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Problem badawczy:  jaki jest związek pomiędzy spostrzeganymi stylami 

wychowania a dystrybucją zasobów u młodzieży? 

Hipotezy badawcze: 

1. Spostrzegany poziom zasobów osobistych jest wyższy u nastolatków

wychowywanych przez rodziców stosujących styl demokratyczny i liberalny

kochający niż u tych, u których opiekunowie przejawiają styl autokratyczny lub

liberalny niekochający.

2. Adolescenci spostrzegający oddziaływania rodziców jako demokratyczne

i liberalne kochające mają wyższy postrzegany poziom zasobów stanu niż

młodzież, której rodzice przejawiają styl autokratyczny lub liberalny

niekochający.

3. Style demokratyczny i liberalny kochający wychowania stosowane przez

matki związane są ze spostrzeganym zyskiem w zasobach stanu i zasobach

osobistych u adolescentów.

4. Preferencja demokratycznego oraz liberalnego kochającego stylu wychowania

przez ojców jest związana z odczuwaniem przez młodzież zysków w zasobach

stanu i zasobach osobistych.

5. Preferencja stylu autokratycznego i liberalnego niekochającego stosowanego

przez matki wiąże się ze spostrzeganą stratą zasobów osobistych i zasobów

stanu u nastolatków.

6. Spostrzeganie stylu wychowania ojca jako autokratycznego oraz liberalnego

niekochającego wiąże się istotnie z odczuwaniem przez młodzież strat

w zasobach osobistych i zasobach stanu.

Metody:

1.Metryczka

2. Analiza Stylu Wychowania w Rodzinie – Rodzina Pochodzenia, Marii Ryś

3. Kwestionariusz Zasobów Wzmacniających Karierę Zawodową Młodzieży 

Szkolnej  Iwony Niewiadomskiej 

Wyniki:

Hipoteza 1.

Wykres 1. Różnice w poziomie zasobów osobistych w dwóch grupach nastolatków

Adolescenci spostrzegający opiekunów jako demokratycznych i liberalnych 

kochających rzadziej świadomie manipulują innymi, a w sytuacji trudnej częściej 

poszukują możliwych rozwiązań problemu niż Ci, którzy oceniają rodziców 

jako autokratycznych i liberalnych niekochających.

Hipoteza 2. 

Wykres 2. Różnice w poziomie zasobów stanu w dwóch grupach nastolatków

Młodzież spostrzegająca wychowanie rodziców jako demokratyczne i liberalne 

kochające posiada większe zdolności nawiązywania głębokich relacji 

międzyludzkich niż adolescenci, którzy oceniają preferencje wychowawcze 

rodziców jako autokratyczne i liberalne niekochające.

Hipoteza 3.

Schemat 1. Korelacje pomiędzy stylami demokratycznym i liberalnym kochającym występującymi 

u matek a zyskiem zasobów osobistych u młodzieży

Schemat 2. Związki zachodzące pomiędzy stylami demokratycznym i liberalnym kochającym 

preferowanymi przez matki a zyskiem zasobów stanu u nastolatków

Adolescenci, którzy odczuwają zachowania matek jako demokratyczne i liberalne 

kochające wiedzą, że ich przyszłe sukcesy zależą od nich oraz wiedzą, że mogą liczyć na 

wsparcie najbliższych.

Hipoteza 4.

Schemat 3. Korelacje pomiędzy stylami demokratycznym i liberalnym kochającym występującymi 

u ojców a zyskiem zasobów osobistych u adolescentów

Schemat 4. Związki zachodzące pomiędzy stylami demokratycznym i liberalnym kochającym 

preferowanymi przez matki a zyskiem zasobów stanu u nastolatków

Młodzież oceniająca zachowania ojców jako demokratyczne i liberalne kochające 

cechuje się poczuciem dumy z siebie oraz bliskością z członkami rodziny. 

Hipoteza 5.

Schemat 5. Korelacje pomiędzy stylami autokratycznym i liberalnym niekochającym wychowania 

stosowanymi przez matki a stratą zasobów osobistych u młodzieży

Schemat 6.  Związki zachodzące między stylami autokratycznym i liberalnym niekochającym 

wychowania preferowanymi przez matki a stratą zasobów stanu u adolescentów

Adolescenci oceniający matki jako stosujące autokratyczny oraz liberalny niekochający 

styl wychowania dostrzegają niezdolność realizacji istotnych celów oraz mają 

przekonanie, że są bezwartościowi dla innych.

Hipoteza 6.

Schemat 7.  Korelacje pomiędzy stylami autokratycznym i liberalnym niekochającym  wychowania 

preferowanymi przez ojców a stratą zasobów osobistych u adolescentów

Schemat 8.   Związki zachodzące pomiędzy stylami autokratycznym i liberalnym niekochającym 

wychowania  stosowanymi przez ojców a stratą zasobów stanu u adolescentów

Nastolatkowie oceniający wychowanie ojców jako autokratyczne i liberalne niekochające 

mają trudność w odnalezieniu celu własnego życia oraz brakuje im bliskości.

Konkluzje:

 Doświadczany przez nastolatków poziom zasobów osobistych oraz zasobów stanu

różni się w zależności od spostrzeganych stylów wychowania preferowanych przez

rodziców.

 Młodzież odczuwa zysk zasobów osobistych oraz zasobów stanu, gdy spostrzegają

wychowanie rodziców jako demokratyczne i liberalne kochające.

 Gdy adolescenci odczuwają preferowany przez rodziców styl wychowania jako

autokratyczny lub liberalny niekochający doświadczają stratę zasobów osobistych

oraz zasobów stanu.
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