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wadzi szkolenie nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

W części teoretycznej zastanie omó-
wione pojecie wiedzy pedagogicznej 
rodziców. Następnie w części metodolo-
gicznej badań ukazane zostaną hipotezy 
badawcze, metody i grupa badawcza. W 
części końcowej omówiona będzie wie-
dza pedagogiczna rodziców dotycząca 
znajomości potrzeb dziecka, celów i za-
sad wychowawczych, pożądanych cech 
rodzica- wychowawcy, a także znajomość 
trudności i zagrożeń wychowawczych 
oraz wyprowadzone zostaną wnioski pe-
dagogiczne z przeprowadzonych badań.

TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ
Wiedza pedagogiczna rodziców jest 

jednym z elementów kultury pedagogicz-
nej. Jest ważna, zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, gdy obserwuje się wiele niepoko-
jących zjawisk dotykających współczesną 
rodzinę: kryzys wychowania w rodzinie, 

spadek autorytetu rodzicielskiego, prze-
moc, brak opieki i zainteresowania spra-
wami dziecka. Współczesne przemiany 
zachodzące w naszym kraju: bezrobocie, 
przepracowanie rodziców, wzrost liczby 
rodzin rozbitych i z czasowa nieobecność 
ojca lub matki mają wpływ na pedagogię 
młodzieży. Zagrożenia ze strony niekon-
trolowanych grup rówieśniczych, sekt i 
narkomanii wciąż się poszerzają.

Dlatego też niezbędna wydaje się spe-
cjalna praca jako „pedagogizacja rodzi-
ców”. Jej zadaniem jest spowodowanie, 
aby rodzice kierowali się w wychowaniu 
przede wszystkim wiedzą i umiejętno-
ściami pedagogicznymi, a nie intuicją 
i tradycją wyniesioną z własnego dzie-
ciństwa. Powinni oni znać potrzeby 
dziecka, stawiać jasne cele, umiejętnie 
stosować zasady wychowawcze, znać 
trudności i zagrożenia wychowawcze, 

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących poziomu wiedzy pedagogicznej współ-
czesnych rodziców. Przez wiedzę rozumie się: „ogół twierdzeń o zjawiskach i faktach oraz 
powiązaniach miedzy nimi, czyli zbiór teorii lub poglądów naukowych o świecie”.1
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odznaczać się pożądanymi cechami ro-
dzica – wychowawcy, a nade wszyst-
ko winni utrzymywać stały kontakt z 
dzieckiem, życzliwie interesować się 
jego sprawami i w prawidłowy sposób 
okazywać mu swoje uczucia.

Tę potrzebę akcentują przeprowadzone 
badania nad wiedzą pedagogiczną rodzi-
ców, które adresowane są do nauczycieli, 
wychowawców, opiekunów i rodziców, a 
więc nie tylko do tych, którzy będą zajmo-
wać się pedagogizacją rodziców, lecz wy-
chowaniem dzieci zwłaszcza rodzinach.

„Kultura pedagogiczna rodziców jest 
to szczególna zdolność do reagowania 
w sytuacjach wychowawczych zgodna 
z potrzebami dziecka a określona przez 
wiedzę, system wartości, norm i sposo-
bów zachowania się jednostki, jej świa-
domości celów wychowawczych i umie-
jętne działanie wychowawcze”.2

W tak sformowanej definicji i biorąc 
pod uwagę wymagania obecnych cza-
sów można wyodrębnić następujące ele-
menty kultury pedagogicznej:
1. Świadomość wychowawcza rodziców;
2. Określona wiedza (element poznawczy 

w kulturze pedagogicznej):
 a) znajomość potrzeb dziecka;
 b) znajomość celów i zasad wychowania;
 c) znajomość cech jakimi winien od-

znaczać się wychowawca;
 d) znajomość trudności i zagrożeń wy-

chowawczych.
3. Umiejętność nawiązania stosunku wy-

chowawczego (element emocjonalny 
w kulturze pedagogicznej rodziców);

 a) stosunek uczuciowy rodziców do 
dziecka;

 b) stosunek wychowawczy (pedago-
giczny);

 c) atmosfera wychowawcza;
4. Znajomość i umiejętność stosowania 

metod i środków wychowawczych 
(element behawioralny w kulturze pe-
dagogicznej);

 a) umiejętność stosowania metod
 b) umiejętność stosowania nagród i kar;
 c) umiejętność organizowania warun-

