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Stanisław Kawula
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pedagogika społeczna wobec współczesnych obszarów  

i rodzin ryzyka

Streszczenie
Polskie społeczeństwo okresu transformacji charakteryzuje się wysokim ryzykiem w różnych 
sferach życia. Twórcą teorii jest Ulrich Beck – socjolog niemiecki. Również spora część rodzin 
polskich znajduje się w obszarze ryzyka lub podwyższonego ryzyka. Z punktu widzenia pe-
dagogiki społecznej nie wystarcza dzisiaj działanie według paradygmatu integracyjnego, ale 
równoczesne uwzględnienie teorii dysonansu społecznego. Wobec obszarów i rodzin ryzyka 
należy podjąć realizację form wsparcia i pomocy, nie tylko w sferze socjalnej, ale także peda-
gogiczno-edukacyjnej oraz podjąć programy w układach lokalnych i regionalnych.

Summary
Polish society of the transforma�on period can be described as vulnerable to risk at many
spheres of life. The founder of theory is Ulrich Beck – German sociologist. The big amount of 
Polish families are also vulnerable to this kind of risk. From the point of view of social peda-
gogy, efforts according to integra�on paradigm is not enough. It is necessary to consider also
the theory of social dissonance. There must be undertaken forms of helping and aid as well 
as local and regional programs, to the areas and families of risk, not only in social sphere but 
also in educa�onal.

1. Zasoby społeczne w wychowaniu współczesnego człowieka

Pod koniec XX wieku ukazał się szereg syntetycznych i analitycznych prac na 
temat stanu i perspektyw życiowych człowieka w XXI wieku. Niektóre z nich 
miały zabarwienie onomastyczno-estetyczne jak koncepcja ponowoczesności lub 
później nowoczesności; inne zaś charakter katastroficzny – np. koncepcja „końca
historii” czy „ostatniego człowieka” Fukuyamy. Federico Mayora stwierdził, iż na 
przełomie XX i XXI wieku „widmo krąży nad światem”. Powstała także teoria na-
rastających konfliktów, głównie na tle rozwarstwień i podziałów społeczno-eko-
nomicznych (w obszarach zamożnych oraz biednych), a także walki na tle różnic 
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kulturowych, etnicznych i religijnych (tzw. wojna różnych światów i cywilizacji) 
Samuela Huntingtona i Benjamina Barbera (Sztompka, 2002: 570).

Wydaje się, że najdłuższy okres trwania w naukach społecznych zaznacza się  
w koncepcji Ulricha Becka, pod nazwą „społeczeństwa ryzyka”. Warto, zatem 
także dzisiaj zastanowić się nad jej aktualnością i odniesieniem do nauk peda-
gogicznych, zwłaszcza pedagogiki społecznej, a głównie współczesnej rodziny. 
Można wysunąć także reperkusje ogólniejsze dla dzisiejszego wychowania i tzw. 
edukacji środowiskowej czy regionalnej, lokalnej, czy szerzej mówiąc pedagogiki 
rodziny (Nikitorowicz, 2009; Olearczyk, 2007).

Od początku przedstawiciele pedagogiki społecznej w Polsce przyjęli, bo-
wiem w swych rozważaniach teoretycznych i praktyce organizatorskiej wiodący 
paradygmat metodologiczny, który nazwać można integryzmem środowiskowym 
(ang. environment integration). W znaczeniu uniwersalnym oznacza on liczenie 
się z oddziaływaniem wszelkich elementów i czynników środowiska przyrodni-
czego, kulturalnego i społecznego na człowieka, grupy ludzkie, zbiorowości – nie-
zależnie od ich wartości. Biorąc jednak pod uwagę określony kontekst kulturowy 
zachowań ludzkich w konkretnym układzie środowiskowym, interesujące także 
dla analiz pedagogicznych jest wyróżnienie i poznanie jego elementów szczególnie 
znaczących dla korzystnego (pożądanego, pomyślnego) rozwoju danych społecz-
ności oraz jednostek czy grup. Elementy te mogą mieć charakter realny lub poten-
cjalny, a mówiąc językiem Heleny Radlińskiej być środowiskiem niewidzialnym, 
z którego człowiek może dopiero skorzystać. Dzisiaj mówimy, iż są to składniki 
życia codziennego w postaci urządzeń cywilizacji technicznej, informatycznej lub 
gospodarczej oraz kulturalno-społecznej czy edukacyjnej etc. (np. wzorce i wzo-
ry bezpośredniego uczestnictwa w kulturze, rodzaj instytucji specjalistycznych 
w otoczeniu bliskim i szerszym przestrzennie, obyczaje, idee, wierzenia, progra-
my aktywizacji, media audiowizualne i elektroniczne). Są to, ogólnie mówiąc, 
materialne i pozamaterialne zasoby środowiska życia współczesnego człowieka 
(Kawula, 2010: 31).

Z gąszczu oddziałujących na nas dzisiaj wpływów środowiska bezpośredniego  
i pośredniego (zwłaszcza udoskonalanych ciągle środków kultury multimedialnej), 
pedagogów społecznych interesuje taki ich kształt, który umożliwia współczesne-
mu człowiekowi czynne i kreatywne z nim relacje. To założenie przyświecało tak-
że naszym klasykom pedagogiki społecznej, m. in. Aleksandrowi Kamińskiemu. 
Sądził on przez wiele lat, głosząc swe pedagogiczne credo, że należy twórczo prze-
kształcać środowisko życia w środowisko wychowawcze. Jego zdaniem, zadanie to 
polega na działaniu podejmowanym – „przez ludzi, dorosłych, dzielnych, którzy 
dokonują wyboru wśród ważnych elementów środowiska lub tworzą nowe”, np. 
ośrodki kultury i oświaty, stowarzyszenia, samorządy, spółdzielnie etc. (Kamiński, 
1978: 36). Natomiast zadaniem pedagogiki społecznej jest ukazywanie na potrze-
by ich istnienia, poznawanie i diagnozowanie oraz analizowanie i ocenianie ich 
funkcjonowania, a także proponowanie wzorców ich działalności. Dokonywać 
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tego powinno się głównie poprzez naukowe zwiady terenowe w różnego rodzaju krę-
gach środowiskowych (rodziny, sąsiedztwa, grup rówieśniczych, kręgów egzystencji 
zawodowej i osobistej czy społeczności lokalnych i układów regionalnych).

Jednak dla podjętych tutaj rozważań, rolę wymienionych diagnoz upatrywać 
można w tym, aby przyjąć do opisu obrazu i diagnoz rzeczywistych warunków 
funkcjonowania środowisk życia i środowisk wychowawczych, inny paradygmat,  
a więc metodologiczną opcję odmienną, aniżeli podejście integracji środowisko-
wej. Krótko mówiąc, dążeniom integracyjnym towarzyszą równolegle zjawiska, 
mechanizmy i procesy dezintegracyjne. Zachodzą one w różnych obszarach nasze-
go życia indywidualnego i zbiorowego (w rodzinie, w środowisku pracy, układach 
i grupach zawodowych, wyznaniowych, mass mediach, oraz relacjach na różnym 
innym tle). Uznać można, iż współczesny człowiek funkcjonuje ciągle pomiędzy 
dysonansem a konsonansem społecznym. Wątek ten rozpatrywałem dokładniej  
w zbiorze szkiców pt. Człowiek w relacjach socjopedagogicznych (Toruń, 2004),  
a także w rozwiniętym haśle w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku – Dysonans 
społeczny w wychowaniu (Pilch red., 2003: 857–863).

Otóż w dobie wielorakości podmiotów (kanałów), z którymi styka się w swym 
otoczeniu współczesny człowiek, nasuwa się pytanie, co można uczynić dla ochro-
ny egzystencji osób bądź grup znajdujących się pod swoistym atakiem różnorod-
nych informacji? Aleksander Kamiński ujmuje rzecz dychotomicznie, iż: „Mogą 
one przekazywać treści wartościowe bądź treści prymitywne, stępiające wrażli-
wość artystyczną, deprawujące moralnie i wyjaławiające życie kulturalne” (Pilch 
red., 2003: 78). Odpowiedź Autora zostaje udzielona prosto, lecz wyraźnie i ob-
razowo. Jego zdaniem – „Niezbędny staje się filtr przesączający treści wartościowe
a zatrzymujący bezużyteczny szlam” (Pilch red., 2003: 78). Na swych wykładach 
dodaje metaforę o „filtrze”, który przecedza „życiodajne soki” od różnych nieczy-
stości. Bo nasze codzienne doświadczenie życiowe – jak odkurzacz – wchłania  
i dostarcza nam różne rzeczy: korale, śmieci, szlam i inne piękne i brzydkie przed-
mioty. Rolę tego „filtru” w środowisku życia (np. lokalnego, rodzinnego, rówieśni-
czego) spełniać mogą zdaniem A. Kamińskiego zwłaszcza instytucje wychowania 
pozaszkolnego i pozalekcyjnego, rodzina własna, instytucje życia kulturalnego, 
oświaty dorosłych, uniwersytety powszechne, uniwersytety trzeciego wieku, sto-
warzyszenia społeczne, kluby, związki sportowe, placówki opieki i pracy socjalnej, 
wolontariat, organizacje pozarządowe, ośrodki kształcenia równoległego, grupy 
eklezjalne, samorządy osiedlowe etc. Są to także przodownicy, liderzy inicjatyw 
lokalnych w konkretnym środowisku, animatorzy pracy społeczno-kulturalnej, 
asystenci i wychowawcy „na ulicy”. 

2. Wychowanie w społeczeństwie ryzyka

Wyobrazić sobie dzisiaj swoisty „filtr pedagogiczny” w warunkach społeczeństwa
ryzyka, w którym żyjemy na początku XXI wieku, jest zadaniem niezmiernie trud-
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nym. Można zacząć od kręgu środowiskowego najbliższego każdemu człowiekowi, 
mianowicie od kręgu osobistego, jaki proponował nam Józef Pieter. Darować sobie 
krąg pozaziemski, jakim jest poznawanie kosmosu dla celów naukowych i tury-
styki kosmicznej. Podejmować działalność poznawczą i praktyczną wobec kwestii 
indywidualnych oraz społecznych, na które mamy lub możemy mieć wpływ. Są to 
kolejne rozszerzające się kręgi życia ludzkiego, które w dobie społeczeństw plura-
listycznych, ale coraz bardziej demokratycznych i otwartych (K. Popper), można 
dzisiaj bez sztucznych barier posiąść i przekraczać. Zarysowuje się przed nami 
wariant optymistyczny na XXI wiek, aby stawiać nie tyle „tamy” lub granice, ale 
swoiste „filtry pedagogiczne” w kolejnych kręgach naszego życia i społeczeństwa.
Postępujący globalizm i jego skutki – stawać się będzie naszym realnym światem, 
a więc: w kręgu osobistym, społeczności sąsiedzkiej, w kręgu lokalnym i okolicz-
nym, glokalnym (regionalnym, etnicznym, wielokulturowym – stanowiące tzw. 
„małe ojczyzny”), w kręgu globalnym w skali kraju (tzw. „duża ojczyzna”), regio-
nów świata (np. europocentryzm – „Europa ojczyzn”) oraz globalnym ziemskim 
(świat, jako ogromna wioska). W mym głębokim przekonaniu ważnym dla celów 
poznawczych i praktycznych we współczesnej pedagogice społecznej staje się tzw. 
krąg glokalny, dotychczas pomijany. Rolę tego układu relacji i programów pomo-
cowych omawiam w kilku opracowaniach (Kawula, 2002: 176–180).

Jednak w poszczególnych krajach, obszarach i przestrzeniach współczesnego 
życia napotykamy na różnorodne napięcia, konflikty, kolizje, starcia, działania
konfrontacyjne, kryzysy – ogólnie mówiąc językiem humanistycznym – są to re-
lacje dysonansowe na różnym tle. Spotykamy się z nimi w rodzinie własnej, w rela-
cjach zawodowych, w podziałach społecznych, w różnicach politycznych, wyzna-
niowych, społeczno-ekonomicznych oraz nieprzerywalnie trwających konfliktach
zbrojnych czy z mobbingiem w miejscu pracy, agresją i przemocą w rodzinie etc.

Dlatego też Ulrich Beck mówi, iż już żyjemy w społeczeństwach ryzyka lub 
podwyższonego ryzyka (Beck, 2002). Pesymiści twierdzą wręcz, że polski wcze-
sny kapitalizm stanowi przykład społeczeństwa ryzyka w całości. Społeczeństwo 
ryzyka (risk society) stanowi, że zachodzące w nim przemiany, funkcjonujące me-
chanizmy oraz powoływane instytucje w dużym stopniu, potencjalnie lub rzeczy-
wiście, zagrażają obywatelom, nie dając im pewności egzystencjalnej na przyszłość. 
Termin społeczeństwa ryzyka wprowadził na początku lat 80. Ulrich Beck (1982). 
W Polsce tłumaczenie z języka niemieckiego pojawiło się dopiero 20 lat później. 
Dzisiaj też odnosimy tę koncepcję do mechanizmów wywołujących różnorodne 
negatywne skutki we współczesnych społeczeństwach, regionach, enklawach, spo-
łecznościach, grupach, rodzinach i indywidualnych biografiach ludzkich. Socjolog
ten sądzi wręcz, że ryzyko stanowi główną cechę naszych społeczeństw na końcu 
II tysiąclecia. Niepewność i ryzyko obejmuje nie tylko sferę ekonomiczną (ry-
nek, ubezpieczenia, inwestycje, wartość waluty), ale obecnie lokuje się niemal we 
wszystkich obszarach ludzkiego życia. Poza gospodarką, szczególnie wyraziście 
ryzyko uzewnętrznia się w sektorze politycznym i szerzej – w sprawowaniu władzy 
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– oraz w stosowaniu techniki, informatyki, nauki czy nawet w ochronie zdrowia 
i regulacji przyrody (np. produkty modyfikowane genetycznie). Pomimo postę-
pujących odkryć w mikro- i makroskali, widmo ryzyka i niepewności stale nam 
towarzyszy. Postęp w wielu obszarach (np. w genetyce, medycynie, informaty-
ce) wcale nie dodaje nam pewności w życiu, lecz wyzwala inne zakresy ryzyka 
egzystencjalnego (np. nowotwory, różne odmiany grypy, SARS, wirus HIV-AIDS  
i inne). Taki ogląd rzeczywistości uświadamia nam, iż upadają dzisiaj klasyczne fila-
ry społeczeństwa industrialnego, takie jak: nauka, rozum, autonomia, globalny po-
rządek czy moralność jedynej normatywnej słuszności (klasyczne zasady etyczne). 

