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I. Wprowadzenie

Badania studentów przeprowadzilismy po to, aby poznac dwa skladniki
ich swiadomosci spolecznej: a) wiedz^ (antycypacj^) o stanach przysztych
róznych kategorii obiektów spoíecznych, b) ocen^ przewidywanych stanów
tych obiektów. Przyklad ukaze doktadniej nasz zamysl: prosiliámy, np,
studentów o wyrazenie przekonania odnosnie do tego czy wzrosnie rola
rodziny w procesie socjalizacji jej potomstwa, cz}̂  tez nie wzrosnie a nastcjp-
nie o ocen^ s tanu przewidywanego.

Jakié kategorie obiektów spoíecznych stanowi^ przedmiot naszego
zainteresowania, gdy s taramy sitg poznac dwa skladniki swiadomosci spolecz-
nej badanych studentów? Badamy przekonania studentów o przemianach w 
polozeniu spolecznym wielkich zbiorowosci spoíecznych: klas spoíecznych,
kategorii spoleczno-zawodowych, zbiorowosci terytorialnych (mieszkanców
miasta, mieszkanców wsi). Cz^sc pytan stawianych studentom sluzy ustaleniu
przekonania studentów odnosnie do tego, jakié zmiany zajd^ w strukturze
naszego spoleczenstwa, czyli jak uksztal tuja si^ wzajemne relacje spolecznego
polozenia wielkich zbiorowosci spoíecznych oraz ustaleniu jak oceniaj^
studenci antycypowane zmiany. I tak np. badani mogli wypowiedziec si§ czy
nastqpi w dziesi^cioleciu najblizszym zmniejszenie dystansu w warunkach
pracy i zycia mieszkanców miasta i wsi, a nast^pniej wypowiedziec ocene
perspektywy takiej zmiany. Mozliwe sq cztery kategorie odpowiedzi na takie
pytan ie:
a) badani an tycypuj í | zmniejszenie si^ dystansu w warunkach pracy i 

zyciu mieszkanców wsi i miasta oraz akceptuj ^ t a k ^ ewentualnosc,
b) badani widzq szansc urealnienia tej postaci egalitaryzmu ale nie akceptuj^

Jej,
c) badani nie dostrzegaj mozliwosci zaistnienia takich zmian ale pragní\ ich,
d) badani nie przewidu j í\ redukcji róznic w warunkach pracy i zycia miesz-

kanców wsi i miasta a takze nie pragna realizacji takiej mozliwosci.
Drugi rodzaj obiektów spoíecznych o których studenci wypowiadali

opinie stanowic^ instytucje. Takze i w ty m przypadku byly dwa rodzaje
odpowiedzi: a) przewidywanie zmian w funkcjach instytucji, b) ocena prze-
widywanych zmian.

Interesowalo nas przewidywanie przez studentów zmian w funkcjach
instytucji, np. zmiany w zakresie socjalizacyjnej funkcji organizacji mlodzie-
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zowych, rodziny, stowarzyszen naukowych i organizacji wyznaniowych, a 
takze ocena antycypowanych zmian. Pyta l ismy badanych o mozliwosc
odrodzenia si^ instytucji samorzqdowych (samorz^du robotniczego, miejskie-
go, spóldzielczego) oraz o ocen^ stanu antycypowanego.

Badani studenci wyrazali opinie o uwarunkowaniach losów jednostki,
o wyznacznikach awansu zawodowego pracownika i jego prestizu w zespole
pracowniczym oraz w kr^gu rodzinnym. Ponadto wyrazali oni opinie o t ym,
jakié kryteria podzialu wartosci uznajaza sluszne, sprawiedliwe a takze jakie
zaehowania jednostki uznajq za sluszne.

Odrebníi grup^ pytan stanowily te, dzj^ki którym uzyskalismy wiedze
o t y m jakf\ gradacje wyznaczników ekonomicznego rozwoju Polski przyj-
mu jq studenci uczelni pedagogicznej. Ostatnia kategória problemów nie
bedzie omawiana w tym opracowaniu.

II. Organizacja badan

Te same grupy studentów badano dwukrotnie — w maju 1981, i w maju
1982.

W badaniach pierwszych uzyskalismy odpowiedzi od 211 respondentów,
w tym bylo 143 studentki (07,8%), 68 studentów (32,2%). Studiujqcy na
pierwszym roku stanowili 104 (44,0%) a na trzecim roku 107 (51,0%).

W badaniach drugich — dokíadnie po roku — uzysklismy odpowiedzi od
192 respondentów. Studentek bylo 136 (70,8%) i 56 studentów (29,2%0) Na
drugim roku studiowalo 97 badanych (50,5%), na czwartym roku 95
(49,5%). Dobieraj^c grupy do badan chcielismy sprawdzié czy plec wspólok-
resla swiadomosc spolecznq studentów. Drugie badania tych samych grup
studenckich sprzyja ustaleniu czy wazne wydarzenia polityczne zaistniale w 
kra ju po pierwszych badaniach zmodyfikowaly poglqdy studentów i jaki jest
kierunek modyfikaeji .

III. Wyniki badan

A 1. Przemiany ív strukturze naszego spoleczenstwa (t. 1)

1. Badani nie dostrzegají\ szans zmniejszenia dystansu w polozeniu
spolecznvm wielkich grup: klas i warstw spolecznych, natomiast zdecydo-
wanie tego pragnq. U studentów obie srednie, tan. przevvidywania i srednia
akceptacj i sfj bardziej zblizone (p = 2,5, o = 3.4) niz u studentek (p = 2,5,
o = 3,5).

2. Obie kategorie badanych wykazuj{\ ostroznosc w przewidywaniu
mozliwosci upodobnienia si^ warunków pracy i zycia m mieszkanców wsi do
warunków charakterystycznych dia mieszkanców miast, przy pelnej aprobacie
postaci egalitaryzmu. Ostroznosc przewidywania i oceny jest bardziej
widoczna u studentów (p = 2,5, o = 3,4) niz u studentek (p = 2,7, o = 3,6),

3. Odnotowac trzeba, ze badani przewiduj^róznicowanie SÍQ naszego
spoleczenstwa pod wzgledem zawodowym, wykazuj^c jednoczesnie wyraznq
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wstrzemi^zliwosc w wyrazaniu zadowolenia z takiej tendencji. Studentki sa
mniej odswoichkolegówzwolennikamiprocesuprofesjonalizacjispoleczenstwa
(p = 3;4, o = 2,6). Wskaznik aprobaty jest wyzszy u studentów przy
nizszym wskazniku przewidywania (p = 3,1, o = 2,7).

