze-

sciej umieszczala w swoich planach na przyszlosc ten ostatni cel niz mlodzi ludzie o niz-

szym lub przecietnym poziomie intelektualnym (z = 3,46 > Za; a = 0,01). Takze mlodzi

ludzie, którzy byli bardziej zaangazowani w rodzinne dyskusje czesciej wzmiankowali

o ukierunkowaniu wlasnej aktywnosci na zabiegi zmierzajace do zachowania dobrego stanu

zdrowia niz ich rówiesnicy, którzy rzadziej uczestniczyli w dyskusjach ze swymi rodzicami

na róznorodne tematy (z = 6,43 > Za; a = 0,01). Zaleznosc pomiedzy poziomem samooceny

mlodziezy a jej planami dotyczacymi dzialan prozdrowotnych okazala sie nieistotna staty-

stycznie, chociaz wiekszym zainteresowaniem ta sfera wykazala sie mlodziez o nizszym

poziomie samooceny.

Rezultaty badan ukazaly tez róznice pomiedzy rozciagloscia temporalna perspekty-

wy, w jakiej lokowane sa podstawowe cele mlodziezy a wiekiem badanych. Otóz starsi

badani formuja wyraznie dluzsza perspektywe niz mlodsi - srednio o 12 lat (maksymalna

róznica wyniosla 60 lat). Dalej w przyszlosc wybiegaja dziewczeta od chlopców (srednio

o 7 lat). Poza tym okazalo sie, ze rozleglejsze perspektywy buduja mlodzi ludzie o wyz-

szym poziomie intelektualnym. (Jednak zageszczenie celów rozmieszczonych wzdluz osi

czasu jest u nich mniej równomierne niz u osób o nizszym poziomie intelektualnym). Tak-

ze w grupie cechujacej sie wyzszym poziomem komunikacji wewnatrzrodzinnej uchwyco-

na zostala dluzsza perspektywa temporalna w porównaniu z grupa mlodych ludzi rzadko

wlaczajacych sie w rodzinne dyskusje. Natomiast osoby badane odczuwajace wyzszy po-

ziom kontroli rodzicielskiej lokowaly swoje podstawowe cele w krótszej perspektywie

czasu niz mlodziez doznajaca kontroli rodzicielskiej w stopniu slabszym.

Z kolei poczucie kontroli nad wlasnym zachowaniem i jego konsekwencjami bylo

pozytywnie skorelowane z poziomem samooceny i sila pozytywnej postawy wobec przy-

szlosci (rezultat istotny na poziomie a = 0,005). Okazalo sie, ze dorastajacy o wewnetrz-

nym poczuciu kontroli przejawiali zarazem wyzszy poziom samooceny i bardziej optymi-

stycznie oceniali szanse osiagniecia najwazniejszych celów zyciowych niz ich rówiesnicy

nizej oceniajacy zakres osobistej kontroli nad wlasnym zachowaniem. Jednoczesnie mlo-

dziez nalezaca do pierwszej z wyzej wymienionych grup czesciej mysli o zalozeniu wlasnej

rodziny, dalszej nauce czy zdobyciu dobrego zawodu badz o zdrowiu niz badani z drugiej

grupy.

Wyniki badan pokazaly tez, ze optymizm wobec przyszlosci byl pozytywnie zwia-

zany z natezeniem rozmów pomiedzy rodzicami a ich dorastajacymi dziecmi, w szczegól-

nosci u 16-latków (r = 0,41; a = 0,001). Natomiast miedzy natezeniem kontroli rodziciel-

skiej doznawanej przez dorastajaca jednostke a optymizmem mlodego czlowieka stwier-

dzono zaleznosc odwrotnie proporcjonalna (r = - 0,45; a = 0,01). Zaleznosc ta byla wyraz-

niejsza w grupie mlodszych badanych.

Jednakze wyniki wskazuja, ze im silniejsza byla kontrola rodzicielska nad poczyna-

niami dorastajacego, tym wyzszy byl poziom realizmu jego planów na przyszlosc (r = 0,31;
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a = 0,01). W grupie 16-1atków uchwycono pozytywna zaleznosc pomiedzy realizmem

planów zyciowych a nasileniem rozmów z rodzicami, dotyczacych dazen mlodych ludzi

(r = 0,22; a = 0,05).

Wyniki badan nie dostarczyly podstaw do precyzyjnego rozpoznania relacji lacza-

cych wymiar temporalny planów zyciowych mlodziezy z rozpatrywanymi parametrami

srodowiska rodzinnego. Jednakze zarysowal sie pozytywny zwiazek miedzy rozciagloscia

planów a natezeniem kontroli rodzicielskiej percypowanej przez dorastajacych chlopców.

