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Podstawowe pojęcia:
Postawy prokreacyjne – można empirycznie wyrazić za pomocą pożądanej liczby
potomstwa (niekiedy także jego płci) oraz pożądanego kalendarza urodzeń; zależą
one od psychospołecznych uwarunkowań (motywacji prokreacyjnych) oraz zespołu
norm odnoszących się do liczby potomstwa (niekiedy jego płci) i kalendarza
urodzeń.
Zachowania prokreacyjne znajdują wyraz w rzeczywistej liczbie potomstwa i
rzeczywistym kalendarzu urodzeń.
Preferencje prokreacyjne dotyczą liczby potomstwa często wyraża się za pomocą
zbioru kategorii dzietności, takich jak: „idealna”, „pożądana”, „zamierzona” oraz
„oczekiwana”, wyrażających odpowiednio coraz większy wpływ motywacji i coraz
mniejszy wpływ norm.
Prokreacyjne postawy oraz regulacja urodzeń, a w konsekwencji zachowania, są
silnie zróżnicowane kulturowo i zależą od przynależności pary do grupy społecznej.
W efekcie, rzeczywista rozrodczość ludności kształtuje się pod wpływem
uwarstwienia społecznego (lub zróżnicowania kulturowego) i prokreacyjnych
zachowań.”
PWN Biznes, z: http://biznes.pwn.pl/haslo/3962566/prokreacyjne-postawy-i-zachowania.html

Polityka prorodzinna - to wszelkie działania, normy prawne i środki
uruchamiane przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków
życia dla rodziny, dla jej prawidłowego funkcjonowania i wypełniania przez
nią istotnych dla państwa zadań.
Jednym z najważniejszych celów polityki prorodzinnej, niezależnie od opcji
politycznej sprawującej akurat rządy, jest kontrola i wspomagania
reprodukcji.
Najważniejszymi składowymi dzisiejszej, bezpośredniej polityki
prorodzinnej winny być na przykład działania zmierzające do zachęcenia
kobiet do rodzenia, świadczenia socjalne związane z opieką i
wychowywaniem dzieci, działania zapewniające opiekę zdrowotną matkom
i dzieciom oraz świadczenia zachęcające pracujących rodziców do zajęcia
się dzieckiem.”
Tomasz Szlendak Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, str.455-477

Polityka prorodzinna w Polsce
•

W listopadzie 2011, podczas drugiego expose, premier Donald Tusk przedstawił
plan „rewolucji na rzecz dzietności”. Od tego czasu, zgodnie z zapowiedzią
dokonało się parę zmian, m.in.:
– wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich,
– finansowe wsparcie budowy żłóbków,

– dofinansowanie przedszkoli,
– a także refundację in vitro(w ograniczonym zakresie).
•

Z badań przeprowadzonych przez CBOS(sierpień 2013) na temat opinii polityki
prorodzinnej wynika, że co ósmy badany(13%) jest zadowolony z polityki państwa
wobec rodziny, co drugi(51%) ocenia ją dostatecznie, a co trzeci(32%)
niedostatecznie.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Polityka prorodzinna- oceny i postulaty, sierpień 2013

Przedmiot, cel i problematyka badań
Przedmiot badań: postawy prokreacyjne studentów.
Cel badań: ustalenie jakie są uwarunkowania postaw prokreacyjnych studentów.
Problemy badawcze:
Problem główny: Jakie są postawy prokreacyjne studentów?
1.

Czy studenci chcą posiadać dzieci w czasie studiów?

2.

Co jest dla studentów priorytetem dzisiaj, jeśli nie rodzina?

3.

Jakie czynniki sprzyjają postawom prokreacyjnym, a jakie odraczaniu decyzji o
założeniu rodziny przez studentów?

4.

Jakie są opinie na temat potomstwa studentów a jakie studentek?

Strategia badań, metody i technika
•

Przeprowadzone badanie zostało oparte na wywiadzie niestandaryzowanym.
Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania otwarte.
Niektórzy badani studenci odpowiadali na dodatkowe, trzecie pytanie:
1.
2.
3.