4. Studenci i studentki domyslaj SÍQ, ze wystypuj Í\cy obecnie dystans
miydzy rzadz^cymi a rzqdzonymi utrzyma siy w najblizszej przyszlosei.
Negatywna ocena takiej perspektywy jest bardzo wyrazna, szezególnie u 
studentów (p = 3,0, o = 1,8), mniej u studentek (p = 2,9, o = 1,9). Dystans
ten uznaje badana mlodziez za zdecydowanie niepozqdany, przy przypisaniu
mu znacznego prawdopodobienstwa trwalosci.

Wyniki badan uzyskane w 1981 r. (t. 1) swiadcz^ o tym, ze studenci
postrzegaj makrostruktur^ naszego spoleczenstwa jako uklad stabilny.
Podzialy dostrzegane obecnie zachowaj íj siy w najblizszej przyszlosei. Badana
mlodziez ocenia negatywnie takq perspektywy. Bardzo stanowczo wypowiada
tak^ ocene o trwalosci dystansu miedzy rz^dz^cymi a rz^dzonymi.

I
A 2. Przemiany w strukturze naszego spoleczenstwa (t. 2) 

1. W drugich badaniach ani studenci ani studentki nie przewiduj íj zmian
w polozeniu spolecznym wielkichgrupspolecznych (klasi warstw spolecznych),
dokladniej w relacjach wzajemnych miydzy nimi. Studenci zdecydowanie
wyrazniej opowiadajq síq za takimi zmianami (p = 2,3, o = 3,5) niz student-
ki (p = 2,4, o = 2,7). Dystans miedzy przekonaniem o mozliwosci zmian a 
akceptacjf\ takich zmian charakteryzuje studentów. U studentek odnoto-
wujemy zblizone wartosci obu wskazników. S^ one niskie, co swiadczy o 
pomniejszeniu przez studentki rangi omawianego problemu.

2. Studenci sa bardziej optymistyezni od swoich kolezanek przewiduj ac
upodobnienie siy warunków pracy i zycia mieszkanców wsi do warunków
pracy i zycia mieszkanców miast. Stopien aprobaty jest taki sam u studentów
(p = 2,6, o — 3,3) i u studentek (p = 2,4, o = 3,3), Podzial miasto — wies
moze byc bardziej czytelny dia mlodziezy, a róznice w polozeniu spolecznym
obu kategorii mieszkanców bardziej jednoznaezna niz podzial spoleczenstwa
na klasy i warstwy spoíeczne. Ostatni podzial ma dia mlodziezy charakter
jedynie teoretyezny.

3. Róznicowanie si<j struktury spoleczno-zawodowej naszego spoleczens-
twa jest bardziej prawdopodobne zdaniem studentów, mniej prawdopodobne
zdaniem studentek. Bardziej ostrozni w ocenie tego procesu sa studenci
(p = 2,7, o == 2,4) niz studentki (p = 2,4, o = 2,6). Wskazniki przewidy-
wania i oceny sí\ niskie, przy czym u studentów przewidywanie odbiega in
plus od oceny, a u studentek ocena od przewidywania.

4. Dystans miydzy rzqdz^cymi a rz^dzonymi ut rzyma siy w najblizszej
przyszlosei w przekonaniu studentów. Studentki wyrazaj ̂  umiarkowane
przekonanie o trwalosci dystansu miydzy obu kategoriami obywateli. Ocena
takiej perspektywy wskazuje na niezadowolenie badanyeh. Nieco mniejsze
niezadowolenie wyrazaj^ studenci (p = 2,9, o = 2,4), a wieksze studentki
(p = 2,5, o = 2,3).
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Wyniki badan uzyskane w 1982 r. (t. 2) swiadcz^ o tym, ze badeni
studenci przewiduj ̂  stabilnosc makrostruktury naszego spoleczenstwa.
Zmiana relacji mi^dzy wielkimi segmentami spolecznymitej st ruktury wydaja
si^ mlodziezy mniej prawdopodobne w 1982 r. niz w 1981. Ograniczona
mozliwosc przemian dostrzegana w maju 1982 r. wspólokresla zgoda na stan
rzeczywisty. Wskazniki oceny uznac mozna za oslabienie radykalizmu
spolecznego mlodziezy, wyrazajqcego si^ wczesniej silnym pragnieniem
niwelowania róznic w polozeniu spoíecznym kJas i warstw spoleeznych.
mieszkanców miasta i wsi, rzadz^cych i rzqdzonych. Ustalenia empiryczne
dokonane w drugicb badaniach (t. 2) sklaniaj^ do przvjQcia wnioskn jednego:
prawdopodobienstwo zmian rzutuje na stopien aprobaty. Bardziej prawdo-
podobne zmiany sí\ tez bardziej zdeeydowanie aprobowane, mniej prawdopo-
dobne uzyskuj^ aprobaty umiarkowanq.

R 1. Jnstytucje samorzadowe (t. 1)

Nasze badania sprzyjaly rozpoznaniu opinii studentów o przemianaeh
funkcj i dwóch kategorii instytuej i : a) instytueji smaroz^dowyeb, osi|dzanych
w strukturze wladzy politycznej, b) instytueji uczestnicz^cych programow
wow procesie socjalizacji mlodego pokolenia.
Analiz^ wyników badan poprzedzi ukazanie ich w tabeli 1.