ków wychowawczych w rodzinie; 
 d) stosunek rodziców do nauki szkol-

nej i dalszego kształcenia;
 e) uznanie potrzeby doskonalenia wie-

dzy i umiejętności pedagogicznych.
Wiedza pedagogiczna rodziców jest po-

znawczym (intelektualnym) elementem 
kultury pedagogicznej, ważnym, a wręcz 
najistotniejszym działaniem. Można posia-
dać dużą wiedzę o wychowaniu, a mimo 
to zachowywać się w sposób dokuczliwy, 
oschły, lekceważący, obojętny albo wręcz 
wrogi. Zatem, aby wiedza była przydatna 
rodzice muszą być obecni w życiu dziecka, 
szczerze interesować się jego sprawami, 
akceptować go, chętnie z nim przebywać, 
rozmawiać, współdziałać i okazywać zado-
wolenie z kontaktów z nim. Dopiero wów-
czas wiedza może zachowaniom rodziców 
nadać odpowiedni kształt.

„Wiedza pedagogiczna rodziców – to 
ogół twierdzeń o zjawiskach, faktach oraz 
powiązaniach miedzy nimi, czyli zbiór teo-
rii lub poglądów naukowych o świecie”.3

„Wychowanie jest sztuką, odnosi się 
bowiem do człowieka, który jest istotą 
złożoną i niepowtarzalną. Jest działalno-
ścią celową i jako takie musi być oparte 
o pewien zasób wiedzy dotyczącej dziec-
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ka, rodziców i wychowania. Na kanwie 
tej wiedzy budują się dopiero umiejęt-
ności wychowawcze. Dopiero połączenie 
wiedzy teoretycznej o wychowaniu z 
wiedzą empiryczną zdobytą na podsta-
wie własnych obserwacji nad dzieckiem 
daje wiedze konkretną.”4

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
Celem przeprowadzonych badań była 

próba odpowiedzi na pytanie: jaki jest ak-
tualny poziom kultury pedagogicznej ro-
dziców i jakie uwarunkowania wpływają 
pozytywnie, a jakie utrudniają kształto-
wanie się jej pożądanego poziomu?

1. Należałoby zapytać, czy rodzice z wyż-
szym i średnim poziomem wykształcenia, 
z rodzin inteligenckich i pracowników 
umysłowych, zamieszkujący środowiska 
miejskie w stosunku do rodziców z podsta-
wowym i zawodowym wykształceniem, z 
rodzin robotniczych i rolniczych, zamiesz-
kujących środowiska wiejskie cechują się 
wyższym poziomem wiedzy pedagogicz-
nej dotyczącej: znajomości potrzeb dziec-
ka, celów i zasad wychowawczych?

W tym celu zostały sformułowane na-
stępujące hipotezy badawcze:

H 1: Na obecny poziom kultury peda-
gogicznej rodziców wpływają uwarun-
kowania wewnątrzrodzinne: struktura 
rodziny, pełność rodziny, pleć, wiek ro-
dziców, wykształcenie, praca zawodowa 
matek, liczba członków rodziny.

H 2: Na obecny poziom kultury peda-
gogicznej rodziców wpływają uwarun-
kowania zewnątrzrodzinne: typ spo-
łeczno- zawodowy rodziny, środowisko 
zamieszkania.

Badania zostały przeprowadzone w 
różnych środowiskach: miasto woje-
wódzkie, miasto powiatowe, miasto 

peryferyjne, duża wieś- gmina, wieś 
podmiejska, wieś peryferyjna. W do-
borze tych środowisk kierowano się 
położeniem geograficznym (siec komu-
nikacyjna, strukturę administracyjno- 
gospodarczą, charakterem rejonu pod 
względem uprzemysłowienia, dostępem 
do placówek oświatowo- wychowaw-
czych i kulturalnych.

Do badań posłużyły dwa narzędzia ba-
dawcze: kwestionariusz do badania kul-
tury pedagogicznej i składniki charakte-
rystyki środowiska lokalnego. Obliczeń 
dokonano w Ośrodku Obliczeniowym 
KUL z pakietu statystycznego SPSS.