Rezultaty badan pokazaly tez, ze charakter zwiazku miedzy poziomem intelektual-

nym a optymizmem postaw badanych dziewczat i chlopców wobec przyszlosci zmienia sie

w toku dorastania. Otóz mlodziez 16-1etnia o wyzszym poziomie intelektualnym przejawia

mniejszy optymizm wobec przyszlosci osobistej niz dorastajacy o nizszych mozliwosciach

intelektualnych. U l2-latków zas wystapila zaleznosc odwrotna. Wyniki badan wskazuja,

ze optymizm mlodziezy uzdolnionej obniza sie w miare dorastania (r = - 0,30; a = 0,05).

Podsumowanie

Rezultaty badan dostarczyly podstaw do sformulowania odpowiedzi na postawione

pytania badawcze i potwierdzily oczekiwania dotyczace zwiazków pomiedzy orientacja

przyszlosciowa, przejawiana przez dorastajacych a ich stosunkami z rodzicami. Jednak

okazalo sie, ze charakter tych zwiazków nie jest jednorodny na przestrzeni calego okresu
dorastania.

Generalnie zainteresowania mlodziezy koncentruja sie na zadaniach rozwojowych

II fazy dorastania i wczesnej doroslosci. Jednak sila tych zainteresowan zalezy nie tylko od

dziedziny aktywnosci, na która sa ukierunkowane, czy od okreslonych czynników pod-

miotowych, ale tez od pewnych uwarunkowan rodzinnych. Sposród tych ostatnich, wyniki

badan wskazuja na znaczenie intensywnosci i kierunku komunikacji wewnatrzrodzinnej.

Okazalo sie, ze wieksze zainteresowanie sfera przyszlego zycia rodzinnego przeja-

wiaja ci dorastajacy, którzy czesciej rozmawiaja ze swoimi rodzicami na róznorodne te-

maty. Wsród poruszanych problemów poczesne miejsce zajmuja stosunki z rówiesnikami,

sukcesy i porazki w nauce, plany na przyszlosc, a takze zycie rodzinne, klopoty materialne

rodziny, jak równiez sytuacja polityczna w kraju i na swiecie.

Wieksza koncentracje na dalszej edukacji przejawia mlodziez, która odczuwa sto-

sunkowo niski poziom kontroli rodzicielskiej nad swymi poczynaniami. Ponadto czesciej

o wyksztalceniu mysli mlodziez znajdujaca sie w II fazie dorastania niz mlodziez w I fazie

tego okresu.

Odwrotne zaleznosci wystepuja w odniesieniu do celów zwiazanych z rekreacja

i rozrywka. Otóz zainteresowanie nimi zmniejsza sie w miare przechodzenia z I do II fazy

dorastania i w miare obnizania sie kontroli rodzicielskiej nad aktywnoscia dorastajacych.

Zatem dojrzewanie biologiczne i psychiczne oraz zawezanie czy ograniczanie kontroli

rodzicielskiej nad poczynaniami synów i córek, wywieraja podobny wplyw na tresc pod-

stawowych celów zyciowych formowanych przez mlodziez.

Prawdopodobne wydaja sie przynajmniej dwa wyjasnienia uchwyconych zaleznosci.

Dorastajaca jednostka, która odczuwa slabnaca kontrole ze strony rodziców jest prawdopo-

dobnie silniej stymulowana do wczesniejszego tworzenia planów zyciowych i wejscia
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w swiat doroslych. Mozliwe jest tez, ze rodzice roztaczaja mniejsza kontrole nad tymi

dziecmi, u których obserwuja szybsze lub wczesniejsze procesy szeroko pojetego dojrze-

wania badz które wczesniej przejawiaja zainteresowanie swymi przyszlymi losami.

W swietle uzyskanych wyników nalezy przyjac, ze silna kontrola rodzicielska wplywa na

orientacje przyszlosciowa dziewczat i chlopców u progu dorastania bardziej efektywnie niz

w przypadku mlodziezy starszej.