Opinia badanych o instytucjach samorzadotrych 

Tabeln 1

Rodzaj instytueji

(t.l)
M

(t.2)
M I K 

P ° 

1. Wzmocni sie rola samorzadu
wiejskiego w rozstrzyganiu
wszystkich waznych proble-
raów wsi

2. Samorzad spóldzielczy stanic
sie rzeczywistym reprezentan-
tem interesów spóldzielców

3. Samorzad robotniezy zyska
decydujaey wplyw na dizalal-
nosé przedsiebiorstwa

4. Zwi^zki zawodowe (stowar-
zyszenia zawodowe) wzmoc-
nia kontrol^ nad decyzjarai
wladz polityeznych

3.5

3.0

3.1

3.3

3.8

3.3

3.5

3.7

3.4 3.5 2.5

3.0

3.3

3.3

3.5

3.5

2.4

2 . 2

2.1

3.5 2.7 3.1

3.2

3.4

3.3

2.4

2.5

2.4

p = prawdopodobienstwo zaistnienia stanu opisanego
o = ocena stanu opisanego (antycypowanego)
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1. Studenci dostrzegaj^ mozliwosc wzmocnienia samorzqdu wiejskiego
w rozstrzyganiu waznych problemów wsi w stopniu zblizonym do przewidy-
wania studentek. Zdecydowanie bardziej od studentek pragntj realizacji takiej
idei (p = 3,5, o — 3,8). Odpowiednie wskazniki u studentek wvniszq (p = 
= 3,4, o = 3,5). Tak jest w badaniach pierwszych (t. 1)

2. Samorzíjd spóldzielczy moze stac SÍQ rzeczywistym reprezentant.em
interesów spóldzielców. O tym przekonani sq studenci i studentki. W jedna-
kowym stopniu aprobowana jest t aka perspektywa przez obie kategorie
mlodziezy. Wskazniki liczbowe dia studentów wynoszq (p — 3,0, o = 3,3),
a dia studentek (p = 2,9, o = 3,3). Idea samorz^du spóídzielczego nie budzi
kontrowersji. Zyskala umiarkowan^ aprobat^, przy umiarkowanym opty-
mizmie dotycz^cymrealnosci samej idei. Wydajes i^ona mniej atrakcyjna dia

mlodziezy studenckiej od idei samorzqdu wiejskiego.
3. Samorz^d robotniczy zyska decyduj^cy wplyw na dzialalnosc przed-

siebiorstwa w przekonaniu studentów is studentek. Róznice przewidywania
sq niewielkie a wskazniki aprobaty identyczne. Nieco bardziej prawdopodobny
jest stan poz^dany w opinii studentów (p = 3,1, o = 3,5) niz studentek
(p = 3,0, o = 3,5). Samorzqd robotniczy aprobujq badani bardziej zdecydo-
wanie niz samorz^d spóldzielczy, przy zblizonym poziomie przewidywania.
W okresie poprzedzaj qcym badania przedmiotem dyskusji bvÍv czesciej
ksztalt samorzadu robotniczego i jego usytuowanie w strukturze wladzy
przedsi^biorstwa niz samorzadu spóídzielczego. Sqdzimy, ze mlodziez
studencka posiadala rozeznanie w tym, co stanowi zródlo kontrowersj
politycznych tego okresu.

4. Postulat wzmocnienia pozycji zwi^zków i stowarzyszen zawodowych
w stosunku do pozycji wladzy politycznej jest mozliwy do urealnienia w 
przekonaniu studentów i studentek. Zdecydowanie bardziej pragnt} tego
studenci (p = 3,3, o = 3,7) niz kolezanki (p - 3,3, o = 3,5). Ranga zwi^z-
ków zawodowych w strukturze wladzy mniej jednak znaczyw opinii badanych
od samorzqdu wiejskiego. Poznawczo jest to problem int.eresujqcy, badani
bowiem pochodz^ ze srodowiska miejskiego i wsi z wlasnymi klopotami nie
znaj^ z autopsji.

B 2. Instytucje samorzadowe (t. 2) 

1. W drugich badaniach idea samorzadu wiejskiego wydaje si^ bardziej
prawdopodobna dia studentek niz dia studentów. Natomiast studenci
wyzej wartosciujq znaczenie tego samorzadu w zyciu mieszkanców wsi
(p = 2,5, o = 3,5), w porównaniu ze studentkami (p = 2,7, o = 3,1).
U studentów wystqpuje bardzo duzy dystans mi^dzy poz^danym stanem (o)
astanem prawdopodobnym (p). Powstal on w nast^pstwie ut raty przekonania
o tym, ze samorz^d wiejski stanie sifj instytucjq kompetentn^ w rozwi^zy-
waniu problenów wsi.

2. Samorzqd spóldzielczy okazuje si^ ide^ malo realna, a moze nawet
nierealn^ w opinii obu kategorii badanej mlodziezy. Wyzsz^ ocen^ te j formy
samorzadu odnotowujemy u studentów (p = 2,4, o = 3,2), nizsz^ u studen-
tek (p = 2,4, o = 3.0). Studentki wyrazajq latwiej zgod^ na stan mozliwy.
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Studenci skíonni sa stan mozliwy uznawac za malo wartoéciowy. óni tez
doswiadczaj^ dysonansu, bowiera pozqdana sytuacja rozpoznawana jest jako
malo prawdopodobna.

3. Samorzad robotniczy ma male szanse uzyskania decyduj^cego wpíy-
wu na dzialalnosc przedsiebiorstwa. Taka opini^ wypowiadaj;^ przede
wszystkim studenci. Oni jednak bardziej pragn^ realizacji samej idei (p = 
= 2,2, o = 3,4) niz ich kolezanki (p = 2,5, o = 3,2). Studentów charaktery-
zuje doswiadczanie rozbieznosci mi^dzy tym, co uznajq za bardzo pozqdane
a tym, co wydaje síq im mozliwe. Studentki charakteryzuje wi^kszy opty-
rnizm, przy oczekiwaniach zmian skromniejszych.

4. Mozliwosc wzmocnienia pozycji zwiqzków i stowarzyszen zawodo-
wych w stosunku do wladzy politycznej jest nierealna zdaniem studentów
i malo realna zdaniem studentek. Studenci natomiast bardziej ceniíj. t ak^
mozliwosc (p = 2,1, o = 3,3) w porównaniu ze swoimi kolezankami (p = 2,4,
o = 3,0). Studenci síj. bardziej pesymistyczni w przewidywaniu zmian przez
nich bardzo poz^danych. Studentki z a c h o w u j wi ^c e j optymizmu w prog-
nozowaniu wydarzen, przy umiarkowanie pozytywnej ich ocenie.