WYNIKI BADAŃ
Cel pracy, jakim była weryfikacja za-

mieszczonych we wstępie hipotez oraz 
zebrany w toku własnych badań mate-
riał empiryczny, jako statystyczne opra-
cowanie i interpretacja wyników wy-
znaczaj zakres wniosków końcowych:

I. Na obecny poziom kultury pedago-
gicznej wpływają uwarunkowania we-
wnątrzrodzinne, takie jak: pełność ro-
dziny (p≤0,000); płeć(p≤0,000), poziom 
wykształcenia(p≤0,000), praca zawodo-
wa matek (p≤0,000).

II. Na poziom kultury pedagogicznej 
wpływają uwarunkowania wewnątrzro-
dzinne takie jak: typ społeczno- zawodo-
wy rodziny (p≤0,000, miejsce zamieszka-
nia (p≤0,000).

Wiedza pedagogiczna stanowi po-
znawczy (intelektualny) element kultury 
pedagogicznej, ale nie jedyny i nie naj-
ważniejszy. Obok wiedzy teoretycznej 
dotyczącej: znajomości potrzeb dziec-
ka, celów i zasad wychowawczych, po-
żądanych cech rodzica- wychowawcy, 
znajomości trudności i zagrożeń wycho-
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wawczych, równie ważna jest wiedza 
empiryczna, przyswojona na podstawie 
własnych obserwacji nad dzieckiem. Do-
piero wówczas wiedza nadaje odpowied-
ni kształt zachowaniom rodziców. Aby 
więc była ona przydatna rodzice muszą 
być obecni w życiu dziecka, utrzymywać 
z nim stały kontakt, życzliwie zainte-
resować się jego sprawami, wspólnie 
spędzać czas, rozmawiać, współdziałać, 
okazywać radość i zadowolenie z jego 
istnienia.

Aby określić poziom wiedzy pedagogicz-
nej współczesnych rodziców, postawiono 
następujące pytania respondentom: 1) Pro-
szę wymienić najważniejsze potrzeby dziec-
ka?; 2) Jakie są Pan(i)a cele wychowawcze?; 
3) Jakie według Pan(i)a powinien mieć cechy 
rodzic- wychowawca?; 4) Proszę wybrać zda-
niem Pan(i)a dzisiejsze zagrożenia, z który-
mi spotykają się nasze dzieci i młodzież?

Jak już wcześniej podkreślono sama 
wiedza teoretyczna jest niewystarczają-
ca, aby była przydatna ważne jest życz-
liwe zainteresowanie sprawami dziecka, 
dlatego też zadano rodzicom poniższe 

pytania: 5) Jak często Pan(i) rozmawia z 
dzieckiem na temat jego problemów i kło-
potów?; 6) Komu dziecko zwierza się chęt-
niej ze swych zmartwień?

Wzięłam pod uwagę takie zmienne 
niezależne jak: poziom wykształcenia 
(p≤0,000), typ społeczno-zawodowy ro-
dziny (p≤0,000), płeć (p≤0,000) i inne 
miejsce zamieszkania (p≤0,000).

1. Poziom wykształcenia badanych rodzi-
ców wpływa w istotny sposób na wiedzę 
pedagogiczną. Rodzice z wyższym i śred-
nim wykształceniem uzyskują wyższy po-
ziom wiedzy dotyczącej znajomości potrzeb 
dziecka, celów i zasad wychowawczych, 
pożądanych cech rodzica-wychowawcy 
i znajomości trudności i zagrożeń wycho-
wawczych w stosunku do rodziców z wy-
kształceniem podstawowym i zawodowym.

Jak wiemy nieznajomość potrzeb 
dziecka może prowadzić do poważnych 
zaburzeń w zachowaniu dziecka. Badani 
rodzice za najważniejszą potrzebę dziec-
ka uznało: miłość – 88,3% badanych, 
potrzebę bezpieczeństwa – 69,4% rodzi-
ców, potrzebę rozmowy – 65,8% respon-

Tabela nr 1. Znajomość potrzeb dziecka a poziom wykształcenia rodziców.

Poziom wy-
kszta-łcenia

Proszę wymienić najważniejsze potrzeby dziecka

Potrzeba 
miłości

Potrzeba 
akceptacji

Potrzeba 
bezpiecze-

ństwa

Potrzeba 
życzliwego 
zaintereso-

wania

Potrzeba 
aktywności

Potrzeba 
rozmowy

Ogółem w 
liczb.

