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ASPIRACJE EDUKACYJNE RODZICÓW

Wśród licznych czynników  warunkujących aspiracje dzieci i młodzieży ważne miej-
sce zajmują rodzice. Artykuł niniejszy nie analizuje w pełni ich roli, lecz koncentruje 
się na aspiracjach rodziców w stosunku do swoich dzieci. Kwestia ta budzi zainte-
resowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, aspiracje rodziców kształtują aspiracje 
dzieci. Po drugie, aspiracje (a także zbliżone do nich oczekiwania) mają związek 
z osiągnięciami szkolnymi ich dzieci. 

Rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych dzieci pod-
kreśla się głównie na gruncie socjologii. Analizuje ją m.in. teoria osiągnięć eduka-
cyjnych R.D. Mare’a (1981), podkreślając wpływ środowiska społecznego na mo-
tywację do pokonywania kolejnych progów edukacyjnych i dokonywane wybory. 
W szerszym ujęciu, odnoszącym się do roli, jaką w planowaniu drogi życiowej i za-
wodowej jednostki odgrywa społeczeństwo, kwestię tę porusza teoria integracji Rie-
sa (za: Czerwińska-Jasiewicz, 1997). Znaczenie rodziny rozpatruje się także w kon-
tekście kapitału kulturowego i jego wpływie na zjawisko nierówności edukacyjnych 
(Boudon, 1994).

Znaczenie rodziny akcentuje się także w pracach pedagogicznych. A. Janowski 
(1977) wyróżnił następujące rodzaje wpływu rodziny: społeczno-statutowy, rze-
czowy i intencjonalny. Pierwszy z nich dotyczy miejsca zamieszkania, wykształce-
nia, rodzaju i wielkości mieszkania, pozycji społecznej rodziców. Drugi obejmuje 
obycie i umiejętność posługiwania się różnymi przedmiotami. Trzeci czynnik to 
„świadome oddziaływanie rodziców, ich opinie i poglądy, przekonania, cenione 
przez nich wartości, a także wzory uczestnictwa w kulturze, sposób spędzania wol-
nego czasu, popierane lub lekceważone wzorce zachowań i sukcesu itp.” (Janow-
ski, 1977 s. 191).

Na gruncie empirycznym często bada się związki aspiracji rodziców z wynikami 
w nauce ich dzieci, ujmując je łącznie z oczekiwaniami. Pomĳ a się różnice pomiędzy 
aspiracjami a oczekiwaniami. Oczekiwania odnoszą się do przewidywanego przez 
rodzica poziomu wykształcenia, jakie może osiągnąć dziecko. Aspiracje określają 
poziom upragniony przez rodzica. Zdaniem niektórych autorów oczekiwania wiążą 
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się ściślej z osiągnięciami dzieci, ponieważ pragnienia i nadzieje, będące podstawą 
aspiracji, nie biorą pod uwagę indywidualnych cech dziecka, takich jak np. zdolności 
czy zainteresowania (Goyette, 2008). Z tego wynika, iż rodzice określając aspiracje 
w stosunku do swoich dzieci w mniejszym stopniu kierują się poczuciem realizmu 
niż wtedy, gdy formułują oczekiwania.

Charakterystyczną cechą aspiracji jest ich orientacja na przyszłość, często – jak 
w przypadku upragnionego dla dziecka zawodu – dość odległą. Pod tym względem 
różnią się od planów, a zwłaszcza zadań, których horyzont czasowy jest znacznie 
krótszy. Podkreśla się także motywacyjny wymiar aspiracji. Skłaniają one do dzia-
łań ukierunkowanych na ich realizację, co różni je od marzeń czy nieokreślonych 
pragnień. 

Pomimo tych różnic badacze często zamiennie posługują się pojęciami aspiracji 
i oczekiwań rodzicielskich, co znacznie utrudnia formułowanie wniosków i uogól-
nień. Badania zrealizowane w ostatnich latach wykazały, że rodzicielskie aspiracje 
i oczekiwania są istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcia uczniów (Fan, 
Chen, 2001; Halle, Kurtz-Costes, Mahoney, 1997), zarówno gdy kryterium osiągnięć 
są wyniki testów (Benner i Mistry, 2007; Neuenschwander, Vida, Garret i Eccles, 
2007; Singh et al., 1995; Zhan, 2006), jak i wtedy, gdy są nimi średnie ocen (Seyfried 
i Chung, 2002). Aspiracje i oczekiwania rodziców mają także wpływ na przekonania 
uczniów na temat własnych kompetencji (Benner, Mistry, 2007) oraz oczekiwania 
uczniów w stosunku do siebie (Jodl, Michael, Malanchuk, Eccles i Sameroff, 2001; 
Marjoribanks, 1995). Warte podkreślenia są dane zaprezentowane przez Fan i Chena 
(2001), którzy dokonali metaanalizy wyników badań dotyczących związków zaanga-
żowana rodziców z osiągnięciami w nauce ich dzieci. Spośród czterech wskaźników 
zaangażowania najsilniej z osiągnięciami związane były oczekiwania i aspiracje ro-
dziców, ujmowane łącznie. 

