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Podejście 

poznawczo-

rozwojowe             

w badaniu 

rozumienia przez 

dzieci różnych 

zjawisk 

społecznych

choroba Bibace i Walsh, 1980
edukacja Buchanan-Barrow i Barrett, 1996

przemoc Buckley i Walsh, 1998

uczciwe rządy Helwig, 1998

moralność Kohlberg, 1976

śmierć Koocher, 1973

umowa społeczna Nucci, Camino i Sapiro, 1996
życie Piaget, 1930
pochodzenie etniczne Quintana, 1998

przyjmowanie perspektywy    
społecznej 

Selman i Schultz, 1990



Perspektywa 

rozwojowa          

we wczesnych  

badaniach nad 

wyborem kariery

Teoria Donalda Supera (1980, 1990) - rola wartości  
zawodowych, potrzeb i preferencji

Teoria Lindy Gottfredson (1981) – rola płci, klasy 
społecznej i prestiżu

Faza wzrostu: od urodzenia do 14 lat – stadium 
dzieciństwa
• okres fantazji – od 4 do 10 lat
• okres zainteresowań – od 11 do 12 lat
• okres umiejętności – od 13 do 14 lat

• orientacja na wielkość i siłę – do 6 lat
• orientacja na role płciowe – od 7 do 9 lat
• orientacja na ocenę społeczną – od 10 do 12 lat
• orientacja na własne unikatowe ja – od 13 do 15 lat



Wiedza zawodowa 

wzrasta wraz z wiekiem

Współczesne badania nad rozumieniem 

wyboru zawodowego przez dzieci

• Auger, i in. 2005 

• Cinamon, Da, 2010 

• Ferrari i in., 2015 

• Galinsky i David, 

2010

• Rohlfing i in, 2012

• Schmitt-Wilson, Welsh, 2012

• Walls, 2000

Wiek nie wiąże się      
z wiedzą zawodową

2017



Wymarzone 
zawody:
31 krajów

(Badania PISA, 2018)

Dziewczęta % Chłopcy %
1 Lekarka 15,6 Inżynier 7,7

2 Nauczycielka 9,4 Menedżer 6,7

3 Menedżerka 5 Lekarz 6,0

4 Prawniczka 4,6 Informatyk 5,5

5 Pielęgniarka 4,5 Sportowiec 4,9

6 Psycholożka 3,7 Nauczyciel 4,6

7 Plastyczka 3,0 Policjant 4,0

8 Weterynarz 2,8 Mechanik 
samochodowy

2,8

9 Policjantka 2,3 Prawnik 2,4

10 Architekt 2,1 Architekt 2,2

Razem 52,9 46,8



Dziecięce 
metody wyboru 
zawodowego 
(2010):
Kimberly A.S.  Howard

Mary E. Walsh

Conceptions of Career 
Choice and Attainment 

(CCCA) model

METODA SKOJARZENIOWA
(ok. 4 roku życia)

Stadium 1: Czyste skojarzenie - praca/kariera po prostu istnieje
B: W jaki sposób ludzie podejmują decyzję, kim chcą zostać, kiedy dorosną?
Dz: Może mamusia im każe?

Stadium 2:  Myślenie magiczne - wybór kariery i osiągnięcie tego celu jest zwyczajne                                 
i nieskomplikowane
B: Co trzeba zrobić, żeby zostać piosenkarką?
Dz; Tego nie trzeba się uczyć, to się po prostu umie.

METODA SEKWENCYJNA
Stadium 3: Działania zewnętrzne -prosty proces uczenia się o zawodach, wybór oparty jest na 
zainteresowaniach
B. Jak ludzie dostają pracę? 
Dz: Mówią innym osobom, jaki zawód chcą mieć.

Stadium 4: Wewnętrzne procesy i możliwości  - wybór jest procesem dopasowywania siebie do 
pracy/kariery zawodowej
B. Jak ludzie dostają pracę? 
Dz: Najpierw tę osobę w pracy sprawdzają i testują, a potem jak będzie dobry to dostaje awans.

METODA INTERAKCJI
Stadium 5: Interakcja - wybór wymaga uwzględnienia interakcji cech osobistych i wpływu otoczenia
B: W jaki sposób ludzie podejmują decyzję, kim chcą zostać, kiedy dorosną?
Dz: Pytają się, ile będą zarabiać i jak daleko będą dojeżdżać.

