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Streszczenie

Zaprezentowane badania są próbą przyjrzenia się transmisji międzypoko-
leniowej wartości dokonującej się w rodzinie. W pracy postawiono pytanie: 
Jaki rodzaj wartości preferuje młodzież życzliwa oraz jakie wartości cenią so-
bie ich rodzice? Badaniom poddano 143 osoby postrzegane przez rówieśni-
ków jako życzliwe i porównano ich wyniki z 75 osobami, które nie uzyskały 
żadnego wyboru socjometrycznego według wyżej wymienionego kryterium. 
Rezultaty badań wskazują na różnice między grupami w zakresie wybiera-
nych wartości, zarówno przez rodziców, jak i młodzież oraz ich wysoką ko-
relację. Uzyskany wynik potwierdził przyjęte założenie, że cenienie pewnych 
wartości przez rodziców może mieć znaczenie dla ich dzieci i że będą one 
również przez nie uznawane za ważne. Z kolei wybór ten będzie odzwier-
ciedlony w postawach prospołecznych (będących elementem spostrzeganej 
życzliwości). 
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INTERGENERATIONAL TRANSMISSION 
OF FAMILY VALUES

Abstract

Th e presented study is an attempt to look at the intergenerational 
transmission of values   taking place in the family. Th e study posed the 
question: What kind of benevolent and adolescents prefer to appreciate the 
value of their parents? Th e study involved 143 people perceived by peers as 
kind and the results were compared with 75 individuals who did not receive 
any choice sociometric by the above criterion. Th e results show the diff erences 
between the groups in the selected value, both by parents and young people 
and high correlation of the values. Th e result confi rmed the assumption that 
the evaluation of some of the parents may be important for their children and 
that they will be well by not regarded as important. Th e choice will be refl ected 
in the pro-social attitudes (which are part of the perceived benevolence).

Key words: Intergenerational transmission of values, benevolence, 
education
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Wprowadzenie

System wartości człowieka służy mu do opisu i oceny świata, a wyraża się to 
w tym, że zjawiska, fakty, obiekty są przez niego uważane za szczególnie ważne. 
Wartości mają wpływ na kierunek i  sposób zachowania w  różnych sytuacjach 
życiowych, są więc regulatorem świadomego i celowego działania. Jednak samo 
uznanie wartości za ważne nie ma bezpośredniego wpływu regulacyjnego na za-
chowanie człowieka, dopóki nie uzyska wysokiego statusu w hierarchii tych warto-
ści (Reykowski, 1977) i jeśli nie zostanie odpowiednio opracowane poznawczo. To 
opracowanie poznawcze (Tomaszewski, 1984) polega na nadaniu wartości treści 
subiektywnej w oparciu o posiadane przez człowieka doświadczenie. Treści nada-
wane wartościom są efektem oddziaływań wychowawczych (Taraszkiewicz, 1985). 
Początkowo dziecko przyjmuje wartości i treści, które się za nimi kryją, w postaci, 
w  jakiej są przekazywane od osób znaczących. Taki pierwotny, zewnętrzny sys-
tem wartości dzięki oddziaływaniom wychowawczym rodziców zostaje stopniowo 
uwewnętrzniony, a w konsekwencji uznany za własny i realizowany w życiu. 

Przekazywanie wartości w rodzinie według P. Brzozowskiego (1988) dokonuje 
się dzięki dwóm procesom. Pierwszy z nich dotyczy relacji małżeńskiej i polega 
na modyfi kowaniu wartości w efekcie wzajemnych oddziaływań (tzw. mechanizm 
wyrównywania wartości, który związany jest z  atrakcyjnością interpersonalną 
(Husain, Kureshi, 1983). Drugi rodzaj procesów związany jest z przekazywaniem 
wartości pokoleniu dzieci w procesie dziedziczenia społecznego. Odbywa się on 
w dwojaki sposób. 

Bezpośrednio – poprzez zamierzone oddziaływania wychowawcze rodziców, 
takie jak modelowanie, identyfi kacja, kształtowanie struktury znaczeniowej dzie-
cięcych pojęć przez rodziców.

Pośrednio – jako kanały włączania wartości w  strukturę osobowości dzie-
ci poprzez postawy rodzicielskie, zaspakajanie potrzeb psychicznych, atmosferę 
emocjonalną. 

Systemy przekonań rodziców odgrywają istotną rolę w określaniu, jakie dzia-
łania wychowawcze podejmują, a to z kolei wpływa na rozwój zachowania dziecka 
oraz jego systemu przekonań. Również psychologiczna atmosfera domu rodzinne-
go (tzw. klimat emocjonalny) wpływa bezpośrednio na kształtowanie się systemów 
wartości (Taris, Semin, Bok, 1998). W tym wypadku znaczenie samego klimatu 
rodzinnego dla procesu wychowawczego polega na tym, że czyni on wszelkiego 
rodzaju oddziaływania bardziej skuteczne, a przeżywane w określonym klimacie 
treści zapadają głęboko w psychice dziecka. Ponadto wartości preferowane przez 
rodziców w znacznej mierze decydują o kierunku i metodach działań wychowaw-
czych (Tyszka, 1986; Brzozowski, 1988). Proces ten przedstawia rycina poniżej. 
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Rycina 1. Związek między systemami przekonań i wartości rodziców a praktykami wychowawczymi 
i rozwojem dziecka (opracowanie własne na podstawie: Schaffer, 2006 oraz Brzozowski, 1988). 