Wyniki drugich badan ukazuja dwie zmiany w opinii studentów: a)
wyrazne oslabienie wiary w mozliwosc wzmocnienia pozycji instytucji samor-
zqdowych jako reprezentanta interesów róznych kategorii obywateli, b)
spadek atrakcyjnosci tych instytucji. Ocena szansy realizacji idei rzutuje na
oeene przydatnosci instytucji samorzf^dowych w realizacji aspiracji róz-
nych kategorii obywateli. Przekonanie o realizmie idei samorzqdu wiejskiego,
robotniczego, spóldzielczego zmieniajq. przede wszystkim studenci, u studen-
tek zmiana ma charakter lagodniejszy. Studentki wyrazniej rezygnuja ze
skrajnie pozytywnej oceny róznych form samorzqdu, natomiast studenci
zachowuj % w drugich badaniach zdecydowanie pozytywnq oceno potencjal-
nego rozwoju instytucji samorzqdowych.

1. Mozliwosc wl^czenia si§ instytucji kultury do rozwiq.zywania proble-
mów spolecznych. likwidacji niektórych negatywnych zjawisk spolecznych,
wydaje si^ bardziej realna studentom niz studentkom. Studenci takze
áprobujq bardziej zdecydowanie tak^ funkcj^ instytucji kultury (p = 2
o = 3,4) w porównaniu ze swoimi kolezankami (p = 2,7, o = 3,2). Taka jest
opinia badanej mlodziezy ustalona w badaniach pierwszych (t. 1)

2. Studentki bardziej optymistycznie niz studenci oceniajf| szansy
odzyskania przez rodzin^ pozycji dominuj í^cej w wychowywaniu dzieci.
Jednoczesnie studentki wyzej wartosciují^ takq mozliwosc (p = 2,9, o = 3,7)
od swoich rówiesników (p = 2,8, o = 3,6). Studentki buduj^ optymizm
wlasny na pragnieniu. S3. zdecydowanymi zwolenniczkami silnej pozycji
rodziny wsród grup uczestnicz^cych w procesie socjalizacji mlodego pokolenia.

3, Obie kategorie badanych w jednakowym stopniu okreslaj^ szanse
udzialu stowarzyszen naukowych w ksztaltowaniu kultury pracy zawodowej.
Odpowiednie wskaaniki wynoszq dia studentów (p = 2,7, o = 3,3) i dia
studentek (p = 2,7, o = 3,3). Potrzeba sprawowania przez te instytucje
wymienionej funkcji ma peine zrozumienie u studentów i studentek. Szansa
realizacji oraz funkcji wydaje SÍQ badanym prawdopodobna.

4, Udzial stowarzyszen naukowych w ksztaltowaniu kultury politycz-
nej Polaków jest postulowany bardziej zdecydowanie przez studentów niz
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C 1. Instytucje wychowawcze (t. 1)

Opinia badanych o wychowawczej funkcji róznych instytucji

Tabela 2

Rodzaj
instytucji

(t.l)

M

1. Zwiekszy sie udziat insty-
tucji kultury w przezwycie-
zaniu ujemnyeh zjawisk
spolecznych

2. Itodzina odzyska pozycje
najwazniejszej grupy uczest-
nicz^cej w procesie wychowa-
nia dzieci

2.8

3.4

3.6

3.3

K

2.7

2.9

3.2

3.7

3.3
zawodowe jednoczesnie
ksztaítowaé wydatniej knl-
ture pracy zawodowej

4. Stowarzyszenia naukowe
ksztaítowaé bgd^ efektywnie
svviadomosc polityczn^ Pola-
ków

3.1 3.7 2.9 3.5

5. Nauki humanistyczne
mialy wiekszy wplyw na
dc/zenia syciowe i swiatopog-
l^d mlodziezy

2.8 3.4 2.7 3.2

6. Organizacje mlodziezowe
stant| si«j rzeczywistymi wy-
chowawcami mlodziezy

2.5 3.3 2.6 3.4

(t.2)

M

2.2

2.5

2.3

2.5

2.2

3.4

3.3

3.0

3.3

3.4

K

1.9 : 2.8

2.7

2.3

2.3

2.3

2.7

2.3

2.9

I

I I 

! 3.4

3.1

3.3

2.9 ; 

2.7

p = prawdopodobienstwo stanu opisanego
o = ocena stanu opisanego (antycypowanego)

przez studentki. Studenci wyrazaj 3. zadowolenie z takiej perspektywy bez
zastrzezen (p = 3,1, o = 3,7), studentki zachowuji^ w ocenie wiyksz^ ostroz-
nosc (p = 2,9, o = 3,5). Róznice wskazników zdaj^ siy swiadczyc, ze stu-
dentki s^ mniej chytne zwiykszeniu mozliwosci udzialu instytucji naukowych
w kasztaltowaniu kultury politycznej Polaków.

5. Studenci s^ bardziej optymistyeznie zorientowani jesli chodzi o udzial
nauk liumanistycznych w ksztaltowaniu swiatopogl^du mlodziezy w porów-
naniu ze studentkami. Studenci akceptuj^ tak% mozliwosc korzystniej
(p = 2,8, o = 3,4) niz studentki (p = 2,7, o = 3,2). Obie kategorie mlodzizy
reprezentuj^ stanowisko umiarkowane w ocenie potencjalnego wzrostu roli
nauk liumanistycznych w zyciu mlodziezy polskiej.

6. Organizacje mlodziezowe maj% skromne szanse stac siy rzeczywistymi
wychowawcami mlodego pokolenia. Taka jest opinia studentów i studentek.
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Studenci sq, mniej chetm perspektywie wzrostu wychowawczej funkcji
organizacji mlodziezowych (p = 2,5, o = 3,3) niz ich kolezanki (p = 2,6,
o = 3,4). Przewidywania ukazuj^ pesymizm mlodziezy studiuj^cej , tym
silniej zarysowany, ze badani wyraznie pragnq wzmocnienia wychowawczej
funkcji organizacji mlodziezowych.