Właśnie w społeczeństwie ponowoczesnym (Bauman, 2003), zbiorczej pro-
dukcji bogactwa i dostatku, towarzyszy produkcja ryzyka. Oznacza to, że pod-
stawowemu zagadnieniu podziału dóbr oraz legitymizacji nierówności społeczeń-
stwa industrialnego towarzyszą mechanizmy kanalizacji, ukrywania i tuszowania, 
prowadzące do rozdzielania powstającego ryzyka. 

Według koncepcji U. Becka ryzyko nabiera nowej jakości, zagrażając egzysten-
cji wszystkich ludzi, niezależnie od ich społecznego statusu czy przynależności 
warstwowo-klasowej. Dotyczy ono także tych, którzy w imię zasady big busi-
ness, ryzyko to produkują i czerpią z niego profity. Przykładem może być sytuacja 
w oświacie, gdzie edukacja poddaje się specyficznej logice, która zachęca uprzy-
wilejowane klasy do izolowania swoich dzieci w „dobrych szkołach”, „dobrych 
liceach” i „dobrych uniwersytetach” oraz do globalizacji ich szans życiowych po-
przez ponadnarodowe kariery szkolne i uniwersyteckie, potem znaczone piętnem 
edukacyjnej hyperelitarności i skrajnego konsumeryzmu. Jednocześnie powierza 
się edukacji narodowej smutne zadanie zarządzania szkolnymi niepowodzeniami 
i rozdawnictwem dyplomów zdewaluowanych na rynku pracy. Staje się ona ka-
stową strukturą w układach lokalnych i szerszych – w tym międzynarodowych. 
Jednak jak stwierdza Zygmunt Bauman – kurczy się dzisiaj rynek pracy dla osób  
z wyższym wykształceniem, szybciej nawet, jak tych, którzy nie mogą pochwalić 
się dyplomem, jako rynkową wartością. „Przez długie lata świetny dyplom świet-
nej uczelni był najlepszą inwestycją kochających rodziców w przyszłość dzieci  
i ich dzieci. A przynajmniej tak się powszechnie uważało. Wiara ta... legła dziś 
w gruzach.” (Bauman, 2011: 25). Liczy się nie tylko wiedza i kompetencje, ale 
o zatrudnieniu wg wykształcenia (pracy w ogóle) decydują inne czynniki (m.in. 
nepotyzm, znajomości i protekcja oraz korupcja).

Mechanizmom i procesom tym podlegają też współczesne rodziny, nadal jako 
podstawowe komórki społeczeństw i społeczności. Kastowość w Polsce obejmuje 
np. koligacje rodzinne nowobogackich, gangsterów, polityków, itd. oraz biegunu 
materialnego i kulturowego niedostatku i biedy. Właśnie Ulrich Beck stwierdza, 
że „każdy człowiek ma dzisiaj szukać na własną rękę i własnym sprytem indywi-
dualnych środków zaradczych dla swoich społecznych niedomagań” (Beck, 2002: 
29). Jak ten dylemat rozstrzygnąć na gruncie lokalnych sił indywidualnych i gru-
powych środowiska? Dzisiaj indywidualnie zdobyte patenty i certyfikaty (matura,
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dyplom, tytuł), które jeszcze w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX wieku otwierały drogę do rynku pracy, obecnie stały się jedynie 
szansą udziału w ogólnym podziale deficytów rynkowych. Szansa ta wzrasta przy
promowaniu niektórych zachowań, jak: umiejętność samoprezentacji, lojalność, 
komunikatywność, dyspozycyjność, rezygnacja z życia rodzinnego, czasu wolnego, 
prywatności itp. Ulrich Beck nazywa to nowym systemem indywidualności ludz-
kiej, ale zarazem instytucjonalnie reglamentowaną lub kontrolowaną atomizacją 
życia jednostkowego (2002: 71). Jest to pesymistyczna i wręcz deterministyczna 
strategia życia człowieka w społeczeństwie ryzyka. Bardziej „ludzka” wydaje się 
koncepcja społeczeństwa ponowoczesnego Zygmunta Baumana, a zwłaszcza jego 
pojęcie życia w ambiwalencji. Jest to kluczowe pojęcie epoki ponowoczesnej, po-
nieważ jest przejawem nowego ducha wolności jednostkowej i społecznej, wyzwo-
leniem ze sztywnych więzów państwa i koniecznych wyborów (Bauman, 2008). 
Koncepcja społeczeństwa ryzyka i jego segmentów miała być przeciwstawieniem 
końcowej fazy społeczeństw industrialnych, które nie mogą już dalej rozwijać się 
i popadają w cykliczne kryzysy. Antidotum nie są ich kolejne transformacje, ale 
nasilające się walki różnorodnych „ryzyk” wywołujących powstawanie napięć  
i nie załatwionych kwestii społecznych indywidualnych (np. tzw. wojny na tle 
różnic kulturowych i religijnych, walki plemienne, podziały i nierówności, elitar-
ny lub kastowy system edukacji). Kwestie te szczegółowo omawia R. Dahrendorf, 
podając współczesne źródła konfliktów. Nadzieją ich zażegnania jest powstanie
społeczeństw „otwartych” i „solidarnych” zarazem. Karl Popper zauważa jednak, 
iż w otwieraniu się społeczeństw nowoczesnych przeszkadza sam człowiek, staje 
się ich najważniejszym wrogiem. Widać to na przykładzie „nieprzystosowalności” 
czy uniwersalności współczesnych kultur i wyznań, głównie: islamu, judaizmu, 
hinduizmu i katolicyzmu.

3. Rodziny obszaru ryzyka

Stąd też można śmiało założyć, iż społeczeństwo polskie końca XX i początku 
XXI wieku niemal we wszystkich dziedzinach życia jest społeczeństwem ryzyka. 
Wymieńmy choćby takie sprawy, jak: bezpieczeństwo osobiste i publiczne, obni-
żający się poziom przyrostu demograficznego, rozwarstwienie w różnych sferach
życia czy nawet brak dachu nad głową i niepewność godnego pochówku. Ryzyko 
to potęgują różnie rozumiane i często krańcowo różnie realizowane hasła, takie 
jak wolność i liberalizm, tolerancja i pluralizm, zaradność i gospodarka rynko-
wa. W społeczeństwie ryzyka występuje także rodzina ryzyka. Bezpośrednimi 
zagrożeniami generującymi to zjawisko są m.in.: ubożenie społeczeństwa, bezro-
bocie, bezdomność, bieda, rozłąki zagraniczne, liberalizacja poglądów w dziedzi-
nie etycznej – rodząca wzrost rodzin niepełnych i zwiększająca liczbę rozwodów. 
To właśnie często rodziny ulegają dzisiaj rozbiciu pod naciskiem „selektywnych 
doborów”. Pary małżeńskie stają się tymczasowymi zwierciadłami kruchych do-
borów społeczno-kulturowych, a małżeństwo staje się ulotne. Rodziny niepełne  
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i ich surogaty mnożą się – stwierdzają liczni autorzy. Oto przykłady na segregację 
i selektywny dobór w obszarze edukacji oraz osobistego życia człowieka na począt-
ku XXI wieku. Czyni to także gospodarka rynkowa, jej bezwzględne prawa (m.in. 
konkurencja, korupcja, nepotyzm).

Aktualna działalność i polityka socjalna naszego państwa jest i nadal po-
winna być nastawiona na rozwiązywanie szczególnie trudnych kwestii życia ro-
dzinnego, takich jak: ochrona macierzyństwa, poprawa sytuacji dzieci z rodzin 
niepełnych, zapewnienie samodzielnego mieszkania każdej rodzinie, polepszenie 
funkcjonowania rodzin osób młodych zawartych za zgodą sądu, rodzin rozbitych 
lub pokrzywdzonych przez los, zapewnienie zasiłków dla bezrobotnych rodziców, 
wspomaganie nieletnich matek, socjalne i opiekuńcze funkcjonowanie rodzin 
wielodzietnych, zwiększanie zasiłków lub rodzinnych odpisów podatkowych itd. 
Są to jedne z najpilniejszych spraw, które wymagać będą dalszego doskonalenia  
w początkach XXI wieku, gdyż są to kwestie w dużym stopniu warunkujące prze-
bieg i efekty edukacyjne dzieci i młodzieży, ich aspiracje i plany życiowe, a także 
kształt życia osobistego. Rodziny te wymagają społecznego wsparcia właśnie te-
raz, w okresie żywiołowo nasilającej się transformacji systemowej i jej ujemnych 
skutków w naszym kraju (np. wskaźnik zastępowalności pokoleń wynosi w Polsce 
1,27, we Francji 2,03).

Społeczeństwo globalne i rodzina polska w niektórych sferach funkcjonowania 
powinna przestać być obszarem podwyższonego ryzyka. Chociaż w zakresie poło-
żenia materialnego można nadal mówić o dwóch biegunach: obszary biedy i obsza-
ry dostatku (obfitości). Wyraźnym przykładem negatywnej selekcji jest położenie
osób i ich rodzin z tzw. syndromu 3B: bezrobocie, bieda i bezdomność. Mirosława 
Marody sądzi wręcz, że współczesna Polska podzielona jest na trzy segmenty: sek-
tor instytucji prywatnych (Polska sprywatyzowana); Polska instytucji publicznych 
(Polska budżetowa) i instytucji zabezpieczenia społecznego (socjalnego) – „Polska 
na zasiłku”. Są to tzw. „trzy Polski”. Obszar ryzyka stanowi głównie grupa osób 
i ich rodzin dla Polski „na zasiłku”. Krąg tych osób poszerzył się znacznie na po-
czątku trzeciego tysiąclecia. Są to osoby zdolne jedynie do życia na przetrwanie  
i dlatego stają się stałymi klientami pomocy społecznej. Po zasiłek zgłaszają się do 
ośrodków pomocy społecznej dwa lub trzy pokolenia na raz. Obraz podzielonego 
społeczeństwa na trzy segmenty socjalne w Polsce został potwierdzony przez dane 
liczbowe Spisu Powszechnego w 1988 i 2002 roku. Interesujące będą dane na ten 
temat ze spisu z roku 2011. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny zawsze były i są wkomponowane  
w ogólne kształty i formy życia rodzinnego. Spośród szeregu symptomów współ-
czesnych przeobrażeń rodziny w globalnej skali światowej, europejskiej czy polskiej, 
podkreśla się przede wszystkim pogłębiające się natężenie zjawisk patologicznych 
lub dewiacyjnych w życiu rodziny współczesnej. Są to rodziny podwyższonego 
ryzyka. W skali międzynarodowej można obecnie zaobserwować m.in. wzrost 
liczby konfliktów małżeńskich i rozwodów; dyferencję norm i wartości u poszcze-
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gólnych członków rodziny (niekiedy sprzecznych); indywidualizm różnych form 
aktywności, stylu życia i wzorów kariery. Samo zagadnienie zaburzeń w spełnia-
niu głównych funkcji rodziny jest wieloaspektowe i nie daje się wyjaśnić jednym 
uniwersalnym czynnikiem, np. wzrostem konsumpcyjności życia, osłabieniem 
życia duchowego czy więzi uczuciowych oraz rozrostem egoistycznych potrzeb 
materialnych i hedonistycznych (Muszyński red., 2010).

W życiu rodzinnym znanych jest wiele cech, które zaliczane są do stanów pa-
tologicznych i stanowią zagrożenie prawidłowego rozwoju jej członków. Rodziny 
rozbite, rodziny podwyższonego ryzyka, rodziny zdezintegrowane, zdezorgani-
zowane, dysfunkcjonalne lub rodziny o skumulowanych cechach patogennych 
tworzą destrukcyjny wpływ na rozwój osobowości, tj. socjo- i psychopatia, de-
gradacja ról zawodowych, towarzyskich itd., prowadzą do izolacji psychicznej  
i społecznej. Do tego rodzaju zachowań rodzinnych zaliczyć można różne przeja-
wy nałogowych sposobów regulacji własnego i rodzinnego życia; zorganizowaną 
przestępczość, rozboje, kradzieże, wymuszanie okupu; przemoc i maltretowanie, 
kazirodztwo, dzieciobójstwo, pedofilia itd. Są jeszcze inne, trudne do wychwy-
cenia i zaobserwowania czynniki, niekorzystnie wpływające na nieprawidłową 
socjalizację i wychowanie dzieci. Należą do nich ustawiczne sytuacje konfliktowe
(często połączone z biciem słabszych), złe warunki materialno-bytowe (bezrobo-
cie, pasożytnictwo), współwystępowanie niekorzystnego syndromu sytuacyjnego 
w życiu rodziny. Jest to określony splot negatywnych cech statusu ekonomiczne-
go, społecznego i kulturalnego w funkcjonowaniu konkretnej rodziny. W takim 
przypadku, trudnej sytuacji bytowej rodziny towarzyszy na ogół wielodzietność, 
niski poziom wykształcenia rodziców i ich patologiczne zachowania wobec innych 
osób – zwłaszcza wobec małżonka i własnych dzieci. Powoduje to na ogół sytu-
ację zamkniętego kręgu, prowadzącą jej członków do degradacji indywidualnej 
kolejnych ciągów rodzinnych. Dzieci nie znajdują w takiej rodzinie innych wzo-
rów zachowań, tylko patologiczne, które w dorosłym życiu na ogół powtarzają. 
Z czasem nawarstwiają się u nich wtórne, ale utrwalone już przejawy wykole-
jenia społecznego i indywidualnego (zachowania autodestrukcyjne, przestępcze, 
nadużywanie alkoholu i narkotyków). Jest to także dziedziczenie swoistej kultury 
biedy czy innych wzorców zachowań aberracyjnych (np. naśladowanie podkultur, 
postaw agresywnych i brutalistycznych).

Rodzina jako grupa społeczna funkcjonuje tylko wtedy prawidłowo, kiedy zo-
stają spełnione warunki jej integracji wewnętrznej. Nie ma jej tam, gdzie nie ma 
wspólnych norm i wartości, ani tam, gdzie brak jest wzajemnych oddziaływań 
członków grupy. W razie zaistniałej sytuacji – pogarszanej przez zespół czynników 
materialno-bytowych, kulturowych, emocjonalnych – rodzice nie wywiązują się  
z obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. Rodzina staje się grupą dysfunkcjonal-
ną, ponieważ siły wewnętrzne, więź między jej członkami ulega rozbiciu. Chodzi 
tu najogólniej o niemożność zaspokojenia w niej emocjonalnych potrzeb dziecka, 
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bez których jego rozwój nie może przebiegać prawidłowo (Matyjas, 2003). Jest 
to niezbędny warunek jej rewitalizacji. Brak więzi uczuciowych, poczucie wyob-
cowania i odrzucenia może być przy tym czynnikiem znacznie bardziej patogen-
nym niż niedostatek materialny, co potwierdzają przypadki wykolejenia dzieci 
i młodzieży z rodzin dobrze sytuowanych (nowobogackich, gangsterów, szarej 
strefy dochodów). O skutkach pedagogicznych rodzin żyjących w dobrobycie ma-
terialnym we współczesnej Polsce możemy dowiedzieć się z opracowania Heleny 
Marzec (2007).