Wartości rodziców wywierają wpływ na zachowanie się dziecka, niezależnie 
od jego wieku, poprzez fakt, że rodzina stanowi dla niego grupę odniesienia (Bul-
la, 1987 s. 77) i w  ten sposób wyznacza m.in. perspektywę poznawczą i hierar-
chię wartości dziecka (Ziółkowski, 1981). Rodzice w procesie socjalizacji dziecka 
przekazują mu wiedzę o świecie oraz gotowe schematy ujmowania rzeczywistości. 
Poprzez zamierzone i niezamierzone oddziaływania wychowawcze, słowne dekla-
racje i konkretne zachowania dostarczają wzorców postępowania i ukierunkowu-
ją moralnie (Bulla, 1987). Dziecko za pośrednictwem procesu identyfi kacji, na-
śladownictwa, modelowania, internalizację, asymiluje wartości oraz ich systemy, 
tworząc stopniowo własną hierarchię wartości (Rembowski, 1972, 1979; Tyszka, 
1986; Ziemska, 1977).

Znaczna część wartości oraz reguł wartościowania pozostaje w takiej formie, 
w jakiej została zaindukowana przez rodzinę. Dziecko, pozostając w relacji z kon-
kretnymi wartościami, normami, zachowaniami, deklaracjami (prezentowanymi 
przez osoby spoza rodziny), spostrzega je w kategoriach wcześniej przyswojonych 
wartości i norm (por. Mika, 1972; Reykowski, Kochańska, 1980). 

Badania Brzozowskiego (1988) pokazały, że wartości rodziców korelują z nie-
którymi wartościami ich dzieci, a dzieci swoimi preferencjami bardziej przypomi-
nają rodziców niż obce im osoby dorosłe. I choć badania te miały charakter kore-
lacyjny (nie można więc mówić o zależnościach przyczynowych), to dokładniejsze 
analizy pokazały, że wartości dzieci są przede wszystkim związane z  systemami 
wartości matek niż ojców. Również w badaniach B. Wołosiuk (2010) dzieci będące 
w młodszym wieku szkolnym wybierały wartości podobne do tych, które preferują 
ich rodzice.
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Podobne badania przeprowadziła B. Bulla (1987), dokonując analizy porów-
nawczej wartości najczęściej występujących w hierarchiach wartości deklarowa-
nych przez dzieci oraz hierarchiach matek i ojców spostrzeganych przez dzieci, na 
pierwszym i ostatnim miejscu. Przeprowadzona analiza wykazała, iż badana mło-
dzież przejawia tendencję do przypisywania rodzicom tych wartości, jakie sama 
deklaruje.

Z kolei badania B. Kity i M. Sitarczyk (1994) pokazały związek kryzysu war-
tościowania z postawami rodzicielskimi. Brak akceptacji w dzieciństwie, zwłasz-
cza ze strony ojca, zwiększa prawdopodobieństwo nasilenia trudności i konfl iktów 
w sferze wartości w okresie dojrzewania. Akceptacja i miłość ze strony matki może 
chronić przed kryzysem wartości. 

Tworzenie się systemu wartości przebiega na bazie wewnętrznych doświad-
czeń i odczuć osoby oraz w kontaktach z  ludźmi (Maslow, 1971; Rogers, 1964), 
czyli w myśl systemowego rozumienia rodziny, odbywa się w relacji i  interakcji. 
Na przykład patriotyzm nie jest wartością, która może zostać przekazana tylko 
poprzez słowa („źle dzieje się w naszym kraju”) ani poprzez pojedyncze zachowa-
nie (pójście do urny wyborczej w sytuacji wyborów), ale jedynie w całej historii 
interakcji, w której rodzic ukazuje, czym jest dana wartość i zachęcając do dąże-
nia ku niej (patriotyzm ukazuje miłość do ojczyzny, która przejawia się poprzez 
sposób odnoszenia do swojego kraju, czyli branie udziału w wyborach i referen-
dach, uczestniczenie w różnych inicjatywach i przedsięwzięciach obywatelskich, 
włączanie się w  sprawy lokalne). Dzięki procesowi uczenia się obserwacyjnego 
dziecko nabywa nowe formy zachowania poprzez obserwacje modela (w tym wy-
padku rodzica), ale bez naśladowania jego reakcji w sposób jawny i mimo tego, że 
zachowania te często nie posiadają żadnej wartości instrumentalnej dla dziecka 
(Bandura, 1992). Jest to możliwe dzięki procesowi tzw. abstrakt modeling (modelo-
wanie abstrakcyjne), który jest ważną częścią uczenia się obserwacyjnego, a dzięki 
któremu obserwator uczy się nie tylko obserwowanych u modela zachowań, ale le-
żących u jego podstaw systemów wartości, sposobów rozwiązywania problemów, 
standardów samooceny (Bandura, 1986, 1989). Z czasem dziecko zaczyna reali-
zować ukazywane wartości nie pod wpływem przymusu, ale świadomego wyboru 
i dzięki temu może samodzielnie kierować swoim postępowaniem, ponosząc za 
nie odpowiedzialność. 