C 2. Instytucje wychowawcze (t. 2) 

1. Studentki bardziej optymistycznie postrzegají\ rol^ instytueji kultury
w przezwyciQzaniu negatywnych zjawisk spolecznych od swoich kolegów.
Studenci zdecydowanie bardziej pragn % tego udzialu (p = 2,4, o = 3,4) niz
ich kolezanki (p = 2,7, o = 2,9). U studentek oceny s^ bardziej zblizone do
stanu antycypowanego, natomiast u studentów wyst^puje wyrazna rozbiez-
nosc mi^dzy stanem poz^danym a stanem mozliwym. Rozmiar oczekiwan
kierowanych do instytueji kul tury wspólokresla przewidywany stopien
prawdopodobienstwa realizacji stanu poz^danego. Jest on nizszy zdecydo-
wanie u studentów a wyzszy u studentek.

2. Badani sf^ umiarkowanymi optymistami wypowiadaj^c wlasne prog-
nozy odnosnie wzrostu roli rodziny w wychowywaniu dzieci. Zdecydowanie
akceptují | mozliwosc wzmocnienia udzialu rodziny w wychowywaniu potom-
stwa, szczególnie studentki. Studentki przezywaj^ dysonans mi^dzy mozli-
wym stanem a pozqdanym. Bardzo pozqdany stan uznaj% studentki za malo
prawdopodobny (p = 2,3, o = 3,4). Relacje takie same wyste>puj ^ u studen-
tów (p = 2,5, o = 3,3) ale dysonans jest troch^ íagodniejszy.

3. Wl^czenie si^ stowarzyszen naukowych do procesu wyehowania
róznych kategorii pracowników, do ksztaltowaniu u nich kul tury pracy
wydaje si^ mlodziezy studenckiej raczej nierealne. Przy jednakowym pozio-
mie przewidywania szansy udzialu stowarzyszen zawodowych w ksztalto-
waniu kultury pracy, studenci nieco mniej korzystnie oceniaj^ ich funkeje
(p = 2,3, o = 3,0) niz studentki (p = 2,3, o = 3,1). Róznice w ocenie s .̂ tak
skromne, ze mozna mówió o identyeznosei przekonan obu kategorii badanej
mlodziezy — studentów i studentek.

4. 0 mozliwosci ksztaltowania swiadomosci politycznej Polaków przez
towarzystwa naukowe bardziej przekonani sí\ studenci niz studentki, przy
identyeznej ocenie takiej funkcji towarzystw naukowych. Optymizm stu-
dentów jest umiarkowany (p = 2,5, o = 3,3) a studentki charakteryzuje
nastawienie jeszcze mniej optymistyezne (p = 2,3, o = 3,3).

5. Wzmocnienie wplywu nauk humanistyeznyeh na dí\zenia zyciowe
i swiatopoglf^d mlodziezy wydaje si^ studentom nieprawdopodobne (p = 2,2,
o = 3,4) a pragnienie takiego stanu bardzo silne. Studentki reprezentuj ^ 
optymistyezne nastawienie, przy slabszym pragnieniu urealnienia stanu
pozqdanego (p = 2,7, o = 2,9). Slabsze pragnienie rzutuje na vozpoznanie
mozliwosci urealnienia postulatu. Studentkom wydaje si^ prawdopodobne
wzmocnienie wplywu nauk humanistyeznyeh na d^zenia zyciowe mlo-
dziezy.

6. Studenci wyrazaj przekonanie, ze organizaeje mlodziezowe nie maj t\
szansy stac sie rzeczywistymi wychowawcami mlodziezy ale jednoczesnie
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pragn ^ aby takimi wychowawcami byly (p = 1,9, o = 2,8). Wi^cej opty-
mizmu wykazuj 3 studentki, przy slabszej akceptacji takiej mozliwosci
(p = 2,3, o = 2,7). Studenci doswiadczaj^ rozbieznosci mi^dzy staneni
poz^danym a stanem mozliwym. Miar^ liczbow^ rych rozbieznosci stanowi
jednoczesnie wskaznik doswiadczanego niezadowolenia z powstalej blokady
utrudnia j qcej organizacjom mlodziezowym realizacj9 ich funkcji statutowych.

Drugie badania ukazuj^ przede wszystkim redukcj^ nastawien opty-
mistycznych dotyczacvcli funkcji socjalizacyjnych instytucji naukowych lub
wyspecjalízowanych instytucji uczestniczqcych w procesie socjalizacji
mlodziezy. Redukcja nastawien optymistychnych ma charakter radykalny
u studentów, mniej radykalny u studentek. One zachowaly wi^cej wiary w 
mozliwosé realizacji stanów pozqdanych opisanych w kwestionariuszu.
Ocena stanów prawdopodobnych, postulowanych, ulega niewielkiej zmianie
w drugich badaniach (t. 2). Zmiana jest znacznie skromniejsza niz w przypadku
przewidywania ki'erunku ewolucji funkcji instytucji socjalizacyjnej. Obnize-
nie sííj wskazników akceptacji postulowanego wzrostu funkcji socjalizacyjnej
róznych instytucji zdaje si^ swiadczyc o zwiqzku mi^dzv rozpoznaniem stopnia
prawdopodobeinstwa realizacji takiej funkcji a akceptacj i jej. Zdecydowane
obnizenie síq wskazników prawdopodobienstwa realizacji stanów opisanych w 
kwestionariuszu koreluje z skromniejszym obnizeniem si^ wskazników
akceptacji. Uznajemy to za przeslanki opinii naszej o wtórnym charakterze
zmiany oceny w stosunku do zmiany przewidywanego prawdopodobienstwa
zajscia stanu postulowanego w kwestionariuszu.

1. Studentki sq bardziej przychylne niz studenci przyznaniu pracowni-
kowi prawa do zajmowania pozycji spolcznej odpowiadaj^cej jego kwaliíi-
kacjom zawodowym i moralnym (p = 3,4, 3,7). Czy stanowisko studentek
jest próbq obrony wlasnych szans zawodowych? Odpowiedz twierdz^ca
wydaje si§ prawdopodobna.

2. Studentki sklonne sí\ przyznac pracownikowi prawo kierowania si<j
w dzialalnosci zawodowej regulami skutecznosci a nie reguíami posluszenstwa
edynie (2,8; 3,0). Pogl^d studentek wyrazony w odpowiedzi na to pytanie
jest kontynuacj a. stanowiska bardziej generalnego. Wyraznie faworyzuj í\ one
role walorów osobowvch w zespole wyznaczników pozycji pracownika w 
zakladzie pracy.

