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dotyczyły udzielania pom ocy i w sparcia przez rodziców w trudnych dla dziecka sytuacjach, czasu
spędzanego wspólnie z rodzicami a także atm osfery rodzinnej i nastroju panującego w dom u.
Wyniki badań opracow ano statystycznie, stosując ogólnie przyjęte metody, oddzielnie dla dziew
cząt i chłopców, oraz rodzaju szkół - liceów państwowych oraz społecznych.

W Y N IK I I IC H O M Ó W IEN IE

Rodzina jest najmniejszą grupą społeczną, w której powinny być zaspokajane
podstawowe potrzeby ważne dla kształtowania osobowości dziecka, takie jak np.:
potrzeba bezpieczeństwa, uzyskiwanie wsparcia w sytuacjach trudnych czy potrzeba
bliskich, emocjonalnych kontaktów [1].
Rodzice zwłaszcza powinni stanowić oparcie dla dziecka i służyć pomocą w roz
wiązywaniu zbyt trudnych dla niego problemów. Tymczasem analiza uzyskanych
odpowiedzi 16-letnich dziewcząt i chłopców uczęszczających do pierwszych klas
państwowych i społecznych liceów ogólnokształcących wykazała, że w odczuciu
badanych, jedynie 57% uczniów może w trudnej sytuacji zawsze liczyć na pomoc
i wsparcie ze strony rodziców, pozostałym (28%) rodzice nie zawsze udzielają
pomocy w razie kłopotów, natomast aż 15% uczniów, zarówno dziewcząt, jak
i chłopców, twierdzi, że nie może liczyć na wsparcie rodziców w rozwiązywaniu
trudnych problemów.
Dom rodzinny powinien dawać więź emocjonalną, poczucie, że jest się kochanym.
Wytwarza to pewną stabilność emocjonalną i pozytywne ustosunkowanie do siebie,
a w konsekwencji do innych osób.
Tymczasem jedynie 55% uczniów uważa, że między nimi a rodzicami istnieje
wzajemne zrozumienie. U 38% badanych stosunki między nimi a rodzicami układają
się raz lepiej, raz gorzej, natomiast 7% uczniów określa swoje stosunki z rodzica
mi jako złe. Należałoby zaznaczyć, że tak dziewczęta, jak i chłopcy uczęszczający
do społecznych liceów ogólnokształcących częściej aniżeli ich rówieśnicy chodzący do
liceów państwowych określają swoje stosunki z rodzicami jako dobre, jednak obser
wowane różnice nie są statystycznie istotne.
Harmonia panująca w domu, przyjazne stosunki pomiędzy członkami rodziny
stanowią ważny element w przezwyciężaniu i rozwiązywaniu trudnych problemów [6 , 7].
Jak wykazały badania, w ocenie uczniów tylko w 47% domach rodzinnych
panuje na ogół nastrój wesoły, pogodny i spokojny. W pozostałych domach bywa
różnie, a w 9% rodzin panuje stale atmosfera skłócenia. Stan ten powoduje, że
zarówno dziewczęta, jak i chłopcy czują się w domu przygnębionymi i smutnymi.
W ocenie badanych pierwszoklasistów w rodzinach dochodzi do częstych kłótni
między rodzicami. W 61% rodzin sprzeczek prawie nie ma, w 33% kłótnie zdarzają
się niekiedy, natomiast w 6 % rodzin wybuchają bardzo często. 15% uczniów, zwłasz
cza dziewcząt przeżywa nieporozumienia domowe bardzo silnie, a aż 38% dziewcząt
i 14% chłopców przeżywa je jeszcze w szkole, w czasie trwania lekcji (chi2 = 8,22 ,
df = p < 0 ,01 ).
Jednym z elementów cementujących układy rodzinne jest wspólna zabawa, wspól
ne spędzanie wolnego czasu. W związku z tym interesujące są dane dotyczące spędza
nia przez uczniów wolnego czasu z rodzicami w dniach zajęć szkolnych i w dniach
wolnych od nauki, w okresach sobotnio-niedzielnych.
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Bardzo często spędza czas wolny z rodzicami w dni nauki 20% uczniów (19%
dziewcząt i 22% chłopców), przy czym liczba ta zwiększa się do 34% w okresie
sobotnio-niedzielnym. Jak wynika z zebranych danych czas wolny wspólnie z rodzi
cami spędza w zwykłe dni tygodnia 26% uczennic uczęszczających do państwowych
liceów ogólnokształczących i 12 % uczennic chodzących do społecznych liceów
(chi2 = 5,07, d f = 1, p < 0,05). Natomiast nie spędza czasu wolnego z rodzicami
w zwykłe dni tygodnia aż 37% pierwszoklasistów, a w sobotę/niedzielę - 16%
uczniów. Czas spędzany wspólnie z rodzicami jedynie 55% badanych ocenia jako
wystarczający, dla pozostałych (36%) jest niekiedy zbyt krótkim, a dla 9% uczniów
(10% dziewcząt i 7% chłopców) czas ten jest zdecydowanie za krótkim.
Ogólnie biorąc można stwierdzić, że w ocenie uczniów klas pierwszych uczęsz
czających do państwowych i społecznych liceów ogólnokształcących zachowania ro
dziców, ich postawy wobec dzieci są podobne. Rodzice w odczuciu badanych
uczniów nie zawsze w pełni zaspokajają potrzeby emocjonalne, a tym samym zabez
pieczają właściwe warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka w trudnym okresie
dojrzewania i adaptacji do wymagań szkoły średniej.

WNIOSKI

1. W ocenie uczniów uczęszczających do państwowych i społecznych liceów ogól
nokształcących nie wszyscy rodzice w pełni zaspokajają ich potrzeby emocjonalne.
2. Zasadnym jest prowadzenie działalności edukacyjnej wśród rodziców dla
uświadomienia im znaczenia rodziny jako głównego czynnika wpływającego na kształ
towanie się osbowości dziecka, decydującego o utrwalaniu się postaw i zachowań
rzutujących na dalsze jego życie.
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O f interest were the d ata concerning spending o f leisure time with parents. Time was spent with
parents on school-days by 20% o f the responders, and on Saturday and Sunday by 34%. On the
other hand, time was n o t spent with parents on school-days by 37% , and during weekends by 16%.
On weekdays 26% o f female students from state-run schools and 12% of those from other schools
spent the leisure time with their parents. Only 55% of the responding boys considered th at the time
spent with parents was sufficient.
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