Wyższe 97,8 91,1 94,1 92,6 87,4 91,1 135

Wyższe 
urzędnicze 

100 72,7 100 45,5 54,5 54,5 11

Policealne 94,9 62,2 84,6 79,5  65,4 82,1 78

Średnie tech-
niczne 

90,5 47,6 69 64,3 50 61,9 42

Średnie 93,4 39,5 68,4 61,8 36,8 61,8 76

Zawodowe 80,5 21,4 44,7 45,3 18,9 46,5 159

Podstawowe 53,3 6,7 40 33,3 13,3 33,3 30

Ogółem
(liczba osób)

88,3
(470)

50,9
(271)

69,4
(369)

65,4
(348)

48,5
(258)

65,8
(350)

531

P.u. .000 .000 .000 .000 .000 .000
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dentów, życzliwego zainteresowania 
– 65,4%, akceptacji – 50,9%, aktywno-
ści – 48,5%. Z badań wynika, że rodzi-
ce pominęli najbardziej elementarne 
potrzeby, takie jak: potrzeba rozmowy, 
życzliwego zainteresowania, akceptacji i 
aktywności. Istotnym czynnikiem wpły-
wającym na znajomość potrzeb dziecka 
jest poziom wykształcenia badanych ro-
dziców. Zależność ta jest istotna na po-
ziomie p<0,000. Im wyższy poziom wie-
dzy wykształcenia, tym wyższy poziom 
wiedzy na temat potrzeb dziecka. Ro-
dzice z wyższy wykształceniem w 90% 
wykazują się znajomością potrzeb, im 
niższy poziom wykształcenia, wiedza ta 
jest coraz mniejsza, tylko 53% badanych 
legitymujących się wykształceniem pod-
stawowym wskazuje na potrzebę miło-
ści, 40%, – na potrzebę bezpieczeństwa, 
13,3% – na potrzebę rozmowy, 6,7% – 
akceptację.

Z powyższych danych wynika, że pe-
dagogizacją rodziców można byłoby 

objąć przede wszystkim rodziców z wy-
kształceniem podstawowym, zawodo-
wym i średnim, zwłaszcza w środowi-
skach wiejskich. Podczas pogadanek w 
szkole nauczyciele mogliby częściej roz-
mawiać z rodzicami na temat zaspokoje-
nia potrzeb dziecka (zwłaszcza o potrze-
bie rozmowy, akceptacji, aktywności).5

Jak wynika z tabeli nr 2 istotnym 
czynnikiem wpływającym na poziom 
świadomości dzisiejszych zagrożeń 
dzieci i młodzieży jest poziom wykształ-
cenia badanych rodziców. Zależność 
ta jest istotna na poziomie p≤0,000. 
Rodzice legitymujący się wyższym wy-
kształceniem, wykazują wyższy poziom 
świadomości zagrożeń, takich jak: brak 
opieki i zainteresowania, narkomania, 
sekty, niekontrolowane grupy rówie-
śnicze, alkoholizm, brak autorytetów w 
stosunku do rodziców z wykształceniem 
średnim, podstawowym i zawodowym. 
Podobnie też na poziom świadomości ro-
dziców wpływa ich wykształcenie i za-

Tabela nr 2. Świadomość dzisiejszych zagrożeń dzieci i młodzieży a poziom wykształcenia rodziców.

Poziom wy-
kszta-łcenia

Dzisiejsze zagrożenia z którymi spotykają się dzieci i młodzież 
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Wyższe 89,7 65,8 63 67,8 79,5 80,1 71,2 64,4 59,6 69,2 67,1 146

Średnie 50 62,8 24,5 21,9 45,9 43,4 35,7 26 20,9 31,6 53,1 196

Zawodowe, 
podstawowe 18,5 67,7 6,9 2,1 25,9 21,7 26,5 5,3 2,6 14,3 46 189

Ogółem w 
liczbach

49,7
264

65,3
347

28,8
153

27,5
146

48
255

45,8
243

42,6
226

29,2
155

25
133

35,8
190

54,4
289

531

P.u. .000 - .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001
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wód. Badani legitymujący się wyższym 
wykształceniem i wykonujący zawód: 
nauczyciel, wychowawca, statystyk, le-
karz, farmaceuta, zamieszkujący środo-
wiska miejskie, posiadają w większym 
stopniu w porównaniu z rodzicami wy-
konującymi zawody: rzemieślnik, robot-
nik, rolnik, bezrobotny.