4. Wsparcie dla rodzi z obszaru ryzyka

Kontrast i ekonomiczne dysproporcje biorą się głównie stąd, że prywatyzacja  
i reprywatyzacja, liberalizm gospodarczy i leseferyzm społeczny nie dopełniły się 
w Polsce na tyle, aby zapewnić grupom, zawodom czy rodzinom nowych ade-
kwatnych form zaspokajania potrzeb. Winien być to sprawny i sterowny system, 
społecznie kontrolowanych świadczeń socjalnych i pozamaterialnych (np. edu-
kacyjnych). Jednak dzisiaj towarzyszy temu wyraźne ryzyko, rozwarcie przepaści 
między biegunami bogactwa i biedy, zaradności życiowej i bezradności, elemen-
tarnego bezpieczeństwa i ogromnego zagrożenia czynnikami losowymi, (np. cho-
roba, śmierć).

Obszar ryzyka rodzin sięga 30% tzw. gospodarstw domowych (według róż-
nych danych). W początkach 2011 roku co piąty Polak w wieku produkcyjnym 
nie pracuje zarobkowo (dane WUS z woj. Warmińsko-Mazurskiego wskazują 
obecnie na 21,3% stopę bezrobocia) – zwłaszcza obejmuje osoby młode, będące 
podstawową populacją dla demografii polskiego społeczeństwa.

Rodziny z obszaru ryzyka nie muszą stale tkwić w swym negatywnym położe-
niu. Różnice statusu materialnego, kulturalnego czy edukacyjnego mogą być bo-
wiem „łagodzone” poprzez wzajemną pomoc bezpośrednią osób i instytucji oraz 
środowiska stricte wychowawczego i socjalnego, a także sieci wsparcia, na które 
może liczyć jednostka, grupa czy konkretne środowisko lokalne i własna rodzina. 
Na koniec warto jeszcze wrócić do koncepcji Federico Mayora, jej czterech pod-
stawowych filarów. Ich realizacja będzie możliwa także z udziałem nowo ujętej
edukacji i nauk pedagogicznych. Jego zdaniem, jeżeli XXI wiek ma przypieczę-
tować nowe przymierze między narodami, ludami i obywatelami, będzie musiał 
się oprzeć na czterech umowach: społecznej, ekologicznej, kulturowej i etycznej 
(Mayor, 2001: 32). Absolutnym priorytetem będzie zapobieganie przemocy i woj-
nie, wykorzenienie narastających nierówności – poprzez ograniczenie i eliminację 
biedy oraz osłabienie skandalicznych różnic egzystencyjnych, rodzących obecnie 
rozpacz i wykluczenie indywidualne lub grupowe człowieka przełomu wieków. 
Być może znikną wówczas państwa i narody zdolne jedynie do przetrwania,  
a nie do rozwoju; pozostaną te zdolne do kreowania swej przyszłości i egzystujące 
na „własny rachunek”. Wówczas koncepcja życia według nagromadzonego dzisiaj 
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ryzyka stanie się „oswojona”, również w układach regionalnych, lokalnych i rodzi-
nach własnych (primarnych). Działania pedagogiczne, socjalne i prawne na rzecz 
tych układów (także obecna polityka społeczna wobec rodzin) mogą przynajm-
niej zminimalizować obecność i funkcjonowanie (skutki) wszechobecnego ryzyka  
w naszej egzystencji.

Dlatego też w programach pomocowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013 
znalazło się pięć polskich regionów, w pewnym sensie zapóźnionych ekonomicz-
nie i kulturowo. Są nimi objęte województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Skutki tych programów winny uwidocz-
nić się już niebawem. Chociaż niektóre skutki są już widoczne (m.in. w budowie 
dróg, dopłatach do areałów rolnych, oczyszczalniach ścieków).
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Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Program wsparcia rozwoju małych firm rodzinnych  

w Polsce

Streszczenie
Artykuł przedstawia program wsparcia rozwoju małego biznesu rodzinnego w Polsce, który 
stanowi jeden z rezultatów badań ukończonych w 2010 roku, a prowadzonych przez zespół:  
Ł. Sułkowski, A. Kowalewska, J. Szut, B. Lewandowska, M. Kwiatkowska, A. Marjański w ramach 

programu finansowanego ze środków UE.

Summary
The paper present the program of support of development of small family businesses in 
Poland. The program is one of the results of research finished in 2010 and done by team: 
Ł. Sułkowski, A. Kowalewska, J. Szut, B. Lewandowska, M. Kwiatkowska, A. Marjański according 
the program financed by EU funds (PARP, “Pentor”).

1. Wstęp

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Polsce, w Unii Europejskiej i w innych 
krajach przedsiębiorstwa rodzinne posiadają znaczący udział w sektorze MŚP,  
w tym szczególnie duży w grupie małych podmiotów gospodarczych. W za-
leżności od przyjętej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego udział w gospodar-
ce polskiej tego typu podmiotów waha się od kilkunastu do ponad 60%. Małe 
podmioty gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa rodzinne są źródłem przedsię-
biorczości, jednak ze względu na ograniczone zasoby finansowe i materialne
wymagają wsparcia szczególnie w odniesieniu do wspierania ich innowacyjności  
i konkurencyjności. Przedstawiony w tym artykule program wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw rodzinnych opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz ba-
daniach reprezentatywnych przedsiębiorstw rodzinnych MŚP przeprowadzonych 
przez zespół autorów: Ł. Sułkowski, A. Kowalewska, J. Szut, B. Lewandowska,  
M. Kwiatkowska, A. Marjański oraz przez firmę „Pentor” na zlecenie Polskiej
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Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Sułkowski i in., 2008). Badania miały cha-
rakter ankiety na temat firm rodzinnych i przeprowadzono je na próbie 1384 re-
spondentów – przedsiębiorców rodzinnych. Etap badań pogłębionych obejmował 
wywiady indywidualne z przedsiębiorcami rodzinnymi. 

2. Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego

Określenie przedsiębiorstwa rodzinnego nie jest jednoznaczne. Mieszczą się w tej 
kategorii zarówno małe podmioty rodzinne, jak i duże przedsiębiorstwa kontro-
lowane przez jedną rodzinę. Właściwie nie ma nawet konsensu co do kryteriów 
wyróżniania family business, choć najczęściej wskazuje się na: rodzinną struktu-
rę własności podmiotu, sprawowanie kontroli strategicznej przez rodzinę, udział 
członków rodziny w zarządzaniu oraz zaangażowanie więcej niż jednego po-
kolenia rodziny w funkcjonowanie firmy (Handler, nr 2). M.C. Shanker i J.H.
Astrachan zwracają uwagę, że określenia family business mieszczą się na kontinu-
um. Najszersze definicje przyjmują bardzo ogólne i mgliste określenie przedsię-
biorstwa rodzinnego oparte na kryteriach: kontroli nad decyzjami strategicznymi 
oraz zamiarze pozostawienia przedsiębiorstwa pod kontrolą rodziny. Nieco węższe 
określenia family business wskazuje, że: założyciel lub jego potomkowie prowa-
dzą firmę, która pozostaje pod kontrolą własnościową członków rodziny. Z kolei
wąskie definicje wymagają dodatkowo obok wspomnianych kryteriów: bezpo-
średniego zaangażowania rodziny w zarządzanie firmą, tj. więcej niż jednej osoby 
z rodziny oraz przedsiębiorstwo wielopokoleniowe. W zależności od przyjmowa-
nej definicji przedsiębiorstwa rodzinne produkują 12%, 30% lub 49% dochodu
narodowego gospodarki USA (Tabela 1). Są to zatem istotne różnice, choć nawet 
przyjmując wąską definicję przedsiębiorstw rodzinnych, mamy do czynienia ze
znaczącą grupą podmiotów gospodarczych.
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Tab. 1. Definicje biznesu rodzinnego ze względu na stopień zaangażowania ro-
dziny

Kryterium Szerokie definicje Pośrednie definicje Wąskie definicje

Struktura właści-
cielska

Znaczące udziały 
rodzinne

Kontrolne udziały 
rodzinne

Większościowe 
udziały rodzinne

Kontrola strategicz-
na i zarządcza

Minimum kontrola 
strategiczna

Kontrola strategicz-
na i udział w zarzą-
dzaniu

Kontrola strategicz-
na i pełny zarząd

Struktura między-
generacyjna

Niewymagalna Przewidywana suk-
cesja rodzinna

Podmiot wielopoko-
leniowy

Zaangażowanie 
członków rodziny

Niskie Umiarkowane Wysokie

Procent wytwarza-
nego PKB w USA

49% 30% 12%

Zatrudnienie w 
USA

59% 37% 15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.C. Shanker, J.H. Astrachan, Myths and 
Realities: Family Businesses’ Contribution to the US Economy – A Framework for Assessing 
Family Business Statistics, “Family Business Review”, 1996, vol. 9, no. 2, pp. 107–119.

Wśród najważniejszych kryteriów pozwalających na uznanie podmiotu gospo-
darczego za rodzinny wymienić można: własność, zarząd, zaangażowanie rodziny 
w biznes oraz sukcesję rodzinną. 

3. Modele przedsiębiorstwa rodzinnego

Wskazując na specyfikę przedsiębiorstwa rodzinnego, odwołać się można do
modelu opisującego skrzyżowanie więzi rodzinnych i ekonomicznych w przed-
siębiorstwie. Prowadząc badania związków między rodziną, organizacją i całym 
społeczeństwem, napotykamy oczywiście na znaczne trudności w rozdziale tych 
trzech obszarów, ponieważ są one powiązane siecią wielopoziomowych wzajem-
nych zależności. Zaproponowany złożony model przedsiębiorstwa rodzinnego sta-
nowi próbę wskazania kluczowych obszarów współzależności rodziny, organizacji 
oraz całego społeczeństwa. Oczywiście taki uproszczony model nie odzwierciedla 
w pełnej złożoności procesów zachodzących na tych trzech poziomach analizy 
(Rys. 1).
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Rys. 1. Model współzależności rodziny, organizacji i społeczeństwa

Źródło: Ł. Sułkowski, op. cit., 2004.

W modelu zarysować można trzy podstawowe poziomy analizy: rodzinę (mi-
kro), organizację rodzinną (mezo) oraz gospodarkę i społeczeństwo (makro). Za 
najważniejsze czynniki oddziałujące na poziomie rodziny uznane zostały: role 
rodzinne, poczucie więzi rodzinnej, trwałość rodziny, socjalizacja dzieci, liczba 
potomstwa, zasady sukcesji, podział prac domowych oraz miejsce zamieszkania. 
Ogólnie rzecz biorąc, jest to zbiór zmiennych na poziomie rodziny wywierających 
wpływ na organizacje i życie gospodarcze. Na poziomie organizacyjnym wyróż-
nić można wiele różnych aspektów działalności poddanych wpływowi więzi ro-
dzinnych. I tak stabilność własności i władzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach 
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rodzinnych zależy od liczby potomstwa i zasad sukcesji. Zasoby wiedzy i kompe-
tencje organizacyjne są owocem socjalizacji dzieci. Charyzmatyczne przywództwo 
wypływa z socjalizacji oraz ze struktury ról społecznych (np. rodzice – dzieci). 
Zdolności do konsolidacji w biznesach rodzinnych zależą od siły więzi rodzin-
nych. Przedsiębiorczość i innowacyjność zależy również od trwałości rodziny oraz 
od podziału prac domowych. Od miejsca zamieszkania i zasobności rodziny zależą 
podstawy materialne rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Organizacje rodzinne 
są z kolei sprzężone ze skalą makro – gospodarką i społeczeństwem. Wyróżnione 
tutaj zostały grupy czterech rodzajów czynników: (1) czynniki administracyjno-
-prawne, do których należy prawo rodzinne, a także prawne normy sukcesji, (2) 
czynniki ekonomiczne obejmujące np. poziom bezrobocia, wzrost PNB, (3) czyn-
niki społeczne, które zawierają dominujące struktury rodziny, ról społecznych  
i zachowań rodzinnych, (4) czynniki kulturowe, tj. siła więzi rodzinnych w społe-
czeństwie oraz dominujący typ rodziny. Otoczeniem w tym modelu będą czynniki 
kulturowe, społeczne, ekonomiczne i prawne oddziałujące poza społeczeństwem 
(np. w kontekście międzynarodowym). Oczywiście przedstawiony model związku 
rodziny – organizacji i społeczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego 
jest znacznym uproszczeniem, a dobór zmiennych jest nieco arbitralny. Niemniej 
przedstawiony model wskazuje na dużą złożoność i współzależność procesów 
zachodzących w rodzinach – przedsiębiorstwach rodzinnych oraz w gospodarce  
i społeczeństwie.

4. Typologie biznesów rodzinnych MSP

Oprócz podziałów przedsiębiorstw MSP w koncepcjach biznesów rodzinnych wy-
korzystywane są typologie swoiste dla family business. Możliwości kategoryzowa-
nia przedsiębiorstw rodzinnych jest bardzo wiele. 

Badania S. Birley, D. Ng i A. Godfreya wskazują na trzy typy przedsiębiorstw 
rodzinnych z Wielkiej Brytanii wyróżniane ze względu na stopień zaangażowania 
rodziny w biznes: (1) rodzina wewnętrzna ( family in), (2) rodzina zewnętrzna ( fa-
mily out), (3) rodzina rozgrywająca ( family-business jugglers) (Birley, Godfrey, vol 
32). Rodzina wewnętrzna jest ściśle związana z biznesem zarówno pod względem 
własnościowym, jak i zarządczym. Członkowie rodziny zobowiązani są do pracy 
na rzecz firmy rodzinnej, czerpią z niej korzyści, a sukcesja ma zwykle postać czy-
sto wewnątrzrodzinną. Rodzina zewnętrzna nie jest zobowiązana do angażowania 
się w funkcjonowanie firmy, oprócz osoby zarządzającej lub będącej w strukturze
właścicielskiej, a sukcesja może przybierać również postać pozarodzinną, zwłasz-
cza w odniesieniu do sfery zarządzania. Rodzina rozgrywająca znajduje się gdzieś 
pomiędzy podejściem wewnętrznym i zewnętrznym. W warunkach polskich, jak 
wskazują przeprowadzone badania, dominuje podejście wewnętrzne, co jest zresz-
tą charakterystyczne, dla „młodych” i względnie małych przedsiębiorstw rodzin-
nych. Inne kryterium pojawiające się w różnych badaniach wiążą się z podejściem 
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do prowadzenia biznesu rodzinnego przy zmianie sukcesora. Badacze zidentyfiko-
wali orientację konserwatywną polegającą na kontynuacji i ekspansywną związa-
ną z zerwaniem ze sposobem prowadzenia biznesu przez seniora (Taylor, vol 63.). 