Problem

Wyniki wielu badań nad przyczynami agresji u dzieci pokazały, że formułuje 
się ona w warunkach socjalizacyjnych (Bandura, Walters, 1959; Eron i in., 1971; 
Huesmann i in., 1984; Olweus, 1980; Parke, Slabey, 1983) i jest związana w dużym 
stopniu z wartościami rodzicielskimi. Rówieśnicy spostrzegali jako agresywnych 
tych chłopców, których ojcowie przywiązywali niską wagę do takich wartości, jak: 
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liczenie się i współżycie z innymi, samokierowanie, potrzeba rozumienia świata, 
dojrzałość zachowania, schludność, czystość, uczciwość. Matki z kolei nisko ceniły 
takie wartości, jak: posłuszeństwo, dobre wychowanie, pilność, odpowiedzialność, 
zachowanie zgodne z rolą (Kirwil, 1991, 1992). Stopień preferencji wartości rodzi-
cielskich determinował praktyki wychowawcze rodziców osób badanych. 

W związku z wynikami cytowanych wyżej badań powstało pytanie: Czy posta-
wa przeciwna agresji – życzliwość postrzegana przez młodzież będzie wiązać się 
z cenieniem przez rodziców określonego typu wartości? Można by oczekiwać, że 
będą to wartości związane z realizowaniem jakiegoś dobra społecznego. 

Dotychczasowe badania nad związkiem wartości z wychowaniem koncentro-
wały się wokół bardzo ogólnych aspektów relacji rodzic-dziecko (np. Brzozowski, 
1988; Bulla, 1987; Ranieri, Barni, 2010) lub związane były z takimi cechami syste-
mu rodzinnego określanymi w literaturze przedmiotu jako dysfunkcjonalne (Kita, 
Sitarczyk, 1994). Badacze skupiali się również wokół wielu czynników społecznych 
mogących mieć udział w transmisji międzypokoleniowej określonych wartości, ta-
kich jak praca lub jej brak (Manuti, 2006), wpływie kultury i tradycji danego kraju 
(Yi, Chang; Chang, 2004; Hynie, Lalonde, Lee, 2006) oraz identyfi kacji czynników 
wewnątrzrodzinnych mogących mieć wpływ na te transmisje, takich jak: cechy 
systemu rodzinnego (Schneiderman, Barrera, 2009) czy struktura rodziny (Pratt, 
Norris, Hebblethwaite, Arnold, 2008). 

Aspekty te nie wyczerpują złożoności zjawiska, jakim jest wychowanie w rodzi-
nie. Ze względu na to, że w procesie wychowania szczególnego znaczenia nabiera 
cel, nie może on mieć tylko znaczenia negatywnego (czego unikać), ale powinien 
mieć wartość, do której należy dążyć (Braun-Gałkowska, 2008). Nie wystarczy 
przeciwstawiać się postawie agresywności w stosunku do innych, ale w wychowa-
niu należy kształtować pozytywne nastawienie do drugiego człowieka i do świata. 
Postawa życzliwości (jak każda inna postawa) kształtuje się pod wpływem śro-
dowiska społecznego. Środowisko to może oddziaływać niekorzystnie, ale może 
też wychowywać. Jeżeli życzliwość uzna się za cel wychowania, to realizacja tego 
zadania może dokonywać się stopniowo, w  kilku etapach w  ciągu całego życia. 
Pierwszy etap (określany w literaturze jako etap dalszy2) dokonuje się w rodzinie 
pochodzenia.

Tworzenie się indywidualnego systemu akceptowanych wartości dokonuje się 
już od najwcześniejszego okresu i wiąże się nie tylko z predyspozycjami osobowo-
ściowymi (Rogers 1964; Maslow, 1971), ale również (jeżeli nie przede wszystkim) 
oddziaływaniem ze  strony środowiska. Prymarnym środowiskiem wychowaw-
czym oddziałującym na całościowy rozwój dziecka jest rodzina (Braun-Gałkow-
ska, 2003; Rostowska, 2003). To rodzice, pokazując dziecku świat, kształtują jego 
stosunek do rzeczywistości, a  jest to możliwe tylko poprzez określony system 

2 W literaturze przedmiotu wymienia się trzy etapy psychoprofi laktyki. Etap dalszy dokonuje 
się w rodzinie pochodzenia, etap bliższy na przykład w szkole, etap bezpośredni np. w szkołach dla 
rodziców (Braun-Gałkowska, 2005). 
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wartości. Wyłania się zatem pytanie: Czy te same wartości cenione przez rodziców 
pojawią się jako znaczące u ich dzieci? W oparciu o hipotezę socjalizacyjną można 
oczekiwać, że cenienie pewnych wartości przez rodziców może mieć znaczenie dla 
ich dzieci i że będą one również przez nie uznawane za ważne. Transmisja między-
pokoleniowa w tym wypadku wiązałaby się z przyjęciem przez młode pokolenie 
wartości podobnych do wybranych przez rodziców (o zgodności więc można mó-
wić, jeżeli młodzi ludzie będą ujawniać te same wartości jak ich rodzice). 

