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RELACJE 
RODZICÓW 
Z DZIEĆMI



Dodatkowe korzyści z badań BIOCODE™:

Oszczędność czasu

Łatwość udzielania odpowiedzi

Przyjazny, nowoczesny interfejs

Możliwość dotarcia do szerokiej grupy osób (online)

Dostosowany do każdego urządzenia z systemem Android 
lub iOS (tablet, smartfon, laptop)
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Metoda BIOCODE™ – pomiar Confidence Index™

BIOCODE™ to ankieta nowej generacji do badania opinii i preferencji,
wykorzystująca dorobek neuromarketingu.

Posiada wbudowany algorytm mierzący czas potrzebny respondentowi na
udzielenie wybranej odpowiedzi.

Im szybsza reakcja, tym pewniejsza, bardziej ugruntowana postawa. Mocniej
ugruntowane postawy są trudniejsze do zmiany i lepiej przewidują faktyczne
zachowania.

Pomiar Confidence Index™ pozwala określić, na ile deklaracja danej osoby jest
faktycznie zgodna z tym, co naprawdę myśli, określając jej pewność postawy.

FAKTY NAUKOWE: Russell Fazio z Uniwersytetu Stanowego w Ohio wykazał, że
korelacja pomiędzy postawami a zachowaniem jest istotnie wyższa w przypadku
osób, których opinie cechował szybki Czas Reakcji. Takie postawy są trudniejsze
do zmiany, ponieważ jesteśmy ich bardziej pewni.



Data badania: czerwiec 2019

Miejsce badania: cała Polska

Metodologia: BIOCODE™.

Liczba respondentów: 4 674 osób, które mają dzieci
(kobiety: 3459, mężczyźni: 1215)

Schemat badania: Badanie zostało przeprowadzone
wśród czytelników strony onet.pl

Informacje o badaniu



WYNIKI



Jak czytać wyniki? 

ATRYBUT 1

ATRYBUT 2

ATRYBUT 3

ATRYBUT 4

ATRYBUT 5

ATRYBUT 5

PYTANIE

Atrybuty mają formę stwierdzeń. Dotyczą tylko jednego zagadnienia, nie
zawierają przeczeń, są sformułowane prostym i zrozumiałym językiem,
relatywnie krótkie.

POZIOM DEKLARACJI

Wskazuje na procent osób, które zgodziły się / nie zgodziły się z danym
stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI – CONFIDENCE INDEX™

Unikalny wskaźnik mierzący pewność deklaracji na podstawie czasu, jaki
potrzebny jest na jej udzielenie. Im szybsza reakcja, tym pewniejsza postawa.

Im szybszy czas reakcji tym bardziej ugruntowana jest dana postawa. Mocniej
ugruntowane postawy są trudniejsze do zmiany i lepiej przewidują faktyczne
zachowania.

WYSOKA ŚREDNIA NISKA N/A

Szybki czas reakcji. 
Wysoki poziom 
pewności postawy.

Przeciętny czas reakcji. 
Umiarkowany stopień 
pewności postawy.

Wolny czas reakcji.
Niska pewność 
deklarowanych postaw.

Niewystarczająca liczba 
obserwacji do 
obliczenia wartości
wskaźnika.

TAK NIE

NIETAK
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WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE
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Często chwalimy nasze dzieci i mówimy, że je kochamy i jesteśmy o tym 
przekonani!

Często chwalę swoje dziecko

Często mówię swojemu dziecku, że je kocham

Moje dziecko jest moim przyjacielem

Zdarza się, że dziecko doradza mi gdy mam problem

TAK

Zdecydowana większość badanych (90%) zgadza się, że często chwali swoje dziecko i mówi swojemu dziecku, że je kocha. Badanie wzbogacone o Indeks Pewności
potwierdza, że rzeczywiście tak jest. Ponadto, większość badanych przyznała, że dziecko jest ich przyjacielem, ale tu pomiar czasu reakcji pokazuje coś innego – osoby te nie
są o tym przekonane. Skąd może to wynikać? Czy dzieci nam doradzają, gdy mamy problem? Tu opinie są mocno podzielone, 51% przyznaje, że „tak”, a 49% zaprzecza, a
emocjonalna pewność wskazuje, że obie grupy wahały się udzielając odpowiedzi.
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WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE
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Jednak mocno „wciągamy” nasze dzieci w problemy z partnerem!