K.E. Gersick, J.A. Davis, M.M. Hampton oraz I. Lansberg zaproponowa-
li trójwmiarową kategoryzację biznesów rodzinnych uwzględniającą podział ze 
względu na kryteria: (1) własności, (2) etapu życia rodziny oraz (3) etapu rozwoju 
biznesu (Gersick i in., 1997). Z punktu widzenia własności autorzy wyróżnili typy 
idealne, które często następują kolejno po sobie w cyklu rozwoju przedsiębior-
stwa rodzinnego. Chodzi o trzy struktury właścicielskie: (1) firma właścicielska
(Ownership Controlling), (2) partnerstwo rodzinne (Sibling Partnership), (3) kon-
sorcjum rodzinne (Cousin Consortium) (Tabela 2). 

Tab. 2. Typy struktur własnościowych w biznesach rodzinnych

Firma właścicielska Partnerstwo 
rodzinne

Konsorcjum 
rodzinne

Zaangażowani 
członkowie rodziny

Właściciel i jedno-
cześnie założyciel

Rodzeństwo lub 
inna wąska grupa z 
bliskiej rodziny

Większa grupa ro-
dzinna o różnym 
stopniu pokrewień-
stwa

Pokolenie właści-
cielskie

Zwykle pierwsze 
(mogą być kolejne)

Zazwyczaj drugie, 
trzecie

Przeważnie powyżej 
drugiego

Rodzaj sukcesji Przekazywanie wła-
sności jednej osobie 
(zwykle syn)

Przekazywanie 
wyłącznie dzieciom 
(często nie wszyst-
kim)

Przekazywanie 
udziałów wielu 
członkom rodziny 
w kolejnych pokole-
niach

Przedsiębiorczość Wysoka Różna Różna
Relacje między pra-
cownikami

Niesformalizowane Wzrastająca forma-
lizacja

Sformalizowane

Dominujący styl 
kierowania

Patriarchalny Partycypacyjny Profesjonalny

Źródło: zmodyfikowane K.E. Gersick, J.A. Davis, M.M. Hampton, I. Lansberg,
Generation to Generation. Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School 
Press, Boston, Mass 1997.

Firma właścicielska jest zarządzana przez pierwsze pokolenie, a więc założycieli 
biznesu. Podmiot gospodarczy jest własnością założyciela, który również zarządza 
całością przedsiębiorstwa. Odznacza się wysoką przedsiębiorczością, niesformali-
zowanym systemem komunikacji oraz patriarchalnym stylem kierowania. Firma 
właścicielska często ulega zmianie w kolejnych pokoleniach, chociaż znaleźć moż-
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na również warianty rozwoju gdzie firma w drugim, a nawet w kolejnych poko-
leniach utrzymuje strukturę właścicielską (w całości jest przekazywana jednemu 
sukcesorowi). Kolejna struktura własności to partnerstwo rodzinne, związane  
z przekazaniem udziałów w family business przedstawicielom bliskiej rodziny prze-
ważnie z kolejnego pokolenia (zazwyczaj rodzeństwu). Firma odznacza się wzra-
stającym stopniem formalizacji, dominacją stylu partycypacyjnego i zmniejszają-
cą się przedsiębiorczością. Kolejna struktura własności to konsorcjum rodzinne 
związane z rozproszeniem udziałów pomiędzy większą liczbę członków rodziny 
o różnym stopniu pokrewieństwa. Sfera corporate governance ulega komplikacji. 
Komunikacja przybiera sformalizowane formy, gdzie dominuje profesjonalny styl 
kierowania. Drugie ważne kryterium to ocena etapów życia rodziny. Autorzy 
wskazali na cztery stadia, które znacząco wpływają na zarządzanie biznesem ro-
dzinnym: młoda rodzina biznesowa, wchodzenie w biznes, wspólna praca poko-
leń, przekazanie pałeczki. Trzecie kryterium to stadia rozwoju samego biznesu: 
rozpoczęcie działalności, ekspansja oraz dojrzałość. Autorzy zastrzegają się, że pro-
pozycja stanowi uproszczenie i nie należy uogólniać jej i uważać za uniwersalny 
schemat rozwoju biznesu rodzinnego. Niemniej wydaje się, że jest to kategoryzacja 
uwzględniająca bardzo ważne, a zarazem charakterystyczne dla przedsiębiorstwa 
rodzinnego wymiary. 

Przeprowadzone przez Ł. Sułkowskiego badania przedsiębiorstw rodzinnych 
pozwalają na przeprowadzenie podziału tej grupy podmiotów uwzględniającego 
wpływ trzech wymiarów (Sułkowski, 2004).
1. Kryterium strategiczne: dominują cele rodziny versus dominują cele firmy,
2. Kryterium kulturowe: kultura patriarchalna versus kultura partnerska,
3. Kryterium władzy: władza właścicielska versus władza menedżerska.
Połączenie tych kryteriów pozwala wyróżnić 8 typów idealnych przedsiębiorstw 
rodzinnych, które odznaczają się szczególnymi cechami. Oczywiście jest to tylko 
jedna z potencjalnych typologii.
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Rys. 2. Typologia przedsiębiorstw rodzinnych

Źródło: opracowanie własne.

Typ 1. Gra rodzinna (cele rodziny, kultura partnerska, menedżerska).
Przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą wielu przedstawicieli rodziny, lecz za-
rządzane przez menedżerów spoza rodziny. Rada rodzinna dba o jak najwyższe 
zyski udziałowców z rodziny poprzez ścisłą kontrolę menedżmentu. Kultura zo-
rientowana na czerpanie zysków przez rodzinę z zarządzanego profesjonalnie pod-
miotu gospodarczego. 
Typ 2. Dorobek rodziny (cele rodziny, kultura patriarchalna, menedżerska).
Jest to grupa podmiotów, które zarządzane są przez menedżerów spoza rodziny, 
ale nadal pozostają pod ścisłą kontrolą rodziny, a przede wszystkim jej nestora. 
Dominujący członek rodziny świadomie oddaje zarządzanie operacyjne w ręce 
profesjonalnych, lecz „obcych” menedżerów. Kieruje się zazwyczaj brakiem od-
powiednich sukcesorów i zachowuje dla siebie bardzo znaczącą rolę kontrolną  
i wpływ na decyzje strategiczne. Kultura organizacyjna jest skupiona na rodzinie 
i profesjonalizacji zarządzania, z czym łączą się normy czerpania jak największych 
zysków z firmy przez członków rodziny dzięki profesjonalnemu zarządzaniu.
Typ 3. Zawłaszczana przez rodzinę (cele rodziny, kultura partnerska, właścicielska).
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Podmioty właścicielskie, w których znaczącą rolę odgrywa zazwyczaj niesforma-
lizowana rada rodzinna, podejmująca decyzje strategiczne. Na pierwszym planie 
jest interes rodziny, realizowany przy pomocy firmy. Kultura organizacyjna sku-
piona jest na rodzinie i współpracy, co przejawia się nepotyzmem i partnerskim 
traktowaniem się członków rodziny. 
Typ 4. Dorobek głowy rodziny (cele rodziny, kultura patriarchalna, właścicielska).
Zazwyczaj są to firmy właścicielskie, zarządzane przez założyciela bądź jego
męskich potomków. Osoba zarządzająca jest często nestorem rodziny, a firma
stanowi oparcie dla całej rodziny. Wielu członków rodziny jest zatrudnianych  
w przedsiębiorstwie. W kulturze organizacyjnej kluczowymi wartościami są ro-
dzina i władza przejawiające się nepotyzmem i autorytaryzmem. 
Typ 5. Rodzinny skarb (cele firmy, kultura partnerska, menedżerska).
Przedsiębiorstwa zarządzane menedżersko, ale kontrolowane przez wielu udzia-
łowców z rodziny. Dominuje orientacja na zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwu, 
za które ponosi odpowiedzialność rodzina. 
Typ 6. Zaplecze rodziny (cele firmy, kultura patriarchalna, menedżerska).
Podmioty gospodarcze znajdujące się pod kontrolą dominującego przedstawiciela 
lub rzadziej przedstawicieli rodziny, które są zarządzane przez „obcych” mene-
dżerów. Priorytetem jest rozwój firmy, a nie pomnażanie prywatnych majątków
członków rodziny. Równowaga między rozwojem firmy i korzyściami rodziny jest
możliwa dzięki orientacji na przedsiębiorstwo dominującego udziałowca z rodziny 
(często nestora).
Typ 7. Dziedzictwo rodziny (cele firmy, kultura partnerska, właścicielska).
Rzadko występujący typ przedsiębiorstwa rodzinnego, które jest zarządzane wła-
ścicielsko, a jednocześnie dominuje kultura partnerska. Priorytetem dla zarządza-
jących jest realizacja celów firmy, a dopiero na drugim planie są cele rodzinne.
Typ 8. Emanacja właściciela (cele firmy, kultura patriarchalna, właścicielska).
Firmy, w których priorytet nad wartościami rodzinnymi zyskał rozwój przedsię-
biorstwa. Zarządzane autorytarnie przez dominującego właściciela lub jego po-
tomków odznaczają się znacznymi inwestycjami nadwyżek w dalszy rozwój pod-
miotu. W kulturze dominuje myślenie o misji związanej z rozwojem podmiotu. 

Przedstawione tutaj możliwości klasyfikowania przedsiębiorstw rodzinnych
wskazują na zróżnicowanie w tej grupie podmiotów. Wydaje się, iż badane tutaj 
przedsiębiorstwa rodzinne można dzielić według wielu zróżnicowanych kryte-
riów, które powinny jednak znaleźć odzwierciedlenie w trzech filarach organizacji
gospodarczej: strategii, kulturze i strukturze władzy.

5. Program wspierania rozwoju małych firm rodzinnych

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, poziom wiedzy i doświadczeń za-
rządzających i właścicieli firm rodzinnych na temat rozwiązywania tych specyficz-
nych problemów jest ograniczony. Projektując program szkoleń i doradztwa dla 
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firm rodzinnych warto więc zastanowić się nad ogólnymi kierunkami wspierania
rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych – w jaki sposób przedsiębiorstwa rodzinne 
mogą radzić sobie ze specyficznymi dla nich barierami i problemami rozwojowy-
mi? Wśród działań prowadzących do podwyższenia konkurencyjności biznesów 
rodzinnych (osiąganych dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu, ale też i innym 
instrumentom) powinny się znaleźć:
1. Rekonstrukcja tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego
2. Tworzenie strategii biznesu rodzinnego
3. Reorganizacja przedsiębiorstwa rodzinnego
4. Rozwijanie kultury uczącego się familizmu
5. Monitorowanie związków pomiędzy rodziną a biznesem rodzinnym
6. Warto zaproponować zestaw uniwersalnych reguł skutecznej sukcesji
7. Promocja wizerunkowa przedsiębiorstw rodzinnych.

1. Rekonstrukcja tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego
Przedsiębiorstwa należące do badanej kategorii powinny zdefiniować własne
funkcjonowanie w kategoriach biznesu rodzinnego. Oznaczać to powinno odnie-
sienie się do problemów sprzężenia celów rodziny i przedsiębiorstwa, ustanowie-
nie rodzinnej struktury własności i zarządzania oraz podjęcie procesu planowania 
sukcesji. Przyjęcie jasnych celów podmiotu pozwoli zrozumieć silne i słabe strony 
przynależności do grupy firm rodzinnych i wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
2. Tworzenie strategii biznesu rodzinnego
Przedsiębiorstwa rodzinne powinny sformułować cele biznesu, ściśle związane  
z celami rodziny, które powinny odpowiadać wizji założyciela biznesu. Następnie 
rodzina dominująca i kadra zarządzająca przedsiębiorstwem powinny przeprowa-
dzić proces stworzenia misji odzwierciedlającej rodzinną tożsamość przedsiębior-
stwa. Opracowany powinien zostać również plan sukcesji pozwalający na odpo-
wiednie przygotowanie sukcesora, zarządzającego i pracowników przedsiębiorstwa 
na mające nastąpić przyszłe przekazanie władzy.
3. Reorganizacja przedsiębiorstwa rodzinnego
Struktura organizacyjna powinna spełniać wymogi: elastyczności, efektywności 
i zapewnienia kontroli rodzinnej. Szczególnym problemem jest odejście od pier-
wotnej struktury promienistej1, która występuje najczęściej w przedsiębiorstwach 
rodzinnych. Zmiana struktury powinna dokonywać się stopniowo, zgodnie z za-
łożonym planem. Ważne jest również, aby członkowie rodziny dążący do obsadze-

