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Abstrakt

Pozytywne relacje rodzinne stanowią podstawę zdrowia psychicznego, fizycznego 
i poczucia dobrostanu wychowywanych w tych rodzinach dzieci. Właściwe postawy, 
prawidłowe style wychowania i zachowania rodzicielskie warunkują pozytywne osią-
gnięcia rozwojowe dzieci. Natomiast niewłaściwe zachowania rodziców, na przykład 
karzące rodzicielstwo obejmujące stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, przyczy-
niają się do niższego poczucia własnej wartości, depresji, mniejszych sukcesów edu-
kacyjnych i problemów w funkcjonowaniu społecznym np. agresji i przestępczości. 
Bliskie więzi w rodzinie i bezpieczny styl przywiązania ukształtowany w pierwszych 
etapach życia stanowią zasób umożliwiający pozytywne radzenie sobie z zadaniami 
rozwojowymi w biegu życia i tworzenie satysfakcjonujących relacji interpersonal-
nych. Relacje rodziców z dziećmi oraz między rodzeństwem wpływają na kształto-
wanie się osobowości oraz mają pierwszoplanowe znaczenie w procesie socjalizacji 
dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie

Osobiste relacje mają charakter holistyczny, są czymś więcej niż izolowa-
nymi interakcjami, obejmują także szereg relacji, w tym te najbardziej oso-
biste. Kiedy ludzie są pytani, co sprawia, że ich życie nabiera znaczenia, co 
przyczynia się do ich szczęścia, to często wymieniają właśnie bliskie relacje. 
Wiele dowodów naukowych wskazuje, że bliskie związki są rzeczywiście 
niezbędne dla różnych wskaźników dobrostanu, w tym szczęścia, zdrowia 
psychicznego, fizycznego, a nawet długowieczności (Perlman, Vangelisti, 
2006). Szczególne miejsce w badaniach relacji zajmują badania relacji rodzin-
nych i ich wpływu na rozwój dziecka.

W dyskursie naukowym występuje pojęcie rodzinności, które Aldona Żu-
rek definiuje jako „występowanie bliskich, nasyconych emocjonalnie związ-
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ków, bezwarunkowość otrzymywanych i dawanych darów, ale również po-
jawienie się intymności i prywatności, stanowiącej o ekskluzywności relacji 
określanych jako rodzinne” (Żurek, 2013, s. 117).

Zmiany społeczno-kulturowe dynamicznie kształtują relacje międzypo-
koleniowe. W kulturach tradycyjnych doświadczenia następujących po sobie 
pokoleń były do siebie podobne, a relacje między generacjami były oparte na 
hierarchii związanej z wiekiem (który był tożsamy z ilością posiadanego do-
świadczenia życiowego, wiedzy), zatem to osoby starsze były źródłem norm 
i wartości dla młodszych generacji. Opisany wyżej typ transmisji kulturowej 
został nazwany przez Margaret Mead (1970) postfiguratywnym. 

Współcześnie relacje te ulegają znacznym przemianom. W społeczeń-
stwach nowoczesnych dominuje kultura kofiguratywna, w której to każda ge-
neracja posiada wolność kreacji własnych wzorców, norm i wartości. Zastrzec 
należy, iż starsze pokolenia posiadają prawo do zakwestionowania podjętych 
wyborów. Mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której to w kontaktach 
między generacjami zaczyna dominować model oparty o relacje partnerskie. 
Współcześnie skraca się też czas, w obrębie którego mówimy o pokoleniu. 
Internetowa rewolucja, wraz z dynamicznym rozwojem technologicznym, na 
niespotykaną wcześniej skalę pozwoliły na progu XXI wieku na wytworzenie 
się nowej jakości. Ludzie młodzi, digital natives, jak określa ich Marc Prensky 
(2001), dzięki „zanurzeniu” w sieci (której rola i popularność stale rośnie) sta-
ją się kreatorami społeczno-kulturowej rzeczywistości. Źródłem norm, warto-
ści, wzorów zachowań dla próbujących dostosować się do nowego porządku, 
zagubionych w internetowym świecie digital imigrants stają się współcześnie 
młodsze generacje. Wspomniana już M. Mead określa opisany typ transmisji 
jako kulturę prefiguratywną. Zmiany w funkcjonowaniu podsystemu rodzi-
ce – dzieci, powodujące, że struktura rodziny staje się mało czytelna i nie-
stabilna, mogą prowadzić do przemieszania się ról pełnionych przez dzieci 
i dorosłych. Parentyfikacja (zamiana ról) wiąże się z obarczaniem dzieci lub 
dziadków, zadaniami dorosłych należącymi do funkcji rodzicielskiej (Har-
was-Napierała, Bakiera, 2018, s. 23).

Opisanej wyżej zmianie towarzyszy szereg kolejnych, potęgujących zja-
wisko. Starsze pokolenia, których zadaniem było przekazywanie tradycji, 
wierzeń, obyczajów, sposobów funkcjonowania czy wzorów postępowa-
nia straciły na znaczeniu. Tradycyjne, wielopokoleniowe domy, z uwagi na 
zwiększoną mobilność (często wymuszoną poszukiwaniem bardziej satys-
fakcjonujących warunków życia) oraz atomizację życia społecznego (której 
podłoża można doszukiwać się w postmodernistycznej kulturze konsump-
cyjnej) ustąpiły miejsca rodzinom w modelu 2+1 (ewentualnie 2+2).  Pomimo 
wielu zmian, jakich doświadcza, rodzina stanowi fenomen, który opiera się 
modom i zamachom na swój status. Wciąż trwa i mimo przekształceń struk-
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tury zewnętrznej/formalnej, np. powszechność alternatywnych form życia 
rodzinnego, nadal jest jedną z najważniejszych wartości w życiu Polaków 
(Kuryś-Szyncel, 2017a).  

1.  Style i postawy wychowawcze, zachowania rodzicielskie

Każdy człowiek, w tym dziecko, funkcjonuje jako dynamiczna jednostka, 
która nie tylko podlega wpływom wspomnianego środowiska, ale również 
sama je wywiera. Socjalizacja w relacji rodzic-dziecko/nastolatek, to dialektycz-
ny lub dwustronny proces, w którym ciągłość, kreatywność i zmiana są komple-
mentarnymi elementami większej całości (Peterson, Bush, 2015). Rodzina jest tą 
przestrzenią, którą Urie Bronfenbrenner przypisał do najbliższego środowiska 
człowieka, czyli mikrosystemu. W ekologicznej teorii człowieka stanowi ona 
obok mezosystemu, egzosystemu i makrosystemu, jedną z czterech sfer środo-
wiska oddziałującego na człowieka (Karwowska-Struczyk, 2000, s. 31-33). 

Procesy komunikacji interpersonalnej stanowią znaczący czynnik warun-
kujący funkcjonowanie rodziny (Harwas-Napierała, 2006, s. 221). Komunikacja 
jest jednym z zasobów rodziny pozwalającym na radzenie sobie z zadaniami 
rozwojowymi kolejnych faz rozwoju rodziny oraz redefiniowania celów życio-
wych np. celów wychowania oraz rekonstruowania zasad, na których opiera 
się dynamika życia rodzinnego (Kuryś-Szyncel, Jankowiak, 2017). Należy pa-
miętać, że relacje rodziców z dziećmi stanowią interakcję dwubiegunową, za-
leżą zarówno od dorosłych, jak i dzieci. Każda strona jest bowiem jednocześnie 
i odbiorcą, i nadawcą określonych treści. Układ czynników kształtujących prze-
bieg relacji rodziców z dziećmi można rozpatrywać w perspektywie zespołu 
czynników zawierających się w następujących kategoriach:

–  cechy osobowe rodzica,
–  cechy osobowe dziecka,
–  jakość komunikacji,
–  postawy przyjmowane przez rodziców w procesie wychowawczym,
–  style wychowania.
Jednak ze względu na pozycję rodzica, w układzie relacji dominującym 

czynnikiem wydaje się postawa, jaką rodzice przyjmują w procesie wycho-
wawczym (Kwak, Mościskier, 2002, s. 87). To ona kształtuje jakość kontaktu 
i relacji z dzieckiem. Stanowi fundament budowanego porozumienia lub jego 
braku. Skupmy się w tym miejscu na postawach rodzicielskich, bowiem zna-
cząco oddziałują one na interakcje rodziców z dziećmi, na ich częstość, ale też 
jakość. Należy podkreślić, że każda postawa rodzicielska skutkuje odpowie-
dzią dziecka w postaci określonego zachowania, a co za tym idzie – relacji 
między nim a rodzicem (Frączek, Lulek, 2010, s. 64-65).
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W bogatej literaturze przedmiotu odnaleźć można szereg klasyfikacji od-
noszących się do postaw rodzicielskich. Nie mniej jednak, przegląd typologii 
prezentowany na gruncie literatury krajowej i zagranicznej pozwala wysnuć 
wniosek, że różne oddziaływania rodziców sprowadzić można do kilku pod-
stawowych wymiarów. Są to: akceptacja, odrzucenie, autonomia, nadmierne 
ochranianie, nadmierne wymaganie, niekonsekwencja (Plopa, 1987, s. 553-
554). W niniejszym podrozdziale przedstawiona zostanie klasyfikacja postaw 
wychowawczych rodziców wobec dziecka dokonana przez Marię Ziemską. 
Każda postawa zawiera w sobie trzy składniki: uczuciowy, myślowy i działa-
nia (Plopa, 2005, s. 264). Podobne komponenty w każdej postawie wyróżnia 
Józef Rembowaki. Przy czym zauważa on, że najistotniejszy jest tu element 
uczuciowy, gdyż wyznacza kierunek i charakter myślenia oraz działania ro-
dziców. Ujawnia się on w tonie wypowiedzi rodziców na temat dziecka, czy 
też w niewerbalnym ich zachowaniu. Składnik myślowy natomiast, to wyraz 
poglądów na temat dziecka i oceny jego zachowania, wreszcie komponent 
działania, to przejaw czynnego zachowania się wobec dziecka (za: Kępski, 
2003, s. 260). Przejawiając właściwe postawy wobec dziecka rodzice z chęcią 
otaczają je opieką, dostrzegają i zaspokajają jego potrzeby, wykazują wiele 
cierpliwości, chętnie tłumaczą i wyjaśniają. Niestety, inaczej jest w przypad-
ku, gdy mamy do czynienia z postawami niewłaściwymi. Niejako negatywem 
przytoczonych postaw prawidłowych są bowiem odpowiadające im postawy 
przeciwne, wychowawczo niewłaściwe. Zestawienie par przeciwstawnych 
postaw prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie postaw właściwych i niewłaściwych wychowawczo

Postawy właściwe i niewłaściwe wychowawczo
Akceptująca – przyjęcie dziecka takiego, 
jakie jest z wszystkimi jego cechami, możli-
wościami i ograniczeniami