Celem prezentowanych badań1 było poznanie aspiracji rodziców w stosunku 
do dzieci w młodszym wieku szkolnym. Prace tego rodzaju są stosunkowo rzadkie. 
W badaniach polskich przeważnie bada się aspiracje dzieci i młodzieży w starszym 
wieku szkolnym lub na tzw. progach edukacyjnych (przy przejściu z gimnazjum 
do szkoły średniej oraz ze szkoły średniej na studia). Zwykle ograniczone są do jed-
nego województwa lub kilku typów szkół (m.in.: Kwieciński, 1980; Kozakiewicz, 
1984; Lewowicki, 1989, 1991; Szymański, 1998; Sikorski, 1999; Wilk, 2003; Liberska, 
2004; Kołaczek, 2004; Sikora, 2006; Bednarczyk-Jama, 2008). Niewiele jest badań 
dotyczących aspiracji rodziców w stosunku do dzieci młodszych. Ok. 20 lat temu 
zespół pod kierunkiem M.Szymańskiego przeprowadził badanie rodziców uczniów 
klas III i V w pięciu typach środowisk. Wyniki wskazywały na wysokie aspiracje 
rodziców wobec dzieci, co w tym czasie oznaczało, iż pragną, aby osiągnęły wykształ-
cenie średnie (Szymański, 1994).

Bardziej aktualnych danych dostarczają badania aspiracji rodziców w stosunku 
do dzieci przeprowadzone w ramach projektu badawczego Dziecko sześcioletnie u pro-
gu nauki szkolnej zrealizowanych przez Zespół Badawczy z Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach w 2006 roku. Z badań tych wynika, że 50% rodziców pragnie dla swoich 
6-letnich dzieci wykształcenia wyższego z tytułem magistra i aż 30% ze stopniem 
doktora.

Dane na interesujący nas temat zawierają cykliczne badania realizowane przez 
CBOS, których przedmiotem są aspiracje edukacyjne dorosłych. Jednym z ele-
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mentów tych badań są aspiracje w stosunku do dzieci niezależnie od faktu ich 
posiadania (Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009; 2009). Do-
kumentują one stały wzrost aspiracji edukacyjnych, z jakim mamy do czynienia 
w naszym kraju. 

Także badania w innych krajach koncentrują się raczej na aspiracjach edukacyj-
nych uczniów, a jeśli uwzględniają aspiracje rodziców co do własnych dzieci, to raczej 
dotyczy to uczniów starszych (np. Spera, Wentzel, Matto, 2009).

Cele i metody badań 

Prezentowane wyniki są fragmentem badań poświęconych aspiracjom edukacyjnym 
i zawodowym rodziców oraz ich psychospołecznym uwarunkowaniom. Między in-
nymi badania miały na celu ustalenie, jakie aspiracje edukacyjne mają rodzice w sto-
sunku do swoich dzieci. Przyjmując, iż rodzice stosunkowo wcześnie zaczynają my-
śleć o ich przyszłości i starają się kształtować dzieci zgodnie z cenionymi wartościami 
i pragnieniami, dane na ten temat dotyczą uczniów klas trzecich szkół podstawo-
wych, a więc dziesięciolatków.

Przyjęto, iż kontrolowane będą trzy wymiary aspiracji edukacyjnych. Pierwszy 
odnosi się do najwyższego, upragnionego przez rodzica poziomu wykształcenia. Dru-
gi wymiar to taki poziom wykształcenia, który dziecko realnie ma szansę osiągnąć. 
Uwzględniono także wymiar trzeci, którym jest najniższy poziom akceptowany przez 
rodzica, gdyby warunki życiowe były niekorzystne i utrudniałyby edukację dziecka. 
Takie podejście pozwala uzyskać szersze spojrzenie na aspiracje rodziców; daje tak-
że szanse na ustalenie wskaźników, za pomocą których można je charakteryzować 
w sposób pogłębiony. 

Aspiracje są uwarunkowane cechami położenia społecznego. W badaniach 
uwzględniono miejsce zamieszkania (miasto; wieś) oraz poziom wykształcenia ro-
dziców. Należy również uwzględnić płeć dziecka jako ważny czynnik różnicujący 
oczekiwania rodziców. Przedmiotem analizy są dane, które pozwolą odpowiedzieć 
na dwa następujące pytania badawcze:
1. Jakie są aspiracje edukacyjne (maksymalne, realne, minimalne) rodziców w sto-

sunku do dzieci – uczniów klas III?
2. Czy aspiracje edukacyjne rodziców różnicuje ich miejsce zamieszkania, poziom

wykształcenia, płeć dziecka?
Zgodnie z założeniami badane były 3 wymiary aspiracji edukacyjnych.
W ankiecie wymieniono 9 poziomów wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasad-

nicze zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, policealne lub pomatural-
ne, wyższe licencjackie lub inżynierskie, wyższe magsterskie lub lekarskie, wyższe ze stop-
niem co najmniej doktora2. Badany miał kolejno zaznaczyć: a) poziom wykształcenia, 
o jakim marzy (maksymalny), b) jaki uznaje za najniższy, c) jaki jest realny do osiągnięcia.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród rodziców dzieci 10-letnich 
uczniów klas III szkoły podstawowej. Ankiety zostały dostarczone rodzicom na ze-
braniu rodziców lub za pośrednictwem dzieci.