Główny problem badawczy zawiera się więc w pytaniach: 
• Jakie kategorie wartości preferuje młodzież życzliwa? 
• Jakie wartości cenią sobie rodzice uczniów postrzeganych jako życzliwych?
• Czy istnieje podobieństwo wartości rodziców wobec dzieci?

Próba odpowiedzi na te pytania zostanie dokonana poprzez porównanie war-
tości deklarowanych przez badaną młodzież ze spostrzeganymi przez nich warto-
ściami ich matek i ojców.

Metoda badań

Skuteczność wpływu rodziców na postępowanie dzieci jest związana ze stop-
niem odbioru łączących ich relacji (Ausabel i in., 1954; Schaeff er, 1962). W związ-
ku z tym przyjęcie perspektywy badawczej skierowanej na analizę wartości w per-
cepcji młodzieży jest cenniejszym źródłem danych o warunkach i mechanizmach 
leżących u  podłoża transmisji międzypokoleniowej niż oparcie się na analizie 
obiektywnych parametrów tej sytuacji (Wojszczyk, 1987). 

W  badaniach psychologicznych nad relacjami między rodzicami a  dziećmi 
można wyodrębnić dwie strategie badawcze (Kowalski, 1983). Pierwsza polega na 
zdobywaniu informacji o relacjach, postawach od samych rodziców. Negatywną 
stroną takiego badania jest pojawiająca się tendencja do dysymulacji, dzięki któ-
rej rodzice przedstawiają własne postawy w znacznie korzystniejszym świetle niż 
miałoby to faktycznie miejsce. Może się zdarzyć również, że rodzice zniekształ-
cają rzeczywistość obustronnych relacji pod wpływem aktualnych doświadczeń 
i przeżyć. Drugie podejście preferuje poznawanie jakości stosunków z rodzicami 
w percepcji dzieci i młodzieży. Badania psychologów rozwojowych i klinicznych 
pokazały, że poznawanie np. postaw rodzicielskich w percepcji dziecka umożli-
wia lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u  podłoża rozwoju osobowości 
dziecka (Armentrout, Burger, 1972). Ponadto badania psychologiczne dowiodły, 
że dzieci są wiarygodnym źródłem informacji o  wartościach rodziców (nie tyl-
ko deklarowanych, ale i  realizowanych) i  ich hierarchii, a  ich spostrzeżenia ce-
chuje wnikliwość i obiektywna trafność (Bulla, 1987; Kowalski, 1982; Rembowski, 
1979). Dlatego też obraz hierarchii wartości matek i ojców został zbadany za po-
średnictwem percepcji dzieci. 
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W pierwszym etapie badań wzięło udział 720 uczniów (II klasa liceum) woje-
wództwa lubelskiego, którzy zostali podzieleni na dwie grupy, za pomocą socjo-
gramu (klasyczna technika socjometryczna J. Moreno z pozytywnym kryterium 
socjometrycznym). Uczniowie zostali poproszeni o  wypisanie na kartce osób 
z  imienia i nazwiska, które według nich są najbardziej życzliwe. Kryterium wy-
boru była postrzegana życzliwość rozumiana w badaniach jako postawa do świata 
i  ludzi wyrażająca się w  pragnieniu dobra dla innych, umiejętności wczuwania 
się w ich potrzeby i bezinteresownym działaniu na ich rzecz (Braun-Gałkowska, 
2004, 2005). Badania socjometryczne prowadzone były w przypadku, gdy absen-
cja nie przekraczała 10% osób wchodzących w skład badanej grupy. Wybory miały 
odnosić się jedynie do członków badanej klasy, uwzględniając osoby nieobecne. 
Młodzież poinformowana została o dowolnej i nieograniczonej liczbie wyborów, 
z prośbą o minimum trzy, z zachętą do wyboru chłopców przez dziewczęta i vice 
versa. Punktem wyjścia przy określaniu, kto jest życzliwy, była liczba otrzymanych 
wyborów socjometrycznych (liczba otrzymanych wyborów była więc wskaźni-
kiem życzliwości). Korzystając z  tabeli U. Bronfenbrennera (1944), określającej 
krytyczne wartości statusów socjometrycznych, dziecko ze statusem wyborów po-
wyżej 7 (status wysoki i najwyższy) zakwalifi kowano do grupy osób postrzeganych 
jako życzliwe. W ten sposób z każdej klasy wybrano osoby uzyskujące największą 
liczbę wyborów oraz te, które nie zostały wybrane przez nikogo z  klasy. Dzięki 
tej procedurze do grupy pierwszej zostały wybrane 143 osoby (73 dziewczęta i 70 
chłopców), które przez rówieśników określane były jako życzliwe. Do drugiej gru-
py zakwalifi kowano 75 osób (38 chłopców i 37 dziewcząt) niepostrzeganych przez 
rówieśników jako życzliwe (brak wyboru socjometrycznego).