Odtrącenie – rodzice nie lubią dziecka, od-
czuwają je jako ciężar, opieka nad nim wzbu-
dza ich niechęć

Współdziałanie – rodzice wykazują zain-
teresowanie wszelką aktywnością dziecka, 
angażują je adekwatnie do jego możliwości 
w życie rodzinne

Unikanie – chłód, obojętność uczuciowa, 
brak przyjemności  z przebywania z dziec-
kiem

Dawanie swobody – w miarę dorastania 
dziecka rodzice dają mu coraz więcej swo-
body

Nadmierne ochranianie – bezkrytyczne po-
dejście do dziecka, przesadna opiekuńczość, 
pobłażliwość, niedocenianie możliwości 
dziecka

Uznawanie praw dziecka – rodzice nie prze-
ceniają, ale i nie niedoceniają dziecka

Zbytnie wymaganie – zmuszanie, nieustan-
ne korygowanie dziecka bez liczenia się 
z jego indywidualnymi cechami i możliwo-
ściami, dziecko stale poddawane jest silnej 
presji
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Obok postaw rodzicielskich, dla relacji rodziców z dziećmi istotne zna-
czenie mają style wychowania realizowane przez rodziców. Najczęściej są to 
właśnie style, a nie jeden wybrany styl. Jak pokazują obserwacje i badania, 
w procesie wychowania rodzice najczęściej łączą realizację kilku z nich. Naj-
częściej przytaczana typologia wskazuje na trzy podstawowe style wycho-
wania: demokratyczny, liberalny i autokratyczny (Strykowski, Strykowska, 
Pielachowski, 2007, s. 129). Klasyfikacja ta bywa rozszerzana o styl niekonse-
kwentny, który może istotnie negatywnie wpływać na rozwój i funkcjonowa-
nie dziecka (Liberska, 2006). Schemat porównujący wymienione cztery style 
wychowania ukazuje perspektywę znaczenia każdego z nich dla wybranych 
obszarów relacji rodziców z dzieckiem. Zaprezentowane na rycinie oznacze-
nia odpowiadają kolejnym obszarom relacji:

a)  sposób sprawowania kontroli nad dzieckiem,
b)  kierunek i inicjowanie komunikacji między rodzicem a dzieckiem,
c)  stałość i uwarunkowanie wsparcia udzielanego dziecku,

Demokratyczny

a) umiarkowana, dyskretna
b) dwustronna otwarta
c) adekwatnie do potrzeb
d) werbalne ‒ tłumaczenie, wyjaśnianie;

ograniczenie aktywności
e) adekwatny do potrzeb, inicjowany przez

rodzica
f) wynik wspólnych ustaleń, podział obowiązków

adekwatny do wieku i możliwości
g) wspólne ustalenia
h) względnie stałe, modyfikowane wraz

z rozwojem dziecka, zrozumiałe
i) bardzo duży

Autorytarny

a) silna, jawna
b) jednostronna, inicjowana przez rodzica,

zamknięta
c) arbitralne, regulowane odgórnymi ustaleniami
d) przewaga silnych kar (słownych, fizycznych,

ogran. wolności)
e) ograniczony uprzednimi ustaleniami
f) ustalana przez rodziców, sztywna
g) dokonywane przez rodziców
h) stałe lecz nie zawsze uzasadniane dziecku

i przez niego rozumiane
i) bardzo duży

Liberalny

a) słaba, dyskretna
b) inicjowana przez dziecko, jednostronna
c) adekwatne do potrzeb zgłaszanych przez

dziecko
d) niewielkie kary lub ich brak
e) nieograniczony, wyznaczany inicjatywą

dziecka
f) ukierunkowana na potrzeby i wolę dziecka
g) dokonywane przez dziecko
h) brak, jedyną normą jest „dobro dziecka”

wyznaczane zgłaszanymi przez niego
potrzebami

i) umiarkowany

Niekonsekwentny

a) zmienna zarówno w nasileniu, jak i sposobie
prezentacji

b) zmienna, jednostronna
c) labilne, chwiejne
d) zmienna zarówno w nasileniu, jak i sposobie

prezentacji
e) uzależniony od sytuacji i chęci rodziców
f) niestabilna, zależna od woli rodziców
g) brak stałości
h) niezrozumiałe, zmieniające się
i) brak

Rycina 1. Style wychowania w rodzinie
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d)  rodzaj i siła reakcji rodziców na niepożądane zachowania dziecka,
e)  ilość i uwarunkowania czasu przeznaczanego dla dziecka,
f)  uwarunkowania organizacji życia wewnątrzrodzinnego,
g)  osoba odpowiedzialna za podejmowanie decyzji dotyczących człon-

ków rodziny,
h)  niezmienność i stopień rozumienia przez dziecko norm obowiązują-

cych w rodzinie,
i)  poziom autorytetu rodziców (Ziółkowski, 2016, s. 101-103).

Zachowania rodzicielskie a rozwój dzieci i młodzieży

Gary W. Peterson i Kevin R. Bush wymieniają takie socjalizujące zachowania 
rodzicielskie, jak: 1) okazywanie ciepła i wsparcia przez rodziców, 2) monitoring 
rodzicielski, 3) argumentowanie własnego stanowiska (rasoning), 4) przyzna-
wanie psychologicznej autonomii (psychological autonomy granting), 5) nachalną 
kontrolę psychologiczną (intrusive psychological control), 6) każące rodzicielstwo 
(punitiveness), które albo wspierają rozwój dzieci i młodzieży, albo stanowią dla 
niego obciążenie prowadząc do problemów i zaburzeń (Peterson, Bush, 2015).

Tabela 2. Zachowania rodzicielskie a rozwój dzieci i młodzieży

Okazywanie ciepła i wsparcia przez rodziców

Wsparcie ze strony rodziców, troskliwość i opiekuńczość polegają na zachowaniach, takich 
jak dotykanie, przytulanie, całowanie, chwalenie, wyrażanie akceptacji, zachęcanie i pozy-
tywne spędzanie czasu. Jest związane z rozwojem praktycznie wszystkich aspektów kom-
petencji społecznych np. pozytywnego poczucia własnej wartości, osiągnięcia tożsamości 
w okresie adolescencji, rosnącej autonomii, która współistnieje z dopasowaniem i zgodnością 
z rodzicami, i w dłuższym okresie dobrym przystosowaniem społecznym podczas dorosłości 
oraz mniejszą ilością zaburzeń, takich jak np. zaburzenia lękowe, depresje, problemy z zacho-
waniem, a także rzadszymi konfliktami z rodzicami. 

Monitoring rodzicielski

To zestaw rodzicielskich zachowań oraz zaangażowania uwagi rodzicielskiej na takich kwe-
stiach, jak: miejsce pobytu dziecka, podejmowane przez dziecko aktywności i sposób przysto-
sowania dziecka. Skuteczne monitorowanie oznacza, że rodzice muszą zachować jasny zestaw 
zasad dotyczących czasu, w którym dzieci i młodzież powinny być w domu po czasie wolnym 
przeznaczonym na kontakty rówieśnicze oraz miejsc, w których im nie wolno przebywać. Głów-
ną rolą monitoringu rodzicielskiego jest zapobieganie angażowania się dzieci i nastolatków 
w problemowe relacje rówieśnicze, ryzykowne zachowania i działania dewiacyjne.

Przyznawanie psychologicznej autonomii

To wykorzystywanie nierepresyjnych zachowań, demokratycznego sposobu dyscyplinowa-
nia i zachęcanie dzieci do wyrażania swojej indywidualności w obrębie rodziny. Zachęcanie 
do autonomii jest sposobem na rozwój poczucia własnej wartości, poczucia kompetencji i po-
czucia wiary w siebie.
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Nachalna kontrola psychologiczna

Ma na celu nadzór nad dziećmi i młodzieżą bez poszanowania autonomii. Takie podejście 
rodziców zniechęca do indywidualizmu, zakłóca psychologiczną niezależność (szczególnie 
ważną w okresie adolescencji) i rozwój emocjonalny. Częste korzystanie z nachalnej kontro-
li psychologicznej jest związane przede wszystkim z rozwojem zaburzeń internalizacyjnych 
u młodzieży, takich jak depresja, wycofanie, samotność oraz zaburzenia jedzenia, negatywne 
postrzeganie siebie, niższa samo-skuteczność i mniej skuteczny rozwój tożsamości. Konse-
kwencją uciążliwej kontroli psychologicznej jest nadmierne uzależnienie młodzieży, hamo-
wanie autonomii i emocjonalnej niezależności od rodziców i innych dorosłych.

Argumentowanie własnego stanowiska

Odwołuje się do rosnącej dojrzałości, zdolności do rozumienia i dobrowolnego przyjęcia 
punktu widzenia rodzica lub negocjowania z nim własnego stanowiska. Zastosowanie argu-
mentów pomaga dzieciom i młodzieży zrozumieć, dlaczego zasady są niezbędne oraz dlacze-
go ich zachowanie jest niewłaściwe oraz jak ich zachowanie wpływa na innych, a także, jak 
ich działania mogą stać się bardziej akceptowalne.

Każące rodzicielstwo

To werbalne lub fizyczne surowe naciski stosowane przez rodziców, aby wpłynąć na zacho-
wanie i wewnętrzne cechy dzieci i nastolatków. Działania te obejmują zarówno wykorzy-
stanie dominacji i siły, by narzucić swoją wolę przez rodziców, jak i może zawierać agresję 
werbalną, a także kary cielesne (np. klapsy) oraz inne formy przemocy. Stosowanie przemocy 
w rodzinie jest jednym z najczęściej wymienianych czynników rodzinnych powstawania za-
burzeń w okresie dzieciństwa i adolescencji. Efekty takich metod wychowawczych, to: niższe 
poczucie własnej wartości, depresja, mniej zaawansowany rozwój moralny, niższe sukcesy 
edukacyjne, większe ryzyko uzależnień oraz podejmowania zachowań łamiących prawo. 
Stosowanie kar fizycznych przez rodziców powoduje tylko jeden pozytywny skutek (tj. na-
tychmiastowe podporządkowanie) oraz wiele niezamierzonych negatywnych konsekwencji 
np. wzmożoną agresję, zachowania przestępcze, zmniejszoną zdolność regulacji zdrowia 
psychicznego.

Źródło: Peterson, Bush, 2015. 

Mimo że relacje między dziećmi/nastolatkami a rodzicami nie są jedno-
stronne, tylko dialektyczne i podlegające wzajemnej wymianie oraz sprzę-
żeniom zwrotnym, to socjalizujące zachowania rodzicielskie nie pozostają 
bez wpływu na potencjał rozwojowy dzieci. Mogą one sprzyjać rozwojowi 
i radzeniu sobie z kolejnymi zadaniami rozwojowymi lub stanowić dla tego 
rozwoju obciążenie (Jankowiak, 2015).