•

Dlaczego chciałbym/chciałabym mieć dziecko przed zakończeniem
studiów?
Dlaczego nie chciałbym/chciałabym mieć dziecko przez zakończeniem
studiów?
Jeśli miałbym/miałabym dziecko to…

Strategie analizy: zastosowano analizę ilościową i jakościową. Analiza jakościowa
przebiegała według procedur analizy komparatywnej.

Czynniki zachęcające do posiadania dziecka podczas
studiów:
• względy emocjonalno – psychologiczne
• wiek, który jest odpowiedni do posiadania dziecka
• ze względu na młody wiek możliwość tolerancyjnego i
otwartego wychowanie dziecka
• dziecko jako czynnik sprzyjający pogłębieniu relacji z
partnerem
• studia jako właściwy moment w życiu na decyzje o
posiadaniu potomstwa
• pojawiająca się potrzeba posiadania dziecka

Czynniki zniechęcające do posiadania dziecka na studiach:

Trudność pogodzenia wielu zajęć (studiowanie, praca,
wolontariat)

Czynniki ekonomiczne (sytuacja na rynku pracy, brak wystarczających
dochodów, brak własnego mieszkania)

Czynniki emocjonalno-psychologiczne (niewystarczająca
odpowiedzialność, brak instynktu rodzicielskiego)

Konflikty z rodzicami (brak akceptacji z ich strony)
Bycie w związku nieformalnym (duża odległość między partnerami, ryzyko, że
dziecko pogorszy relację między partnerami)

Młody wiek
Konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem (brak czasu, brak pieniędzy na
ewentualne opłacenie opiekuna)
Potrzeba realizacji życia osobistego
Nieprzystosowanie uczelni (brak przewijaków, pokoi dla matek, żłobków i przedszkoli w pobliżu
uczelni)
Brak planów zakładania rodziny
Czynnik religijny (niechęć do posiadania dziecka przed ślubem)

Grupy postaw prokreacyjnych studentów WNS SGGW:
• Student gotowy do rodzicielstwa - studenci, którzy mogliby posiadać dziecko
na studiach bez względu na czynniki niesprzyjające wychowywaniu dziecka,
nie widzą oni żadnych przeszkód dla posiadania potomstwa.
• Student potrzebujący dogodnych warunków do rodzicielstwa - badani,
którzy mogliby posiadać dziecko na studiach, ale w warunkach stabilizacji
głównie ekonomicznej. Mieszczą się tu badani, którzy nie żywią negatywnych
emocji dla dzieci.
• Student niegotowy do roli rodzica na studiach - studenci, którzy nie chcą
posiadać dziecka na studiach, ale gdyby dziecko się pojawiło to potrafiliby
odnaleźć pozytywy w tej sytuacji.
• Student niemyślący o roli rodzica na studiach - studenci, którzy
kategorycznie sprzeciwiają się posiadaniu przez siebie potomstwa podczas
studiów .

MATRYCA: POSTAWY PROKREACYJNE STUDENTEK
studentka gotowa do
rodzicielstwa

studentka potrzebująca
dogodnych warunków do
rodzicielstwa

studentka niegotowa do
roli rodzica na studiach

studentka niemyśląca o
roli rodzica na studiach

”Posiadanie dziecka w
czasie studiów jest dobrą
sprawą, gdyż (…) młody
człowiek jest w stanie
połączyć sprawnie wiele
zadań, o ile jest świadomy
i zaangażowany do tego
do czego dąży. Czas
studiów to świetny czas
na założenie rodziny.”
(K, 20L.)

„Uważam, że będąc
młodym rodzicem ma się
lepszy kontakt z
dorastającym dzieckiem,
natomiast nie
zdecydowałabym się w tej
chwili ponieważ są
problemy z mieszkaniem i
dostaniem ew. kredytu. A
oprócz tego zarobki
aktualne nie są
wystarczające na
utrzymanie całej rodziny.”
(K, 20L.)

„Gdybym w czasie
studiów miała dziecko to
utrudniłoby mi życie, bo:
nie miałabym pieniędzy
na utrzymanie siebie i
dziecka, musiałbym rzucić
studia, wróciłabym do
rodzinnego miasta, nie
czuję się gotowa na bycie
matką, moje życie
zostałoby odwrócone do
góry nogami.
A byłabym zadowolona,
bo dzięki dziecku nie
czułabym się samotnie.”
(K, 22L.)