Dane zebrano od 566 rodziców, w tym w 51% z miast i 49% ze wsi, ze wszystkich 16 
województw. Ankietę wypełniały w zdecydowanej większości matki (88,6%), znacznie 
rzadziej ojcowie (9,7%) oraz inne osoby (m.in. opiekunowie prawni) – łącznie 1,7%.
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Dane o wykształceniu dotyczą osoby wypełniającej ankietę. Pytanie o wykształce-
nie zawiera 10 kategorii. W celach analitycznych połączono je otrzymując 3 poziomy 
wykształcenia: podstawowe i zasadnicze zawodowe – 26,6%, średnie i pomaturalne – 
38,6%, licencjackie i wyższe – 34,9%. Jak widać, w badanej próbie jest nadreprezen-
tacja osób z wyższym wykształceniem, co trzeba brać pod uwagę interpretując dane.

Ankiety dotyczą 50,6% dziewcząt i 40,9% chłopców (brak danych – 8,5%). 

Wyniki badań

Uzyskane wyniki wskazują ogólnie na wysoki poziom aspiracji rodziców. Pokrywa 
się to z ogólną tendencją związaną z wysokimi aspiracjami edukacyjnymi naszego 
społeczeństwa, czego dowodzą systematyczne badania CBOS (raport CBOS, 2009).

Analiza pokazała, że 3 poziomy aspiracji (najwyższe, realne i najniższe) są zróżni-
cowane. Blisko 90% rodziców pragnie, aby ich dzieci zdobyły wykształcenie wyższe, 
w tym ponad 60% na poziomie magisterskim, a nawet kształciło się dalej po studiach 
zdobywając tytuły naukowe. Nikt nie chce, aby jego dziecko zakończyło edukację 
na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjum, a tylko nieliczni chcą dla dzieci 
wykształcenia średniego, najczęściej na poziomie szkół pomaturalnych.

Zdecydowana większość rodziców uważa, iż dzieci mają realne szanse zdoby-
cia wykształcenia na poziomie wyższym (licencjackim lub magisterskim), a nawet 
na jego kontynuację w postaci kariery naukowej. Zależności tej dowodzi silny zwią-
zek korelacyjny pomiędzy aspiracjami maksymalnymi i realnymi (0,62; p< 0,001). 
Tylko ok. 20% marzących o wyższym poziomie wykształcenia uważa, że realnie dziec-
ko uzyska wykształcenie na poziomie średnim, ale raczej w szkołach pomaturalnych. 
Dla ponad 2% rodziców realne jest zakończenie edukacji dzieci na szkole zasadniczej 
zawodowej. Jednak nikt nie przewiduje, że edukacja zakończy się na poziomie szkoły 
podstawowej czy gimnazjum. 

Ważne jest, jaki poziom wykształcenia rodzice dopuszczają jako najniższy moż-
liwy do przyjęcia w sytuacji niesprzyjających warunków kształcenia. Znaczna grupa 
rodziców nadal nie wyobraża sobie, aby dziecko uzyskało inny poziom wykształcenia 
niż wykształcenie wyższe. Skłonni są uznać, że nie będzie to wykształcenie wyż-
sze ze stopniem magistra, ale wyższe licencjackie lub inżynierskie. Akceptują także 
fakt, że dziecko nie będzie zdobywać stopni naukowych. Częściej też występuje zgo-
da na uzyskanie wykształcenia średniego – w szkołach pomaturalnych lub matu-
ralnych. Aż czterokrotnie częściej godzą się z tym, że dziecko uzyska wykształcenie 
zasadnicze zawodowe. Nieliczni rodzice liczą się z faktem, że edukacja zakończy się 
na poziomie gimnazjum czy nawet szkoły podstawowej.

Zestawienie wszystkich wyników wskazuje, że ogólnie poziom aspiracji rodziców 
w stosunku do własnych dzieci jest bardzo wysoki. Grupa rodziców o najwyższych 
aspiracjach (wykształcenie na poziomie wyższym) równie wysoko ocenia realne 
szanse jego uzyskania. Rodzice liczący się z trudnościami, jakie pojawić się mogą 
na ścieżce edukacyjnej dzieci, zamiast szkół wyższych są skłonni zaakceptować szko-
ły pomaturalne, a zamiast pełnych średnich – zasadnicze zawodowe, czyli obniża-
ją aspiracje o jeden szczebel. Jednak co czwarty rodzic uznaje, że dziecko powinno 
w przyszłości mieć wykształcenie wyższe i to niezależnie od warunków, w jakich bę-
dzie je osiągać.
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Rys.1. Poziom aspiracji rodziców

Analizując wyniki trzeba koniecznie uwzględnić czynniki różnicujące pragnie-
nia i oczekiwania, takie jak wykształcenie rodziców oraz miejsce zamieszkania. Jak 
można przypuszczać, są to czynniki znacznie modyfi kujące aspiracje. Poziom wy-
kształcenia rodziców w znacznym stopniu określa aspiracje edukacyjne. W naszym 
badaniu w zdecydowanej większości osobami wypełniającymi ankietę były matki, 
a informacje o poziomie wykształcenia odnoszą się tylko do osoby wypełniającej an-
kietę. Głównie więc dysponujemy informacjami o wykształceniu matek.