Konflikty w rodzinie a rozwój dzieci i młodzieży

Konflikty w rodzinie mogą dotyczyć zarówno relacji między rodzicami, 
jak i między rodzicami i dziećmi. Jak wynika z licznych badań konflikty mię-
dzy rodzicami wiążą się z problemami rozwojowymi dzieci, na przykład po-
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wstawaniem zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych (Jankowiak, 
2015). Z drugiej strony trudności doświadczane przez dzieci przyczyniają 
się do pogłębiania konfliktu między partnerami – szczególnie w obszarze 
oddziaływań wychowawczych. Dzieci doświadczające silnych konfliktów 
rodzicielskich są zagrożone rozwojem szeregu emocjonalnych i behawioral-
nych problemów, zarówno podczas dzieciństwa, jak i w wieku późniejszym 
(Grych, Fincham, 1990, 1993, 2001; Kelly, 2000; Grych, 2005). Wykazano, że 
istnieje silny związek pomiędzy rodzicielskim konfliktem i nieprzystosowa-
niem dzieci i, jak dowodzą niektórzy naukowcy, jest on dwa razy silniejszy 
niż związek między nieprzystosowaniem a rozwodem. W rzeczywistości, 
niektórych z negatywnych skutków przypisywanych rozwodom można do-
szukiwać się w konflikcie, który często poprzedza decyzję o rozstaniu i na-
stępnie towarzyszy rozpadowi życia małżeńskiego (Amato, Keith, 1991). 

Znaczenie konfliktów rodzicielskich w sposobie funkcjonowania rodziny 
jest jedną z głównych idei koncepcji systemowych. Dziecko może być wcią-
gnięte do konfliktu rodziców lub być jego stroną, aby zredukować stres i na-
pięcie w rodzinie. Zaangażowanie dziecka w konflikt może przybierać różne 
formy. Na przykład rodzice mogą winić dziecko za ich konflikt lub skupić się 
na zachowaniu dziecka w celu uniknięcia rozwiązania problemów w małżeń-
stwie – proces znany jest jako poszukiwanie kozła ofiarnego. Alternatywnie, 
rodzic może starać się sprzymierzyć z dzieckiem przeciwko drugiemu rodzi-
cowi, tworząc międzypokoleniową koalicję, w której dziecko ma zbyt bliskie 
lub uwikłanie relacje z jednym rodzicem i zbyt odległy związek z drugim. 
Wzór ten może być szczególnie prawdopodobny w kontekście rozwodu, jeśli 
rodzice walczą o miłość i lojalność swoich dzieci. Mogą oni źle wypowiadać 
się na temat swojego eksmałżonka lub używać dzieci do przekazywania mu 
wiadomości lub uzyskiwania informacji na jego temat (Grych, 2005).

Nawiązując do koncepcji przywiązania Fincham, Grych, Osborne, twier-
dzą, że obserwowanie, jak rodzice traktują siebie, gdy się ze sobą nie zgadza-
ją ma duże szanse wpłynąć na ukształtowanie wewnętrznych modeli relacji 
międzyludzkich u dzieci. Owe wzorce relacji będą mieć konsekwencje w bu-
dowaniu innych relacji społecznych (Fincham, Grych, Osborne, 1994).

Dzieci, których rodzice rozwiązują konflikty przez próby kontroli, zastra-
szania i dominacji mogą wykorzystywać podobne strategie (w odpowiednich 
dla wieku formach) z rówieśnikami. Ważne jest bowiem również społeczne 
uczenie się zachowań agresywnych. Modelowanie może doprowadzić do 
powstania problemów eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży, takich jak 
np. impulsywność, agresja, zachowania opozycyjno-buntownicze (Fincham, 
Grych, Osborne, 1994).

Obserwowanie rodzicielskiego konfliktu może także wpłynąć na rozwi-
jającą się umiejętność dzieci do regulowania ich uczuć. Konflikt pomiędzy 
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rodzicami może być bardzo angażujący emocjonalnie i stąd stanowi wyzwa-
nie dla dziecięcej regulacji emocji. Problemy z emocjonalną regulacją mogą 
być manifestowane zarówno poprzez objawy eksternalizacyjne (np. impul-
sywność, agresja), jak i internalizacyjne (np. lęk i depresja), co może zakłócać 
przystosowanie między rówieśnicze (Fincham, Grych, Osborne, 1994) 

Rodzicielski konflikt może być także określony jako bodziec stresowy, 
który połączony z innymi bodźcami stresowymi w życiu dziecka, prowadzi 
do rozwoju problemów w przystosowaniu (Fincham, Grych, Osborne, 1994)

W literaturze przedmiotu odnajdujemy także analizy znaczenia konfliktów 
między rodzicami a dziećmi. Konflikty najczęściej pojawiają się w okresie do-
rastania. Jak wynika z badań młodzież i rodzice doświadczają najwięcej kon-
fliktów w pierwszych latach dorastania, następnie konflikty utrzymują się, by 
zmniejszyć się w późniejszym okresie (Arnett, 1999; Laursen, Collins, 2009). 

Wyższe poziomy konfliktów w okresie wczesnego dorastania mogą wy-
nikać z tego, że nastolatkowie próbują odgrywać bardziej znaczącą rolę w ro-
dzinie i zwiększa się ich autonomia oraz z tego, że rodzice mogą nie być go-
towi na przyjęcie takiej zmiany (Peterson, Bush, 2015).

W tym sensie umiarkowany konflikt jest postrzegany jako tworzący proce-
sy społeczne, które mogą sprzyjać adaptacyjnym zmianom w relacjach rodzic–
nastolatek. Konflikt istnieje bowiem we wszystkich relacjach interpersonalnych 
i może mieć wiele różnych konsekwencji zarówno negatywnych, neutralnych, 
jak i pozytywnych, w zależności od tego, jak jest zarządzany. Zamiast nie-
uchronnie być siłą niszczącą, konflikt często ma potencjał, aby być sygnałem, że 
zmiana jest potrzebna. Tak więc nie sam konflikt powoduje negatywne skutki, 
ale raczej to czy jest dobrze zarządzany (lub nie) poprzez rodzaje sekwencyj-
nych odpowiedzi dzieci/nastolatków i rodziców (Peterson, Bush, 2015).

 Zgodnie z tym poglądem konflikt zachęca rodziców i nastolatków do 
rewidowania swoich oczekiwań i renegocjowania autonomii lub stopnia ela-
styczności relacji bez fundamentalnej zmiany ich wzajemnych uczuć. Ta ela-
styczność pozwala nastolatkom, aby stali się bardziej autonomiczni i kompe-
tentni w relacjach poza granicami rodziny. To, że konflikt może być normalną 
i niezbędną częścią stosunków rodzinnych nie oznacza, że   należy go lekcewa-
żyć i pozwalać na jego eskalację by stał się problematyczny i niszczący relacje. 
(Peterson, Bush, 2015).

2.  Więzi rodzinne

Więzi rodzinne należą do kategorii trudno obserwowalnych i nie dają-
cych się jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniować. Familiolodzy wskazują, że 
więzi wynikają z naturalnych dążeń i potrzeb człowieka – kontaktu z inny-



Część II   Społeczny świat dziecka296

mi, a w rodzinie są ważnym elementem spójności i integracji wspólnoty oraz 
tzw. czynnikiem chroniącym dla jego członków, szczególnie dla najmłodsze-
go pokolenia. W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele prób ujęcia tego 
zjawiska. 

Więź rodzinna definiowana jest najczęściej jako szczególny rodzaj więzi 
społecznej (Kotlarska-Michalska, 2002; Krzesińska-Żach, 2007) i opisywana 
w kontekście relacji interpersonalnych w rodzinie, opartych na subiektyw-
nych i obiektywnych podstawach. Podstawa subiektywna ma charakter nie-
formalny, zależy od woli i intencji osoby, odnosi się do świadomości łączno-
ści z innymi członkami rodziny oraz poczucia przynależności do niej („moja 
rodzina”), przejawia się to w sferze dążeń, myśli, uczuć i doznań. Z kolei 
podstawa obiektywna ma charakter formalny, nie zależy od woli jednostki. 
Więź opiera się na czynnikach prawnych, obyczajowych, religijnych, kulturo-
wych, gospodarczych i ekonomicznych, które w istotny sposób wpływają na 
trwałość rodziny. Czynniki obiektywne i subiektywne w procesie kształtowa-
nia więzi rodzinnej mogą występować w różnych proporcjach, zależy to od 
warunków, w których funkcjonuje rodzina (Lalak, Pilch, 1999). 

Jan Turowski (1959, s. 29) więź rodzinną ujął jako „ogół stosunków spo-
łecznych, czyli zależności między członkami rodziny oraz ogół postaw tych 
członków wobec siebie, wobec wartości i celów rodziny”. Z kolei definicja 
opracowana przez Annę Kotlarską-Michalską (2002, s. 25) ujmuje więzi ro-
dzinne jako „zespół zależności bezpośrednich i pośrednich wynikających za-
równo z realizowanych działań w ramach wypełnianych przez rodzinę funk-
cji oraz zależności wynikających z formalnego faktu bycia rodziną – z tytułu 
pokrewieństwa, powinowactwa i adopcji”. 

Badacze, biorąc pod uwagę wieloaspektowość i złożoność tego zjawiska, 
opracowali różne klasyfikacje więzi rodzinnych. Mieczysław Łobocki (2005) 
wskazał, że rodzina najczęściej opiera się na więzach krwi, małżeństwa lub 
adopcji. Janina Maciaszkowa (1990) także wyodrębniła więzi krwi – biolo-
giczne pokrewieństwo, ale ponadto więzi ekonomiczne związane z prowa-
dzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, zaspokajaniem potrzeb; wię-
zi zabezpieczające, przejawiające się w opiece nad innymi; emocjonalne, czyli 
wzajemna życzliwość, miłość, przynależność; więzi socjalizacyjne oparte na 
przekazywaniu określonych norm, zasad i wartości, kształtowaniu poglądów 
i opinii oraz postaw społecznych oraz kulturowe powiązane z uczestnictwem 
w kulturze, przekazem wartości estetycznych, rekreacją i więzi towarzyskie. 
J. Turowski podkreślił istnienie dwóch typów więzi: więzi funkcjonalnych 
(formalnych, przedmiotowych, rzeczowych, obiektywnych, które występu-
ją ze względu na funkcję i role pełnione w rodzinie) i podmiotowych (nie-
formalnych, intencjonalnych, osobistych, które pojawiają się i rozwijają ze 
względu na cechy osobowości członków rodziny) (Brągiel, Kawula, 2007). 
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Podobnego rozróżnienia więzi dokonali Danuta Lalak i Tadeusz Pilch (1999). 
Natomiast Leon Dyczewski (2005) opisał trzy zespoły więzi, które wpływają 
na kształtowanie się spójności i trwałości rodziny. Po pierwsze, jest to więź 
strukturalno-przedmiotowa, kształtowana przez zespół stosunków między 
członkami rodziny i między pokoleniami, powstałych ze względu na pełnio-
ne role oraz zadania. Ich treści dotyczą prowadzenia gospodarstwa domowe-
go, wychowania dzieci, autorytetu rodziców, udzielania wzajemnej pomocy 
oraz współpracy w wypełnianiu rodzinnych funkcji. Podłożem materialnym 
tych stosunków jest wspólnota mieszkaniowa i gospodarcza. Kolejny zespół 
to więź osobowa – kształtuje ją zespół stosunków i relacji między osobami 
i pokoleniami oparty na sferze poznawczej i emocjonalno-wolitywnej. Ich tre-
ścią są myśli, pragnienia, uczucia, aspiracje i wzajemne postawy wobec siebie 
członków rodziny. Ten rodzaj więzi jest najważniejszy. Ponadto wyróżniona 
została więź kulturowa – kształtowana przez stosunki i relacje między osoba-
mi w rodzinie, których treścią są podstawy zgodności lub niezgodności wo-
bec tych samych wartości, wzorców zachowań, norm, instytucji społecznych 
wydarzeń oraz wytworów kulturowych. 