„Nie zdecydowałabym się,
ponieważ nie lubię dzieci;
nie jestem na tyle
odpowiedzialna, nie
potrafiłabym mu na dzień
dzisiejszy zapewnić
odpowiedniej opieki
wychowawczej, jak i
majątkowej.” (K, 19L.)

MATRYCA: POSTAWY PROKREACYJNE STUDENTÓW
student gotowy do
rodzicielstwa

student potrzebujący
dogodnych warunków do
rodzicielstwa

„Chciałbym ponieważ
obecne studia nie są
wymagające I
pozwoliłyby mi na opiekę
nad dzieckiem. Bardzo
lubię dzieci i mam dobre
geny.” (M, 20L.)

„ Chciałbym mieć dziecko
przed ukończeniem
studiów
Ze względu na możliwą
pomoc rodziców no i
dzieci szybciej odchowane
Nie zdecydowałbym się ze
względu na kwestie
finansowe
i dużą ilość obowiązków
Jeśli myślałbym o dziecku,
to wtedy kiedy osiągnę
stabilizację finansową.”
(M, 22L.)

student niegotowy do
roli rodzica na studiach

„Utrudniałoby mi życie,
prawdopodobnie
musiałbym przejść na
studia zaoczne albo
zrezygnować,
zajmowałoby dużo
czasu.” (M, 22L.)

student niemyślący o roli
rodzica na studiach

„W czasie studiów nie
chciałbym mieć dzieci,
ponieważ brakowałoby
mi czasu. W okresie
studiowania skupiam się
na nauce i pracy,
budowaniu przyszłości i
tworzeniu lepszych
warunków życia.” (M,
19L.)

Postawy prokreacyjne studiujących mężczyn
student gotowy do rodzicielstwa
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9%
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student potrzebujący dogodnych
warunków do rodzicielstwa

student niegotowy do roli rodzica na
studiach

student niemyślący o roli rodzica na
studiach

Postawy prokreacyjne studiujących mężczyzn
• Zdecydowana większość studentów płci męskiej to studenci
niemyślących o roli rodzica na studiach (71%). Są to mężczyźni dla
których priorytetem jest ukończenie studiów i realizacja zawodowa. Poza
tym przyznają się do braku odpowiednich warunków ekonomicznych.
• Kolejna grupa pod względem liczebności to studenci niegotowi do roli
rodzica na studiach (14%).
• Trzecia wg. liczebności grupa, to studenci potrzebujący dogodnych
warunków do rodzicielstwa (9%).

• Najmniej liczna grupa, to studenci gotowi do rodzicielstwa - (6%)

Postawy prokreacyjne studiujących kobiet
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student niemyślący o roli
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Postawy prokreacyjne studiujących kobiet
Tak, jak w grupie studentów niemyślących o roli rodzica na studiach,
sytuacja ta w analogicznej grupie kobiet wygląda podobnie – liczba ta
przeważa nad pozostałymi trzema grupami (68%).
W przypadku, gdy u mężczyzn studentów niegotowych do roli rodzica na
studiach (14%), u kobiet grupa ta jest mniej liczna – liczy tylko 8%
badanych kobiet.
Warto również zaznaczyć, że grupa studentów potrzebujących
dogodnych warunków do rodzicielstwa jest bardziej liczna w przypadku
kobiet (21%), niż mężczyzn (9%), różnica 12 pp.
Najmniej liczna grupa studentów gotowych do rodzicielstwa w
przypadku kobiet wypada identycznie, jak u mężczyzn(6%).

Postawy prokreacyjne badanych:
student gotowy do rodzicielstwa

student potrzebujący
dogodnych warunków do
rodzicielstwa

8%
16%
10%

student niegotowy do roli
rodzica na studiach

68%
student niemyślący o roli rodzica
na studiach

Większość respondentów zalicza się do grupy studentów niemyślących o roli rodzica
na studiach – prawie 70%. Mniej niż 10% stanowią studenci, którzy są gotowi do
rodzicielstwa. Prawie 20% to studenci chętni do posiadania dzieci, ale potrzebują
specjalnych warunków. 10% to Ci, którzy są niegotowi do roli rodzica na studiach.