Najwyższe aspiracje mają rodzice z wykształceniem wyższym. Prawie wszyscy 
oczekują, że ich dzieci będą miały w przyszłości wykształcenie wyższe. Podobnie jest 
w przypadku rodziców z wykształceniem średnim, choć 10% respondentów w tej 
grupie marzy o wykształceniu średnim dla dziecka. W obu tych grupach nikt nie go-
dzi się na poziom wykształcenia niższy niż średni. Nieco inaczej sytuacja przedstawia 
się w przypadku rodziców mających niski poziom wykształcenia (podstawowy lub 
zawodowy). Marzenia tej grupy są nieco skromniejsze. Niecałe 70% marzy, aby dzieci 
miały wykształcenie wyższe, a ponad 30% – wykształcenie średnie. Wśród tych rodzi-
ców tylko ok. 2% chce, aby dziecko osiągnęło niski poziom wykształcenia i ukończyło 
zasadniczą szkołę zawodową, czyli poziom wykształcenia zbliżony do tego, jaki sami 
posiadają.

Ocena realnych szans na osiągnięcie danego poziomu wykształcenia jest również 
zależna od wykształcenia rodziców. Rodzice legitymujący się wykształceniem wyższym 
w ponad 90% sądzą, że uzyskanie wyższego wykształcenia przez dziecko jest realne. 
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Tylko nieznaczny procent z nich uważa, że dziecko osiągnie wykształcenie średnie. 
Ocena realnych szans dziecka przedstawia się nieco inaczej w przypadku rodziców 
z wykształceniem średnim. Choć aspiracje do wykształcenia wyższego są w tej grupie 
równie wysokie, to szanse na ich realizację oceniane są nieco niżej. Co trzeci rodzic 
z tej grupy – pragnący wyższego wykształcenia dla dziecka – sądzi, że uzyskanie go 
nie jest możliwe. Niewielka grupa rodziców uważa, że realnie będzie to wykształcenie 
nawet na poziomie szkoły zawodowej. Najgorzej szanse na uzyskanie wymarzonego 
poziomu wykształcenia przez dziecko oceniają rodzice, którzy sami mają niski poziom 
wykształcenia. Tylko połowa z marzących o wykształceniu na poziomie wyższym uwa-
ża, że realnie taki poziom dziecko osiągnie. Większość sądzi, że będzie to wykształcenie 
na poziomie średnim. W tej grupie rodziców jest też największy odsetek rodziców, dla 
których realnym poziomem wykształcenia dziecka jest zasadnicza szkoła zawodowa.

Trzecim wskaźnikiem oczekiwań rodziców związanych z wykształceniem dziecka 
była informacja o najniższym poziomie wykształcenia, ale jeszcze możliwym do za-
akceptowania w sytuacji, gdy warunki kształcenia będą niesprzyjające. Odpowie-
dzi na to pytanie są również zróżnicowane w zależności od wykształcenia rodziców. 
Znaczna grupa rodziców z wyższym wykształceniem (ponad 40%) uważa, że tylko 
wykształcenie na poziomie wyższym jest możliwe do zaakceptowania. Pozostali 
w znacznej większości akceptują wykształcenie na poziomie średnim, a tylko niecałe 
6% poniżej średniego. W pozostałych grupach proporcje są odwrotne. Im niższe wy-
kształcenie rodziców, tym częściej akceptują oni fakt, że dziecko nie osiągnie wyso-
kiego poziomu wykształcenia. Co czwarty rodzic z wykształceniem poniżej średniego 
akceptuje dla dziecka wykształcenie zasadnicze zawodowe, a tylko niecałe 8% akcep-
tuje tylko wyższe wykształcenie.

Kolejną zmienną różnicującą wybory jest miejsce zamieszkania. Wyższego wy-
kształceniu dla dziecka oczekuje ponad 10% więcej rodziców mieszkających w mia-
stach niż na wsi. Rodzice mieszkający w miastach zdecydowanie częściej (o ponad 
20%) oceniają realne szanse na zdobycie przez dziecko takiego poziomu wykształ-
cenia. Co trzeci rodzic mieszkający w mieście jako najniższe możliwe do zaakcepto-
wania uznaje wykształcenie wyższe. Podczas gdy na wsi wykształcenie wyższe jako 
najniższe możliwe do zaakceptowania uznaje tylko 15% respondentów.

Aspiracje edukacyjne są niższe wśród mieszkańców wsi i częściej są oni skłonni 
uznawać fakt, że poziom wykształcenia, jaki realnie osiągnie dziecko, będzie o wiele 
niższy niż ten, o jakim marzą. Częściej też niż mieszkańcy miast akceptują niższe 
poziomy wykształcenia dziecka.

Korelacje między wszystkimi poziomami aspiracji (analizowane w 9 katego-
riach wykształcenia od podstawowego do wyższego ze stopniem co najmniej dok-

Tabela 1. Korelacje – aspiracji z miejscem zamieszkania, wykształceniem rodzica, płcią dziecka
Zmienne 1 2 3 4 5 6

1. Aspiracje – wymarzone 1
2. Aspiracje – akceptowalne 0,464*** 1
3. Aspiracje – realne 0,618*** 0,525*** 1
4. Miejsce zamieszkania –0,217*** –0,208*** –0,272*** 1
5. Wykształcenie rodzica 0,347*** 0,374*** 0,479*** –0,435*** 1
6. Płeć dziecka –0,101* –0,025 –0,117* –0,077. 0,060 1

Poziom istotności: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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tora) a miejscem zamieszkania, wykształceniem rodziców i płcią dziecka pokazane 
są w tabeli 1. Analiza korelacji wykazuje pozytywny związek między wykształce-
niem rodziców i miejscem zamieszkania i aspiracjami w stosunku do własnych dzieci 
szczególnie na poziomie aspiracji realnych. Związek między aspiracjami i płcią dziec-
ka jest słaby, a w przypadku aspiracji akceptowalnych nie występuje.