Natalia Han-Ilgiewicz (1986; por. Śledzianowski, Bębas, 2013) na podsta-
wie analizy zjawiska nieprzystosowania społecznego i braku jedności w ro-
dzinie wyróżniła rodzaje więzi rodzinnych (uwzględniające ich jakość): więź 
prawidłowa – występuje, gdy ma miejsce silna integracja rodziny i poczucie 
wspólnoty. Członkowie wykazują duże wzajemne przywiązanie do siebie 
i świadczą sobie wzajemnie pomoc. Są samodzielni, kontaktują się z otocze-
niem i rozwijają zainteresowania oraz mają świadomość, że w każdej sytuacji 
mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny. Kolejny typ, to więź słaba – gdy mię-
dzy członkami rodziny występują pozory uczuć i troskliwości, brak zrozu-
mienia potrzeby niezależności, od członków rodziny wymaga się wyłączno-
ści dla spraw rodzinnych. Więź ta kończy się wraz z osiągnięciem dorosłości 
przez dzieci. Trzeci aspekt, to brak więzi – ma miejsce, gdy każdy w rodzinie 
żyje swoim życiem, dom jest tu traktowany jak hotel, wśród członków rodzi-
ny dominuje postawa brania. Ostatni wyróżniony typ, to więź negatywna, 
która występuje w rodzinach patologicznych. Pomiędzy członkami dominuje 
poczucie wrogości i niechęci. Istnieje tutaj wzajemna zależność, przejawiająca 
się tym, że członkowie nie potrafią żyć w rodzinie, ze sobą, ale i poza nią, nie 
potrafią funkcjonować bez siebie. Jakość więzi rodzinnych decyduje o trwało-
ści rodziny i jej tożsamości. Przykładem zaburzonych więzi rodzinnych mogą 
być rodziny tworzone przez uzależnionych rodziców. Uzależnienie zaburza 
bowiem zdolność rodzica do realizowania przypisanych mu funkcji i zadań 
wychowawczych, na skutek powstawania zaburzeń emocjonalnych, poznaw-
czych i behawioralnych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu (Mellibru-
da, 2005, s. 691).
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Więzi rodzinne mogą być również traktowane jako zasób systemu rodzin-
nego umożliwiający rodzinie radzenie sobie ze zdarzeniami o charakterze 
normatywnym (takimi jak na przykład pojawienie się pierwszego dziecka) 
i nienormatywnym (na przykład śmierć dziecka). Według Modelu Kołowego 
Systemów Małżeńskich i Rodzinnych Davida H. Olsona spójność (definio-
wana jako więź emocjonalna łącząca wzajemnie członków rodziny oraz sto-
pień indywidualnej autonomii, jakiego doświadczają) wraz z elastycznością 
i komunikacją są głównymi wymiarami życia rodzinnego (Kuryś-Szyncel, 
Jankowiak, 2017). Według Andrzeja Margasińskiego swoistymi wskaźnikami 
poziomu spójności w danej rodzinie są: wzajemna bliskość emocjonalna po-
szczególnych członków rodziny, jakość psychologicznych granic pomiędzy 
nimi (otwarte czy zamknięte), występowanie koalicji, ilość wspólnie spędza-
nego czasu, wspólnych zainteresowań i form odpoczynku, wielkość wspól-
nego kręgu przyjaciół, stopień konsultowania z innymi członkami systemu 
podejmowanych decyzji (Margasiński, 2009, s.12). 

3.  Relacje w bliskich związkach a przywiązanie

Bliskie związki interpersonalne i więź z ważnymi osobami są kluczowe 
dla rozwoju człowieka w całym cyklu życia (Matysiak-Błaszczyk, Jankowiak, 
2017, s. 195-208). Jedną z najbardziej znanych koncepcji opisujących znacze-
nie więzi w życiu człowieka jest koncepcja przywiązania Johna Bowlby’ego, 
który uważa, że relacja między dzieckiem i rodzicem odgrywa centralną rolę 
w rozwoju psychospołecznym dziecka (Holmes, Bowlby, 2007). 

Według Bowlby’ego „stwierdzenie, że dziecko jest przywiązane do kogoś 
oznacza tyle, iż ma ono silną skłonność do poszukiwania bliskości i kontaktu 
z tą konkretną osobą, zwłaszcza w pewnych szczególnych sytuacjach: gdy 
jest przestraszone, zmęczone lub chore” (Bowlby, 2007, s. 405).

Mary Ainsworth rozszerzyła koncepcję Bowlby’ego i wyróżniła trzy 
wzorce przywiązania: wzorzec bezpieczny, unikania i ambiwalentny (Ain-
sworth, Blehar, Waters, Wall, 1978), wyłonione w laboratoryjnej procedurze 
Nieznanej Sytuacji (na podstawie charakterystycznych schematów zachowa-
nia dziecka i rodzica (Marszał, 2015, s. 36). Czwarty styl – zdezorganizowany, 
został dodany przez Mary Main i Judith Solomon (Włodarczyk, 2016).

Bezpieczny styl przywiązania charakteryzuje dzieci, które mają matkę/
opiekuna, który jest dostępny, wrażliwy na potrzeby dziecka, okazujący po-
zytywne emocje podczas kontaktu z dzieckiem. Dzieci te chętnie eksplorują 
otoczenie, a w momentach niepewności szukają ukojenia w osobie matki, po-
trafią bawić się dłużej i z większym skupieniem oraz okazywać więcej pozy-
tywnych emocji; przez nauczycieli oceniane są jako empatyczne, posłuszne, ze 
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zdolnością podejmowania inicjatywy i wyższymi kompetencjami w relacjach 
społecznych; same postrzegają siebie jako wartościowe, skuteczne i otwarte 
na innych; z większą łatwością wykształcają takie właściwości, jak: odpor-
ność psychiczna, kooperatywność, niezależność, umiejętność dostosowania 
się, empatia, zdolność do autorefleksji, kontrola nad uczuciami, kompetencje 
społeczne (Włodarczyk, 2016).

Tabela 3. Wzorce przywiązania (procedura Nieznanej Sytuacji)

Wzorzec bezpiecznego przywiązania:
przed rozłąką z opiekunem dziecko z cieka-
wością eksploruje otoczenie i reaguje umiar-
kowanym niepokojem i tęsknotą na jego 
odejście. Po powrocie opiekuna reaguje entu-
zjazmem i poszukiwaniem bliskości. Dziec-
ko wyraźnie preferuje obecność opiekuna 
niż osoby obcej, jest on dla niego źródłem 
komfortu pozwalającego na dalszą aktywną 
eksplorację.

Wzorzec unikania: dziecko cały czas skupia 
uwagę na otoczeniu, jednak zachowania 
eksploracyjne pozbawione są zaangażowa-
nia, służą unikaniu kontaktu z opiekunem. 
Podczas rozłąki nie płacze i nie okazuje za-
niepokojenia w kontakcie z obcą osobą. Po 
powrocie opiekuna aktywnie unika bliskości 
i kontaktu fizycznego, nie okazuje emocji. 
Jednocześnie dziecko stale i dyskretnie 
sprawdza, gdzie znajduje się.

Wzorzec ambiwalentny: (stawiający opór):
dziecko nie przejawia zachowań eksplora-
cyjnych przed rozłąką, jest zdenerwowane 
i ostrożne. Podczas rozłąki silnie protestuje, 
płacze i skupia całą uwagę na opiekunie, po 
jego powrocie nie uspokaja się i nie powraca 
do eksploracji. Jednocześnie szuka kontaktu 
fizycznego i stawia aktywny opór, złoszcząc 
się i czasem atakując opiekuna.

Wzorzec zdezorganizowany: przed rozłąką 
dziecko jest zdezorientowane i chaotyczne; 
traktuje opiekuna jednocześnie jako zagraża-
jącego i uspokajającego. Przejawia nietypowe 
zachowania: nieukierunkowane i przerywane 
ruchy i pozy, zastyganie, sztywnienie, jed-
noczesny płacz i odsuwanie się od opiekuna, 
stereotypie. Prezentuje zachowania charakte-
rystyczne dla innych opisywanych kategorii.

Źródło: opracowanie własne za: Marszał, 2015, s. 37-38.

Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania charakteryzuje dzieci, którym 
brak pewności co do dostępności i przewidywalności zachowań matki/opie-
kuna, którego reakcje są niespójne i niedostrojone do potrzeb dziecka. Dzie-
ci takie cechuje lęk i niepewność w sytuacjach społecznych, niekompetencja 
w sytuacjach rozwiązywania problemów, niska, ale chroniczna zależność od 
innych, mniejsza zdolność do podejmowania swobodnej zabawy, brak po-
czucia sprawczości i przekonania o zdolności efektywnej kontroli nad sobą, 
poczucie frustracji, a także adaptacja na poziomie nieco niższym niż optymal-
ny (Włodarczyk, 2016).

Unikowy styl przywiązania charakteryzuje dzieci, których potrzeba bli-
skiego kontaktu z matką/opiekunem była frustrowana (odrzucana), opiekun 
nie był dostępny, nie reagował na potrzeby dziecka, ignorował je, rzadko 
wchodził w interakcje z dzieckiem, w wyniku czego uruchamiają się w dziec-
ku mechanizmy obronne polegające na wypieraniu potrzeby bliskości. Dzie-
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ci takie charakteryzują się poczuciem braku skuteczności, małej sprawczości 
i niską samooceną; w kontaktach z rówieśnikami mogą być wrogie lub zdy-
stansowane; cechują się: lękliwością, kompulsywną uległością i hamowaniem 
negatywnych emocji (by uniknąć odrzucenia). W konsekwencji, w później-
szym okresie życia często izolują się od innych, nie angażują się społecznie 
i unikają głębokich relacji międzyludzkich, a także mają niską samoświado-
mość (Włodarczyk, 2016).