Do pomiaru wartości użyto Listy Wartości LW (własnego autorstwa), która 
składa się z 38 wartości uszeregowanych w 6 kategorii (wartości autonomiczne, 
intelektualne, społeczne, moralne, materialne, związane z prestiżem społecznym). 
Zadaniem osoby badanej jest stwierdzenie, w jakim stopniu dana wartość jest waż-
na w jego życiu oraz w życiu ojca i matki (1 – wartość nie ma dla mnie żadnego 
znaczenia do 5 – wartość ma dla mnie bardzo duże znaczenie). Rzetelność metody 
sprawdzono poprzez dwukrotny pomiar (metoda test-retest). Współczynniki ko-
relacji między wynikami pierwszego i drugiego badania przeprowadzonego w od-
stępie dwóch tygodni na grupie 66 osób w wieku 17 lat, dla poszczególnych kate-
gorii wartości wahają się od 0,77 do 0,87. Z kolei dla każdej z 38 wartości uzyskane 
współczynniki wiarygodności wahają się od 0,54 do 0,85. Trafność metody została 
obliczona w stosunku do Skali Wartości Schelerowskich (SWS). W wyniku analiz 
(r Pearsona) stwierdzono, że istotnie korelują ze sobą wartości podobne ze wzglę-
du na treść, co jest zgodne z założeniami teoretycznymi [wartości autonomiczne 
LW najwyżej korelują z wartościami hedonistycznymi SWS (0,651), wartości inte-
lektualne LW z wartościami prawdy SWS (0,679), wartości społeczne LW z warto-
ściami moralnymi SWS (0,587), wartości moralne LW z wartościami moralnymi 
SWS (0,787), wartości materialne i prestiżu społecznego LW z wartościami hedo-
nistycznymi SWS (0,709 i 0,776)].
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Wyniki badań

W celu porównania wartości deklarowanych przez badaną młodzież ze  spo-
strzeganymi przez nich wartościami ich matek i  ojców zastosowano test t. Jego 
wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie wartości cenionych przez rodziców i ich dzieci w grupie osób nieżyczliwych 
i życzliwych

Wartości 
cenione przez

Wartości Nieżyczliwi Życzliwi Test t f Cohena

M SD M SD t p

matkę autonomiczne 23,48 3,54 23,22 4,03 0,47 n.i 0,06

intelektualne 18,76 4,49 18,71 4,04 0,08 n.i 0,01

społeczne 12,76 5,33 12,78 4,55 -0,03 n.i 0,00

moralne 34,56 4,59 35,33 3,66 -1,26 n.i 0,18

materialne 17,35 4,81 15,51 4,32 2,86 0,005 0,40

prestiżu społecznego 18,91 3,74 17,20 3,75 3,19 0,002 0,45

ojca autonomiczne 23,97 2,97 23,52 3,13 1,02 n.i 0,14

intelektualne 17,38 5,17 17,94 4,19 -0,80 n.i 0,11

społeczne 11,15 5,00 11,54 4,57 -0,57 n.i 0,08

moralne 30,68 6,62 32,72 4,89 -2,32 0,022 0,35

materialne 20,31 5,64 18,78 5,13 2,01 0,046 0,28

prestiżu społecznego 20,35 4,50 19,26 3,97 1,82 0,071 0,25

młodzież autonomiczne 25,95 3,10 25,31 3,17 1,42 n.i 0,20

intelektualne 19,91 4,32 20,36 3,40 -0,78 n.i 0,11

społeczne 13,77 4,67 14,23 4,42 -0,71 n.i 0,10

moralne 34,52 4,69 35,65 3,86 -1,90 0,058 0,26

materialne 19,25 6,21 17,78 5,13 1,77 0,079 0,25

prestiżu społecznego 21,55 4,24 19,81 4,26 2,86 0,005 0,40

Istnieją różnice istotne statystycznie w percepcji rodzaju wartości preferowa-
nych przez rodziców badanej młodzieży. W grupie osób życzliwych matki istotnie 
rzadziej cenią wartości materialne (t = 2,86, p < 0,01, Es = 0,40) oraz wartości zwią-
zane z prestiżem społecznym (t = 3,19, p < 0,01, Es = 0,45). Z kolei ojcowie w tej 
samej grupie istotnie częściej cenią wartości moralne (t = 2,32, p < 0,05, Es = 0,35), 
natomiast rzadziej cenią wartości materialne (t = 2,01, p < 0,05, Es = 0,28) oraz 
wykazują rzadszą tendencję do cenienia wartości związanych z prestiżem społecz-
nym (t = 1,82, p < 0,10, Es = 0,25).

W literaturze przedmiotu często podkreśla się istniejący związek między warto-
ściami cenionymi przez rodziców a wartościami cenionymi przez ich dzieci (Brzo-
zowski, 1988; Dyczewski, 1976; Kita, Sitarczyk, 1994; Rostowska, 1995; Sitarczyk, 
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1995; Smoleńska, 1988). Postanowiono więc przyjrzeć się wartościom wybiera-
nym przez badaną młodzież, a  następnie porównać je z  wartościami wybiera-
nymi przez ich rodziców. Analiza uzyskanych wyników ukazuje różnice istotne 
statystycznie w preferowaniu określonych wartości przez osoby z badanych grup. 
W grupie osób niewybranych jako życzliwe częściej (t = 2,86, p < 0,01, Es = 0,40) 
są wybierane wartości związane z prestiżem społecznym (w porównaniu z grupą 
osób życzliwych). Z kolei na poziomie tendencji statystycznej, wartości moralne 
częściej wybierają życzliwi (t = 1,90, p < 0,10, Es = 0,26), zaś wartości materialne 
osoby nieżyczliwe (t = 1,77, p < 0,10, Es = 0,25). 