1 Struktura promienista charakteryzuje się tym, że zarządzanie skupione jest w rękach jednej 
osoby, podejmującej wszystkie ważne decyzje. W takiej strukturze nie występują szczeble pośrednie.  
O ile na początku funkcjonowania przedsiębiorstwa taki model zarządzania wykazuje się dużą efek-
tywnością, to wraz z rozrostem firmy następuje jej ograniczenie, pojawiają się problemy z elastyczno-
ścią działania, zatory komunikacyjne i decyzyjne.
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nia rodziną wszystkich najważniejszych stanowisk nie tworzyli wyłącznie rodzin-
nej struktury. Nawet w przypadku podmiotów z grupy MMSP często niezbędne 
jest dopuszczenie menedżerów spoza rodziny na stanowiska, na które rodzina nie 
ma specjalistów. Skutkuje to bardziej otwartą kulturą organizacyjną, skuteczniej-
szą polityką personalną i lepszymi mechanizmami podejmowania decyzji strate-
gicznych.
4. Rozwijanie kultury uczącego się familizmu
Świadomość rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa pozwala na rozwijanie stra-
tegii, struktury i kultury wiążącej biznes z rodziną. Jednak działania te muszą 
mieć charakter samoograniczający. Rodzina nie może nadmiernie eksploatować 
przedsiębiorstwa. Również nepotyzm nie może ograniczać jego rozwoju w sferze 
polityki personalnej i kultury organizacyjnej. Stworzenie kultury uczącego się fa-
milizmu oznacza wykorzystywanie silnych stron rodzinnego charakteru przedsię-
biorstwa: dążenie do wysokiego zaangażowania pracowników, budowanie silnych 
więzi pomiędzy firmą a jej interesantami oraz przyjmowanie elastycznych zasad
działania dla dobra przedsiębiorstwa. 
5. Monitorowanie związków pomiędzy rodziną a biznesem rodzinnym
Przedsiębiorstwo i rodzina pozostają między sobą w silnych i zmieniających się  
w czasie relacjach. Ważnym zadaniem jest ich monitorowanie. Rodzina powinna 
być elementem przewagi konkurencyjnej, który zmienia się wraz z rozwojem biz-
nesu. Nadmierne utrwalenie rozwiązań prawnych dotyczących sukcesji, własności 
oraz zarządu przedsiębiorstwem może prowadzić do skostnienia podmiotu i obni-
żenia jego efektywności.
6. Warto zaproponować zestaw uniwersalnych reguł skutecznej sukcesji
Zasady te znajdują potwierdzenie w zagranicznych badaniach firm rodzinnych:
a) Jednym z najważniejszych czynników sprzyjających udanej sukcesji jest jej 

wczesne zaplanowanie i przygotowanie (Rosenblatt, 1986).
b) Model udanej sukcesji zakłada uzyskanie odpowiedzi na pytania: kto dziedziczy, 

kiedy i w jaki sposób (Lansberg, 1999).
c) Sukcesję należy przeprowadzać w sposób planowy i stopniowy. Można wyróżnić 

siedem faz sukcesji: przedbiznesową, wprowadzającą w biznes, wprowadzającą 
funkcjonalną, funkcjonalną, zaawansowaną funkcjonalną, wczesnej sukcesji  
i końcową - dojrzałej sukcesji.

d) Istotne dla udanej sukcesji są czynniki takie jak: stopień danej sukcesorowi 
autonomii decyzyjnej, jego kompetencje i pewność siebie (Goldberg, Woolridge, 
1993). 

e) Kluczową rolę w planowaniu sukcesji pełni kształcenie i przygotowywanie 
sukcesora do przejęcia biznesu. Ważne jest jego wczesne wprowadzenie w biznes 
(Barach i in., 2002), ale jednocześnie zbudowanie autonomii sukcesora dzięki 
jego pracy poza biznesem rodzinnym (Hollander 2002).

Program wsparcia rozwoju małych firm rodzinnych…



30

f ) Planowaniu sukcesji sprzyjają harmonijne stosunki w dominującej  
w przedsiębiorstwie rodzinie (Churchill, Hatten, 1987). 

g) Metodą na ograniczenie problemów sukcesyjnych przedsiębiorstwa rodzinnego 
mogłoby być zbudowanie równowagi między celami rodziny i firmy popartej
wizją strategiczną (Jeżak, 2003).

h) Nieudana sukcesja jest zazwyczaj skutkiem: słabych więzi i konfliktów 
w rodzinie, nieprawidłowej struktury władzy i własności oraz problemów  
w komunikacji organizacyjnej (Hubler, 2002).

7. Promocja wizerunkowa przedsiębiorstw rodzinnych 
Istnieją problemy z wizerunkiem firm rodzinnych w świadomości społecznej – 
w tym w świadomości przedsiębiorców. Negatywne rysy tego wizerunku to m.in.: 
ograniczona wielkość podmiotu, stagnacja, brak rynkowej ekspansji, nieprofesjo-
nalne zarządzanie, skojarzenia z nepotyzmem. Negatywne skojarzenia związane  
z rodzinnością podzielają sami przedsiębiorcy rodzinni – dopiero poczucie rynko-
wego sukcesu skłania ich do eksponowania rodzinności w relacjach biznesowych. 
Proponowana kampania wizerunkowa mogłaby być próbą przezwyciężenia tych 
niekorzystnych skojarzeń i jednocześnie „wydobycia” firm rodzinnych ze sfery
swoistego tabu, ułatwiającą otwartą i merytoryczną dyskusję o ich zidentyfikowa-
nych problemach. 

6. Podsumowanie
Przedsiębiorstwa rodzinne nie są podmiotami wyodrębnionymi według kryteriów 
prawnych, chociaż niewątpliwie stanowią one bardzo znaczącą grupę firm, szcze-
gólnie w obrębie MŚP. Stąd przyjęcie nawet nieco arbitralnej definicji pozwoliło 
na przeprowadzenie ilościowych badań reprezentacji i zaprezentowanie klasyfi-
kacji podmiotów rodzinnych MŚP w Polsce. Charakterystyczna cechą jest tutaj 
nieuznawanie kryterium sukcesji rodzinnej za warunek zdefiniowania podmiotu
gospodarczego jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Ze względu na czas powstania 
większości firm rodzinnych w Polsce znajduje się na etapie podmiotów właściciel-
skich, dla których pierwsza sukcesja jest wyzwaniem przyszłości.

Małe przedsiębiorstwa rodzinne posiadają wiele wspólnych cech. Rozwój tego 
typu podmiotów może być stymulowany poprzez wzmacnianie przedsiębiorczości 
i konkurencyjności możliwym dzięki wzbogaceniu kompetencji zarządzających, 
właścicieli i pracowników tego typu podmiotów. 
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Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Mikrospołeczne uwarunkowania osamotnienia dziecka 

we własnej rodzinie 

Streszczenie
Osamotnienie dzieci we własnych rodzinach w ostatnich dziesięcioleciach wzrasta. Źródłem 
poczucia osamotnienia u dzieci są uwarunkowania makrospołeczne i mikrospołeczne. Do 
uwarunkowań wewnątrzrodzinnych mających wpływ na kształtowanie się izolacji psychicz-
nej dziecka w rodzinie należą: osłabione więzi uczuciowe, negatywne postawy rodzicielskie, 
ubóstwo ekonomiczne rodziny, nerwowa lub obojętna atmosfera domowa, brak zrozumienia 
dziecka we wspólnocie rodzinnej.

Summary
Loneliness of children in their own families has recently increased. The source of feeling of 
being lonely are of micro social and macro social nature. Among determinant of inner family 
nature that have influence on the psychological isola�on of the child are: impaired emo�onal
�es, nega�ve parental a�tudes, the economic poverty of the family, nervous or inert atmo-
sphere of home, lack of understanding of the child in the family.

1. Wprowadzenie

Narastające konflikty społeczne, atomizacja życia ludzkiego, izolacja emocjonal-
na społeczności lokalnej i ponadlokalnej, migracja i emigracja zarobkowa wielu 
członków społeczeństwa, w tym i rodziców stanowią negatywne zjawisko ma-
krospołeczne, które mają wpływ na organizację życia rodzinnego i jego funkcjo-
nowanie. Ulega zmianie model pełnionych funkcji rodzicielskich, kulturowego 
systemu zachowań członków rodziny, uznawanych wartości i norm życia zewnątrz 
i wewnątrzrodzinnego. Rozwój mass mediów, w tym przede wszystkim telewizji  
i Internetu prowadzi do eliminowania komunikacji między rodzicami i dziećmi, 
osłabia więzi uczuciowe we wspólnocie rodzinnej.

Współczesne problemy mikrospołeczne, z którymi coraz częściej spotyka się 
rodzina kształtują niekorzystne zjawiska w środowisku rodzinnym w postaci dys-
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funkcji emocjonalnej, aksjologicznej, społecznej czy ekonomicznej. Proces tych 
negatywnych uwarunkowań w rodzinach pierwszej połowy XXI wieku stale 
wzrasta, powodując poczucie osamotnienia u dziecka.

W rodzinie jako grupie społecznej formalnej i zarazem nieformalnej rozluźnia-
ją się więzi uczuciowe, coraz silniej uwidacznia się atomizacja życia jej członków. 
Każde z nich pełniąc inne role społeczne, rodzinne i pozarodzinne wypełnia własne 
cele, zadania i dąży do zaspokojenia potrzeb, aspiracji niekoniecznie związanych 
z celami i dążeniami emocjonalnymi i społecznymi własnej wspólnoty rodzinnej. 
Nawet fakt fizycznego przebywania nawet razem członków rodziny (rodziców 
i dzieci) potęguje ten problem, gdyż są oni rozdzielani psychicznie wzajemną obo-
jętnością emocjonalną, pozorną miłością, unikaniem kontaktu społecznego.

Brak zrozumienia dziecka przez rodziców, właściwej miłości rodzicielskiej, 
opieki wychowawczej w rodzinie, współdziałania i pomocy ojca bądź matki  
w różnych sytuacjach rodzinnych, szkolnych i środowiska lokalnego powoduje po-
czucie osamotnienia jego osoby we własnej rodzinie. Dzieci te czują się izolowane 
psychicznie wśród najbliższych im osób, odrzucane przez rodziców, pozostawione 
same z własnymi problemami życiowymi i edukacyjnymi. 

Najczęściej nie odczuwają one miłości rodzicielskiej, szczęścia, często nie mogą 
liczyć na rodziców, na ich pomoc i wsparcie psychiczne. Nasilone stany osamot-
nienia prowadzą do zaburzeń w psychice dziecka, do jego trudności społecznych 
i wychowawczych, do kryzysu dzieciństwa i braku adaptacji w grupach rówieśni-
czych.

Istotnym czynnikiem osamotnienia dziecka jest notoryczny brak miłości ro-
dzicielskiej. Wyraża się on także osłabieniem lub ograniczeniem w kontaktach 
emocjonalnych osób znaczących w postaci pełnionej roli społecznej ojca bądź 
matki w rodzinie. Osamotnienie polega na subiektywnym, wewnętrznym prze-
żywaniu braku kontaktów, na izolacji i atomizacji życia w środowisku rodzin-
nym. Należy także wyróżnić stan obiektywnego osamotnienia, które wynika  
z patologicznych i dysfunkcjonalnych uwarunkowań życia rodzinnego w postaci 
postaw rodzicielskich odtrącających, zerwania więzi emocjonalnej w środowisku 
rodzinnym, braku zaspokajania potrzeb społecznych, materialnych i psychicznych 
dziecka przez rodziców, emigracji zarobkowej ojca i matki, sieroctwa naturalne-
go dziecka w skutek śmierci jednego bądź obojga rodziców, alkoholizmu, agresji  
i przemocy w środowisku rodzinnym. W obiektywnym osamotnieniu dziecka wy-
raża się najczęściej jego samotność nie z wyboru, lecz z konieczności i przymusu 
środowiskowych uwarunkowań patologii, silnej dysfunkcji lub też krytycznych 
sytuacji w życiu rodzinnym.

2. Komponenty życia rodzinnego determinujące osamotnienie dziecka

Środowisko rodzinne stanowi pewien system. W strukturze tego systemu wyróżnić 
można różne komponenty życia rodzinnego. Należą do nich: więzi emocjona-
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lne, postawy rodzicielskie, stopień i zakres zaspokajania potrzeb społecznych  
i psychicznych dzieci, atmosfera domu rodzinnego, świadomość wychowawcza 
rodziców, umiejętności wychowawcze (stosowanie nagród i kar wychowawczych), 
status ekonomiczny i społeczny rodziny, stopień rozumienia dzieci przez rodziców 
i porozumienia się między nimi. 

Jednym z pierwszorzędnych komponentów środowiska życia rodzinnego dziec-
ka są więzi emocjonalne między członkami rodziny. Osłabienie bądź zerwanie 
więzi uczuciowych między rodzicami i dziećmi może być przyczyną powstawania 
poczucia osamotnienia u dzieci. Aleksandra Maciarz (2009) dowodzi na podsta-
wie własnych badań, iż podstawowym źródłem sieroctwa emocjonalnego, które 
wywołuje poczucie osamotnienia dziecka jest zaburzenie więzi uczuciowej między 
rodzicami i dzieckiem.

Współczesne rodziny, szczególnie młode wiekiem najczęściej zabiegają o wła-
sną karierę zawodową, społeczną, polityczną, naukową zaniedbując jednocześnie 
bliskość uczuciową między członkami rodziny. Nadmierna dbałość rodziców  
o gromadzenie dóbr materialnych – najpierw własnego mieszkania, samochodu, 
wyposażenia domu na wysokim poziomie – oszczędzanie finansowe powoduje
często zaniechanie wewnętrznych, duchowych wspólnych przeżyć emocjonal-
nych w celu umocnienia więzi uczuciowych i pozytywnych relacji we wspólnocie 
rodzinnej. W środowisku rodzinnym, w którym zachwiane są więzi uczuciowe, 
rodzice często zaabsorbowani są swoimi problemami, sprawami pozarodzinnymi 
(zawodowymi, społecznymi), wówczas łatwo jest o przykre emocjonalne przeży-
cia dziecka. Dziecko wrażliwe psychicznie, zwłaszcza gdy takie sytuacje domowe 
powtarzają się, coraz mocniej oddala się psychicznie od rodziców i może mieć 
wątpliwości czy jest przez nich kochane. Dzieci, które nie czują się zrozumiane, 
akceptowane i kochane we własnej rodzinie odczuwają negatywny stan psychicz-
ny w postaci osamotnienia. Z czasem uczą się one żyć w rodzinie, ale obok rodzi-
ców, nie z nimi i nie dla nich. Sami próbują rozwiązywać własne problemy, radzą 
sobie z trudnościami dnia codziennego, próbują zwrócić uwagę na siebie rodziców  
i najbliższe im otoczenie, albo przez posłuszeństwo w wykonywaniu zadań ro-
dzinnych, albo zwracają uwagę swoim niewłaściwym zachowaniem sprawiając 
wiele trudności wychowawczych i opiekuńczych (Gawęcka, 2005).

Niedostatek więzi emocjonalnych występować może zarówno w rodzinach, 
które uznaje się, jako poprawnie funkcjonujące, a nawet dobrze sytuowane ma-
terialnie, które w środowisku lokalnym mają wysoką pozycję społeczną i eko-
nomiczną, jak i w rodzinach, w których występuje dysfunkcja socjalizacyjna, 
materialna czy biologiczna. W pierwszej grupie rodzin, brak czasu rodziców dla 
dzieci, ubożenie sfer uczuciowych, niedostatek miłości rodzicielskiej, racjonal-
nej opieki, intymności rodzinnej i wzajemnego wspierania, rodzice rekompen-
sują z reguły poprzez nadmiar w zaspokajaniu potrzeb materialnych, konsump-
cyjnych, kulturowych, a nawet edukacyjnych opłacając dzieciom korepetytora  
z różnych przedmiotów.
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W drugiej grupie środowisk rodzinnych, w których uwidaczniają się dysfunk-
cje różnego rodzaju, występują konflikty i agresja wewnątrzrodzinna zaburzająca
więzi między rodzicami i dziećmi. Zarówno jedne, jak i drugie niekorzystne sy-
tuacje rodzinne osłabiają miłość wewnątrzrodzinną, zaburzają jednolitość współ-
działania w rodzinie, tworzą niechęć do domu rodzinnego, oziębiają ciepło wspól-
noty ogniska domowego.

