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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD
RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 I SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 30  W ZABRZU.

Badaniem ankietowym objęto 58 rodziców uczniów Gimnazjum nr 24 im.
H. Jordana i Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu (w tym 11 Mężczyzn i 47
Kobiet)

Płeć Mężczyźni Kobiety Razem

Liczba
osób

15 47 62 osoby

 

Przeprowadzono  anonimową  ankietę  wśród  rodziców.  Kwestionariusz
ankiety  dotyczył  stosowanych  metod  wychowawczych  przez  rodziców  oraz
zawierał  pytania  dotyczące  środowiska  rodzinnego  i   kontaktów  rodzica
z dzieckiem oraz samych rodziców w wieku 25-50 lat.

Poniżej przedstawiam pytania zawarte w ankiecie. 

1. Jaka jest Pani(a) sytuacja rodzinna?

l.p. sytuacja rodzinna Liczba osób  %

1. mam męża/ żonę 48 77,42

2. jestem w związku partnerskim 7 11,29

3. samotnie wychowuję dziecko 7 11,29

Wyniki wskazują, iż 77,4 % rodziców żyje w stałym związku małżeńskim,
co ma pozytywny oddźwięk społeczny i dobrze wpływa na rozwój społeczno-
emocjonalny dzieci i młodzieży. 

2. Ile dzieci Pan/i posiada?

odpowiedzi liczba %

dwoje 38 61,3

     jedno 18 29,03

     troje 5 8,06

     czworo i więcej 1 1,61

               Z powyższej tabeli jednoznacznie wynika, iż 61,3% badanych rodziców
posiada dwoje dzieci.   

 



3.W jakim wieku są Pana/Pani dzieci?

odpowiedzi liczba

wiek szkoły podstawowej 7- 13 lat 60

wiek przedszkolny 3-6 lat 17

wiek gimnazjum 14-17 lat 10

           Badani rodzice posiadają dzieci w wieku szkolnym.
      

4.W jaki sposób najczęściej Pani/Pan spędza czas z dzieckiem?

odpowiedzi liczba %

Wspólne posiłki 46 74,19

Wspólna nauka/pomoc w lekcjach 42 67,74

Wspólne wyjazdy, wycieczki,, gry 40 64,51

Wspólne oglądanie TV 29 46,77

Wspólna praca 27 43,54

            Rodzice najchętniej spędzają czas ze swoimi pociechami poprzez  wspólne
posiłki, wspólną naukę i wspólne wyjazdy, wyjścia np. do kina, na basen itp. Tak
odpowiedziało ponad 70% badanych.

5. Ile czasu dziennie poświęca Pani dziecku/dzieciom?

odpowiedzi liczba %

2-3 godzin 9 14,52

3 godziny 8 12,9

2 godziny 5 8

6 godzin 5 8

Według możliwości 4 6,4

1 godzina 4 6,4



za mało 4 6,4

tylko weekendy 4 6,4

              Rodzice średnio w ciągu dnia poświęcają swojemu dziecku od 2-3 godzin.
Tak odpowiedziało 23 osoby, co stanowi 37% ankietowanych. 

6. Czy często dochodzi do konfliktów między Panią/ Panem, a dzieckiem? Jeśli
tak, o co najczęściej.

odpowiedzi liczba %

Nie 23 37,09

Tak, o obowiązki 13 20,96

Nie często 11 17,74

Tak, o naukę 9 14,51

Tak, jak słyszę słowo „zaraz” lub „za chwilę” 5 8,06

Tak, o komputer i TV 3 4,83

Tak, o brak posłuszeństwa, dyscypliny 3 4,83

          Odpowiedzi sugerują, iż najczęściej nie dochodzi do żadnych konfliktów, tak
też odpowiedziało 37,09% badanych respondentów. Przy czym, jeśli już dojdzie do
spięcia,  nieporozumienia,  sprzeczki  to  najczęściej  dotyczą  one  nauki,
nieposłuszeństwa  i  niewywiązywaniu  się  ze  swoich  obowiązków  przez  dzieci
i młodzież.  

7.W jaki sposób najczęściej Pan/i rozwiązuje swoje konflikty  z dzieckiem/ 
dziećmi?

odpowiedzi liczba %

Rozmowa 45 72,58

Brak odpowiedzi 10 16,12



Pozbawienie dziecka przyjemności 4 6,45

Kompromis 2 3,22

Wyciszenie 1 1,61

          Według  ankietowanych  najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania
konfliktów jest rozmowa.  Tak odpowiedziało 45 badanych, co stanowi 72,58%.
Zastanawiająca jest  odpowiedź druga, a właściwie „brak udzielenia odpowiedzi”
przez   16,12% badanych  (10  osób)  trudno  interpretować  czy  rodzice  nie  mają
sposobu rozwiązania konfliktu, czy też nie znają i nie wiedzą jaki zastosować. 