Młodzież życzliwa (podobnie jak ojcowie) częściej ceni wartości moralne 
(tendencja), natomiast rzadziej wybiera wartości związane z  prestiżem społecz-
nym oraz wartości materialne (tendencja). Oznacza to, że niektóre wartości, które 
w percepcji młodzieży są cenione przez rodziców, wybierane są również przez ich 
dzieci. 

Badanie współwystępowania wartości cenionych przez rodziców i  badaną 
młodzieżą pokazuje, że w  obu grupach porównawczych wartości współczynni-
ków korelacji okazały się istotne statystycznie (matka-dziecko, ojciec-dziecko). 
Współczynniki korelacji między wartościami rodzicielskimi a wybieranymi przez 
badaną młodzież przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Współczynniki korelacji r Pearsona w grupie osób nieżyczliwych i życzliwych

Kategorie wartości Grupa osób nieżyczliwych Grupa osób życzliwych

matka-dziecko ojciec-dziecko matka-dziecko ojciec-dziecko

autonomiczne M 0,431** O 0,353* M 0,370** O 0,579**

J J J J

intelektualne M 0,549** O 0,516** M 0,427** O 0,507**

J J J J

społeczne M 0,627** O 0,550** M 0,634** O 0,462**

J J J J

moralne M 0,610** O 0,517** M 0,408** O 0,313**

J J J J

materialne M 0,605** O 0,515** M 0,583** O 0,627**

J J J J

prestiż społeczny M 0,548** O 0,424** M 0,485** O 0,44**

J J J J

* p < 0,05 (dwustronnie), ** p < 0,01 (dwustronnie); M – matka, O – ojciec, J – młodzież.
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Przeprowadzone analizy pokazują, że zachodzi zgodność między rodzicami 
i dziećmi w zakresie preferowanych przez nich wartości, choć preferencja ta może 
odbywać się na różnych poziomach. Wprawdzie rodzice, jak i  młodzież różnią 
się poziomem wyników w zakresie rozpatrywanych kategorii wartości, jednakże 
zgodni są co do znaczenia tych wartości w ich życiu. 

Dyskusja

Transmisja międzypokoleniowa wartości jest mechanizmem, który ukazuje 
ciągłość pokoleniową w zakresie przejawianych wartości (czyli wskazuje na po-
dobieństwo między rodzicami a  dziećmi). Proces ten polega na przekazywaniu 
wartości ważnych dla rodziców poprzez specyfi czny kontakt ze swoimi dziećmi. 
W ramach ciągłości pokoleniowej istnieje tendencja do odtwarzania postaw, za-
chowań, ale i wartości w kolejnych pokoleniach (Niezgoda, 1979; Ziemska, 2009). 
Według M. Sitarczyk (1995) kluczową rolę w przebiegu transmisji międzypokole-
niowej odgrywają doświadczenia indywidualne, głównie wczesnodziecięce (prze-
żyte zdarzenia, sytuacje, kontakty z otoczeniem, które stanowią stymulację i pod-
łoże dalszego rozwoju) oraz czynniki życia rodzinnego, takie jak: naśladownictwo, 
identyfi kacja i modelowanie społeczne. Uczestniczenie w kontaktach z rodzicami 
(którzy pełniąc określone role, stwarzają wzorce dla dzieci), obserwowanie, jak 
wdrażają wartości uznane za ważne w swoim życiu oraz zachęta do ich przejawia-
nia umożliwiają na bazie internalizacji przyjęcie ich przez dzieci za własne. 