Aby ściślej oszacować zróżnicowanie aspiracji rodziców w zależności od miejsca 
zamieszkania, płci dziecka oraz wykształcenia rodziców, przeprowadzono jednoczyn-
nikową analizę wariancji ANOVA (w przypadku wariancji niehomogenicznych test 
Kruskala-Wallisa) dla każdego poziomu aspiracji (wymarzone, realne, akceptowalne).

Tabela 2. Aspiracje jako funkcja miejsca zamieszkania, wykształcenia rodzica oraz płci dziecka
Zmienne N M SD F η2 H

WYMARZONE

Miejsce zamieszkania 25,105 17,153

Miasto 271 7,75 0,823 (1,512),p<0.001 0.047 p<0.001

Wieś 243 7,28 1,29

Wykształcenie rodzica: 36,894 53,009

podstawowe i zasadnicze zawodowe 114 6,87 1,479 (2,462),p<0.001 0.138 p<0.001

średnie i pomaturalne 179 7,49 0,996

licencjackie i wyżej 172 7,94 0,646

Płeć dziecka 4,943

Dziewczynka 266 7,61 1,063 (1,477),p<0.05 0.010

Chłopiec 213 7,38 1,146

AKCEPTOWALNE

Miejsce zamieszkania 22,363 0.043

Miasto 266 5,56 1,604 (1,497),p<0.001

Wieś 233 4,9 1,492

Wykształcenie rodzica: 37,553

podstawowe i zasadnicze zawodowe 105 4,44 1,48 (2,453),p<0.001 0.142

średnie i pomaturalne 177 5,01 1,494

licencjackie i wyżej 174 5,94 1,431

Płeć dziecka brak zależności

Dziewczynka 260 5,25 1,576

Chłopiec 208 5,17 1,6

REALNE

Miejsce zamieszkania 40,481 0.074 42,837

Miasto 269 7,28 1,333 (1,508),p<0.001 p<0.001

Wieś 241 6,46 1,57

Wykształcenie rodzica: 75,495 127,412

podstawowe i zasadnicze zawodowe 110 5,78 1,535 (2,463),p<0.001 0.246 p<0.001

średnie i pomaturalne 186 6,71 1,399

licencjackie i wyżej 170 7,74 1,062

Płeć dziecka 6,556 3,992

Dziewczynka 266 7,02 1,365 (1,476), p<0.05 0.014 p<0.05

Chłopiec 212 6,66 1,663

Występuje zależność pomiędzy aspiracjami w stosunku do dzieci a wykształ-
ceniem rodziców (głównie matek). Na wszystkich poziomach aspiracji zależno-
ści są  istotne i sugerują istnienie zależności prostoliniowej: im wyższy poziom 
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 wykształcenia  rodzica, tym wyższe aspiracje edukacyjne w stosunku do dzieci 
(w przypadku aspiracji wymarzonych F (2,462) = 36,894; p<0.001; akceptowal-
nych F (2,453) = 37,553; p<0.001 i realnych F (2,463) = 75,495; p<0.001). Wska-
zują na to również różnice w średnich w poszczególnych grupach (np. w przypadku 
aspiracji realnych rodzice z wykształceniem podstawowym – średnia 5,78; średnim 
6,71 i wyższym 7,74).

Rozpatrując aspiracje rodziców w kontekście miejsca zamieszkania, widocz-
na jest istotna różnica między respondentami mieszkającymi w miastach i na wsi. 
Na wszystkich analizowanych poziomach aspiracje rodziców (najwyższe, realne 
i najniższe) są istotnie wyższe w przypadku mieszkańców miast (wymarzone F 
(1,512) = 25,105; p<0.001; akceptowalne F 1,497) = 22,363; p<0.001; realne F 
1,508) = 40,481; p<0.001).

Największe zróżnicowanie aspiracji edukacyjnych pod względem płci występuje 
w przypadku jego realnego poziomu (F(1,476) = 6,556; p<0,05). Rodzice oceniają, 
że córki mogą realnie osiągnąć wyższy poziom wykształcenia niż synowie (średnia 
w grupie dziewczynek wynosi 7,02, a w grupie chłopców 6,66).

Różnica zaznacza się również na poziomie wykształcenia wymarzonego dla dziec-
ka – F (1,477) = 4,943; p<0.05). Rodzice pragną, aby dziewczynki osiągnęły wyż-
szy poziom wykształcenia niż chłopcy (średnia w grupie dziewczynek wynosi 7,61, 
a w grupie chłopców 7,38).

W przypadku najniższego akceptowanego wykształcenia nie ma istotnych różnic 
ze względu na płeć dziecka.

Dane te ujmowane łącznie mogą wskazywać, że rodzice liczą się z tym, że dziew-
czynkom trudniej będzie zdobyć upragniony dla nich poziom wykształcenia.