Stadium 6: Interakcja systemowa - wybór wymaga uwzględnienia interakcji cech osobistych, wpływu 
środowiska oraz czynników systemowych (np. tendencji na rynku pracy)



Cele badań własnych

1. Określenie dominujących wśród 
dzieci w wieku szkolnym poziomów 
wiedzy w odniesieniu do pracy
w kategoriach „wybór i zatrudnienie” 
oraz „kariera zawodowa” 
wyodrębnionych przez Howard              
i Walsh

2. Weryfikacja związku z płcią rodzaju 
znanych zawodów  i marzeń 
zawodowych badanych dzieci 



Pytania badawcze

1. Czy wraz z wiekiem dzieci zmienia 
się ich wiedza na temat 
mechanizmów dokonywania 
wyborów zawodowych oraz 
projektowania własnej kariery 
zawodowej?

2. Czy płeć różnicuje poziom wiedzy   
o zawodach i marzenia zawodowe 
badanych dzieci?



Metoda: badana grupa 



Metoda: 
technika ustrukturalizowanego wywiadu 
Howard i Walsh (2010)  - adaptacja wywiadu dotyczącego rozumienia pojęcia 
„choroba” opracowanego przez Bibace i Walsh (1980)

Pytanie wstępne
1. Kiedy ludzie dorastają, czasami idą do pracy. Jakiego rodzaju prace (zawody) dorośli mogą 

wykonywać? 
Wybór i zatrudnienie

2. W jaki sposób ludzie podejmują decyzję, kim chcą zostać, kiedy dorosną? Ze wszystkich 
zawodów, jak wybierają ten, który chcą wykonywać? W jaki sposób podejmują decyzję, co chcą 
robić?

3. Wiele dzieci zastanawia się, w jaki sposób dorośli dostają pracę. Gdyby kolega zapytał cię o to, jak 
byś mu to wyjaśnił/-a? Jak człowiek dostaje pracę? 

4. Czy każdy może dostać taką pracę, jaką chce? Czasami ludzie nie dostają takiej pracy, jaką chcieli. 
Dlaczego? 

Kariera zawodowa
5. Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Czym się zajmuje ______? Jakiego rodzaju pracę 

wykonuje_____?
6. Dlaczego zdecydowałeś/-aś, że chcesz być ______?  Dlaczego właśnie to chcesz robić? 
7. Co trzeba zrobić, aby zostać ______?  Gdzie można się tego nauczyć?
8. Czego ludzie potrzebują, aby zostać _______? Aby dostać taką pracę? Jak zostać _______? 



Metoda: 
Wywiad (1) – kodowanie stadiów

• Każde dziecko otrzymało dwie oceny od 1 do 6 
zgodne z numerami stadiów rozwojowych: jedną za 
konceptualizację wyboru i zatrudnienia, a drugą za 
konceptualizację własnej kariery zawodowej

• Ocen dokonywały dwie osoby - prowadzący wywiad 
i psycholog. Zgodność  ocen mierzona ρ Spearmana
dla pierwszej kategorii wyniosła  0,93 (p < 0,001), a dla 
drugiej kategorii 0,98 (p < 0,001) 
Różnice dotyczyły stadiów sąsiadujących



Metoda: 
Wywiad – (2) ocena zawodów przez 
sędziów 

• 45 wymarzonych przez dzieci zawodów (pyt. 5) zostało 
ocenionych przez 5 sędziów zgodnie ze stopniem 
męskości/kobiecości od 1 (zawody najbardziej męskie) 
do 7 (najbardziej kobiece)  (Gottfredson, 1996) 
❑ Zawodom przypisano rangi – uśrednione oceny 

sędziów
❑ Zgodność  ocen mierzona W Kendalla  wyniosła  

0,64  (p < 0,001)
• 168 znanym dzieciom zawodom przypisano symbole 

zgodne z kodem Hollanda – (R)ealistyczne, (B)adawcze, 
(S)połeczne, (A)rtystyczne,  (P)rzesiębiorcze, 
(K)onwencjonalne



Wyniki: częstość występowania stadiów w odniesieniu do dwóch 
kategorii – wyboru pracy i zatrudnienia oraz konceptualizacji 
własnej kariery w całej grupie badanych (N = 49) 



Wyniki: 
Rozkład wieku w kategoriach 
odpowiedzi:

1. Wybór i zatrudnienie:

Wiedza dzieci dotycząca wyboru   
i zatrudnienia jest podobna we 
wszystkich grupach wiekowych