3. Studentki zgadzaj^ siíj tez z postulatem domagaj^cym si^ od pracow-
nika stalego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (3,5; 3,7). Zachodzi
zgodnosc mifjdzy tym przekonaniem studentek a poprzednio przedstawionq
opiniq. Skoro kompetencje zawodowe maj^ wyznaczac pozycji pracownika
w zakladzie pracy, od pracownika mozna wymagac stalego doskonalenia
swoich kwalifikacji.

4. Róla pracy zawodowej, sposobu jej wykonywania, jako wyznacznika
szacunku pracownika u wspólpracov/ników i przelozonych, nie jest aprobo-
wana. Troche chetniej aprobuj^ jí\ studentki niz studenci (2,5; 2,6) ale
róznice wskazników sq tak niewielkie, ze nie zaprzeczaj^ one opinii o zgod-
nosci stanowiska studentów i studentek dotycz^cego usytuowania sposobu
pelnienia roli pracy zawodowej wsród wyznaczników szacunku pracownika u 
wspóípracowników i przelozonych.
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D. Spoleczne potozenie jednostki (t. 1) 

Opinia badanych o uprawnieniach jednostki 

Tnbela 3 

Rodzaje uprawnien t .
M

l
K

t
M

2
K

1 2 3 4 5

1. Pracownik moze awansowaé do takiej pozycji
spoleeznej jaka przyslugu je mu ze wzgl^du na
kompetencje zawodowe i kwalifikaeje moraine 3.4 3.7 3.6

g

3.4

2. Pracownik ma prawo odmówic wykonania obo-
wiazków gdy sa one niezgodne z jego przekona-
niami o spoíecznej uzytecznoáci efektów wlaanej
pracy 2.8 3.0 3.0 2.8

3. Kazdy pracownik musi stale podnosic swoje
kwalifikaeje zawodowe 3.5 3.7 3.3 3.6

j 4. 0 szacunku pracownika n przelozonych i wspóí-
praeowników decyduje jedynie sposób wykony-
wania pracy zawodowej 2.5 2.6 2.8 2.5

5. Panstwo powinno stwarzac warunki do tego uby
kazdy mlody zelowiek mógl wyuczyc súí zawodu
przez niego obranego 3.3 3.4 2.9 3.3

6. Jedynie zdolnoéci ezlowieka wyznaczajq, osiqgalny
dia niogo poziom wyksztalcenia 2.7 2.8 3.3 2.8

7. Poziom zycia czlowieka jest wyznaezony jedy-
nie przez wkíad w realizacje celów spoleczenstwa 2.7 2.4 2.6 2.3

8. Kazda rodzina otrzymuje mieszkanie zgodnie z 
faktyczmymi potrzebami wyznaczonymi przez
liezbe jej czlonków 2.9 3.1 2.9 2.6

9. Obywatel moze nalezec do dowolnej partii jaka
u nas dziala 3.9 3.8 3.8 3.6

10. Kazdy obywatel moze publieznie krytykowac
decyzje wladz politycznych 2.8 2.2 3.3 2.4

11. Obywatel ma prawo zaskarzyc decyzje wladz
administraoyjnyuh do sadu 3.8 3.2 3.8 3.1

12. Obywatel moze opuszczac kraj na okres przez
niego ustalony 3.3 2.8 3.6 2.8

1. Studentki sa bardziej przychyln-e niz studenc i przyznaniu pracov.iii
kowi prawa do zajmowania pozycji spoleznei odpowiadajacej jego kwalifi-
kacjom zawodowym i moralnym (p = 3.4; 3.7). Czy stanowisko studentek jest
próba obrony wlasnych szans zawodowych? Odpowiedz twierdzaca wydaje sie
prawdopodobna.

2. Studentki sklonne sa przyznac pracownikowi prawo kierowania sie w 
dzialalnosei zawodowej regulami skutecznosci a nie regulami poluszenstwa
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jedynie (2.8; 3.0). Poglad studentek wyrazony w odpowiedzi na to pytanie
jest kontynuaeja stanowiska bardziej generalnego. Wyraznie faworyzuja one
role walorów osobowych w zesj>ole wyznaezników pozyeji praeownika w 
zakladzie pracy.

3. Studentky zgadzaja sie tez z postulatem domagajacym sie od praeow-
nika stalego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (3.5; 3.7). Zachodzi zgod-
nosc miedzy tym przekonaniem studentek a poprzednio przedstawiona opinia.
Skoro kompetencje zawodowe maja wyznaczac pozyeje praeownika w zaklad-
zie pracy, od praeownika mozna wymagac stalego doskonalenia swoich kwali-
fikacji.

4. Rola pracy zawodowej, sposobu jej wykonywania, jako wyznacznika
szacunku praeownika u wspólpracowników i przelozonych, nie jest aprobowana.
Troche chetniej aprobuja ja studentki niz studenci (2.5; 2.6) ale róznice wskaz-
ników sa tak niewielkie, ze nie zaprzeczaja one opinii o zgodnosci stanowiska
studentów i studentek dotyezacego usytuowania sposobu pelnienia roli pracy
zawodowej wsród wyznaezników szacunku praeownika u wspólpracowników
i przelozonych.

5. Studentki oczekujq od panstwa stwarzania warunków kazdemu mlo-
demu cziowiekowi potrzebjiych do wyuczenia sig zawodu przez niego obra-
nego (3,3; 3,4). Studenci sq bardziej wstrzemigzliwi w formulowaniu ocze-
kiwan w stosunku do panstwa. Zarysowuje sig tu ta j konsekwent-nosc
orientacji obu kategorii badanych. Studentki uznaj^c kwalifikacje zawodowe
za podstawg pozyeji praeownika w zakladzie pracy domagaj q sig od panstwa
pomocy w uzyskaniu tych kwalifikacji.

6. Ani studenci ani studentki nie zgadzaj i\ sig z postulatem domagajacym
sig zwiqzania poziomu wyksztalcenia jednostki jedynie z jej uzdolnieniami
(2,7; 2,8). Postulat okazuje sig zbyt radykalny i niezgodny z ideologic egali-
taryzmu aby mógí bye akceptowany. Jednoczesnie wyraza on ideg sprawied-
liwosci odpowiadajqcq dqzeniom zyciowym czgsci mlodziezy i dlageto nie
zosta? odrzucony.