Jak wykazują dane GUS, kobiety w Polsce mają wyższy poziom wykształcenia 
niż mężczyźni. Można przypuszczać, że jednym z czynników warunkujących tę róż-
nicę są odmienne oczekiwania rodziców w stosunku do dzieci zarysowujące się już 
na wczesnych etapach rozwoju dziecka.

Z danych dotyczących aspiracji zawodowych (otrzymanych w tym samym bada-
niu, którego wyniki będą przedmiotem odrębnego opracowania) wynika, że przy-
szłość dziewcząt rodzice upatrują najczęściej w zawodach, których wykonywanie wy-
maga wyższego wykształcenia (nauczycielka, lekarka), co może wyjaśniać opisane 
wyżej trendy.

Analiza danych świadczy, że wykształcenie oraz miejsce zamieszkania mają sil-
niejszy związek z aspiracjami rodziców (szczególnie na poziomie aspiracji realnych) 
niż płeć dziecka. 

Porównanie średnich wartości aspiracji według miejsca zamieszkania pokazuje 
znaczną różnicę między mieszkańcami miast i wsi na wszystkich poziomach aspi-
racji. Rodzice mieszkający na wsi w większym stopniu niż mieszkający w miastach 
liczą się z ograniczeniami i trudnościami, jakie mogą pojawić się na edukacyjnej dro-
dze ich dzieci. Dane te mogą sugerować, że mimo dążenia do wyrównywania szans 
edukacyjnych są one różnie postrzegane przez mieszkańców miast i wsi. 

Podobnie w przypadku zależności aspiracji od wykształcenia rodziców. Wykres 
obrazuje zależność między poziomem wykształcenia rodziców a średnimi aspiracja-
mi w grupie. Wyraźnie widać, że im wyższy poziom wykształcenia mają rodzice, tym 
aspiracje realne zbliżone są do najwyższego poziomu, czyli aspiracji wymarzonych. 
W przypadku rodziców z wyższym wykształceniem występuje niewielka rozbieżność 
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między poziomem wykształcenia upragnionym i realnym, co może być wskaźnikiem 
ich silnej motywacji związanej z edukacją dzieci. Przypuszczalnie rodzice z wyższym 
wykształceniem sądzą, że są w stanie stworzyć swoim dzieciom warunki pozwalające  
uzyskać upragniony poziom wykształcenia.

Przedmiotem dalszych analiz powinno być uwzględnienie innych ważnych ele-
mentów stratyfi kacji (m.in. zawód rodziców oraz dochody). Wskazane byłoby także 
dokonanie analiz interakcyjnych, które brałyby pod uwagę współzależności mię-
dzy tymi elementami, np. łączne oddziaływanie miejsca zamieszkania, dochodów 

Rys. 2. Średnie wartości aspiracji według miejsca zamieszkania

Rys. 3. Średnie wartości aspiracji według wykształcenia rodzica
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i  wykształcenia rodziców, co w tym przypadku nie jest w pełni uprawnione ze wzglę-
du na małą liczebność danych i ich niereprezentatywność.

Na podstawie otrzymanych danych ustalać można wskaźniki charakteryzujące 
aspiracje edukacyjne rodziców. Jeden z nich określić można jako optymizm eduka-
cyjny. Liczbowo wyraża się on stosunkiem poziomu wykształcenia realnego do wy-
marzonego. Wysokim poziomem optymizmu (1,0) charakteryzują się ci rodzice, któ-
rzy zakładają, iż w pełni realne jest, iż dziecko osiągnie wymarzony poziom wykształ-
cenia. Im wartość liczbowa ułamka dziesiętnego jest niższa od 1,0, tym rodzic jest 
mniej optymistycznie nastawiony co do przyszłości dziecka: zakłada, iż dziecku może 
nie udać się ukończyć edukacji na upragnionym poziomie.

Badani rodzice oznaczają się wysokim poziomem optymizmu edukacyjnego; po-
nad połowa z nich (50,4%; N= 488) uważa, że poziom wymarzony jest realny (1,0). 
Optymizm nieco niższy przejawia 17,6% badanych (wskaźnik granicach 0,86–0,99); 
około 1/5 (20,7%) charakteryzuje się względnie niskim jego poziomem. Znaczną gru-
pę stanowią ci rodzice, w przypadku których wskaźnik jest wyższy od 1,0 (7,9%), 
co oznacza, iż sądzą, że dziecko jest w stanie osiągnąć wyższy poziom wykształcenia, 
niż by dla niego pragnęli. Nie wiadomo, w jakim stopniu wynik ten jest konsekwen-
cją nieuważnego czy niedbałego wypełniania ankiety, w jakim zaś odzwierciedlać 
może przekonania rodziców. Możliwe są bowiem takie sytuacje, gdy rodzice nie chcą, 
aby dziecko zdobyło wysokie wykształcenie (bo np. nie gwarantuje wysokich docho-
dów lub trwa zbyt długo), liczą się jednak z tym, że dziecko ma realne możliwości, 
aby je osiągnąć. 

Dyskusja

Zaprezentowane wyniki są przyczynkiem do szerokiego nurtu prac analizujących 
aspiracje edukacyjne naszego społeczeństwa. Są one przedmiotem stałego zaintere-
sowania przedstawicieli nauk społecznych (socjologów, pedagogów, psychologów) 
oraz ośrodków badania opinii publicznej. Na tle tych badań przedstawione dane wy-
różniają się paroma charakterystycznymi właściwościami.