Prowadzone badania wykazały, że styl przywiązania ukształtowany 
w dzieciństwie jest podobny do więzi utworzonych później z partnerami in-
tymnymi (Fraley, Shaver, 1998, s. 1198-1210; 2000, s. 132-154) i wpływa na rela-
cje o charakterze intymnym (Brennan, Shaver, 1995, s. 267-283; Fraley, Shaver, 
2000, s. 132-154), na przykład na sposób percepcji partnera i jego postaw, ak-
tywność seksualną (Gulczyńska, 2009), a nawet satysfakcję z małżeństwa – niż-
szą wśród osób o pozabezpiecznym stylu przywiązania (Plopa, 2006).

Osoby o ukształtowanym bezpiecznym stylu przywiązania odczuwają 
satysfakcję ze związku z partnerem, wykazują akceptację i uznają wzajemne 
wsparcie w związku za ważne i potrzebne, w tworzonych związkach, pozy-
tywnie wartościują wzajemną zależność, odczuwają radość z bliskich relacji. 
Dorośli, którzy doświadczyli w dzieciństwie stylu unikowego nie deklaru-
ją radości z bliskiego kontaktu z partnerem, mają trudności w zaufaniu mu 
i zaakceptowaniu swojej zależności. W związku z tym często podejmują za-
chowania manifestujące samowystarczalność i niezależność. Starania partne-
ra, aby nastąpiło zbliżenie i zaangażowanie emocjonalne, budzą w nich opór 
i zdenerwowanie. Dorośli z lękowo-ambiwalentnym wzorem przywiązania 
oceniają partnera jako mało zaangażowanego i wycofanego emocjonalnie, co 
podnosi ich lęk o trwałość związku (Hazan, Shaver, 1987, s. 511-524; Fraley, 
Shaver, 2000, s. 132-154). 

Wyniki badań wiążą styl przywiązania także z ogólnym poczuciem do-
brostanu (Moore, Leung, 2002, s. 243-255). Istnieją więc przesłanki by sądzić, 
że style przywiązania są ważnym determinantem jakości życia w każdym 
wieku (Moore, Leung, 2002, s. 243-255).

Prowadzono ustalenia dotyczące tego, kiedy uruchamia się system przy-
wiązania – jego aktywacji i dezaktywacji. Według Bowlby’ego system zaczyna 
być aktywny w sytuacji realnego lub przewidywanego zagrożenia (Bowlby, 
1969), na przykład niedostępności figury przywiązania, nagłych wydarzeń 
związanych z poważnym niebezpieczeństwem i okolicznościami wywołują-
cymi potrzebę bliskości (Rosenthal, Kobak, 2010, s. 678-706).

Aktywacja systemu przywiązania powoduje, że organizm człowieka 
pobudza się neurofizjologicznie. Jednostka próbuje przywrócić poczucie 
bezpieczeństwa uruchamiając pierwotne strategie przywiązania (primary at-
tachment strategies) poprzez uzyskanie bliskości i wsparcia od rodzica/opie-
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kuna w przypadku małych dzieci lub wyobrażeniowej figury przywiązania 
w przypadku dorosłych. Do dezaktywacji systemu przywiązania dochodzi 
dzięki adekwatnej odpowiedzi rodzica/opiekuna lub przywołaniu bezpiecz-
nego obrazu figury przywiązania, a także dzięki uruchomieniu strategii wtór-
nych, jeśli poszukiwanie bliskości jest nieskuteczne (Marszał, 2015, s. 30). 

Wtórne strategie przywiązania (secondary attachment strategies) związane 
są z pozabezpiecznym przywiązaniem. Należą do nich: 

–  strategie hiperaktywacyjne: intensywne i rozpaczliwe próby uzyska-
nia ochrony i wsparcia, które mają swoje źródło w doświadczeniach 
z nieuważnym, zajętym sobą lub lękowym opiekunem, w stosunku do 
którego wyolbrzymione reakcje np. płacz, przywieranie, domaganie się 
bliskości, czasem przynosiły skutek, a czasem nie. W efekcie jednostka 
przejawia nadwrażliwość na wszelkie sygnały zagrożenia i przywią-
zania, usilnie wyraża własne obawy i potrzeby związane z przewidy-
waniem niedostępności lub nieresponsywności figury przywiązania. 
Zbiega się to z przejawianiem zachowań zależnych i ciągłym poszuki-
waniem bliskości,

–  strategie dezaktywacyjne: zaprzeczanie wszelkim potrzebom przywią-
zaniowym i unikanie emocjonalnego zaangażowania, które mają swoje 
źródło w doświadczeniach z nieobecnym, emocjonalnie wycofanym, 
odrzucającym lub wrogim opiekunem, który na zachowania przywią-
zaniowe reagował dezaprobatą, złością lub dystansowaniem się. Jed-
nostka nauczyła się więc nie okazywać i tłumić normalne zachowania 
przywiązaniowe, zaprzeczać potencjalnym zagrożeniom i nie dopusz-
czać do siebie potrzeby wsparcia ze strony figury przywiązania (Mi-
kulincer, Shaver, 2008, s. 503-531, za: Cassidy, Shaver, 2008; Marszał, 
2015).

Dezaktywacja systemu przywiązania wiąże się z poczuciem bezpieczeń-
stwa, co umożliwia podjęcie innych działań eksploracyjnych, niezwiązanych 
z poszukiwaniem bliskości z figurą przywiązania (tzw. efekt „bezpiecznej 
bazy” – idea matki jako bezpiecznej bazy dla eksploracji świata (Marszał, 
2015, s. 30). 

Koncepcje przywiązania opisują i wyjaśniają wiele aspektów funkcjonowa-
nia psychospołecznego dzieci, młodzieży i dorosłych ukształtowanych przez 
ich więź z pierwszymi opiekunami. Bezpieczny styl przywiązania, kształtujący 
się na bazie pierwotnego związku między matką (lub osobą sprawującą funkcje 
opiekuńcze) a dzieckiem w pierwszych etapach życia stanowi bazę kształtowa-
nia się późniejszych bliskich relacji. Jest zasobem umożliwiającym pozytywne 
radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi w biegu życia człowieka. W dzieciń-
stwie przyczynia się do kształtowania relacji ufności i zależności, w adolescen-
cji do budowania nowych pozarodzinnych relacji, a w dorosłości stanowi bazę, 



Część II   Społeczny świat dziecka302

na której można budować miłosną relację intymną z partnerem życiowym (Ma-
tysiak-Błaszczyk, Jankowiak, 2017, s. 195-208).

W oparciu o teorię przywiązania powstała idea rodzicielstwa bliskości 
(ang. attachment parenting), która zyskuje coraz większą popularność na całym 
świecie, także i w Polsce. Twórcą koncepcji, gdzie dowartościowuje się rodzi-
cielską intuicję, jest amerykański pediatra William Sears. W 2001 roku, wraz 
z żoną Marthą, opublikowali książkę Attachment Parenting Book, propagują-
cą wychowanie oparte na budowaniu bliskiej więzi rodziców z dzieckiem. 
Wskazali w niej na tzw. filary (narzędzia) rodzicielstwa bliskości: 1. bliskość 
z dzieckiem od najwcześniejszych chwil („skóra do skóry”, cielesny kontakt 
z matką bezpośrednio po narodzinach); 2. karmienie piersią („na żądanie” 
oraz jak najdłużej); 3. noszenie dziecka (w chustach, na rękach, w specjal-
nych nosidełkach, kołysanie), ważny kontakt fizyczny; 4. płacz dziecka jako 
język, sposób porozumiewania się z opiekunami (natychmiastowe i czułe re-
agowanie rodziców na płacz); 5. spanie dziecka z rodzicami w jednym łóżku 
(„współspanie”, „dzielenie łóżka”); 6. zapewnienie równowagi i wyznaczanie 
granic (praktykowanie pozytywnej dyscypliny); 7. nie należy się stosować do 
porada tzw. trenerów dzieci, mechanicznie wdrażających je do określonego 
typu zachowań. Rodzicielstwo bliskości nie jest ujmowane jako metoda wy-
chowawcza, ani też zbiór reguł, ale jako swoista idea, czy filozofia, wskazu-
jąca na sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Według W. i M. Searsów 
(2013) rodzicielstwo bliskości jest nauką odczytywania sygnałów wysyłanych 
przez dziecko i odpowiednie reagowanie na nie. Istotne jest otwarcie serca 
i umysłu przez rodziców na indywidulne potrzeby dziecka. Krytyka koncep-
cji rodzicielstwa bliskości dotyczy przede wszystkim tego, że opiera się na 
osobistych doświadczeniach rodzinnych i zawodowych autorów, a nie jest 
koncepcją teoretyczną. Ponadto skupia się głownie na wychowaniu małych 
dzieci. Wielu krytyków wskazuje na elementy wychowania liberalnego cha-
rakterystyczne dla tej idei. Dostrzega się także nierówność w relacjach wy-
chowawca–wychowanek, co nie sprzyja podmiotowości tej relacji. Dużym 
niebezpieczeństwem jest przeciążenie rodziców, pomijanie ich potrzeb, czę-
sto i wypalenie, spowodowane nadmiernym zaangażowaniem w sprawy 
dziecka. 

4.  Specyfika relacji matki i ojca z dzieckiem

W rozważaniach na temat relacji, jakie tworzą się pomiędzy rodzicami 
a dziećmi uwzględnić należy zagadnienia, które w sposób szczególny odno-
szą się do specyfiki sposobu pełnienia roli matki i ojca, a przede wszystkim 
wynikających zeń implikacji dla szeroko rozumianego rozwoju dziecka. Na 
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samym wstępie należy jednak przyjąć kilka kluczowych założeń, które zdają 
się porządkować sposób rozumienia omawianej tu relacji. Otóż, po pierw-
sze, warto wskazać, że zarówno matka, jak i ojciec to główni „autorzy” ży-
cia rodzinnego, a ich działania rodzicielskie organizują środowisko rozwoju 
dziecka (Bakiera, 2013, s. 88); przyjąć więc należy, że rodzice to najważniejsze 
osoby znaczące w życiu dorastającej jednostki (Appelt, 2016, s. 213; Cudak, 
2012, s. 21). Po drugie, zauważyć trzeba, że z punktu widzenia korzyści roz-
wojowych dziecka, obecność obojga rodziców jest równie istotna (Śniegulska, 
2016, s. 158), albowiem w realizacji właściwych dla nich funkcji rodzicielskich 
wzajemnie się dopełniają i co ważne, wzmacniają, tworząc tym samym niepo-
wtarzalny, wychowawczy klimat w obrębie życia rodzinnego. Współcześnie 
postuluje się więc tzw. zasadę komplementarności ról rodzicielskich, ukazując 
przy tym swoistą wartość płynącą ze wzajemnego uzupełniania się roli mat-
ki i ojca (Błasiak, Dybowska, 2010, s. 106).  Po trzecie, w ramach czynionych 
tu wyjaśnień wskazać należy, że relacja, jaka zachodzi pomiędzy rodzicami 
a dziećmi jest dynamiczna, co wiąże się z rozwojem dziecka, jak też dorosłych 
pełniących rolę rodziców oraz zmieniających się nieustannie warunków ży-
cia, a więc kontekstu społecznego. Po czwarte, podkreślenia wymaga fakt, że 
sposób pełnienia roli rodzicielskiej, a przede wszystkim jego znaczenie dla 
dziecka, może mieć charakter konstruktywny lub destruktywny (Kwak, 2008, 
s. 31). Po piąte, warto zauważyć, że działania jakie podejmują rodzice wobec 
potomstwa, mają zróżnicowany charakter, co oznacza, że wpływ matki na 
rozwój dziecka różni się od wpływu ojca.