2. Kariera zawodowa

Wiedza dzieci na temat własnej 
kariery zawodowej wzrasta wraz  
wiekiem

Porównania parami 
Istotna statystycznie różnica pomiędzy stadiami: 
Działania zewnętrzne i Interakcje;
p (skorygowane) = 0,04; r = 0, 39 



Wyniki: porównanie częstości zawodów znanych 
dziewczętom i chłopcom i przypisanych typom Hollanda –
płeć nie jest istotnym czynnikiem różnicującym 
(N zawodów = 168, 34 zawody wspólne dla D i Ch)



Wyniki: 
porównanie 
rang zawodów 
wymarzonych 
przez 
dziewczęta           
i chłopców

Dziewczęta
N =34

Chłopcy
N=32

U Manna-
Whitney’a p z r

Średnia 
ranga

Średnia
ranga

46,62 19,56 999,0 0,000 5,73 0,71

Zawody wspólne dla dziewcząt i chłopców:
• policjant/policjantka
• prawnik/prawniczka
• projektant/projektantka gier komputerowych
• reżyser/reżyserka
• trener/trenerka
• youtuber/youtuberka



Wyniki:

najpopularniejsze 

zawody dziewcząt 

i chłopców 

(powtarzające się co 

najmniej dwa razy)

Dziewczęta Chłopcy
1 Aktorka Architekt

2 Dietetyczka Informatyk

3 Piosenkarka Muzyk

4 Policjantka Piłkarz

5 Tancerka Strażak

6 Weterynarz



Wnioski
❑ Wiedza dzieci w wieku 6-13 lat na temat wyboru zawodu i zatrudnienia

jest ograniczona. Prawdopodobnie większość dzieci zdobywa informacje
o świecie pracy przypadkowo, a nie w wyniku formalnej edukacji (Ferrari
i in., 2015; Galinsky i David, 2010). Być może społeczeństwo postrzega
pracę jako trudną, złożoną i nieprzyjemną, więc opóźnia kontakt dzieci
ze światem pracy (kulturowe moratorium)(Cinamon i Dan, 2010,
Hartung, Porfeli, Vondracek, 2005

❑ Tradycyjne zawody XX wieku, a nawet XIX wieku, takie jak lekarze,
nauczyciele, weterynarze, kierownicy firm, inżynierowie i policjanci,
nadal pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, tak jak ich rówieśników 20
lat temu, przed erą mediów społecznościowych i rozwoju technologii
takich jak sztuczna inteligencja (PISA, 2018). Wybory te nie
odzwierciedlają rzeczywistych, współczesnych wzorców popytu na rynku
pracy.

❑ Płeć nie różnicuje stopnia wiedzy o zawodach, ale wywiera silny wpływ
na marzenia zawodowe dzieci. Podobnie jak obrazują to liczne badania,
gdzie chłopcy częściej niż dziewczęta oczekują pracy w naukach ścisłych
i technologii (Ferrari i in., 2015; Watson i McMahon, 2015; PISA, 2018)



Rekomendacje dla 

praktyki doradczej
METODA  

SKOJARZENIOWA 

• przekazywanie 
wiedzy na temat 
cech i zadań 
związanych                  
z zawodami

METODA 
SEKWENCYJNA 

• diagnoza 
zainteresowań, 
wartości, celów               
i potrzeb 

METODA 
INTERAKCJI 

• analiza społeczno         
-ekonomicznego 
kontekstu pracy



Ograniczenia 

badań i plany 

badawcze

Badano dzieci z rodzin o dobrym statusie 
socjoekonomicznym  – konieczne zróżnicowanie środowisk 
społecznych i miejsc zamieszkania badanych oraz poszerzenie 
grupy o dzieci młodsze

Odpowiedź na pytania:

• Kiedy i pod wpływem jakich czynników zaczynają się rozwijać 
różnice między płciami dotyczące różnych aspektów wiedzy 
zawodowej?

• Czy dziecięce koncepcje dotyczące pracy mają związek                 
z przyszłymi wyborami zawodowymi?

• Jaka jest orientacja rodziców w rozwoju wiedzy dzieci na temat  
zawodów i wyboru kariery?

• Czy i w jaki sposób rodzice rozmawiają ze  swoimi dziećmi       
o pracy?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

anna.paszkowska-rogacz@uni.lodz.pl