Po pierwsze, dotyczą one aspiracji edukacyjnych rodziców w stosunku do swoich 
dzieci, nie zaś, jak to zwykle bywa, aspiracji młodzieży związanych z własną przy-
szłością. Po drugie, aspiracje dotyczyły dzieci w młodszym wieku szkolnym (dziesię-
ciolatków), a więc kilka lat przed okresem, kiedy podejmowane są pierwsze decyzje 
o wyborze szkoły i wykształcenia. Po trzecie, podjęto próbę zyskania nieco szerszej
orientacji w aspiracjach rodziców, uwzględniając nie tylko upragniony dla dziecka 
poziom wykształcenia, lecz także poziom minimalny oraz taki, który ma ono szansę 
realnie osiągnąć. Należy także podkreślić, że danych nie zebrano na reprezentatyw-
nej próbie rodziców; choć obejmuje ona cały obszar kraju i jest stosunkowo liczna, 
nie dokonano losowego jej doboru, w związku z czym mamy nadreprezentację osób 
z wyższym wykształceniem, w większości matek. 

Wyniki badania potwierdzają tezę o wysokich aspiracjach edukacyjnych rodziców. 
Zdecydowana ich większość chciałaby, aby ich dziecko zdobyło wyższe wykształce-
nie. Dominuje także przekonanie o realnej dostępności tego wykształcenia, co przy-
puszczalnie jest konsekwencją dynamicznego wzrostu oferty edukacyjnej w trakcie 
ostatnich dwudziestu lat, głównie powstawania uczelni niepaństwowych.
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Ilustracją przemian społecznych w tym względzie są wyniki badań przeprowa-
dzonych z rodzicami dzieci klas III i V szkół podstawowych na początku transforma-
cji ustrojowej przez zespół pod kierunkiem M. Szymańskiego (1994).

Przykładowo, minimalny poziom wykształcenia dla dziecka określony został przez 
połowę badanych na poziomie średnim, połowa zaś ustalała je na poziomie szkoły za-
sadniczej. W naszym badaniu jako minimalny poziom wykształcenia ok. 24% podało 
wykształcenie na poziomie wyższym, a 25% pomaturalnym lub policealnym. Tylko 
niecałe 10% poprzestałoby na poziomie zasadniczym zawodowym. 

Przeprowadzone nieco później badania M. Szymańskiego i B. Walasek (1997) 
dowodzą stałego wzrostu aspiracji rodzicielskich. Rodzicom z paru miast polskich 
zadawano pytania o maksymalny, minimalny i realny poziom wykształcenia, jaki 
mogą osiągnąć ich dzieci. W populacji mieszkańców Wrocławia (N= 1663) 66,3% 
osób pragnęło, aby ich dziecko zdobyło wyższe wykształcenie, 61,8% uznało, że jest 
realne osiągniecie takiego poziomu wykształcenia przez ich dziecko, 52,45% określiło 
go jako minimalny. Aspiracje rodziców były jednak znacznie niższe w Starachowi-
cach, w których o wyższym wykształceniu dla dziecka marzyło tylko 36,6% rodziców, 
a realne szanse na jego osiągnięcie miało 26,9% badanych.

Dane na interesujący nas temat zawierają cykliczne badania realizowane przez 
CBOS, których przedmiotem są aspiracje edukacyjne dorosłych. Jednym z elemen-
tów tych badań są aspiracje w stosunku do dzieci (niezależnie od faktu ich posia-
dania). Jak podaje raport opublikowany trzy lata temu, wyższego wykształcenia dla 
córki pragnie 86% badanych, co oznacza wzrost o 22 punkty w ciągu 16 lat (od roku 
1993), dla syna zaś 84% osób (wzrost w tym samym okresie o 19 pkt), (Aspiracje i mo-
tywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009; 2009).

Stosunkowo najbliższe temu ujęciu, jakie prezentuje niniejsze badanie, są dane 
zawarte w raporcie przedstawiającym wyniki badań sześciolatków i ich rodziców zre-
alizowanych w 2006 roku na licznej populacji (I etap – 33 616; II etap – 24 225) (Sze-
ściolatki w Polsce; 2007). Większość badanych rodziców miała wykształcenie średnie, 
pragnęli jednak, aby dzieci miały wykształcenie wyższe (częstość w granicach 79%–88 
%). Stwierdzono również zróżnicowania aspiracji ze względu na miejsce zamieszkania 
oraz płeć dziecka. Wyższe aspiracje w stosunku do swoich dzieci mieli rodzice mieszka-
jący w miastach, niższe na wsi. Oczekiwano, że wyższy poziom wykształcenia osiągną 
dziewczęta, chłopcy częściej meli kończyć edukację na poziomie średnim zawodowym. 

Dane te są w dużym stopniu zbieżne z wynikami naszych badań. Nie dotyczy to 
tylko wysokiego poziomu aspiracji rodziców, ale także ich zróżnicowań. Podobnie, 
jak w raporcie o sześciolatkach (Sześciolatki w Polsce; 2007), mieszkańcy miast mają 
wyższe aspiracje w stosunku do swoich dzieci niż mieszkańcy wsi. Rodzice mają tak-
że większe oczekiwania co poziomu edukacji dziewcząt niż chłopców.