Podczas zajęć z pedagogizacji można 
byłoby poruszyć tematykę narkomanii, 
niekontrolowanych grup rówieśniczych, 
sekt ich objawów i skutków. Ponadto 
wskazanym jest prowadzenie zajęć w 
szkołach, na zebraniach rodzicielskich, 
wywiadówkach, aby objąć szerszą grupę 
rodziców z małych miejscowości, legity-
mujących się podstawowym i zawodo-
wym wykształceniem.

Nie wystarczy posiadać odpowiednią 
wiedzę dotyczącą narkomanii czy przy-
należności do sekty, ale posiadać umie-
jętności rozpoznawania. W celu wyko-
rzystania wiedzy należy znać podmiot, 
okazać mu zainteresowanie, pozyskać 
jego zaufanie i przyjaźń. Stąd też duże 
znaczenie ma rozmowa pomiędzy rodzi-
cami a dziećmi. 6

2. Typ społeczno – zawodowy rodzi-
ny jest istotnym czynnikiem wpływają-
cym na wiedzę pedagogiczna rodziców. 
Na ten typ rodziny składają się m.in.: 
poziom wykształcenia i zawód wykony-
wany i miejsce zamieszkania rodziców.

Rodziny inteligenckie i umysłowe wy-
kazują się wyższym poziomem wiedzy, 
dotyczącej znajomości potrzeb dziecka, ce-
lów i zasad wychowawczych, znajomości 
współczesnych zagrożeń i trudności wy-
chowawczych.

Cele wychowawcze stawiane przez 
rodziców wpływają na poziom wy-
kształcenia i wybór zawodu. Rodziny 
inteligenckie stawiają sobie za główny 
cel wychowawczy: wychować dziecko 
na człowieka dobrego (92,5%), zdolnego 
do życia w społeczeństwie i w rodzinie 
(87,9), aby dawało sobie radę w życiu 
(80,4%), dobrego obywatela (75,7%). Na-
tomiast rodziny bezrobotnych cenią takie 
cele jak: aby dawało sobie radę w życiu 
(79,2%), aby było szczęśliwe – 66,2%, nie 
doceniają wychowania patriotycznego – 
zapewne wynika to z rozczarowania sy-
tuacją gospodarczą i na rynku pracy. 

Tabela nr 3. Znajomość celów wychowawczych a typ społeczno- zawodowy rodziny.

Typ społ.-zaw. 
rodziny

Wychować 
na człowie-
ka dobrego

Zdolnego 
do życia w 
społ. rodzi-

nie

Aby było 
szczęśliwe

Aby dawało 
sobie radę 

w życiu

Dobrego 
obywatela

Nie wiem
Ogółem w 

liczbach

Inteligencja 92,5 87,9 87,9 80,4 75,7 3,7 107

Pracownicy 
umysłowi

77,1 68,8 77,1 81,3 56,3 2,1 48

Rzemieślnik 73,1 45,2 65,4 65,4 38,5 - 26

Robotnik 53,2 54,4 66,1 73,7 33,3 - 171

Rolnik 55,1 44,9 47,8 71 34,8 - 69

Bezrobotny 46,8 36,4 66,2 79,2 18,2 - 77

Ogółem w 
liczbach

64,3
(320)

58,4
(291)

69,3
(345)

75,9
(378)

42,8
(213)

1
(5)

498

p.u. .000 .000 .000 - .000 .002 -
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Rodziny inteligencji i pracowników 
umysłowych wykazują się najwyższym 
poziomem znajomości celów wycho-
wawczych. W porównaniu z rodzinami 
rzemieślników, robotników, rolników 
i bezrobotnych. Zależność ta jest istot-
na na poziomie p < 0,000. Ponadto na 
wyznaczony cel wychowawczy wpływa 
również poziom wykształcenia bada-
nych rodziców, zależność ta jest istotna 
na poziomie p < 0,000. Rodzice o wyż-
szym poziomie wykształcenia stawiają 
sobie za cel wychować dziecko na czło-
wieka dobrego, zdolnego do życia w ro-
dzinie.