8.  Jakie  sposoby  karania  są  według  Pani/Pana  najbardziej  skuteczne?
Od najbardziej skutecznych do najmniej.

odpowiedzi liczba %

Odmawianie dziecku przyjemności np. Internet, TV, spotkania ze
znajomymi

39 62,9

Krzyki 5 8,06

Ignorowanie dziecka 4 6,45

Brak odpowiedzi 4 6,45

Brak kar 3 4,83

Kary cielesne 3 4,83

Najskuteczniejszą  karą  jest  odmawianie  dziecku  przyjemności  w  postaci
Internetu, komputera, TV, telefonu. Tak uważa 62,9% ankietowanych. Niepokojące
jest stosowanie kar cielesnych, a tym samym uważanie, iż są najbardziej skuteczne.

9. W jaki sposób najczęściej nagradza Pan/i swoje dziecko/dzieci?

odpowiedzi liczba %
Pochwały 26 41,93
Wspólne wyjazdy i wyjścia np. do kina, basen itp. 25 40,32
Upominki, prezenty, zakupy 20 32,25
Słodycze 11 17,74
Pieniądze 4 6,45
Wspólna zabawa 4 6,45



Rodzice najczęściej nagradzają swoje dzieci poprzez ustne pochwały oraz
wspólne  wyjścia  na  basen,  do  kina,  teatru,  koncert,  a  także  zakupy,
niespodzianki, prezenty. 

10.  Czy  Pan/i  sądzi,  że  wychowuje  swoje  dziecko  w  sposób  zbliżony  do  tego
w jaki wychowywali Panią/Pana rodzice. 

odpowiedzi liczba %

Tak 29 46,77
Nie 18 29,03
Nie zastanawiam się nad tym 10 16,13
Brak odpowiedzi 5 8,07

Rodzice wyraźnie wskazują, iż wychowują swoje dzieci w podobny sposób w
jaki sami byli wychowywani. Takiej odpowiedzi udzieliło 29 rodziców, co stanowi
46,77%. Aż 29,03% respondentów nie zgadza się ze sposobem wychowania w jaki
sami byli wychowywani. 

11. Czy zdarzyło się Pani/Panu kiedyś uderzyć swoje dziecko? 

odpowiedzi liczba %

Tak i bardzo tego żałuję 23 37,07
Nie, ale było bardzo blisko 18 29,03
Nie, staram się nigdy do tego nie dopuścić 12 19,35
Tak i to nie jeden raz 4 6,45

Rodzice  sami  przyznają  się  do  swojej  porażki,  iż  uderzyli  swoje  dzieci
i  bardzo  tego  żałują.  Czterem  osobom  zdarzyło  się  to  „nie  jeden  raz”.  Tak
odpowiedziało 27 osób  (43,52%). 

12. Czy uważa Pani/ Pan, że rodzice stosujący kary cielesne w łatwiejszy sposób
egzekwują od dzieci oczekiwane zachowanie?

 

odpowiedzi liczba %

Nie 43 69,35
Nie wiem 13 20,97



Tak 6 9,68

Rodzice  mimo,  że  stosują  kary  cielesne  nie  uważają,  że  są  one  skuteczną
metodą wychowawczą. Tak uważa blisko 70% ankietowanych.

13.  Czy  zdarza  się  Pani/Panu  podważać  autorytet  partnera/partnerki
w kwestiach wychowawczych? 

odpowiedzi liczba %

Sporadycznie 33 53,23
Nie, nigdy 18 29,03
Tak, często 6 9,68
Brak odpowiedzi 5 8,06

Do podważania autorytetu partnera w kwestiach wychowawczych przyznaje się
39 osób, co stanowi  62,91%. Partnerzy kwestionują metody wychowawcze partnerów
sporadycznie lub bardzo często.

14. Czy zdarza się Pani/Panu wykazywać niekonsekwencją wobec dziecka? 

odpowiedzi liczba %

Czasami 33 53,23
Tak 14 22,58
Nie 11 17,74
Brak odpowiedzi 4 6,45

Niekonsekwencja  rodziców  to  jeden  z  najpoważniejszych   błędów  w
wychowaniu. Aż 47 osób przyznaje się,  że często bądź czasami „odpuszczają”,  co
stanowi 75,01% ankietowanych.

15. Czy uważa Pan/Pani się za dobrego rodzica? 

 odpowiedzi liczba %

Tak 43 69,36
Brak odpowiedzi 7 11,28
Nie mam zdania 6 9,68
Nie 6 9,68



Trudne  pytanie,  a  właściwie  spowiedź  przed  samym  sobą.  Jakim  jestem
rodzicem? Blisko 70% rodziców uważa się za „dobrego rodzica”, a prawie 10% za
„złego”.