Celem prezentowanych badań było poszukanie związku między wartościami 
preferowanymi przez rodziców a ich dziećmi, które w opinii rówieśników uważane 
są za życzliwe (analizy dokonano dzięki porównaniu grup osób życzliwych z oso-
bami tak niepostrzeganymi). Główne pytanie koncentrowało się wokół założenia, 
że cenienie pewnych wartości przez rodziców może mieć znaczenie dla ich dzie-
ci i że będą one również przez nie uznawane za ważne. Z kolei wybór ten będzie 
odzwierciedlony w postawach prospołecznych (będących elementem życzliwości) 
postrzeganych przez rówieśników. Zastosowane w  niniejszym artykule analizy 
dają podstawę do sformułowania kilku wniosków. 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że na zaobserwowane niewielkie, jak 
się wydaje, różnice między grupami w  zakresie preferowanych wartości należy 
spojrzeć w kontekście charakterystyki grupy porównawczej – nieżyczliwej, okre-
ślanej w literaturze przedmiotu jako osoby ignorowane lub lekceważone, ale nie 
zwalczane lub nielubiane. Gdyby grupę porównawczą stanowiły osoby, które w me-
todzie socjometrii zostały wybrane zgodnie z  kryterium negatywnym (wybierz 
z klasy osoby nieżyczliwe), ale wbrew zasadom etycznym, wówczas prawdopodob-
nie do grupy zostałyby wybrane dzieci z następującym profi lem behawioralnym: 
kłótliwość, nastawienie antyspołeczne, częste zachowania destrukcyjne, niechęć 
do dzielenia się, niewłaściwe zachowania społeczne, niski poziom kontaktów 
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kooperacyjnych (Schaff er, 2006; Vasta i in., 1995). Różnice uzyskane z porówna-
nia tak dobranych grup okazałyby się wówczas większe i bardziej kategoryczne. 
Dokładniejszego zbadania wymagałaby grupa porównawcza – w  tym wypadku 
osób niewybranych jako życzliwe (czyli nieuzyskujących ani jednego wyboru so-
cjometrycznego). Dzieci ignorowane nie należą do osób popularnych, ale nie są 
nielubiane czy zwalczane przez innych. Opisywane są jako te, które nie potrafi ą 
nawiązywać interakcji, mają tendencję do unikania sytuacji bycia w diadzie i spę-
dzają więcej czasu, uczestnicząc w działaniach większych grup, ale z powodu swo-
jej nieśmiałości zwykle bawią się same, rzadko podkreślając swoje prawa lub oka-
zując agresję (Schaff er, 2006, s. 359). Można się zastanawiać, czy nie są wybierane 
z powodu cech osobowości, które prowadzą do tego, że ich rówieśnicy ich nie za-
uważają, czy też cechy te są skutkiem wykluczenia z grupy rówieśniczej? Wyniki 
badań Dodge’a (1983) wskazują, że dzieci rozpoczynając interakcje, wprowadzają 
do niej swoje cechy, które następnie powodują, że inne osoby zachowują się wobec 
nich w określony sposób. Badania Rubina (1992) wskazują, że istotną cechą dzieci 
ignorowanych jest tzw. społeczne wycofywanie się, czyli taki wzór zachowania, 
który polega na silnym hamowaniu reakcji, uaktywniającym się podczas interakcji 
społecznych. Dzieci te prezentują wówczas niepewne zachowania i brak gotowości 
do podejmowanych wspólnych działań, dlatego są ignorowane przez grupę. Być 
może cechy osobowości przypisywane dzieciom ignorowanym w  grupie utrud-
niają kształtowanie się postaw pomocowych, a tym samym są spostrzegane przez 
rówieśników jako te, które nie przejawiają postawy życzliwości. Należy również 
zauważyć, że w związku z cechą pozytywną (życzliwość), która stała się kryterium 
wyboru do grup spośród wszystkich osób w klasie, należy spodziewać się, że osoby 
te pochodzą z rodzin prawidłowych (nie dysfunkcjonalnych), gdyż, jak pokazują 
liczne badania psychologiczne, zdrowa, funkcjonalna rodzina sprzyja kształtowa-
niu się wartości i postaw prospołecznych i zarazem jest ich kontekstem rozwoju 
(np. Clary i Orenstein, 1991; Grusec, 1991; Oliner, Oliner, 1995). Zatem niewielkie 
różnice występujące w obu grupach badawczych wydają się oczywiste.

Ponadto badania pokazały, że w grupie osób życzliwych oboje rodzice istotnie 
rzadziej cenili wartości materialne oraz wartości związane z  prestiżem społecz-
nym, zaś ojcowie istotnie częściej cenili wartości moralne. Wartości są czynnikiem 
ukierunkowującym zachowanie, są pewnym kryterium lub inaczej mówiąc, zasa-
dą wyboru celu dążeń (Matusewicz, 1975). Wartości określają, jak ludzie się zacho-
wują i jakie działania podejmują. Można więc powiedzieć, że wartości wyznaczają 
postawę wobec różnych obiektów. Dla ojców osób życzliwych najważniejsze oka-
zały się wartości moralne, czyli wartości związane z ocenami, normami, zasadami 
i ideałami określającymi poglądy i zachowania uważane za właściwe (np. dobroć, 
uczciwość, sprawiedliwość). Na podstawie wielu badań (np. Staub, 1994; Oliner, 
Oliner, 1995; Opozda, 1986) można powiedzieć, że osoby kierujące się w  życiu 
wartościami moralnymi chętniej i częściej pomagają innym, potrzebującym po-
mocy. Podkreśla się również, że osoby działające w  oparciu o  normy moralne 
(o  tzw. imperatyw moralny do postępowania w  określony sposób, w  określonej 
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sytuacji) czynią w stosunku do innych przede wszystkim to, co sami chcieliby żeby 
ludzie im czynili (Schwartz, 1977). Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie ojciec 
z  psychologicznego punktu widzenia umieszcza dziecko w  szerszym kontekście 
społecznym (wchodząc w diadę matka-dziecko) oraz daje impuls do działania, jak 
postępować, gdy jego postępowanie jest oparte na wartościach moralnych, staje 
się inspiracją do zbliżania się przez dziecko do wartości najważniejszych, takich 
jak: dobro, prawda, miłość, które stanowią wspólne dobro ludzkości i są podstawą 
wszelkich kontaktów międzyludzkich, w tym życzliwości. Dopiero przyjęcie war-
tości podstawowych skłania do szukania prowadzących do nich bardziej szczegó-
łowych (Braun-Gałkowska, 2008). Dążyć do dobra to w praktyce starać się o dobro 
dla innych ludzi. Jak wynika z przeprowadzonych badań, ojciec pełni w tym wy-
padku bardzo ważną rolę. 