Brak lub niedostatek więzi emocjonalnej dziecka ze środowiskiem społecznym 
rodziny zaburza jego wewnętrzny stan psychiczny i tworzy negatywne poczucie 
alienacji wobec najbliższych mu osób – rodziny. Dziecko funkcjonujące w izolacji 
psychicznej w rodzinie odczuwa brak bezpieczeństwa, miłości, przynależności do 
rodziny, pomijania w decyzjach i dialogu rodzinnym, nie czuje się dostrzegane przez 
rodziców. Atmosfera w rodzinach o osłabionych więziach uczuciowych jest obojęt-
na, mało życzliwa, często nerwowa, stresowa, bez wzajemnego zrozumienia. Dzieci 
w takich sytuacjach rodzinnych odczuwają niepokój, złe samopoczucie, pustkę psy-
chiczną – cechy te kształtują poczucie osamotnienia we własnej rodzinie.

Braku kontaktów społecznych i emocjonalnych rodziców z dzieckiem należy także 
doszukiwać się w niskiej kulturze pedagogicznej rodziców. Niska świadomość wycho-
wawczo-opiekuńcza rodziców powoduje eliminowanie w domu rodzinnym dialogu 
międzypokoleniowego, potrzeby podmiotowości i partnerstwa w podejmowanych  
i realizowanych zadaniach rodzinnych, życzliwych stosunków w grupie rodzin-
nej, a także tworzenia serdecznej i otwartej atmosfery życia domowego. Nie 
uwzględnianie tych komponentów w codziennym życiu wspólnoty rodzinnej 
jest przyczyną zachwiania społecznych stosunków w rodzinie oraz zaburzenia 
emocjonalnych sfer wśród członków wspólnoty rodzinnej, a szczególnie wśród 
dzieci. Fakt, że współcześni rodzice posiadają średnie i wyższe wykształcenie, 
nie oznacza jednak, że ich świadomość wychowawcza, mieszcząca się w kultu-
rze ogólnej i pedagogicznej, kształtuje odpowiedzialne rodzicielstwo, wyposaża 
ich w określony zasób wiedzy pedagogicznej i psychologicznej o rozwoju, wycho-
waniu, opiece i socjalizacji dzieci, tworzenia sytuacji wychowawczych, umiejęt-
ności eliminowania konfliktów rodzinnych. Badania wskazują, że świadomość
wychowawcza rodziców jest na niskim bądź bardzo niskim poziomie (Kawula, 
Brągiel, Janke, 2006). W systemie oświaty szkolnej i pozaszkolnej (poza godzi-
nami przeznaczonymi dla wychowawcy klasowego), żadna placówka szkolna  
i edukacji równoległej nie zajmuje się przygotowaniem pedagogicznym młodych 
małżeństw i młodzieży jako przyszłych, potencjalnych rodziców do pełnienia 
funkcji rodzicielskich. Brak świadomości pełnionych ról rodzicielskich – roli ojca  
i roli matki – ich zadań w codziennych interakcjach między rodzicami i dziećmi 
prowadzić może w konsekwencji do wypaczenia relacji społecznych w rodzinie, 
oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do dziecka, podmio-
towości dzieci w środowisku rodzinnym, wzajemnej życzliwości, wspierania emo-
cjonalnego, edukacyjnego i społecznego oraz zaspokajania potrzeb materialnych, 
społecznych i przede wszystkim psychicznych.
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Rodzice, którzy mają niską świadomość wychowawczą nie odczuwają potrzeby 
życzliwego kontaktu z dzieckiem, często dialogu na różne, ważne dla dziecka tematy, 
poświęcają mu mniej uwagi i zainteresowania, nie rozumieją jego potrzeb społecznych  
i psychicznych, zachowań dziecka i reakcji pozytywnych bądź negatywnych. Te 
elementy niskiej kultury pedagogicznej rodziców prowadzą do poczucia osamot-
nienia dziecka, jego izolacji wewnętrznej i zamknięcia się we własnym świecie. 
Spowodowane to jest słabym kontaktem psychicznym rodziców z dzieckiem, 
nieznajomością jego indywidualnych potrzeb i przeżyć oraz niewłaściwym in-
terpretowaniem jego reakcji, zachowań w środowisku rodzinnym, rówieśniczym  
i szkolnym. W konsekwencji rodzice niewiele wiedzą o swoim dziecku, a w po-
dejmowanych czynnościach opiekuńczych i wychowawczych nie biorą pod uwa-
gę jego rozwoju, aspiracji, potrzeb i motywacji podejmowanych działań (Tyszka, 
2002).

Innymi komponentami życia rodzinnego powodującymi poczucie osamot-
nienia u dziecka są współczesne uwarunkowania życia ekonomicznego w rodzi-
nie. Ubożenie finansowe i materialne grupy rodzinnej przyczynia się także do
obniżenia statusu społecznego w środowisku lokalnym lub trudności w pod-
trzymywaniu jego dotychczasowego poziomu na skutek bezrobocia, choroby 
czy innych zdarzeń losowych w rodzinie. Powoduje to zaistnienie rozbieżności 
między aspiracjami członków rodziny a realnymi możliwościami funkcjono-
wania tej wspólnoty, elementy te uruchamiają określone mechanizmy frustracji 
i zachowania się rodziców w środowisku rodzinnym. Powoduje to także zacho-
wania agresywne rodziców, niekontrolowane wybuchy złości, apatii, zachowań 
neurotycznych lub psychopatycznych, popadanie w alkoholizm, narkomanię,  
a nawet konflikt z prawem. Stan ten wpływa na zaburzenie emocjonalne równo-
wagi dziecka, powoduje jego psychiczne oddalenie się od wspólnoty rodzinnej 
na skutek ekonomicznych, społecznych i psychicznych przeżyć, doświadczonych 
urazów emocjonalnych i wyrażonej przez rodziców jawnej lub ukrytej niechę-
ci lub wrogości (Gawęcka, 2005). Poczucie osamotnienia może występować  
u dziecka zarówno z dysfunkcją ekonomiczną rodziny, jaki i w środowiskach 
rodzinnych dobrze sytuowanych materialnie. Zbyt wysoki lub zbyt niski status 
społeczny rodziny dziecka osamotnionego może skłaniać rodziców do wyboru 
wartości i celów życiowych ściśle hedonistycznych lub materialno – konsumpcyj-
nych, a na dalszym planie życiowym rodzinne sytuacje, wartości ponadczasowe 
w wychowaniu rodzinnym. Ponadto w rodzinach o wysokim lub niskim statusie 
ekonomicznym występują często tendencje rodziców do przedkładania interesów 
własnych nad dobro dziecka.

Zaburzenie kontaktu uczuciowego i społecznego rodziców z dzieckiem w ro-
dzinie z ubóstwem materialnym bądź wysokim statusem ekonomicznym może 
przybierać różne formy zachowań rodzicielskich. Najczęściej wyrażają się one  
w bierności i obojętności emocjonalnej, w następstwie której obserwujemy od-
dalenie psychiczne od dziecka. Wyrażają się także w sytuacjach konfliktowych,
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agresywnych, w których rodzice, szczególnie ci o bardzo niskim statusie material-
nym, przejawiają negatywne uczucia, dezaprobatę, stosują kary fizyczne, a także
kary psychiczne. Natomiast w rodzinach o wysokim statusie ekonomicznym ro-
dzice wyrażają w codziennych interakcjach z dziećmi brak czasu dla nich, brak 
zainteresowania, unikanie kontaktów społecznych, oddalenie psychiczne, pozorne 
wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach losowych. Zarówno analizowane śro-
dowisko rodzinne o niskim statusie materialnym (żyjące w biedzie), jak i z wy-
sokim statusem ekonomicznym stanowić może zaburzone funkcjonowanie życia 
domowego z ryzykiem tworzenia psychicznego stanu osamotnienia dziecka we 
własnej rodzinie.

Nie mniej ważnym komponentem w środowisku rodzinnym są potrzeby spo-
łeczne i psychiczne dziecka, które stanowią określoną motywację do aktywności, 
działania, realizacji zamierzonych zadań w rodzinie i poza rodziną. Są one tak-
że składnikami w kształtowaniu bliskich emocjonalnie kontaktów społecznych  
z najbliższymi osobami z otoczenia dziecka - najczęściej matki i ojca.

Dziecko w rodzinie znajduje się pod presją nie tylko własnych potrzeb, lecz  
i własnych oczekiwań, które wynikają z potrzeb pozostałych członków rodziny. 
Nie może być ono traktowane w środowisku rodzinnym jak przedmiot opieki  
i wychowania, gdzie brane są pod uwagę jedynie jego potrzeby biologiczne i ma-
terialne z pominięciem potrzeb psychicznych i społecznych, które rodzice uwa-
żają często za nieistotne. Według A. Maciarz (2009) prawidłowy rozwój dziec-
ka uwarunkowany jest zaspokojeniem w rodzinie takich potrzeb psychicznych 
jak: potrzeby miłości, psychicznego zrozumienia, przynależności, emocjonalnej 
akceptacji, kontaktu społecznego, współdziałania, życzliwości. Nie zaspokojenie  
w rodzinie tych potrzeb stanowi podstawowe źródło jego poczucia osamotnienia  
i może doprowadzić do zerwania więzi psychicznej między rodzicami i dzieckiem. 
Ponadto nie w pełni zaspokojone potrzeby emocjonalne i społeczne powodują  
u dzieci poczucie zagrożenia, niestabilności emocjonalnej, braku poczucia bez-
pieczeństwa, lęku w kontaktach z bliskimi osobami, w tym z rodzicami, braku 
samodzielności w podejmowaniu decyzji, osłabienie własnej tożsamości. Te nega-
tywne cechy charakteryzujące dzieci pozbawione możliwości zaspokojenia potrzeb 
psychicznych i społecznych w rodzinie nasila się zjawisko poczucia osamotnienia 
dzieci w środowisku rodzinnym.

Zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych dziecka w dużej mierze zale-
ży od właściwego ustosunkowania rodziców do dziecka, czyli właściwych postaw 
rodzicielskich. Pojęcie postawy oznacza względnie „trwały układ” przekonań, 
emocji i uczuć oraz zachowań rodziców w stosunku do dziecka (Plopa, 2005).

Maria Ziemska (1986) wyróżniła cztery rodzaje postaw rodzicielskich, które 
mogą mieć negatywny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. W konse-
kwencji tych negatywnych cech kształtują się negatywne struktury emocjonalne 
dziecka w postaci osamotnienia. Do wspomnianych postaw negatywnych zali-
czamy najczęściej postawę odtrącającą, unikającą, nadmiernie wymagającą i nad-
miernie chroniącą.
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Na postawę odtrącającą składają się dyktatorskie podejście rodziców do dziec-
ka oraz kierowanie jego osobą przez rozkazy, nakazy, surowe kary, dezaprobatę, 
otwartą krytykę, brutalną przemoc. Postawa ta wiąże się z niechęcią, a nawet wro-
gością do dziecka. Dziecko przy tego rodzaju postawie rodzicielskiej traktowane 
jest jako ciężar dla ojca i matki, rodzice żywią do dziecka niechęć i urazę. Opiekę 
nad dziećmi uważają za ciężar, przeszkodę, trudność w realizacji innych życio-
wych celów. Postawa ta według K. Pospiszyla i E. Żabczyńskiej (1980) ujawnia się 
zazwyczaj w zaniedbywaniu dziecka, surowej dyscyplinie, sztywności, chłodzie 
uczuciowym. Problemy dziecka dla rodziców przejawiających postawę odtrąca-
jącą są im obce, ponieważ trzymają dziecko na dystans emocjonalny od siebie. 
Postawy odtrącające rodziców w stosunku do dziecka kształtująw nich agresyw-
ność, nieposłuszeństwo, skłoność kłótni i kłamstwa, bądź też apatię, obojętność  
i bierność. Negatywny stosunek emocjonalny rodziców do dziecka w postaci po-
stawy odtrącającej zaburza u niego rozwój uczuć wyższych w postaci miłości, życz-
liwości, współdziałania, szacunku, godności, poszanowania, tolerancji, wolności. 
Powodują także poczucie krzywdy, odrzucenia emocjonalnego. Wymienione sfery 
zaburzeń psychicznych w rodzinie o postawach odtrącających kształtują poczucie 
osamotnienia we własnej rodzinie, izolacji społecznej, izolacji w rozwiązywaniu 
własnych, trudnych problemów. Postawa rodzicielska unikająca kontaktu z dziec-
kiem może także powodować eliminowanie motywacji u dziecka do nawiązywa-
nia więzi uczuciowych w środowisku rodzinnym. Rodzice przejawiający tę posta-
wę nie interesują się dzieckiem, jego problemami, nie nawiązują z nim kontaktu 
społecznego. Postawę tę cechuje ubóstwo uczuć matki i ojca wobec dziecka, po-
wodując jego alienację emocjonalną w domu rodzinnym. Dystans uczuciowy ro-
dziców wobec dziecka nie zaspakaja potrzeb miłości, przynależności, życzliwości, 
akceptacji, uznania, kontaktu społecznego. Konsekwencją wspomnianych zjawisk 
dysfunkcyjnych w postaci zubożenia uczuć i więzi emocjonalnych w postawie 
unikającej rodziców powoduje najczęściej poczucie osamotnienia u dziecka. Przy 
postawie unikającej rodziców dziecko uważa się za mniej wartościowe, nie wierzy 
we własne możliwości, staje się obojętne wobec rodziców i problemów rodzinnych, 
ma niższe aspiracje edukacyjne, czuje się zagubione, a nawet nieszczęśliwe.