7. Badani zglaszajq zastrzezenia do zasady sprawiedliwosci spajajqeej
poziom zyeia czlowieka z jakoscia jogo pracy zawodowej. Zastrzezenia te sq
zdecydowanie silniej ujawniane przez studentki niz przez studentów (2,7; 2,4).
Studentki wlasciwie odrzucajq samq ideg. Niezgoda na przyjgcie tej zasady
sprawiedliwosci spolecznej koliduje z przyjmovanymi postulatami, które
domagaj q sig stalego doskonalenia kwalifikacji zawodowych lub prawa
praeownika do awansu wyznaczonego poziomem kwalifikacji zawodowych.

8 Studentki przychylajq sig do propozyeji przyznawania rodzinie
mieszkania zgodnie z potrzebami okreslonymi liczbq jej czíonków. Studenci
w y k a z u j m n i e j s z e zdeeydowranie w tej kwestii (2,9; 3,1). Stanowisko stu-
dentek stanowi konkretyzacjg omawianej juz niezgody na zasadg sprawied-
liwosci sprzggaj qcq poziom zyeia jednostki z jakosciq jej pracy. Otrzymanie
mieszkania stanowi rodzaj zapomogi dla rodziny a nie rodzaj nagrody za
pracg zawodowq. Studenci mniej stanowczo wypowiadajtj za takim roz-
wiqzaniem potrzeb mieszkaniowych rodziny. Oni tez wyke.-zuji wigkszq
podatnosc na przyj gcie omawianej wyzej zasady sprawiedliwosci.

9. Nie budzi zadnych zastrzezeri prawo obywatela do wyboru parti i
politycznej jesli chce prowadzié dzialalnosc politycznq. Studenci akceptuja
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takie prawo bez zastrzezen (3,9; 3,8), studentki zniewielkimi zastrzezeniami.
Prawo to stalo si^ tak oczywiste, ze badani nie dostrzegaj 3 zadnych zagrozen
zwiqzanych z korzystaniem z niego.

10. Inaczej zgola odnosz^ si§ do prawa publieznego krytykowania przez
kazdego obywatela deeyzji wladz polityeznych. Studentki kwestionuj^ to
prawo w sformulowaniu skrajnym, studenci wyrazaj^ zgod^ na korzystanie
z niego (2,8; 2,2). Konformizm polityczny studentek i umiarkowany rady-
kalizm polityczny studentów stanowi^ postawy wyraznie rózni^ce si§ od
obiegowych opinii o anarch istycznych di\zeniach mlodziezy studenckiej.

11. Studenci sí\ zdecydowanymi zwolennikami przyznania obywatelowi
prawa zaskarzania deeyzji wladz administracyjnych dq sqdu. Studentki
wypowiadaja si^ bardziej ostroznie (3,8; 3,2). Róznica wi^lkosci wskazników
jest tak duza, ze mozna mówic o odmiennym sytuowaniu jednostki w sto-
sunku do instytucji wladzy politycznej przez obie kategorie badahej mlodziezy.
Studentki uznajq prawo obywatela do zaskarzania deeyzji wladz administra-
cyjnych za przejaw nadmiernych jego roszczen.

12. Studenci wykazujq wyzsz^ gotowosc uznania prawa obywatela do
opuszczania kraju na okres przez siebie okreslany, niz ich kolezanki (3,3; 2,8).
Zauwazamy jednak, ze prawo takie nie jest przez zadna kategori^ badanych
traktowane jako bezsporny, elementarily przywilej, z którego jednostka
korzysta wyl^cznie sama podejmujqc decyzje o czasie niebecnosci w kraju.

Analiza wyników badan uzyskanych w 1981 r. prowadzi do wniosku
przypisuj qcego studentom silne di\zenie do obrony autonomii jednostki w 
stosonku do instytucji wladzy administracyjnej i politycznej. Studentki
zachowuj^ wi^ksza gotowosc respektowania jirawa tych instytucji do regulo-
wania wlasnych relacji z obywatelem PRL.

D 2. Spoleczne polozenie jednostki (t, 2)

1. Studencis3zdecydowanymi zwolennikami uzaleznienia awansu zawo-
dowego wyl^cznie od kwalifikaeji zawodowych i walorów moralnych, stu-
dentki mniej stanowczo wyrazaj 3 takie przekonanie (3,6; 3,4). Obie kategorie
badanych uznajfj slusznosc postulatu ]>oddanego ich ocenie.

2. Studenci wyrazaj q zgod§ na to, aby pracownik przestrzégaí w pracy
zawodowej zasad^ uzytecznosci a nie zasad^ posluszeiistwa, jesli sí| one ze
sobq niezgodne, studentki s^ bardziej ostrozne w przyznawaniu pracowni-
kowi takiego prawa (3,0; 2,8). Studentki wykazuj3 wi^cej zrozumienia dla
wymagan zwiqzanych ze st ruktur^ formatnie typow^ dia zespolów pracow-
niczych, czyli wi^cej zrozumienia dla porzadku prawnego okreslaji\cego por-
zadek spoleczny.

3. Obowi^zek stalego kwalifikaycji zawodowych akceptujq studentki a 
studenci mniej ehetnie (3,3; 3,6). Nie mozna jednak wioskowac na tej pods-
tawie, ze studentki wyzej ceni^ fachowosc pracownika niz studenci. Studentki
charakteryzuje posluch dla oficjalnego porzqdku prawnego i zgoda ich na
obowiqzek stalego doskonalenia kwalifikaeji zawodowych pracownika moze
bye tego wskaznikiem.
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4. Studenci ch^tniej od swoich kolezanek zgadzajq si§ z postulatem
uzaleznienia szacunku pracownika u wspóípracowników i przelozonych od
sposobu wykonywania pracy zawodowej (2,8; 2,5). Studenci wyrazaj ̂  zgodt^
na wzmacnianie kontroli zespolu pracowniczego nad zawodowq. aktywnoscií\
pracownika. Studentki odmawiaj^ takiego prawa zespoíom pracowniczym.