Natomiast efektywnosc rozmów toczonych pomiedzy rodzicami a dziecmi dla roz-

woju orientacji przyszlosciowej wzrasta w toku okresu dorastania. Zatem dyskusje rodzin-

ne przebiegajace w atmosferze zyczliwosci i zrozumienia oraz ograniczona lub umiarko-

wana kontrola rodzicielska, dajaca mlodziezy poczucie autonomii (niekiedy zludne), tworza

warunki sprzyjajace rozwojowi myslenia mlodego czlowieka o przyszlosci osobistej. Po-

nadto niski poziom kontroli rodzicielskiej odczuwanej przez dorastajacych wspólwystepuje

z wiekszym optymizmem w ocenie szans na zrealizowanie waznych celów zyciowych

w przyszlosci u dziewczat i chlopców w I fazie dorastania. Zaleznosc taka nie wystapila

w II fazie tego okresu rozwojowego - co mozna tlumaczyc dwojako. Po pierwsze - rozwój

procesów pomawczych pozwala starszym dziewczetom i chlopcom bardziej realistycmie

i niekiedy bardziej krytycznie oceniac wlasne zamierzenia zyciowe czy to ze wzgledu na

warunki osobiste, czy tez ze wzgledu na uwarunkowania sytuacyjne. W efekcie mlodziez

w II fazie dorastania cechuje sie mniejszym optymizmem, myslac o przyszlosci. Z drugiej

strony - mlody czlowiek pozbawiony w swym przekonaniu kontroli rodzicielskiej i pozo-

stawiony samemu sobie - przy calej swej niewiedzy o swiecie doroslych - moze czuc sie

zagubiony wobec zblizajacej sie doroslosci. W tym kontekscie uzasadniony jest zaobser-

wowany spadek optymizmu mlodziezy wobec przyszlosci w toku dorastania. Drugie

z zaproponowanych wyjasnien potwierdza rezultat wskazujacy na wZrost optymizmu u tych

starszych dziewczat i chlopców, którzy maja szanse czesto dyskutowac z rodzicami o róz-

nych problemach zyciowych. Rozmowy z rodzicami - o ile sa konstruktywne - generalnie

zwiekszaja poczucie bezpieczenstwa u mlodych ludzi, ulatwiaja im rozwiazanie nurtuja-

cych ich trudnosci i czesto wspieraja ich dazenia - w efekcie prowadzac do wzrostu opty-

mizmu wobec przyszlosci.

Silna kontrola rodzicielska (w subiektywnej ocenie mlodziezy) wystepujaca w I fa-

zie dorastania i czeste rozmowy rodziców ze swymi dorastajacymi dziecmi w II fazie tego

okresu - zdaja sie tworzyc zróznicowana podstawe dla optymistycznego myslenia mlodzie-

zy o przyszlosci. Rodzice, zezwalajac swoim dzieciom na wieksza niezaleznosc juz w po-

czatkowej fazie ich dorastania, wczesniej stymuluja je do opanowania sposobów radzenia

sobie z róznymi wyzwaniami tego okresu, niz rodzice przedluzajacy czas sprawowania

silnej kontroli nad dorastajacymi. Opanowanie strategii radzenia sobie z trudnosciami -

o ile jest mozliwe w kontekscie rzeczywistych mozliwosci intelektualnych dorastajacej

jednostki - pozwala mlodemu czlowiekowi nie tylko na wiekszy optymizm wzgledem

przyszlosci, ale zarazem sprzyja rozwojowi poczucia kontroli wewnetrmej nad swym lo-
sem.

Rezultaty badan pokazaly tez, ze wzrost czestosci rozmów miedzy rodzicami a dora-

stajacymi dziecmi prowadzi do wzrostu zarówno optymizmu, jak i poziomu realizacji ce-

lów zyciowych w II fazie dorastania.
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Calosc wyników podkresla zasadnosc uwzgledniania w badaniach rozwojowych nad

orientacja temporalna mlodziezy uwarunkowan rodzinnych. Rola czynników kontekstu

rodzinnego uwzglednionych w omawianych badaniach zmienia sie w toku dorastania. Za-

tem rezultat, dotyczacy wplywu rozpatrywanych uwarunkowan rodzinnych na rozwój jed-

nostek w wybranej fazie dorastania, nie moze stanowic wystarczajacej podstawy dla wyja-

snienia mechanizmów rozwoju w innych fazach tego okresu, ani tym bardziej - w innych

okresach zycia (por. Trempala, 1997).

Reasumujac, zmiany rozwojowe orientacji zyciowej mlodziezy maja odmienny

przebieg w rodzinach, w których przewaza komunikacja jednostronna (od rodzica do

dziecka) niz w rodzinach cechujacych sie komunikacja dwustronna (zrównowazona). Ten

drugi typ komunikacji wewnatrzrodzinnej, wspólwystepujacy z wysokim poziomem zdol-

nosci intelektualnych i z wysokim poziomem samooceny, tworzy szczególnie sprzyjajace

warunki dla uformowania u mlodziezy postaw optymistycznych wzgledem przyszlosci.
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