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Postawy młodzieży licealnej wobec norm i wartości
związanych z życiem rodzinnym
High school students’ attitude towards values and standards connected
with family life

Streszczenie
Zmieniające się uwarunkowania rzeczywistości nie pozostają bez wpływu na jakość wartości życiowych uznawanych przez młodzież. Pogarszający się standard życia materialnego rodzin, bezrobocie, nietrwałość rodzin, osłabienie więzi między członkami rodziny mają wpływ na kształtowanie się wyobraźni
o własnej przyszłości młodego pokolenia. Młodzi ludzie weryﬁkują przyjęte w procesie socjalizacji wartości i próbują wypracować własną ich hierarchę. Badana młodzież była zgodna co do tego, że najważniejsze w życiu jest dobre zdrowie, udane małżeństwo, zamożność i wykształcenie. Wartości materialne według badanej młodzieży są wskaźnikiem odniesionego sukcesu, badani wybierają taki rodzaj pracy, która
daje wysokie zarobki, a o udanym małżeństwie decyduje według badanych w pierwszej kolejności posiadanie własnego mieszkania, odpowiedni dochód i wierność małżeńska. Warunki materialne rodziny, poziom wykształcenia rodziców mają wpływ na to, czy młodzież chciałaby w przyszłości stworzyć własny
dom na podobieństwo domu rodzinnego.

Summary
Nowadays changing conditionings of the world inﬂuence a lot the quality of life values that are accepted by young people. Worsening ﬁnancial standards of families, unemployment, family impermanence,
weakening of family and social ties have a great inﬂuence on the shape of young generation future. Youngsters verify their values in the process of socialization and they also try work their own hierarchy out.
The examined youth all agreed that the most important value according to them was good health, successful marriage, wealth as well as good education. According to people mentioned above, ﬁnancial values are indicators of the success achieved. Examined people choose that kind of jobs that can guarantee
high income. Besides, they suggest that successful marriage is closely connected with owing a ﬂat, having
a suitable salary and faithfulness in marriage. Financial conditions, the level of parents education decide
about the fact if young people are able to create their own homes in the future, homes which can be similar to their previous ones.