5. Studenci wykazuj ̂  mniej zrozumienia od swich kolezanek dia postu-
latu domagaj^cego si^ od panstwa stwarzania kazdemu míodemu czlowie-
kowi warunków clo wyuczenia síq zawodu przez niego obranego (2,9; 3,3).
Ten rodzaj swiadczen panstwa nie jest tez bez zastrzezen przyjmowany przez
studentki.

6. Studentki wzbraniaj^ si^ przed zaakceptowaniem postulatu uzalez-
niaj^cego poziom wyksztalcenia jednostki wyl^cznie od jej zdolnosci, nato-
miast studenci s^ skíonni zaakceptowac ten postulat (3,3; 2,8). Studenci nie
przezywaj ̂  obawy o negatywne nast^pstwa dia siebie konsekwentnego reali-
zowania zasady sprawiedliwosci uzalezniajacej poziom wyksztalcenia jed-
nostki od jej zdolnosci.

7. Ani studenci ani studentki nie wyrazaj í| zgody na realizacj q zasady
uzalezniajacej poziom zycia jednostki od jakosci jej pracy zawodowej (2,0;
2,3). Studentki odnosz^ si<j z wyrazn^ dezaprobatq do tej zasady sprawiedli-
wosci, studenci s^ bardziej skíonni zaakceptowac j^. Myslimy, ze stanowisko
obu kategorii badanych, stanowi odzwierciedlenie opinii szerszych kr^gów
naszego spoleczenstwa. Z tego powodu uznac je trzeba za wysoce niekorzyst-
ne. Kwestionuje ono podstawowy wyznacznik wartosci czlowieka — jakosc
pracy zawodowej — stanowi ^c^ moraln^ podstaw^ roszczerí jego w stosunku
do spoleczenstwa.

8. Przydzial mieszkania rodzinie zgodnie z potrzebami okreálonymi przez
liczbt^ jej czlonków ma proporcjonalnie wi^cej zwolenników wsród studentów,
mniej wsród studentek (2,9; 2,6). Obu kategoriom badanych wydaje si^
kontrowersyjna ta zasada swiadczen dia rodziny. Stwarza ona przywilej pierw-
szenstwa korzystania z dóbr powszechnie poszukiwanych bez zwi^zania jego
z obowiazkami rodziny wobec spoleczenstwa.

9. Prawo obywatela do wyboru czlonkostwa jednej z dzialaj^cych w 
Polsce partii jest zdecydowanie aprobowane przez studentów a takze przez
studentki (3,8; 3,6). Prawo to moze byc realizowane bez naruszenia interesów
jakichkolwiek kategorii obywateli. Badani nie dostrzegaj % powodów aby
prawa temu odmawiac komukolwiek.

10. Studentki nie wyrazaj zgody na to, aby kazdy obywatel mial
prawo krytykowac decyzje wladz politycznych. Studentci sei zwolennikami
takiego przywileju obywateli (3,3; 2,4). Rozbieznosci stanowisk sq bardzo
wyrazne. Studentki wykazuj ^ wigcej zrozumienia dia zasady immunitetu
wladz politycznych, ochrony ich decyzji przed publiczn^ kry tyk^ obywa-
teli, studenci s taj^ w obronie prawa obywateli do osadu publicznego dzialal-
nosci instytucji politycznych. Radykalizm studentów i konformizm studen-
tek stanowi^ odmienne postawy reprezentowane w takich samych sytuacjach.
Swiadczy to o oscbowoáciowych wyznacznikach ustalonych rózriic.

11. Studenci bez zastrzezen przyznaj^ obywatelowí prawo zaskarzania
do sadu decyzji wladz administracyjnych, studentki zachowuj^ si^ bardziej
ostroznie w tej kwestii (3,8; 3,1). Obie kategorie badanej mlodziezy akceptujq
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to prawo obywatela. Zauwazyc mozna, ze bardziej zdecydowanie aprobuj^
studentki omawiany tu przywilej obywatela niz prawo do publicznej krytyki
dzialalnosci wladz politycznych. Podobnie postgpuj^ studenci.

12. Prawo obywatela do opuszczania kraju na okres przez siebie okres-
lony nie wzbudza zastrzezen u studentów, studentki zachowuj^ ostroznosc vv
deklarowaniu poparcia dla niego (3,6; 2,8). Studenci przyznaj q priorytet jed-
nostkowym decyzjom uznaj^c je za wif|z^ce dla instytucji. Studentki nie
przyjmujq tak skrajnego stanowiska, nie postulujq pozbawienia instytucji
prawa do wspóldecydowania o czasie trwania nieobecnosci obywatela w 
kraju.

Wyniki badan uzyskane w 1982 r. ukazuj ^ rezygnaeje studentek z 
obrony wielu uprawnien jednostki, które studenci akceptuj^. Studentki
pozostawiajq instytucjom zawodowym i politycznym uprawnienia do deey-
dowania o losie jednostki. Aktywnoáó jednostki musi bye w takiej sytuacji
regulowana permanentnie decyzjami wladz instytucji, nie moze przebiegac
jedynie w nastypstwie postanowien jednostki. Porz^dek instytucjonalny
stanowi dla studentek gwarancje ladu spolecznego. Studenci sí̂ zwolennikami
przyznania jednostce swobody decydowania o wlasnym losie, pozostawiaj qc
instytucjom obowiqzek respektowania woli jednostki.
Opinie nasze o rezygnacji studentek z roszczen w stosunku do róznych insty-
tucji potwierdza porównanie wyników badan przeprowadzonych w 1982 r.
z wynikami badan przeprowadzonych w 1981 r, Wskazniki akceptacji róz-
nych postulatów sq nizsze w 1982 r. niz w 1981. U studentów odnotowujemy
zmiany o dwóch wektorach. Ilosciowo dominujq te, które swiadczq o tym, ze
studenci domagaj^ siy w moonienia pozycji jednostki w jej kontaktach z 
instytucjami, szczególnie z instytucjami politycznymi i prawnymi. Drugie
badania ujawniaj^ rozbieznosc postaw studentów i studentek oraz odrybne
orientaeje spoleczne obu kategorii badanej mlodziezy. W swiadomosci spo-
leeznej studentek centralnym obiektem jest instytucja, a w swiadomosci
studentów — jednostka.
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