Na zebraniach rodzicielskich należy po-
ruszyć tematykę dotyczącą celów wycho-
wawczych. W szkołach podstawowych i 
średnich na lekcjach j. polskiego, historii 
i godzin wychowawczych można było-
by przybliżyć wartości ogólnospołeczne, 
ogólnonarodowe i uczyć szacunku oraz 
miłości do ojczyzny.7

3. Ponadto płeć badanych stanowi istot-
ny czynnik wpływający na pozom wie-
dzy pedagogicznej rodziców, w zakresie 
potrzeb dziecka dziecka, celów i zasad 
wychowawczych. Badane matki cechu-
je w stosunku do ojców wyższy poziom 

wiedzy pedagogicznej. Kobiety znacznie 
łatwiej czują sytuację dziecka, są uczucio-
we, podczas gdy mężczyzn cechuje suro-
wość, oschłość, konsekwencja, szczegól-
nie w sytuacjach trudnych.

Tabela nr 4 przedstawia, jakie najczę-
ściej badani rodzice stosują zasady wy-
chowawcze: przede wszystkim – miłość 
– 59,6%, towarzyszenie dziecku (obec-
ność) – 34,4%, dostrzeganie indywidu-
alnych cech – 33,8%, własny przykład 
25%, wzajemne zrozumienie – 23,3%, 
konsekwencje w realizowaniu wyma-
gań – 22,6%, nie zna zasad tylko – 4,3% 
badanych. Respondenci wykazują się 
znikomą wiedzą na temat stosowania 
zasad wychowawczych, dotyczących: 
wpływu indywidualnych cech, dobrego 
przykładu. Wychowanie to oddziaływa-
nie bezpośrednie na dziecko poprzez od-
powiednie postawy społeczne, moralne 
i kulturalne. Obecność to nie tylko pro-
blem bycia fizycznego w domu, ale bycie 
do dyspozycji w każdej sytuacji, nawet 
gdy się jest bardzo zajętym, to ciągła 
asystencja, dawanie przykładu i życzliwe 
zainteresowanie sprawami dziecka. 

Płeć jest istotnym czynnikiem wa-
runkującym wybór zasad: matki mają 

Tabela nr 4. stosowane zasady wychowawcze a płeć.

Płeć 

Jakie stosuje Pan(i) zasady aby osiągnąć cel wychowawczy?

Własny 
przykład

Konse-
kwentny 
w reali-
zowaniu 
wymagań

Towarzy-
szenie 

dziecku, 
obecność 

Miłość 

Wzajemne 
zrozumie-

nie 

Dostrzega-
nie indywi-
dua-lnych 

cech

Nie wiem 
Ogółem w 

liczbach

Ojcowie 60,5 49,7 8,8 16,3 13,6 17 6,8 147

Matki 11,4 12,2 44,2 76,1 27 40,3 3,4 385

Ogółem w 
liczbach

25
(133)

22,6
(6)

34,4
(183)

59,6
(317)

23,3
(124)

33,8
(180)

4,3
(23)

532

P.u. 0.000 0.000 0.003 0.000 0,001 0.000
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większy poziom wiedzy, w życiu kierują 
się takimi walorami: miłość, obecność. 
Ojców zaś cechuje własny przykład – 
60,5% oraz konsekwencja w realizowa-
niu wymagań 49,7%. Powyższe dane 
potwierdzają założenia, że mężczyźni 
będąc bardziej surowi i wymagający sto-
sują inne zasady aniżeli matki. Ojciec ja-
ko wykonawca sprawiedliwości określa 
prawa, obowiązki i dyscyplinę, strzeże 
moralności, daje przykład. 

Rodzice legitymujący się wyższym po-
ziomem wykształcenia częściej stosują 
takie zasady jak: miłość, obecność, do-
strzeganie indywidualnych cech. Zależ-
ność ta jest istotna na poziomie p ≤ 0,000. 
Na stosowane zasady nie wpływa miej-
sce zamieszkania badanych rodziców. 

W świetle powyższych danych można 
byłoby podjąć tematykę znajomości ce-
lów i zasad wychowawczych8.

Istotnym czynnikiem wpływającym na 
wskazywane cechy rodzica – wychowaw-
cy jest płeć. Zależność ta jest istotna na po-
ziomie p≤0,000. Matki uważają, że rodzice 
powinni przede wszystkim kochać dziecko, 
być otwartym na potrzeby dziecka i wyro-
zumiałym, zaś ojcowie, że rodzic winien 
być odpowiedzialny, cierpliwy, wymaga-
jący i konsekwentny. Badania potwierdzi-
ły, że kobiety będące bardziej uczuciowe, 
zwracają większą uwagę na wychowanie-
,aniżeli ojcowie, którzy wykazują się opa-
nowaniem i konsekwencją. Matki otaczają 
dziecko miłością, wyrozumiałością, starają 
się wczuć w potrzeby dziecka. Należy po-
wiedzieć, że miłość macierzyńska i ojcow-
ska wzajemnie się uzupełniają. Godnym 
więc podjęcia problemów w pedagogizacji 
rodziców jest miłość wychowawcza. 9