Podkreśla się, że już we wczesnych etapach rozwoju dziecka zaobserwo-
wać można różnice w formach interakcji pomiędzy matką a dzieckiem i ojcem 
a dzieckiem, m.in. w obszarze komunikacji interpersonalnej, czy też w ob-
szarze zabawy (Dzwonkowska-Godula, 2015, s. 80); zróżnicowanie, o którym 
tu mowa występuje również w dalszych etapach rozwoju dziecka i obejmu-
je różne sfery jego funkcjonowania. Ważne jest więc ukazanie znaczącej roli 
matki i ojca w oddziaływaniu na rozwój dziecka.

W opracowaniach poświęconych rodzicielstwu podkreśla się, że „(…) 
związek matki z dzieckiem jest wielostronny, bogaty w treść i znamienny 
w swych skutkach. Matka spełnia ogromną rolę w życiu i rozwoju dziecka, 
dostarczając mu wzorów, modeli zaspokajania potrzeb, uczy też zachowa-
nia się w sytuacjach, gdy potrzeby nie mogą być zrealizowane, uczy dziecko 
dostrzegania i respektowania potrzeb innych ludzi” (Matysiak-Błaszczyk, 
Włodarczyk, 2004, s. 52). Kluczowym więc aspektem roli matki jest stwo-
rzenie dziecku optymalnych warunków rozwoju, czyli takich, w których 
będzie ono dorastać do samodzielnego funkcjonowania (Wołpiuk-Ochociń-
ska, Marmola, 2017, s. 116). Od matki oczekuje się zatem serdeczności, cie-
pła, wyrozumiałości, jak również zaspokajania istotnych potrzeb poprzez 
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realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczych (Wołpiuk-Ochocińska, Mar-
mola, 2017, s. 116). Tak rozumiana interakcja zapewnia dziecku szczególną 
możliwość rozumienia uczuć nie tylko własnych, ale także najbliższych mu 
osób. W ten sposób matka stwarza warunki do ukształtowania się bliskiej 
i trwałej więzi uczuciowej, która dla dziecka staje się źródłem zadowole-
nia i satysfakcji (Błasiak, Dybowska, 2010, s. 111).  Wskazuje się ponadto, 
że dziecko dzięki relacji z matką, z jednej strony poznaje świat, bowiem to 
właśnie ona dostarcza wzorów pierwszych relacji społecznych (Senko, 2012, 
s. 107), z drugiej ma okazję do poznawania siebie – za sprawą kontaktu 
z matką dziecko uzyskuje możliwość kształtowania pozytywnego obrazu 
własnej osoby. Warto też dodać, że w obszarze rozwoju moralnego dziecka, 
matka odgrywa znaczącą rolę, wprowadza ona bowiem je w świat warto-
ści, ukazując w tym względzie pewien porządek. Postać matki stanowi dla 
dziecka zatem niezaprzeczalny autorytet i tym samym staje się źródłem po-
stępowania moralnego. W rozważaniach na temat znaczenia matki w sze-
roko rozumianym rozwoju dziecka, podejmuje się także kwestie odnoszące 
się do cech związanych z płcią. Dzieci w relacji z matką mogą obserwować 
zachowania właściwe dla płci; dla córki – matka jest wzorem kobiecości, 
macierzyństwa; syn z relacji z matką czerpie pierwszy wzór, poprzez który 
kształtuje obraz kobiety w rodzinie, ale także poza nią. 

Podobnie, jak w przypadku roli matki, obecność ojca w życiu dziecka jest 
warunkiem koniecznym do jego prawidłowego rozwoju. Swoiste zadania, ja-
kie przypisuje się ojcom, zdaniem Magdaleny Czub obejmują „przekazywa-
nie wiedzy, udzielanie porad, oferowanie dziecku nowych doświadczeń, przy 
zapewnieniu mu wsparcia, stawianie wyzwań wymagających zdobycia no-
wych kompetencji i doskonalenia już posiadanych, a także włączanie dziecka 
w doświadczenia wywołujące silne emocje, przy równoczesnym zapewnia-
niu poczucia bezpieczeństwa przez swoją obecność” (Czub, 2014, s. 82). W li-
teraturze przedmiotu wskazuje się na jakość aktywnego zaangażowania ojca 
w czynności opiekuńczo-wychowawcze względem dziecka, a przede wszyst-
kim na płynące z tego zaangażowania korzyści dla dorastającej jednostki. Po 
pierwsze, wskazuje się, że dziecko wychowywane przy aktywnym udziale 
ojca jest bardziej odporne na przeżywanie lęków separacyjnych, co z kolei 
ułatwia przystosowanie społeczne. Po drugie, zaangażowanie ojca w czynno-
ści pielęgnacyjne połączone z kształtowaniem się związków emocjonalnych 
pomiędzy ojcem a dzieckiem, osłabia symbiotyczny związek dziecka z matką, 
sprzyjając tym samym prawidłowemu rozwojowi dorastającej jednostki w ko-
lejnych etapach socjalizacji (Pospiszyl, 2007, s. 21).  Pozostając w obszarze oj-
cowskiego zaangażowania warto wskazać na typologię ojców, ze względu na 
dominujący rodzaj aktywności realizowanej przez nich w relacji z dzieckiem. 
A. Join i in. wymieniają następujące typy ojców:
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1.  ojciec opiekun – zaspokaja potrzeby swojego dziecka,
2.  ojciec towarzysz zabaw – nauczyciel – aktywnie uczestniczy w działa-

niach związanych z nauką i zabawą dziecka, przy jednoczesnym ogra-
niczaniu swoich wpływów w zakresie dyscypliny,

3.  ojciec dyscyplinujący – ogranicza swoją aktywność w zakresie nauki, 
opieki i zabawy z dzieckiem; podejmuje działania związane z narzuca-
niem dyscypliny,

4.  ojciec niezaangażowany – jest powściągliwy w relacji z dzieckiem, 
w znacznie mniejszym stopniu podejmuje czynności związane z opie-
ką, zabawą i dyscypliną (za: Ratajczak, 2016, s. 61)

Ponadto, należy wskazać, że znaczenie relacji, jaka tworzy się pomiędzy 
ojcem a dzieckiem zaznacza się także w obszarach rozwoju moralnego oraz 
kształtowania tożsamości płciowej młodej jednostki. Identyfikacja z ojcem 
oddziałuje na właściwy rozwój norm moralnych, umożliwia także dziecku 
„określenie swojej płci i roli w życiu, co decyduje później o możliwości szczę-
śliwego małżeństwa albo życia samotnego bez kompleksów, w poczuciu za-
akceptowania siebie” (Braun-Gałkowska, 1987, s. 70). 

5.  Relacje między rodzeństwem

Badacze rodziny wskazują, że relacje pomiędzy rodzeństwem zasługują 
na szczególną uwagę w odniesieniu do funkcjonowania rodziny jako całości, 
jak również w perspektywie biografii poszczególnych jednostek, ich rozwoju 
i jakości życia. Relacje między rodzeństwem odnoszą się do sumy „interakcji 
opartych na działaniach oraz komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) dwóch 
lub więcej osób, mających wspólnych rodziców naturalnych oraz określony 
stosunek do wzajemnych doświadczeń, przekonań i uczuć wobec siebie, od 
momentu, odkąd osoby te mają świadomość siebie” (Wałęcka-Matyja, 2014, 
s. 91). 

Relacje między rodzeństwem (braterskie, siostrzane, siostrzano-brater-
skie) charakteryzują się unikalnymi cechami: 1. długotrwałością, gdyż relacje 
„trwają, choć z różnym nasileniem i różnym stopniem intymności, przez cały 
cykl życia rodziny” (Namysłowska, Siewierska, 2009, s. 45); są to najdłużej 
trwające relacje w życiu człowieka; 2. genetycznym związkiem; 3. prymar-
nością w stosunku do zawieranych związków przyjaźni oraz miłosnych, 
małżeńskich; 4. ambiwalencją (hybryda sympatii, antypatii, rywalizacji);  
5. wspólnym społecznym dziedzictwem i wartościami kulturowymi oraz do-
świadczeniem rodzinnym; 4. wielowymiarowością, gdyż jakość kontaktów 
z rodzeństwem wpływa na późniejsze funkcjonowanie człowieka i zależy od 
wielu czynników/zmiennych: liczby rodzeństwa, wieku, płci (współzawod-
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nictwo i rywalizacja są silniejsze między rodzeństwem tej samej płci), kolej-
ności urodzeń, pozycji dziecka w rodzeństwie (najstarszy, średni, najmłod-
szy, bliźniak), różnicy wieku między rodzeństwem (mniejsza różnica wieku 
sprzyja rywalizacji), temperamentu, stanu zdrowia oraz poziomu intelektu-
alnego dzieci i rodziców, cech osobowości, stosunku rodziców do dzieci oraz 
charakteru relacji między rodzicami.

Znaczenie posiadania rodzeństwa dla rozwoju człowieka i jakości życia 
jest opisywane w odniesieniu do następujących zjawisk: rodzeństwo jest szan-
są na rozwój, zapewnia naturalny i pierwszy trening relacji oraz umiejętności 
społecznych, ułatwia przystosowanie się do norm grupy rówieśniczej, uczy 
współpracy i negocjacji, starsze rodzeństwo sprzyja adaptacji młodszego do 
instytucji edukacyjnych, jak również „przyspiesza” jego rozwój. Ponadto re-
lacje pomiędzy rodzeństwem kształtują w rodzinie specyficzny miniaturowy 
świat, gdzie występują zależności zbliżone do związków, jakie zachodzą po-
między dorosłymi, ale rządzące się innymi prawami i dostarczające przeżyć, 
których nie można odtworzyć w innych grupach i układach (Błasiak, 2018). 
„Rodzeństwo pełni także funkcje „orientującego innego”, który wskazuje za-
równo kierunek drogi życiowej, jak i konsekwencje dokonywanych wybo-
rów” (Wałęcka-Matyja, 2014, s. 91). Kształtowana wspólnie z rodzeństwem 
przestrzeń wartości i norm może być ważnym punktem odniesienia w do-
rosłości. Uczy także empatii, rozumienia i szanowania perspektywy innego. 
Życie z rodzeństwem jest źródłem istotnych doświadczeń egzystencjalnych, 
ale także wiedzy o sobie samym i innych, umożliwia doświadczanie siebie 
w różnych kontekstach. Przy czym relacje te mogą mieć charakter funkcjo-
nalny, jak i dysfunkcjonalny, przyczyniający się do poważnych problemów 
psychicznych lub/i skłaniający do zwrócenia się poza środowisko rodzinne 
i poszukiwania poza nim satysfakcjonujących relacji. 