Inną postawą, która powoduje także konflikt w rodzinie, dystans uczuciowy,
osłabienie więzi emocjonalnych jest stosunek rodziców w postaci nadmiernie ko-
rygującej i wymagającej od dziecka. Jest to stawianie wygórowanych wymagań, 
narzucanie autorytetu, ograniczanie swobody, zmuszanie oraz stosowanie często 
kar emocjonalnych, a nawet fizycznych przez rodziców w celu wykonywania przez
dzieci zadań ponad ich możliwości (Brągiel, 2005). Takie stanowisko rodziców 
powoduje u dziecka brak wiary we własne siły, traci ono poczucie bezpieczeństwa. 
Dziecko znajdujące się pod ciągłą presją rodzica jest zestresowane, zalęknione, 
często znerwicowane, ma poczucie osamotnienia, gdyż odczuwa brak wsparcia 
psychicznego i zrozumienia ze strony rodziców.
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Źródłem poczucia osamotnienia dzieci i młodzieży we własnych rodzinach jest 
również niewłaściwe rozumienie przez rodziców ich problemów edukacyjnych, 
wychowawczych i trudnych sytuacji w szkole, z rówieśnikami i w domu rodzin-
nym. Spowodowane to jest niedostatecznym lub całkowitym brakiem znajomości 
cech osobowych, uzdolnień, aspiracji, temperamentu, zainteresowań dzieci przez 
rodziców. Każde dziecko jest inne w swych zachowaniach, przeżyciach emocjo-
nalnych, wrażliwości psychicznej i społecznej, ma inne potrzeby. Indywidualne 
cechy dziecka wymagają określonych umiejętności wychowawczych rodziców, 
ale także sposobu rozumienia ich i empatycznego porozumienia we wspólnocie 
rodzinnej. Jeśli dziecko nie jest rozumiane przez rodziców, brak jest wewnętrz-
nego i zewnętrznego porozumienia w środowisku rodzinnym, wówczas rodzi się 
poczucie osamotnienia u dziecka. Rodzice, którzy w codziennych interakcjach  
z dzieckiem nie dostrzegają potrzeby wczuwania się w jego problemy, nie analizują 
i nie oceniają wspólnie trudnych dla dziecka sytuacji emocjonalnych, społecz-
nych, wychowawczych tych, które przejawiają się w szkole, w grupie rówieśniczej 
czy w środowisku lokalnym izolują się psychicznie od dziecka. Dziecko pozostaje 
samotne w rozwiązywaniu trudnych często dla niego spraw, jest niezrozumiane  
i osamotnione wśród bliskich mu osób – rodziców.

3. Uwagi końcowe 

Wymienione pojedyncze komponenty powodujące źródło osamotnienia dziecka 
we własnej rodzinie mogą być konstruktem jedynie teoretycznym. W praktyce 
wychowawczo – opiekuńczej w środowisku rodzinnym funkcjonowanie rodziny 
jest pewnym systemem. Dlatego też zaburzenie jednego komponentu tego sys-
temu powoduje zachwianie, a nawet dysfunkcje innych elementów życia rodzin-
nego. Dla przykładu zaburzenie postawy rodzicielskiej w postaci odtrącenia bądź 
unikania dziecka w środowisku rodzinnym powoduje osłabienie więzi uczucio-
wych między rodzicami i dzieckiem, nerwową i stresową bądź obojętną i bierną 
atmosferę życia domowego, niedostatek zaspokojenia potrzeb społecznych, szc-
zególnie psychicznych, brak zrozumienia i życzliwości w interpersonalnych kon-
taktach wspólnoty rodzinnej.

Zjawisko osamotnienia dzieci i młodzieży w ostatnich dziesięcioleciach 
wyraźnie wzrasta i współcześnie staje się już problemem społecznym. Utrudnia 
to w znacznym stopniu funkcjonowanie społeczne, emocjonalne, aksjologiczne 
zarówno dziecka, jak i wspólnoty rodzinnej. Dynamicznego wzrost tego negaty-
wnego stanu życia psychicznego dzieci i młodzieży należy doszukiwać się w przem-
ianach funkcji, struktury, przyjmowanych postawach, uznawanych wartościach 
życiowych przez rodziców, którzy kreują system interakcji, funkcjonowania i życia 
członków rodziny jako środowiska opiekuńczo-wychowawczego, społecznego  
i emocjonalnego.
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Ojciec w opiece i wychowaniu dziecka 

Streszczenie
Rodzina obecnie podlega licznym przemianom, obejmującym zarówno jej strukturę, formy ży-
cia rodzinnego, funkcje przez nią pełnione, relacje pomiędzy jej członkami. We współczesnych 
rodzinach role matki i ojca są do siebie zbliżone, a kobieta będąc współżywicielem rodziny, 
przestaje być jedynie gospodynią domową. W związku z przemianami zachodzącymi we współ-
czesnej rodzinie, a w szczególności z podziałem ról rodzinnych, konieczne wydaje się zwróce-
nie uwagi na możliwość oraz chęć zaangażowania się ojców w proces wychowawczy dziecka.

Summary
Nowadays family is subject to many changes, including structure, forms of family life, its func-
�ons and rela�onships between its members. In modern families the roles of mother and
father are close to each other and women, as they are also breadwinners of the family, they’re 
no longer housewives. According to the changes in modern family, par�cularly according to
the division of family roles it is seems to necessary to pay an a�en�on to the ability and willin-
gness to engage fathers in the upbringing of children.

1. Wprowadzenie

Rodzina podlega obecnie licznym przemianom, zachodzącym zarówno w jej 
strukturze, w formach życia rodzinnego, relacjach między członkami rodziny, 
a także w funkcjach przez nią pełnionych. Przeobrażenia te, a w szczególności 
wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo, powodują większe zainteresowanie 
rolą ojca w rodzinie oraz jego kompetencjami wychowawczymi. 

W rodzinach współczesnych role matki i ojca są do siebie zbliżone. Kobieta, bę-
dąc współżywicielem rodziny, przestaje być jedynie gospodynią domową. Stosunki 
w małżeństwie z konieczności tracą charakter zależności i podporządkowania,  
a zyskują równości. Tym samym w wielu rodzinach, zwłaszcza rodzinach młodych, 
gdzie oboje z małżonków pracują, ojciec włącza się w prace domowe, jak również 
w całokształt zabiegów związanych z czynnościami opiekuńczymi i wychowaniem 
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dziecka, już od pierwszych chwil jego życia. Ponadto obecnie wielu ojców bierze 
udział w czynnościach rodzicielskich jeszcze przed narodzinami, uczęszczając  
z partnerką na zajęcia dla przyszłych rodziców. W czasie samego porodu natomiast 
nie muszą już nerwowo spacerować po korytarzu. Wielu z nich jest obecnych na 
sali porodowej, towarzysząc żonie w czasie porodu.

Problematyka predyspozycji kobiet do opieki i wychowania dziecka, zajmuje  
w literaturze przedmiotu dość znaczące miejsce. Tymczasem zmiana pozycji mat-
ki, będąca wynikiem oddziaływań czynników zawodowych i społecznych, powo-
duje, że istotna staje się także rola ojca jako, posiadającego odpowiednie kompe-
tencje, opiekuna swojego dziecka.

2. Rola ojca w rodzinie 

Sytuacja społeczna kobiety i mężczyzny wymaga obecnie przewartościowania oraz 
podjęcia próby określenia ich ról w sposób odpowiedni do dzisiejszej rzeczywisto-
ści. Mężczyzna i kobieta, z racji zachodzących w społeczeństwie przemian, funk-
cjonują dziś w nowych warunkach. Stanęli w obliczu nowych zadań oraz dążą do 
nowych celów w życiu zawodowym jak i rodzinnym (Kociołek, 2001). Określenie 
ich nowych ról jest dość trudne, gdyż w społeczeństwie funkcjonuje jeszcze wiele 
stereotypów.

Stereotypowość ról jest szczególnie widoczna w tych rodzinach, w których 
nadal przyjmuje się, że funkcje opiekuńcze i wychowawcze powinna pełnić wy-
łącznie matka. Jednak rozwijające się dziecko, na co wskazuje wielu autorów, po-
trzebuje także ojca, będącego przewodnikiem i autorytetem, który pomoże uporać 
się z zadaniami stawianymi przez określoną społeczność. 

Obowiązujący od ponad trzech tysięcy lat system patriarchalny, preferują-
cy silną pozycję ojca w rodzinie, został dziś zastąpiony przez system egalitarny 
(Lichtenberg-Kokoszka, 2008). Patriarchalny system rodziny prezentował ojca 
pracującego zawodowo, spełniającego tym samym rolę jedynego żywiciela rodziny 
i zapewniającego jej byt materialny, podczas gdy matka zajmowała się prowadze-
niem domu i wychowywaniem dzieci. Mężczyzna w ujęciu tradycyjnym spełniał 
ponadto rolę „głowy rodziny”, mającego władzę i dominację nad całą rodziną. 
To do niego należało prawo wyboru i ostatnie słowo w podejmowaniu jakichkol-
wiek decyzji. Wzorzec ten potwierdzał nierówność pozycji mężczyzny i kobiety. 
Ponadto w rodzinie patriarchalnej ojciec był obdarowany szacunkiem i respektem 
ze strony swych dzieci. Stanowił on dla nich bezwzględny autorytet. Musiał być 
stanowczym wychowawcą. Dyscyplinował dzieci na każdym kroku. Bywał groź-
ny i karzący.

Współcześnie rola, jaką spełnia ojciec wobec swych dzieci, uległa zmianie. 
Ojciec nie jest już jedynie „głową” rodziny, jej żywicielem czy też srogim wy-
chowawcą. Stał się on partnerem swojego dziecka, który podpowiada, tłumaczy, 
pomaga, jest czuły i wyrozumiały. Wzorzec ten jest jednak trudny w realizacji, 
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niemniej umożliwia pogłębienie więzi emocjonalnych między ojcem a dzieckiem  
i zaspokojenie u niego potrzeb, przede wszystkim bezpieczeństwa.

Współcześni ojcowie coraz bardziej angażują się w życie wewnątrzrodzinne. 
Pomagają żonie w obowiązkach domowych czy też w czynnościach opiekuńczo-
-wychowawczych nad dzieckiem. Nikogo już nie dziwi widok ojca pchającego 
wózek, trzymającego dziecko w objęciach, czy też karmiącego mlekiem z butelki. 
Niejednokrotnie ojcowie biorą udział w czynnościach rodzicielskich jeszcze przed 
przyjściem dziecka na świat, uczestnicząc z żoną na zajęciach w szkole rodzenia 
lub podczas porodu (Ilo, 2004; Kociołek, 2001).

„Ojciec to również ktoś obecny na co dzień, ktoś, kogo bliskość bardzo cieszy. 
(...) myśląc o przyszłości dziecka powinien budować indywidualne dostosowane 
do możliwości dziecka, a nie swoich programów życiowych, dające dziecku mak-
simum niezależności, poczucie własnej wartości, możliwość znalezienia własnego 
miejsca w środowisku rodzinnym i społecznym. Jest to możliwe, jeśli ojcostwo 
stanie się dla mężczyzny pierwszoplanowym zadaniem życiowym (...) I chociaż 
miłość ojcowska jest inna od miłości matki, bywa ona dla dziecka nie mniejszym 
źródłem radości i szczęścia” (Zgierska, 2006: 20–21).

Według E.M. Minczakiewicz ojciec w świadomości dzieci spełnia w rodzinie 
następujące role:
- przewodnika;
- doradcy matki w chwilach jej słabości;
- idealnego partnera do zabawy;
- bezinteresownego przyjaciela i pomocnika w każdej trudnej sytuacji, czy 

potrzebie, bo on „niczego się nie boi”, „wszystko umie”, „wszystko potrafi”;
- strażnika domowego ogniska;
- „stróża prawa i rozjemcy, facylitatora i mistrza”;
- opiekuna i przyjaciela matki, na którego zawsze może liczyć;
- wzoru dla dzieci;
- łącznika między społeczeństwem a rodziną (Minczakiewicz, 2003: 68).

Jak podaje Baran (2001) przedstawione powyżej funkcje ojca, są w większo-
ści jedynie postulatami, którym daleko jeszcze do praktycznego zastosowania. 
Większość bowiem mężczyzn nadal realizuje patriarchalne stereotypy w wypeł-
nianiu ról małżeńskich i rodzicielskich. Zakładając jednak, iż zmiany w rozumie-
niu ojcostwa i jego realizacji to powolny proces, spodziewać się można w przyszło-
ści pełnienia ról ojcowskich w nowy sposób i związanej z tym poprawy jakości 
życia rodzinnego i społecznego. 

3. Ojciec w rozwoju dziecka

Liczne badania ukazują negatywne konsekwencje rozwoju dziecka spowodowane 
nieobecnością ojca. Współczesny wzór ojca przedstawia go jako równorzędne-
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go matce partnera w opiece nad dzieckiem, który stymuluje prawidłowy rozwój 
jego psychiki oraz osobowości (Styczyńska, 2008). Przypisując dzisiejszym ojcom 
szczególne miejsce w rodzinie chodzi o specyficzne powołanie, urzeczywistniające
się we wspólnocie życia rodzinnego, wyrażające się w podwójnej roli, jaką ma on 
do spełnienia: męża i ojca (Kozak, 2006).

„Specyficznymi aspektami zachowania się ojca, mającymi wpływ na rozwój
dziecka są: częstotliwość kontaktu ojca z dzieckiem, bliskość w relacjach ojciec 
– dziecko, gotowość niesienia różnorodnej pomocy dziecku (...). Angażowanie się 
w różnorakie formy wychowania, rodzaje ojcowskiego dobrostanu rozwoju i twór-
czości pod wpływem kontaktu ze swoim dzieckiem” (Walesa, 2001: 92).

Jeszcze niedawno przyznawano ojcu drugorzędną rolę w kształtowaniu się 
psychiki dziecka, i to zwykle w późniejszych fazach rozwoju. Aby jednak rozwój 
dziecka przebiegał prawidłowo, bardzo ważny jest udział ojca w rozwoju dziecka 
od chwili poczęcia aż do osiągnięcia przez nie pełnej dorosłości. Wówczas ojciec 
powinien umieć pogodzić się z samodzielnością dziecka, z wolnością podejmowa-
nia przez nie różnych decyzji, dokonywania wyborów oraz przejęcia przez nie cał-
kowitej inicjatywy w kierowaniu swoim życiem. Prawidłowa więź z ojcem w tym 
okresie ma również pozytywny wpływ na nadmiernie symbiotyczną więź dziecka 
z matką. Powstrzymując matkę przed nadmierną opiekuńczością wobec dziecka, 
umożliwia mu szybsze usamodzielnienie się i osiągnięcie pełnej dojrzałości (Ilo, 
2004; Kociołek, 2001). 