Cechy społeczno-demograficzne badanych a postawy
prokreacyjne:
Zostały stworzone rozkłady częstości postaw prokreacyjnych w
kategorii wieś-miasto, a także w kategorii związek-singiel.
Pierwsza kategoria dotyczy osób, które pochodzą ze wsi i tych, które
zanim zaczęły studiować mieszkały w małych, średnich i dużych
miastach.
Druga kategoria dotyczy osób, które znajdują się w związku
partnerskim, małżeńskim, bądź nie posiadają partnera. Kategorie te
zostały stworzone w celu wskazania różnic i podobieństw osób
znajdujących się w nich.

Rozkład częstości postaw prokreacyjnych w kategorii
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Zdecydowana większość respondentów mieszka w mieście
(prawie 80%).
Zarówno w przypadku mieszkańców miast i mieszkańców wsi
zdecydowana większość nie myśli o roli rodzica na studiach
(odpowiednio 68% i 72%).
Osób, które nie widzą przeszkód w posiadaniu dziecka na
studiach(gotowych do roli rodzicielstwa) i wśród mieszkańców
miast i mieszkańców wsi jest 4% i 6%.
Nie ma także znacznej różnicy procentowej między mieszkańcami
miast i wsi w przypadku grupy studentów potrzebujących
odpowiednich warunków do rodzicielstwa - 15% badanych osób z
miast i 17% badanych osób ze wsi.
12% badanych mieszkańców miast i 6% badanych mieszkańców
wsi mieści się w grupie studentów niegotowych do roli rodzica na
studiach.

Rozkład postaw prokreacyjnych w kategorii w bycie
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Wśród respondentów było więcej osób w związkach – są to związki
nieformalne, natomiast tylko jedna osoba jest w związku małżeńskim.
Wyniki singli i osób w związkach są porównywalne – zdecydowana
większość obu grup to studenci niemyślących o roli rodzica na studiach. W
przypadku singli jest to jednak 13 pp. więcej niż w przypadku osób w
związkach. Co ciekawe nie oznacza to jednak przewagi w grupie studentów
gotowych do rodzicielstwa wśród osób w związkach, natomiast przewaga
ta występuje w grupie studentów potrzebujących odpowiednich
warunków do rodzicielstwa oraz w grupie studentów niegotowych do roli
rodzica na studiach. Występują już znaczące kilku procentowe różnice.
Single bardziej zdecydowanie mówią nie na pytanie o chęć posiadania
dziecka, natomiast osoby w związkach taką odpowiedź rozważają – aż 11
pp.
O 7 pp. więcej osób w związkach przyznaje, że chciałoby mieć dziecko, ale
chcieliby mieć do tego warunki- studenci potrzebujący odpowiednich
warunków do rodzicielstwa.

Przykładowe zadania dla państwa i władz
uczelnianych:
• pomoc finansowa dla młodych rodziców
• możliwość w uzyskania mieszkań socjalnych
• wygospodarowanie miejsc na uczelniach dla matek z
dziećmi
• zadbanie o to, by w większości miejsc były dostępne
podjazdy i windy
• w miarę możliwości zapewnienie miejsc opieki nad
dziećmi- żłobki, przedszkola

Podsumowanie:
 Priorytetem młodych studentów staje się realizacja
zawodowa, zdobycie dobrze płatnej pracy, realizacja
własnych zainteresowań- realizacja indywiduum. Wśród
odpowiedzi wskazywano odpowiednie warunki ekonomicznospołeczne dla realizacji prokreacji.

 Dane zebrane w powyższym raporcie nie nastrajają
optymistycznie, od lat badacze informują, że społeczeństwo
polskie się starzeje, co pociągać będzie za sobą niekorzystne
konsekwencje. Należy jednak podkreślić, iż mimo tego
istnieją również prognozy mówiące o tym, że będzie coraz
lepiej dzięki zmianom, dotyczącym polityki prokreacyjnej,
które powinny nastąpić.
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