W perspektywie relacji pomiędzy siostrami i braćmi wskazuje się na za-
dania rozwojowe rodzeństwa w poszczególnych fazach cyklu życia rodziny. 
Przykładem jest koncepcja Roberta J. Havighursta (Goetting, za: Namysłow-
ska, Siewierska, 2009), gdzie w fazie dzieciństwa głównym zadaniem rodzeń-
stwa jest towarzyszenie i emocjonalne wsparcie, zaś w fazie dorastania zada-
nia koncentrują się wokół separacji i indywiduacji. Starsze rodzeństwo dla 
młodszego stanowi model separacji, a wspólne tajemnice i sekrety wzmac-
niają więzy lojalnościowe pomiędzy rodzeństwem. Z kolei w fazie wcze-
snej i środkowej dojrzałości zadaniem rodzeństwa jest nadal towarzyszenie 
i emocjonalne wsparcie, przy czym zmniejsza się intensywność interakcji, 
tracą one swój obligatoryjny charakter. Na tym etapie pojawia się dla rodzeń-
stwa konieczność troski o starzejących się rodziców. Wiek starszy wiąże się 
z zapewnieniem wzajemnych kontaktów pomiędzy rodzeństwem i wzajem-
nego wsparcia emocjonalnego, które często przybiera na sile na tym etapie, 
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aby kompensować różnego rodzaju straty. Ponadto zadaniem jest dzielenie 
się wspomnieniami, walidacja przeszłych doświadczeń oraz rozwiązywanie 
problemów związanych z rywalizacją z wcześniejszych okresów, bo w tej fa-
zie tracą one na sile, a pojawiają się bardziej konstruktywne aspekty relacji. 
Na tym etapie występują zadania związane z pomocą finansową, pomocą 
w chorobie oraz w sytuacjach trudnych z dorosłymi dziećmi. „Analiza relacji 
między rodzeństwem pozwala na dostrzeżenie zmian w bliskości i częstotli-
wości kontaktów rodzeństwa na przestrzeni życia. Najbardziej intensywne 
interakcje mają miejsce w dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania. W póź-
niejszym czasie, pojawiające się chociażby normatywne doświadczenia ży-
ciowe, modyfikują znaczenie tych relacji dla konkretnej osoby” (Kosioł, 2015, 
s. 103-104).

Emocje pomiędzy rodzeństwem postrzegane i interpretowane są z per-
spektywy dwóch dominujących stereotypów: „Kaina i Abla” (zły i dobry 
brat, zawiść i nienawiść) oraz „Jasia i Małgosi” (miłość i wspieranie się) (Na-
mysłowska, Siewierska, 2009).

Ze względu na dobro dziecka i jego integralny rozwój, każdy młody czło-
wiek w rodzinie powinien wiedzieć i doświadczać tego, że jest kochany i do-
ceniany, że jest dla rodziców ważny i niepowtarzalny, bez względu na liczbę 
dzieci w rodzinie. 

6.  Relacje rodziców z jedynakami

Z Diagnozy Społecznej wynika, że jedynaków w Polsce, którzy nie skoń-
czyli 15 lat, jest prawie 1,7 mln (Czapiński, Panek, 2015). Jedynacy wychowują 
się w ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce (Czapiński, Panek, 
2015). Wśród pracujących Polek – matek z jednym potomkiem aż 37% nie 
planuje powiększać rodziny (badanie: luty 2018). W Wielkiej Brytanii niemal 
połowa rodzin z dziećmi wychowuje jedno dziecko. W Chinach funkcjonuje 
co najmniej 150 milionów rodzin z jednym dzieckiem. W 1979 roku w Repu-
blice Ludowej Chin wprowadzono politykę rodzin jednodzietnych. Nie ma 
dowodów na to, że polityka jednego dziecka doprowadziła do powstania 
pokolenia rozpieszczonych i egocentrycznych dzieci (Fuligni, Zhang, 2004). 
W Polsce z najnowszej prognozy ludności Głównego Urzędu Statystycznego 
na lata 2014–2050 wynika, że ludność Polski w roku 2050 wynosić będzie 34 
mln. Prognozuje się znaczący spadek urodzeń dzieci w Polsce (GUS, 2015). 
Statystycy zwykle stosują regułę, że dziecko wychowywane bez rodzeństwa 
przez 7 lat jest traktowane jako jedynak (Sandler, 2018).

Według Jana Zborowskiego jedynak to „dziecko pierwsze, jedyne i ostat-
nie w rodzinie” (Zborowski, 1975).  Dzieci jedyne odgrywają w rodzinie role 
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dzieci najstarszych i najmłodszych (Richardson, Richardson, 1999). Marga-
rete Kumpel słusznie stwierdziła, że „wzrastanie bez rodzeństwa nie jest 
ujmą, tak jak nie jest nią wzrastanie w towarzystwie rodzeństwa. Bowiem 
dla rozwoju dziecka decydujące są inne czynniki, wśród których szczegól-
ne znaczenie ma styl wychowania” (Kumpel, 2007). W 1898 roku Granvil-
le Stanley Hall, Prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 
stwierdził, że „jedynactwo to choroba sama w sobie”. Przyjrzyjmy się bliżej 
jedynakom i ich relacjom z rodzicami powołując się na wyniki badań na-
ukowych. Niektórzy badacze wskazują, że im mniej osób w rodzinnym sys-
temie, tym gęstsza komunikacja i silniejsze powiązania pomiędzy osobami 
w systemie (Połomski, 2013). Rodzice jedynaków to często starsi rodzice, 
wykształceni, którzy we wcześniejszych latach realizowali aspiracje zwią-
zane z karierą i zarabianiem (Syndrom Totalnej Inwestycji). Badania psy-
chologiczne wskazują, że współcześnie jedynacy są: zdyscyplinowani we-
wnętrznie (neurotyzm perfekcjonisty), bardziej zainteresowani otaczającym 
światem, dominujący w grupie, pewni siebie, samodzielni, odpowiedzialni 
i lepiej przystosowani do życia, aniżeli ich rówieśnicy z rodzin dwu i wielo-
dzietnych. Z drugiej zaś strony sądzi się, że jedynacy są: rozpieszczeni, prze-
czuleni, kapryśni, egoistyczni, egocentryczni, trudni we współżyciu, mniej 
zainteresowani toczącym się wokół nich życiem oraz słabiej przystosowani 
do zmieniającej się rzeczywistości (Zych, 2003).  Z badań Jana Śledzianow-
skiego wynika, że dzieci jedyne jako osoby dorosłe mają trudności z przy-
stosowaniem się do życia małżeńskiego i rodzinnego, są gorzej przygoto-
wani do wypełniania ról rodzinnych oraz preferują model o zmniejszonej 
dzietności (Śledzianowski, 1992). Z badań Katarzyny Litwińskiej natomiast 
wynika, że jedynacy są bardziej dojrzali, aniżeli ich rówieśnicy, ponieważ 
większość czasu spędzają z osobami dorosłymi. Szybko przyswajają także 
większy zasób słów i wzorców zachowań (Litwińska, 2010). Badania Lu-
dwiki Turowskiej ukazują, że rodzice traktują jedynaków w sposób sprzyja-
jący ich rozwojowi intelektualnemu. W rodzinie jednodzietnej dostrzega się 
demokratyczną postawę rodziców wobec dzieci. Jedynacy wykazują silniej-
szą skłonność do przebywania z osobami, które traktują jako źródło pomo-
cy w zaspokajaniu własnych potrzeb (Turowska, 1987). G.S. Hall opisując 
syndrom jedynaka stwierdził, że podstawowym problemem jedynaków jest 
osamotnienie, które zdaniem Mirosława Pęczaka będzie przybierać na sile 
i znaczeniu w odniesieniu do pokolenia „dzieci Microsoftu” (Pęczak, 2003). 
Większość obiegowych przekonań o jedynakach to mity, którym od dziesię-
cioleci przeczą badania naukowe (Focus 20.02.2018). Wizerunek zepsutego, 
egoistycznego, egocentrycznego, przemądrzałego, ale odnoszącego sukcesy 
jedynaka to najczęstszy repertuar mitów na temat jedynaków (Pitkeathley, 
Emerson, 1995). Do kolejnych mitów możemy zaliczyć niedojrzałość emocjo-
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nalną oraz wczesną ucieczkę jedynaków z domów rodzinnych (Pitkeathley, 
Emerson, 2007) oraz to, iż jedynacy są słabszego zdrowia, są mniej odporni 
na choroby, mają niższe osiągnięcia szkolne w porównaniu z rówieśnikami 
z rodzin wielodzietnych i przejawiają problemy z przystosowaniem spo-
łecznym (Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku).

7.  Relacje rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym i chorym

Rodzina, w której rodzi się dziecko chore i niepełnosprawne znajduje się 
na dwóch biegunach emocji – jednym z nich jest strach, drugim – miłość. Te 
i inne stany uczuć, które ujawniają się wraz z opieką nad dzieckiem niepełno-
sprawnym lub przewlekle chorym, jak: rozpacz, lęk, niepokój, żal, rozczaro-
wanie, niepewność, smutek, złość, nadzieja, miłość, tworzą specyficzny świat 
relacji. 

Strach pojawia się zwłaszcza na początku doświadczenia związanego 
z ujawnieniem choroby, wraz z usłyszaną diagnozą, zaczyna się ważny i stre-
sujący proces zmian dotychczasowego funkcjonowania całego systemu ro-
dzinnego. 