Sferę motywacyjną jednostki można dobrze poznać i opisać, przyglądając się, 
jakie wartości wybiera, a z jakich rezygnuje na rzecz innych (Gordon, 1976). Matki 
rzadziej ceniły wartości materialne (których realizowanie zaspokaja potrzeby cia-
ła) oraz wartości prestiżu społecznego (których realizowanie pozwala na uzyska-
nie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej określanej mianem uznania, wpływu, 
poważania osoby w grupie). Obie kategorie wartości utrudniają skoncentrowanie 
się na potrzebach innych osób, gdyż najważniejszym punktem zainteresowań staje 
się własna osoba (osobisty sukces, status społeczny). Trudniej jest przez to matce, 
jako tej, która pierwsza przyjmuje dziecko na świecie i pierwsza uczy je miłości, 
stworzyć warunki do bezpiecznego wyjścia „poza siebie”, a nie tylko koncentro-
wania się na sobie i swoich sprawach. Dzieci nie są przez to zdolne do dojrzałego 
życia, to znaczy takiego, które polega nie tylko na braniu, ale także na dawaniu. 

Leżące u  podłoża transmisji między rodzicami a  dziećmi procesy, takie jak: 
naśladownictwo, modelowanie oraz identyfi kacja, warunkują przyswajanie sobie 
przez dziecko bogatego repertuaru zachowań behawioralnych, systemu wartości 
i norm etyczno-moralnych, wpływając tym samym na kształtowanie się postaw 
wobec otaczającej rzeczywistości (Matusewicz, 1975). Już w latach 60. ubiegłego 
stulecia zauważono, że wartości akceptowane przez jednostkę w pewnym stopniu 
określają właściwości spostrzeżeń, tzn., że ludzie o  różnych systemach wartości 
będą w określonych kategoriach postrzegać świat, w którym żyją, swoiście, zgod-
nie z tym systemem (np. Hochberg, 1957; Tajfel, 1957). Wartości wpływają więc na 
widzenie sytuacji społecznej, określają jej interpretację. Dziecko w swoim zacho-
waniu naśladuje i odwzorowuje sposób postępowania rodziców (szczególnie dzię-
ki procesowi modelowania abstrakcyjnego). W pewnym sensie wyznacza to jego 
kontakt z otaczającym światem. I chociaż w późniejszych latach życia człowiek sa-
modzielnie i świadomie ukierunkowuje swoje działanie, to jednak oparte jest ono 
na fundamentach wyniesionych z domu rodzinnego. Wzory osobowe rodziców 
wypływają z przyjętego systemu wartości. Z uwagi na to, jaką wartość dostrzegamy 
w danym przedmiocie, formułuje się nasza postawa względem tego przedmiotu 
(wartości więc pozostają w ścisłym związku z procesem kształtowania się postaw). 
Jeżeli dla rodziców celem w wychowaniu jest dążenie do wartości podstawowej, 
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jaką jest dobro, w swoim postępowaniu będą szukać prowadzącej do niej celów 
szczegółowych, np. będą starali się być uczynnymi dla innych. Jednym wartościom 
człowiek przypisuje większe znaczenie, innym mniejsze i  w  taki sposób tworzy 
sobie właściwą hierarchię wartości i  norm, które to następnie są przekazywane 
najczęściej w sposób niezamierzony. Jeśli ktoś u szczytu wartości stawia dobro, bę-
dzie zachęcał dziecko do życzliwości dla innych. Dzięki transmisji międzypokole-
niowej młoda osoba ma możliwość poznania oraz wyboru w odpowiednim wieku 
tych wartości i norm moralnych, które są najwyżej cenione zarówno przez nią, jak 
i przez grupę społeczną, z którą się identyfi kuje. Transmisja międzypokoleniowa 
w zakresie wartości wpływa więc na kształtowanie się i dojrzewanie osobowości 
oraz przyspiesza proces socjalizacji. 

Warto również zwrócić uwagę na wysoki poziom zgodności między wartościa-
mi preferowanymi przez rodziców i wybieranymi przez dzieci. Jest to wynik zgod-
ny z  wcześniejszymi badaniami (np. Brzozowski, 1988; Rostowska, 1995, 2000; 
Piekarski, 1991), ale równocześnie wskazujący na zależność od stopnia więzi emo-
cjonalnej łączącej rodziców i dzieci. 

Pytanie o cel wychowania jest zawsze pytaniem o najważniejsze wartości. Wy-
daje się, że życzliwość obrana jako ów cel staje się profi laktyką w stosunku do za-
chowań, w których dominuje przemoc i agresja. Aby powstrzymać agresję, któ-
rej obecnie jest coraz więcej, szczególnie w mediach, potrzebne jest wychowanie 
kształtujące postawę życzliwości. Realizacja tego celu jest zadaniem długofalo-
wym, a rozpoczyna się niewątpliwie w rodzinie pochodzenia. Wychowanie w ro-
dzinie polega przede wszystkim na doświadczaniu wartości w bezpośrednim kon-
takcie z rodzicami i modelowaniu zachowań. Jak pokazały prezentowane badania 
własne, szczególnego znaczenia nabierają w tym procesie obecność i wartości mo-
ralne preferowane przez ojca. Należy więc akcentować rolę, znaczenie i odpowie-
dzialność ojca, nie tylko matki – jak to się często dzieje – w wychowaniu dziecka. 
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