16.  Z jakich cech jest Pan/i zadowolony/a u siebie? 

odpowiedzi liczba %

umiejętność negocjacji 2 3,23
asertywność 4 6,46

Tylko sześcioro rodziców jest zadowolonych ze swoich cech jako rodzica, co
stanowi 9,68% ankietowanych. 

17. Jakie cechy u siebie chciałby/chciałaby Pan/i zmienić?

odpowiedzi liczba %

Impulsywność, nerwowość 6 9,68
Więcej cierpliwości 13 20,97
Surowość 1 1,61
Więcej konsekwencji 2 3,23
Więcej czasu dla dzieci 12 19,35
Być lepszym rodzicem 3 4,84

Aż  37  co  stanowi  59,68%  badanych  rodziców  chciałoby  zmienić  swoje
zachowanie,  a  tym  samym  cechy  jakie  posiadają  np.  impulsywność,  nerwowość,
niecierpliwość. 

18. Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze w wychowaniu dziecka?

odpowiedzi liczba %

Kształtowanie osobowości 52 83,88
Wszechstronny rozwój 35 56,45
Posłuszeństwo 15 24,19
Wykonywanie poleceń 7 11,29



Najważniejsze w wychowaniu dziecka jest kształtowanie osobowości dziecka
oraz  jego  wszechstronny  rozwój.  Tak  odpowiedziało  ponad  80%  ankietowanych
rodziców.

19. Który styl wychowania jest Pani/Pana zdaniem najbardziej efektywny?

odpowiedzi liczba %

Demokratyczny 55 88,72
Liberalny 4 6,46
Autorytarny 3 4,82

Najważniejszy w wychowaniu dziecka jest -zdaniem rodziców- demokratyczny
styl wychowania poprzez czynny udział dziecka w całokształcie życia rodzinnego, tak
odpowiedziało 88,72% badanych.

20.  Która  z  postaw  wychowawczych  jest  Pani/Pana  zdaniem  najważniejsza
w procesie wychowania?

odpowiedzi liczba %

Współdziałanie z dzieckiem 34 54,84
Dawanie dziecku rozumnej swobody 29 46,77
Akceptacja dziecka 15 24,19
Uznawanie praw dziecka 12 19,35
Brak odpowiedzi 2 6,45

W  procesie  wychowania  najważniejsze  jest  współdziałanie  dzieckiem,  tzn.
włączanie go w całokształt życia rodzinnego uwzględniając jego zdanie i pomysły.
Tak odpowiedziała ponad połowa ankietowanych.

21.  Kto  jest  Pani/Pana  zdaniem  w  największej  mierze  odpowiedzialny  za
kształtowanie osobowości dziecka?

odpowiedzi liczba %

Rodzice 61 98,38
Grupy rówieśnicze 19 30,65
Różnego rodzaju instytucje oświatowe 13 20,97
Inni członkowie rodziny 4 6,45



Rodzice odpowiadając, zdają sobie sprawę jak wielka odpowiedzialność na nich
ciąży.  To oni są odpowiedzialni  za wychowanie swoich dzieci  i  kształtowanie ich
osobowości. Olbrzymi wpływ – zdaniem rodziców- mają również grupy rówieśnicze
oraz instytucje oświatowe.

22. Czy Pani/Pana zdaniem sposób wychowania dziecka w rodzinie wpływa na jego
dorosłe życie?

odpowiedzi liczba %

Tak 62 100
Nie 0 0

Wszyscy rodzice są zgodni, iż sposób funkcjonowania dziecka w danej rodzinie
ma olbrzymi  wpływ na  to  jakie  jest  w dorosłym życiu.  Tak odpowiedziało 100%
ankietowanych. 

23. Czy Pani/Pana zdaniem sposób wychowania dziecka w rodzinie wpływa na jego
dorosłe życie? Jeśli tak, to w jaki sposób?

odpowiedzi liczba %

Daje wzorce zachowań, postaw 22 35,48
Umiejętność radzenia sobie w życiu 16 25,8
Dzieci robią w dorosłym życiu, to co wyniosły z domu 9 14,52
Uczy się właściwych zachowań w różnych sytuacjach 8 12,9
Nie wiem 5 8,06
„kształtuje życie” 4 6,45
Kształtuje pewność siebie 2 3,23
Kształtuje nawyki 1 1,61

Według  badanych  sposób  wychowania  dziecka  w  rodzinie  wpływa  na  jego
funkcjonowanie  w  dorosłym  życiu.  Ankietowani  odpowiedzieli,  iż  widoczne  jest
poprzez wzorce zachowań, postaw oraz umiejętność radzenia sobie w życiu. 

 

Opracowały :

Renata Aust i Elżbieta Baran