Dane wskazujące na wyższe aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do córek 
niż synów są zgodne z tendencjami stwierdzanymi w innych krajach. Na przykład 
w Anglii dane takie otrzymali Schoon i inni (2007) oraz Stand (za: Gutman, Akerman, 
2008). Willitts i inni (za: Gutman, Akerman, 2008) ustalili, iż 63% rodziców dziewcząt 
ma nadzieję, iż będą one zdobywać wyższe wykształcenie; oczekiwania  takie ma tylko 
50% rodziców chłopców. Na tym tle widoczne są jednak wyraźne różnice kulturowe. 
W przypadku czarnoskórych mieszkańców USA nie ma różnic ze względu na płeć, 
wśród osób pochodzących z Bangladeszu i Pakistanu pojawia się tendencja odwrotna, 
tj. wyższe aspiracje rodziców w stosunku do chłopców (Ofsted, 2004).
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Można zatem przyjąć, że stwierdzone w badaniu prawidłowości są wyrazem wy-
stępującego w wielu krajach trendu do podnoszenia poziomu wykształcenia kobiet. 
W naszym kraju kobiety legitymują się wyższym poziomem wykształcenia niż męż-
czyźni. Ankietę wypełniały głównie matki, które pragną, aby ich córki legitymowały 
się w przyszłości równie wysokim, a często wyższym poziomem wykształcenia niż to, 
które same posiadają. Zapewne sprzyjać to będzie powiększaniu istniejącej różnicy 
w poziomie wykształcenia pomiędzy kobietami a mężczyznami.

W świetle zaprezentowanych danych najsilniejszym czynnikiem różnicującym 
aspiracje edukacyjne rodziców nie jest jednak płeć dziecka, lecz wykształcenia rodzi-
ców. Zarysowuje się zależność prostoliniowa: im wyższe wykształcenie rodzica, tym 
aspiracje są wyższe. Zatem pomimo ogólnego wzrostu aspiracji mamy do czynienia 
z tą samą tendencją, jaką obserwuje się u nas od wielu lat, polegającą na pokole-
niowej reprodukcji poziomu wykształcenia. Dotyczy to przede wszystkim rodziców 
z wyższym wykształceniem. W przypadku pozostałych rodziców oczekiwania w sto-
sunku do dzieci są również wysokie, ale osoby te częściej liczą się z tym, że dziecko 
może ukończyć edukację na niższym poziomie. 

Przedstawione dane sugerują, że obserwowane od wielu lat tendencje: wzrost 
aspiracji edukacyjnych, ich związek z wykształceniem, wyższy poziom wykształce-
nia kobiet – będą się utrzymywać. Ze względu na ograniczenia omówionych badań, 
wnioski te mają status hipotez, które będą weryfi kowane w planowanych badaniach 
o szerszym zasięgu.

Przypisy

1 Badanie było realizowane w zespole Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Insty-
tutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego Badanie Jakości i Efektywności Edukacji 
oraz Instytucjonalizacja Zaplecza Badawczego współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Dla czytelniejszego zilustrowania tendencji wynikających z analizy tablic częstotliwości zasto-
sowano także statystykę zarezerwowaną tylko dla skal interwałowych, unikając ilorazowego porów-
nywania tak uzyskanych wyników. Takie pragmatyczne podejście sugerowane jest w pracach staty-
stycznych (np. Knapp, 1990), które wykazują użyteczność poznawczą metod stosowanych dla skal 
„quasi-przedziałowych”.
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Aspiracje edukacyjne rodziców

Tekst zawiera opracowanie części wyników badań pilotażowych dotyczący aspiracji rodziców w sto-
sunku do swoich dzieci uczniów klasy III szkoły podstawowej. Celem badań było uzyskanie danych 
na temat aspiracji (maksymalnych, minimalnych i realnych) oraz ich uwarunkowań związanych 



z miejscem zamieszkania, wykształceniem rodziców oraz płcią dziecka. W badaniu ankietowym 
wzięło udział 566 rodziców (w większości matki) z 16 województw. 

Wyniki badań potwierdzają tezę o rosnących aspiracjach rodziców do wyższego wykształcenia 
dzieci. Większość rodziców wyraża przekonanie, że ich dzieci są w stanie osiągnąć upragniony przez 
nich poziom wykształcenia. Najsilniejszym czynnikiem różnicującym aspiracje jest poziom wykształ-
cenia rodzica, w mniejszym stopniu miejsce zamieszkania i płeć dziecka.

Słowa kluczowe: pedagogika, aspiracje edukacyjne, rodzice, uczniowie

Educational aspirations of parents

The text contain a part of the results of pilot studies concerning the aspiration of parents for their 
children, students of class III primary schools. The aim of the study was to obtain data on aspiration 
( maximum, minimum and real) in relation to parents place of living ( a village vs. city), parents 
education and gender of the child. In the survey research participated 566 parents ( mostly mothers) 
from 16 provinces. 

The results confi rm the thesis about rising aspirations of parents for children’s high education. 
Most of parents is convinced that their children are able to achieve their desired level of education. 
The strongest factor differentiating aspirations is the level of parent education, to a lesser extent, 
place of living and sex of the child.

Key words: educational aspirations, parens, studiens
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