Pojawienie się dziecka zmienia całą strukturę i cały sposób funkcjonowa-
nia rodziny. W rodzinie, w której pojawia się dziecko chore i niepełnosprawne 
zmiana przebiega gwałtowniej i często bardzo boleśnie dla rodziców, rodzeń-
stwa i pozostałych członków rodziny. Zdolności przystosowawcze rodziny 
do choroby dziecka bywają bardzo różne (Marat, 2015, s. 447-448). Zdarza się, 
że pod wpływem braku akceptacji trudnej sytuacji, rodzice lub jeden z part-
nerów rezygnuje ze swojej roli opiekuna, odchodzi lub oddaje dziecko pod 
opiekę instytucji, sporadycznie utrzymuje kontakt z dzieckiem. Większość 
rodziców w obliczu trudnej sytuacji, próbuje utrzymać równowagę i obdarza 
dziecko chore wsparciem i miłością, buduje więź pomimo barier fizycznych 
i emocjonalnych. W domach, w których obserwuje się ogromne zaangażowa-
nie wszystkich członków rodziny, pełną akceptację, podjęcie wszelkich dzia-
łań pomocy, dziecko łatwiej przechodzi proces choroby, czuje się kochane, 
a często przezwycięża wiele barier i trudności psychicznych, społecznych, 
fizycznych, sensorycznych i następuje proces zdrowienia.

Wyniki badań nad rodzinami wychowującymi dzieci chore i niepełno-
sprawne nie ujawniają jednoznacznych danych, co do jakości relacji, jakie 
zachodzą pomiędzy członkami rodzin (Stelter, 2013; Liberska, Matuszew-
ska, 2011). Obrazują natomiast różne sytuacje trudne i sposób radzenia so-
bie z nimi, w zależności od siły, determinacji i środków finansowych, jakimi 
dysponuje rodzina. Dziecko chore i niepełnosprawne oprócz obowiązków 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, wymaga całodobowej 
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opieki uwzględniającej długi i żmudny proces leczenia, rehabilitacji i po-
mocy w podstawowych czynnościach, jak jedzenie, mycie, wypróżnianie. 
To sprawia, że dotychczasowy rytm i styl życia rodziców i rodzeństwa zo-
stają mocno przewartościowane. Rodzice (najczęściej matka) są zmuszeni 
zrezygnować z pracy zawodowej, podporządkowują chorobie zarówno 
miejsce zamieszkania, jak i wszystkie dotychczasowe sposoby funkcjono-
wania w rolach i przestrzeniach społecznych. Ujawniają się postawy nado-
piekuńczości względem chorego, nadmiernej ochrony jego życia i braku 
przestrzeni i warunków do samodzielnego wykonywania jakichkolwiek 
czynności. Bardzo często choremu dziecku najbliższe otoczenie nie daje 
szansy spróbowania pewnych form aktywności, wówczas istnieje ryzyko, 
że osoba chora, nie zazna satysfakcji z samodzielnego funkcjonowania. 
Nadmierna bezradność, zależność i chronienie dziecka niepełnosprawne-
go, powodują u niego niskie poczucie wartości, a także wrogość, niechęć 
i lenistwo do samodzielnego uczenia się nowych zadań i przezwyciężania 
barier natury fizycznej i psychicznej. Kolejną konsekwencją relacji, w któ-
rych dominuje lęk, jest bardzo szybki syndrom wypalenia sił wśród człon-
ków rodziny, obciążonych obowiązkami. Zanim rodzina skorzysta z po-
mocy instytucjonalnej, sama próbuje wszystkich sił, angażując przyjaciół, 
osoby spokrewnione oraz przeznaczając wszystkie środki finansowe   na 
leczenie. W takich domach obserwuje się dysproporcje i zaburzenie w re-
alizacji innych ważnych potrzeb pozostałych członków rodziny, którym 
brakuje odpoczynku i innych, nie związanych z opieką nad chorym, form 
aktywności. Ponadto, gdy długotrwałe i wymagające leczenie nie przyno-
si poprawy, a niepełnosprawność się pogłębia, zrezygnowani rodzice za-
przestają dalszych kroków leczenia. W koncepcji zespołu wypalenia się 
sił (Pisula, 2007), opartej głównie na relacji rodziców dzieci autystycznych 
i z zespołem Downa, odnotowano, że u rodzin doświadczających bezna-
dziejności wysiłków względem choroby, może pojawić się unikanie, a na-
wet odrzucenie emocjonalne chorego dziecka albo obwinianie go za ten 
ponury i pełen rozpaczy nastrój panujący w rodzinie. Taka relacja zdarza 
się bardzo często pomiędzy matką/ojcem i rodzeństwem a dzieckiem au-
tystycznym, u którego występuje nawrót lub pogłębienie zaburzeń w za-
chowaniu. Brak jakichkolwiek reakcji dziecka na otrzymane: miłość, ciepło 
i wsparcie, rodzi frustrację u opiekuna i poczucie odtrącenia. Dochodzi do 
dystansu w relacjach i rezygnacji z dalszych kroków leczenia oraz uświa-
domienia sobie, że skoro dotychczasowe starania nie przyniosły efektu, 
należy chorego pozostawić samemu sobie lub oddać do całodobowej pla-
cówki, która przejmie opiekę. Rodzice, u których budowanie więzi i relacji 
z dzieckiem niepełnosprawnym jest bardzo trudne, doświadczają poczucia 
osamotnienia, frustracji, przeciążenia, zmęczenia oraz wyrzutów sumienia, 
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gdy okazuje się, że ich wiedza i wsparcie są niewystarczające i muszą sko-
rzystać z pomocy instytucjonalnej (Marat, 2015, s. 452).

Dziecko niepełnosprawne i chore, niezależnie od typu choroby czy to jest 
mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, czy niepełnosprawność intelektualna 
budzi wśród rodziców wiele niepewności, a to z kolei zaburza i destabilizuje 
cały układ rodziny, który musi zacząć „mówić innym kodem językowym”. 
To oznacza, że zanim nastąpią jakiekolwiek efekty w leczeniu i w poprawie 
funkcjonowania dziecka chorego, (a może się zdarzyć, że nigdy widocznych 
efektów nie będzie), rodzina uświadamia sobie, jak paraliżujący jest strach 
o przyszłość i losy dziecka, które już do końca życia pozostanie uzależnione 
od pomocy bliskich. Gdy strach zostanie przezwyciężony, w relacjach zacznie 
dominować drugi biegun, jakim jest miłość, radość, satysfakcja z obcowania 
z dzieckiem, które daleko odbiega od ideału. Dopiero wówczas więzi pomię-
dzy dziećmi i rodzicami nabierają sensu, gdy zaczyna się integracja z innymi 
rodzinami borykającymi się z podobnymi chorobami.  Wspólnota rodziny 
wychowująca dzieci chore często dostrzega misję w swoich działaniach i uru-
chamia nić wsparcia dla innych rodzin doświadczających podobnych proble-
mów zdrowotnych. 

Dlatego tak ważnym jest, aby wsparcie społeczne, mające charakter in-
formacyjny, emocjonalny, instrumentalny, przebiegało dwutorowo: nie tylko 
względem chorego dziecka, lecz także wobec opiekunów dziecka – rodziców, 
rodzeństwa. Takiego wsparcia udzieli każdy, kto przejawia orientację „li-
czy się człowiek”, kto jest wrażliwy i odpowiedzialny za ludzi wokół siebie. 
Wśród grupy profesjonalnych osób wspomagających rodzinę z dzieckiem 
chorym znajdą się: lekarze specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, pe-
dagodzy, pracownicy socjalni, rehabilitanci, urzędnicy i inni. Środowiska lo-
kalne są coraz skuteczniej  uświadamiane o obecności i potrzebach osób nie-
pełnosprawnych w ich otoczeniu, między innymi dzięki licznym projektom 
społecznym i unijnym, obejmującym wsparciem różne osoby, w tym dzieci 
niepełnosprawne (na przykład: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski  im. L. Grajka) Oprócz rozlicznych zrzeszonych stowarzyszeń, funda-
cji i grup zorganizowanych wokół dzieci niepełnosprawnych, na pochwałę 
zasługują  te, które nie potrzebują rozgłosu i specjalnej nazwy, aby pomagać, 
a jest to: sąsiedztwo, znajomi, najbliższa rodzina, rodzeństwo.

Podsumowanie 

Wiele dowodów naukowych wskazuje, że bliskie związki są niezbędne 
dla różnych wskaźników dobrostanu, w tym szczęścia, zdrowia psychiczne-
go, fizycznego, a nawet długowieczności. Szczególne miejsce w badaniach 
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relacji zajmują badania relacji rodzinnych i ich wpływu na rozwój dziecka. 
Obok postaw rodzicielskich, dla relacji rodziców z dziećmi istotne znaczenie 
mają style wychowania realizowane przez rodziców. Najczęściej są to właśnie 
style, a nie jeden wybrany styl. Jak pokazują obserwacje i badania, w procesie 
wychowania rodzice najczęściej łączą realizację kilku z nich. Bliskie związki 
interpersonalne, więź z ważnymi osobami oraz prawidłowe relacje pomię-
dzy dziećmi a rodzicami i rodzeństwem są kluczowe dla rozwoju człowieka 
w całym cyklu życia. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że 
bezpieczny styl przywiązania, w odróżnieniu od unikowego i lękowo-am-
biwalentnego sprzyjają prawidłowemu rozwojowi, zarówno w dzieciństwie, 
jak i życiu dorosłym oraz w prospektywnych praktykach relacji w związkach 
intymnych. 

Zapamiętaj! 

1.  Obecność obojga rodziców w życiu dziecka postrzegać należy przez pry-
zmat jego korzyści rozwojowych. Działania rodzicielskie, zarówno matki, 
jak i ojca, nie powinny się wzajemnie wykluczać, ale uzupełniać, zgodnie 
z zasadą komplementarności ról rodzicielskich.  

2.  Właściwe postawy rodzicielskie i style wychowania, a także socjalizują-
ce zachowania rodzicielskie, takie jak na przykład: monitoring rodziciel-
ski, argumentowanie swojego stanowiska, okazywanie ciepła i wsparcia 
przez rodziców, przyznawanie psychologicznej autonomii są korzystne 
dla rozwoju dzieci i młodzieży, natomiast nachalna kontrola psycholo-
giczna i każące rodzicielstwo powodują trudności rozwojowe i zaburze-
nia w funkcjonowaniu psycho-społecznym.

3.  Wyzwaniem dla rodziny jest choroba lub niepełnosprawność dziecka, 
które zmieniają strukturę i sposób funkcjonowania rodziny. W domach, 
gdzie występuje akceptacja i podjęcie działań pomocy, dziecko łatwiej 
przechodzi proces choroby, czuje się kochane, łatwiej przezwycięża wie-
le barier i trudności psychicznych, społecznych i fizycznych.

Pytania do samodzielnej nauki 

1.  Jakie korzyści rozwojowe czerpie dziecko z relacji z matką?
2.  Jakie jest znaczenie udziału ojca w opiece i wychowaniu dziecka?
3.  Jakie znasz fakty i mity na temat jedynactwa?
4.  Jakie są i czym się charakteryzują style przywiązania?
5.  Czy potrafisz wymienić emocje i związane z nimi sytuacje, jakich do-

świadczają rodzice–opiekunowie dzieci niepełnosprawnych i chorych?
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