W celu określenia poziomu wiedzy pe-
dagogicznej,  pod uwagę wzięto stopień 
zainteresowania się sprawami dziecka. 
Na pytanie: jak często rozmawia pan(i) 
z dzieckiem o problemach, uzyskano 
następujące odpowiedzi: 68,8% matek 
rozmawia – codziennie, 21,6% – kilka 
razy dziennie, 7,5% – raz w tygodniu, 
1,3% – w ogóle nie rozmawia. Nato-
miast ojcowie znacznie mniej interesu-
ją się problemami, tylko 52,4% – rozma-
wia codziennie, 31,3% raz w tygodniu, 
9,5% – w ogóle nie rozmawia, tylko 
6,1% – kilka razy dziennie, 0,7% – raz 
w miesiącu. W kontekście powyższych 
danych, należy stwierdzić, że ojcowie 
wyrażają większą oschłość wobec dzie-
ci od matek.10

4. Kolejnym elementem wpływającym 
na wiedzę pedagogiczną rodziców jest 
ich miejsce zamieszkania. Rodzice ze 
środowisk miejskich osiągają wyższy 
poziom wiedzy dotyczącej znajomości 
potrzeb, trudności i zagrożeń wycho-
wawczych w stosunku do rodziców ze 
środowisk wiejskich.

Na pytanie: komu dziecko zwierza się 
chętniej ze swych zmartwień badani ro-
dzice z dużych aglomeracji twierdzą, że 
przede wszystkim matce – 71,8%, ojcu – 
31,1%, babci – 26,9%, kolegom – 20,7%, 
0,5% nikomu, rodzeństwu – 10%. Z po-
wyższych danych wynika, że badani ro-
dzice zarówno miejscy jak i wiejscy sądzą, 
iż dziecko najchętniej zwierza się matce. 
W niektórych środowiskach np.: we wsi 
peryferyjnej badani uważają, że dzieci 
znaczniej częściej zwierzają się kolegom 
aniżeli ojcu. Na zajęciach z pedagogizacji 
rodziców należy podjąć tematykę zwią-
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zaną z różnicą płci, która ma wpływ na 
miłość macierzyńską i ojcowską. Matka 
jest osobą, która jednoczy rodzinę a zara-
zem ułatwia ojcu nawiązanie kontaktu z 
dzieckiem, pomaga nawiązać bliższy kon-
takt emocjonalny.11

ZAKOŃCZENIE
Z przeprowadzonych badań wynika, 

że wiedza rodziców  w kwestiach po-
wyższych jest stosunkowo niska. Wielu z 
nich nie docenia takich potrzeb jak: bez-
pieczeństwo, dialog, troska, akceptacja. 
Ponadto znajomość celów wychowaw-
czych jest zbyt niska, a respondenci nie 
doceniają we właściwy sposób takich ce-
lów jak: wychować na człowieka dobre-
go, zdolnego do życia w społeczeństwie i 
w rodzinie, a w szczególności wychować 
dziecko na dobrego obywatela. Badani 
nie znają w pełni zasad wychowawczych 
takich jak: obecność, dostrzeganie indy-
widualnych cech, właściwy przykład, 
wzajemne zrozumienie i konsekwencje 
w realizowaniu wymagań. Brak wiedzy 
wykazują również odnośnie zagrożeń z 
którymi spotykają się dzieci i młodzież. 

Lekceważą takie zagrożenia jak: sekty, 
narkomania, alkoholizm, niekontrolowa-
ne grupy rówieśnicze, nikotynizm, brak 
autorytetów. 