Zdarza mi się kłócić z partnerem w obecności dziecka

Zdarza mi się krytykować partnera w obecności dziecka

Zdarza mi się opowiadać przy dziecku o kłótni z partnerem

Zdarza się, że zwierzam się dziecku ze swoich  problemów w związku

Rozmawiam z dzieckiem o swoim życiu intymnym

TAK
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W kwestii kłótni z partnerem w obecności dziecka, jesteśmy pewni - 73% badanych przyznaje, że zdarza im się kłócić z partnerem w obecności dziecka. Nieco mniej, bo
59% mówi, że krytykuje partnera w obecności dziecka, Indeks Pewności potwierdza, ponieważ wobec obu odpowiedzi, badani nie mieli wątpliwości. Pozostałe 41%, które
zaprzeczyło, że kłóci się w obecności dziecka, było również o tym przekonanych. Natomiast kwestie dotyczące opowiadania przy dziecku o kłótni z partnerem i zwierzania
się ze swoich problemów w związku, budzą wiele wątpliwości. Mimo, że 71% i 88% zaprzecza, że kłóci się przy dziecku i zwierza z problemów w związku, to Indeks Pewności
pokazuje, że te osoby mocno się wahają! Jest jednak jedna kwestia, wobec której nie mamy wątpliwości – zdecydowanie NIE rozmawiamy z dzieckiem o swoim życiu
intymnym, 96% zaprzecza by o tym rozmawiało z dzieckiem a Indeks Pewności wskazuje na wysoką pewność wobec tego aspektu.

NIE



WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE
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Kwestia angażowania dziecka w problemy rodziców jest dla nas 
problematyczna!

Myślę, że moje dziecko zauważa, gdy przeżywam stres

Zdarza mi się płakać przy dziecku

Ukrywam przed dzieckiem chwile słabości

Należy chronić dzieci przed negatywnymi emocjami

Zdarza się, że rozmawiam przy dziecku o rzeczach,  
o których nie powinno słyszeć

Dzieci powinny wiedzieć o problemach rodziców

TAK

Niemal wszyscy, bo 94% przyznają, że ich dziecko zauważa, gdy przeżywają stres, ale na podstawie wyniku Indeksu Pewności wiemy, że wahają się, czy naprawdę tak jest.
Połowa badanych (49%) twierdzi, że ukrywa przed dzieckiem chwile słabości, ale i w tym przypadku nie jest o tym przekona. Być może dlatego, że nie potrafimy
pohamować się od płaczu przy dziecku - wskaźnik Indeksu Pewności pokazuje, że 60% badanych rzeczywiście zdarza się płakać przy dziecku. Zdaniem większej połowy osób
(58%) dzieci nie powinny wiedzieć o problemach rodziców – osoby, które odpowiedziały w ten sposób, są silnie o tym przekonane. Pozostałe 42%, które uważa, że jednak
dzieci powinny wiedzieć o problemach rodziców, nie mają co do tego pewności. Czy rozmawiamy przy dziecku o rzeczach, których nie powinno słyszeć? Połowa (48%)
przyznaje się, że podejmuje takie tematy przy dziecku, a 52% zaprzecza temu, natomiast Indeks Pewności wskazuje na zupełny brak przekonania obu grup w tym temacie.
Badanie pokazuje, że zdania są podzielone również odnośnie tego, czy należy chronić dzieci przed negatywnymi emocjami, około połowa twierdzi, że należy chronić, a druga
połowa uważa, że jednak nie powinniśmy tego robić, również w tym przypadku, pomiar czasu reakcji pokazuje brak ugruntowania postawy.
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WYSOKI ŚREDNI NISKI N/A

POZIOM DEKLARACJI
Procent osób, które zgodziły się lub 
nie  zgodziły się ze stwierdzeniem.

POZIOM PEWNOŚCI
Poziom pewności deklaracji. Im szybszy czas reakcji, 
tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.

TAK NIE
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Podobnie sytuacja wygląda w przypadku spraw zawodowych!

Mówię dziecku o swoich zawodowych sukcesach

Zdarza mi się wyładować swój stres w domu

Zdarza się, że rozładowuje negatywne  emocje na dziecku

Zdarza mi się mówić przy dziecku  o problemach finansowych

Czasami zwierzam się dziecku z problemów w pracy

Zdarza mi się winić dziecko  za swoją porażkę

TAK

Większość osób (75%) przyznaje, że mówi dziecku o swoich sukcesach zawodowych, Indeks Pewności potwierdza, że tak rzeczywiście jest. Jednak, czy równie chętnie
dzielimy się z dziećmi swoimi problemami w pracy? 69% badanych zaprzecza, jakoby mówiło dziecku o problemach w pracy, ale te osoby wahały się udzielając odpowiedzi.
Niewiele mniej, bo 54% nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że mówi przy dziecku o problemach finansowych, ale i w tym przypadku pewność wskazuje umiarkowany
poziom. Czy nasze dziecko pada ofiarą negatywnych emocji, jakie przynosimy do domu? To pytanie sprawiło trudność badanym, ponieważ połowa badanych zgodziła się z
tym stwierdzeniem, a druga połowa zaprzeczyła, że rozładowuje negatywne emocje na dziecku – obie grupy udzieliły odpowiedzi ze średnim poziomem pewności. Ponadto,
74% badanych przyznało, że zdarza im się wyładować swój stres w domu, ale dzięki Indeksowi Pewności wiemy, że zupełnie w to nie wierzą. Natomiast, jesteśmy wysoko
przekonani, że NIE winimy swoich dzieci na swoją porażkę (88% odpowiedzi „nie” z wysoką pewnością).
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