Jak wiemy wiedza pełni istotną rolę w 
zapobieganiu trudnościom wychowaw-
czym, nie mniej jednak bardzo ważne 
jest pozyskanie zaufania i przyjaźni 
dziecka, dlatego też duże znaczenie ma 
rozmowa rodziców z dzieckiem na temat 
jego problemów. Badania wykazały, że 
blisko 80% rodziców rozmawia z dziec-
kiem bardzo często. Najczęściej matki, 
natomiast niepokojący jest brak zainte-
resowania ze strony ojców problemami 
dziecka. Większość rodziców uważa, że 
dziecko nie powinno samo rozwiązywać 
problemów. Wiedza dotycząca cech jaki-
mi winien odznaczać się wychowawca 
jest średnia. Ponad połowa wskazuje ta-
kie cechy jak: kochający sercem i rozum-
ny, odpowiedzialny, cierpliwy, otwarty 
na potrzeby dziecka. Nie docenia nato-
miast takich cech jak: tolerancyjny, wy-
rozumiały, wymagający i konsekwentny, 
zrównoważony (opanowanie w sytu-
acjach trudnych).

Tabela nr 5. Komu dziecko zwierza się chętniej ze swych zamówień a miejsce zamieszkania rodziców.

Miejsce zamiesz-
kania

Komu dziecko zwierza się chętniej ze swych zmartwień?

Mamie Ojcu 
Rodzeń-

stwu 
Kolegom Babci Nikomu 

 Ogółem w 
liczbach

Duże miasto 79,3 21,3 17,3 22,7 28,7 7,3 150

Średnie miasto 65,9 50 6,8 25 24,2 - 132

Małe miasto 83,3 51,7 8,3 13,3 28,3 3,3 60

Duża wieś 74,3 14,3 2,9 8,6 32,9 8,6 70

Wieś podmiejska 55 25 6,7 21,7 23,3  6,7 60

Wieś peryferyjna 68 18,3 11,7 26,7 23,3 5 60

Ogółem 
w liczbach

71,8
(382)

31
(165)

10
(53)

20,7
(110)

26,9
(143)

4,9
(26)

532
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Na poziom wiedzy wpływają takie 
uwarunkowania jak: płeć (p ≤ 0,000), 
matki wykazują się wyższym poziomem 
wiedzy, dodatnio wpływa wykonywa-
nie takich zawodów jak: pielęgniarka, 
urzędniczka, wychowawczyni, itp.; typ 
społeczno-zawodowy rodziny (p ≤ 0,000) 
– rodziny inteligencji i pracowników 
umysłowych uzyskują wyższy poziom; 
wykształcenie (p ≤ 0,000) rodzice legity-
mujący się wyższym i średnim wykształ-
ceniem charakteryzują się wyższą wie-
dzą, miejsce zamieszkania (p ≤ 0,000) 
badani zamieszkujący środowiska miej-
skie i podmiejskie posiadają wyższą wie-
dzę na temat wychowania dziecka.

Powyższe zjawiska prowadzą do nastę-
pujących wniosków: podejmując pedago-
gizację rodziców warto byłoby poruszyć 
takie tematy jak: 1) zaspokajanie potrzeb 
dziecka; 2) znajomość celów i zasad wy-
chowania; 3) znajomość zagrożeń takich 
jak: narkomania, sekty, niekontrolowane 
grupy rówieśnicze, alkoholizm.12

WNIOSKI PEDAGOGICZNE
 Pedagogizacją rodziców należałoby 

objąć szczególnie rodziców wiejskich, z 
wykształceniem podstawowym i zawo-
dowym, rodziny robotników, bezrobot-
nych i rodziny rzemieślnicze:
– poprzez szkołę podstawową, gimna-

zjum i średnią;
– poprzez kursy przedmałżeńskie, przy-

gotowujące kandydatów do małżeń-
stwa;

– poprzez lokalne biblioteki, kluby, środ-
ki masowego przekazu (udostępnienie 
publikacji, poradników);

– poprzez telewizję i radio.

ThE LEvEL Of PEDAGOGICAL 
KNOWLEDGE Of MODERN PARENTS

The level of pedagogical knowledge of 
today’s parents is relatively low. It mainly 
refers to the awareness of their children’s 
needs, goals, upbringing principles and 
also threats and hardships of the mod-
ern world. The respondents do not fully 
understand such children’s needs as the 
need of acceptance and dialog. Raising a 
child for a responsible citizen and a hu-
man is often not taken into account. More-
over, such principles as that of setting an 
example and the principle of presence are 
not fully realized by the parents. The level 
of knowledge about modern threats such 
as: drug taking, sects, uncontrolled peer 
groups is very low. That is why it educa-
tion for parents coming both from the ru-
ral and urban background by the means 
of schools, universities and the mass me-
dia (TV, radio, the press) is crucial.
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