Wśród wielu czynników kształtujących wzrastanie i rozwój dziecka w rodzi-
nie, konieczne wydaje się właściwe wypełnianie przez ojców przypisanej im roli. 
Miłość ojcowska różni się znacznie od miłości matczynej, która jest miłością bez-
warunkową. Dziecko nie musi na nią zasłużyć. Jest ponadto miłością wrodzoną, 
stąd też mówimy o instynkcie macierzyńskim. Miłość ojcowska natomiast jest 
rezultatem społecznego uczenia się. Zależy bowiem od zachowania się dziecka. 
Ojciec nie kocha dziecka tylko dlatego, że jest to jego dziecko, ale kocha je „za 
coś”, „pod jakimś warunkiem”. Ojciec ma pewne oczekiwania wobec dziecka  
„i kocha w nim te cechy, które wskazują, że będzie ono w przyszłości w stanie 
pokonać trudności życiowe, że będzie człowiekiem mężnym, szlachetnym i pra-
wym”. Takie postępowanie ma zagwarantować prawidłowy rozwój dziecka i przy-
gotować je jak najlepiej do dorosłego życia. (Kozak, 2006: 26).

Miłość ojca jest dla dziecka niejako inspiracją i wezwaniem do pracy nad sobą, 
do nieustannego rozwoju. Ojciec staje się wsparciem dla swego dziecka w różnych 
dziedzinach życia, niezależnie od jego płci. Jest dla niego wzorem do naślado-
wania, człowiekiem, któremu można bezgranicznie zaufać. Ponadto dostarcza on 
dziecku bodźców do rozwoju społecznego, których matka nie może zaoferować, 
gdyż nie posiada wspólnych z ojcem cech osobowości, odpowiadających za ten 
właśnie rozwój. Są one przydatne dziecku, zarówno chłopcu jak i dziewczynce, 
jako wzorzec. Chłopiec, spędzając czas z ojcem, uczy się męskich zachowań, iden-
tyfikując je z własną płcią. Dziewczynka zaś na podstawie obserwacji postępo-
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wania ojca wobec matki, kształtuje swój stosunek do płci przeciwnej (Augustyn, 
2001; Głaz i in., 1996; Kozak, 2006; Oleś, Oleś, 2001).

Nieobecność ojca spowodować może negatywne skutki w procesie rozwo-
ju dziecka. W przypadku nieobecności fizycznej ojciec np. poświęca cały dzień
na pracę i dlatego nie uczestniczy w życiu rodziny. W przypadku nieobecności 
emocjonalnej ojciec posiada czas wolny po pracy, ale woli poświęcić go na inne 
czynności, takie jak oglądanie TV, czytanie gazety, hobby i dlatego nie angażuje 
się zupełnie w życie wewnątrzrodzinne (Braun-Gałkowska, 1992; Wołochowicz, 
Wołochowicz, 2000). 

Brak ojca, bądź też nieumiejętne sprawowanie przypisanej mu roli, wpły-
nąć może niekorzystnie na kształtowanie się osobowości zarówno chłopców jak  
i dziewcząt. Negatywne skutki nieobecności ojca odnotować można szczególnie 
w sferze życia emocjonalnego, co przejawiać się może poprzez: aspołeczne lub też 
agresywne zachowania, zaniżoną samoocenę, nasilone postawy lękowe, niewłaści-
we przystosowanie społeczne. Liczne badania potwierdziły, że dzieci wychowujące 
się bez męskiego wzorca nie posiadają umiejętności życia w grupie społecznej czy 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych (Kozak, 2006).

Brak ojca rzutować może również na rozwój psychoseksualny dziecka, a zwłasz-
cza na jego identyfikację płciową. Ojciec stanowi bowiem obiekt identyfikacji dla
chłopców, a dziewczynkom pomaga określić swoją kobiecość (Augustyn, 2001).

4. Ojciec w procesie wychowania dziecka

Jak podaje Słabek (2001), współcześnie wychowanie dziecka zaczyna być trakto-
wane, jako jedno z najważniejszych życiowych zadań kobiety i mężczyzny, zaś jego 
realizacja wymaga aktywności i zaangażowania obojga rodziców już od pierw-
szych chwil jego życia. To rodzice potrafią w pełni zagwarantować dziecku ważne
w początkowym okresie życia poczucie bezpieczeństwa. Dziecko bowiem jest isto-
tą kruchą fizycznie, psychicznie i duchowo, stąd też bardzo łatwo wywołać u nie-
go poczucie zagrożenia. Lęk jest tym większy, im słabszy jest kontakt emocjonalny 
z ojcem. Dobry kontakt emocjonalny sprawia, że jest ono pewne siebie, czuje się 
silne i bezpieczne, gdyż ma świadomość oparcia w ojcu.

W prawidłowo przebiegającym procesie wychowawczym ojciec powinien inte-
resować się wszystkimi, nawet z pozoru błahymi, sprawami dziecka, nie powinien 
go nigdy zawieść, okłamać, powinien być oparciem w każdej sytuacji. Jest on 
bowiem ciągle obserwowany przez swoje pociechy, które w ten sposób uczą się 
pewnych jego zachowań, przejmują poglądy na różne tematy. „Ojciec spełnia rolę 
mistrza przez to, iż z jednej strony kształtuje osobowość dziecka: uwrażliwia jego 
sumienie, uczy uczciwości, odpowiedzialności, rozeznania wewnętrznego, spra-
wiedliwego i prawego traktowania ludzi, z drugiej strony zaś uczy sztuki życia  
w świecie; wyprowadza dziecko z domu, otwiera przed nim świat, uczy sztuki 
rozeznania i orientacji w świecie” (Kozak, 2006: 26).
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Jak dowodzą badania przeprowadzone przez Trawińską (2007), mężczyźni 
wskazują i szeregują według własnej hierarchii cechy dobrego ojca:
- okazywanie dzieciom zainteresowania, cierpliwość w organizowaniu im czasu 

wolnego, rozmowy;
- dbałość o warunki bytowe dzieci, spełnianie obowiązków zabezpieczających 

(bytowo-społecznych);
- wyrozumiałość, tolerancja wynikająca z umiejętności nawiązywania kontaktów, 

pomoc w kłopotach;
- obdarzanie dziecka miłością, ciepłem rodzinnym, serdecznością;
- umiejętność egzekwowania powinności, kontrolowanie;
- autorytet, dawanie dobrego przykładu, pewna surowość, dystans, rygor, które 

jednak nie wykluczają koleżeńskiego stosunku do dziecka;
- pogłębianie wiedzy pedagogicznej, poznawanie psychiki dziecka;
- przyjaźń, koleżeństwo, stosunki „kumplowskie” między rodzicami i dziećmi;
- troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy.

Są również wyniki badań wyraźnie podkreślające konieczność zaangażowania 
ojca w proces wychowania dziecka i wskazujące tym samym na negatywne skutki 
jego nieobecności, zarówno dla płci męskiej jak i żeńskiej (Styczyńska, 2008).

Brak odpowiedniego męskiego wzorca w procesie wychowania chłopców za-
owocować może agresją w ich zachowaniu. Prawdziwego mężczyznę utożsamia-
ją oni bowiem z takimi cechami jak brutalność, siła. Nie mając odpowiedniego 
wzorca w swoim otoczeniu chcą się upodobnić za wszelką cenę do tego „ideału”. 
Nie chcą powielać zachowań matki, które uważają za nieodpowiednie dla siebie. 
Natomiast w procesie wychowania córek, nieobecność ojca spowodować może 
przejmowanie przez dziewczęta jego ról i obowiązków. Wyznaczają sobie one cele, 
do których uporczywie dążą, budując tym samym silną, męską osobowość i cha-
rakter. Dziewczynki chronią się w ten sposób przed nieprzyjemnościami. Taka 
postawa uniemożliwia im nawiązywanie prawidłowych relacji międzyosobowych, 
szczególnie z mężczyznami, a także okazywanie uczuć.

Wojciechowska-Charlak (2002) przedstawia typy postaw ojcowskich wobec 
dzieci oraz ich związek z efektami wychowania:
a) akceptacja dziecka wpływa korzystnie na jego uspołecznienie;
b) postawa wymagająca przeszkadza dziecku w nawiązywaniu wszelkich kontaktów 

międzyosobowych, w szczególności zaś uczuciowych;
c) odrzucenie dziecka wywołuje u niego trudności w przystosowaniu się do 

otoczenia, nadmierną pobudliwość, brak koncentracji, obniżoną odporność 
psychiczną; u córek można zaobserwować ponadto rozwój tendencji 
introwertycznych;
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d) postawa unikająca kontaktu z dzieckiem może być u nich przyczyną niestałości 
w uczuciach, niezdolności nawiązywania więzi uczuciowych, nieufności, 
bojaźliwości w stosunku do innych ludzi, braku wytrwałości w dążeniu do 
celu i koncentracji w nauce, czy też nadmiernej konfliktowości; dziewczynki,
wobec których ojciec przejawia taką postawę, przesadnie dbają o swój wygląd, 
nawiązują wciąż nowe znajomości, gdyż nie są zdolne do trwałych uczuć;

e) nadmierne wymagania wobec dziecka spowodować mogą u dzieci brak wiary 
w siebie, niepewność, lękliwość, uległość, nadmierną pobudliwość, brak 
koncentracji, problemy w nauce i przystosowaniu społecznym;

f ) postawa ochraniająca, przejawiana przez ojca wobec córki, może być przyczyną 
nadmiernej nerwowości, zawziętości i agresywności co prowadzi do braku 
zaradności, niezależności i samodzielności;

g) nadmierna koncentracja „może powodować infantylizm (opóźnienie dojrzałości 
emocjonalnej), opóźnienie dojrzałości społecznej, bierność, brak inicjatywy, 
niezdarność życiową, zależność od ojca, ustępliwość, lub też przeciwnie 
– nadmierną pewność siebie, poczucie większej wartości, zuchwalstwo, 
awanturniczość, tyranizowanie rodziców, egoistyczne i wymagające 
nastawienie.

5. Nowy wymiar ojcostwa 

Instytucja małżeństwa nie jest obecnie jedynym środowiskiem wychowawczym, 
a wręcz mówimy o kryzysie instytucji rodziny i stosunków między płciami. 
Odnotować można wyraźny spadek liczby zawieranych małżeństw, a wzrost licz-
by związków nieformalnych. Na skutek rozwodów pojawiły się nowe typy ro-
dzin, gdzie tylko jedno z rodziców samotnie wychowuje dziecko. Zaobserwować 
można również wzrost liczby rodzin zrekonstruowanych, zawieranych przez osoby 
rozwiedzione (Baran, 2001). W odniesieniu do ojcostwa zjawiska te przyczyniają 
się do tworzenia nowych pozycji i ról społecznych pełnionych przez ojców. Beck 
wymienia następujące role:
- rozwiedzeni ojcowie,
- ojcowie jedynaków,
- samotni ojcowie,
- ojcowie pozamałżeńscy,
- ojcowie obcokrajowcy,
- ojczymowie,
- ojcowie bezrobotni,
- ojcowie prowadzący gospodarstwa domowe,
- ojcowie weekendowi,
- ojcowie posiadający czynną zawodowo żonę itd. (Arcimowicz, 2004).
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6. Ojciec samotny 

Zdaniem Stojanowskiej samotne ojcostwo staje się problemem coraz bardziej pow-
szechnym (Stojanowska, 2000). Do przyczyn warunkujących wzrost liczby ojców 
samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem zaliczyć można: śmierć małżonki, 
rozwód bądź też separację, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, pobyt 
matki w szpitalu lub w zakładzie opieki społecznej, bądź też odebranie matce praw 
rodzicielskich.

W Polsce, jak wskazują badania, sytuacja samotnego ojca, który chce sprawo-
wać opiekę nad dzieckiem i stara się o przyznanie mu prawa do niej, jest trud-
na. Powodem tego są uprzedzenia sędziów i przedstawicieli służb socjalnych, 
którzy ulegają wpływom stereotypów funkcjonujących nadal w społeczeństwie  
i uwzględniają jedynie płeć rodzica, a nie rzeczywiste predyspozycje do wychowa-
nia dziecka. Najczęściej ojciec może uzyskać opiekę nad dzieckiem tylko wtedy, 
gdy udowodni, że jego żona absolutnie nie nadaje się do sprawowania funkcji 
rodzicielskich. Matka natomiast nie musi niczego udowadniać, wystarczy, że de-
klaruje chęć bycia z dzieckiem. Według danych z Rocznika Demograficznego,
decyzją sądu wykonanie władzy rodzicielskiej na ogółem 28 996 małżeństw roz-
wiedzionych w Polsce w 1998 roku, powierzono 19 808 rozwiedzionym matkom  
i zaledwie 997 rozwiedzionym ojcom ([w:] Lachowska, Lachowski, 2001).

Wielu autorów zwraca uwagę na problemy, z jakimi muszą radzić sobie sa-
motni ojcowie. Jak wynika z badań Ruszkiewicz-Naturalnej nad związkami sa-
motnych ojców z kobietami, samotni ojcowie mają trudności w nawiązywaniu  
i utrzymywaniu związków z kobietami. Wynikają one z lęku przed zranieniem  
i bólem po rozwodzie. Niektórzy z nich odczuwają ograniczenia wynikające z obo-
wiązku sprawowania pieczy nad dziećmi, które naciskają na pogodzenie się rodzi-
ców. Dlatego też jeśli nawet ojcowie utrzymują takie związki, to nie ujawniają ich 
przed dziećmi (Ruszkiewicz-Naturalna, 2001).

Kolejnym ważnym obszarem badań, jak twierdzi Stojanowska, są relacje ojców 
z byłymi żonami. Wejście w rolę samotnego ojca jest łatwiejsze, jeśli między roz-
wiedzionymi małżonkami nie ma konfliktu. Bardzo często jednak tacy rodzice
nie ufają sobie nawzajem. Niektórzy samotni ojcowie chcą, aby ich byłe żony wy-
kazywały więcej zaangażowania w sprawy związane z dziećmi, inni zaś uważają 
wręcz przeciwnie, chcą ograniczyć kontakty dziecka z matką. W badaniach, które 
przytacza autorka wykazano, że znaczna część ankietowanych ojców, próbowała 
nakłaniać dzieci do brania ich strony przeciwko matce.

Stojanowska przedstawiając poglądy matek, które nie sprawują pieczy nad dzieć-
mi podaje, że w przeważającej większości oceniają one korzystnie sprawowanie wła-
dzy rodzicielskiej przez byłego męża. Jak pokazują badania amerykańskie, większość 
ojców uważa, że są ofiarami uprzedzeń związanych z powszechnym przekonaniem 
o niezwykłej roli matki w życiu dziecka. Ojcowie amerykańscy zwracają się, więc do 
sądów tylko wówczas, gdy są pewni wygranej (Stojanowska, 2000).
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Samotne ojcostwo jest również problemem społecznym, choćby z powodu 
zmiany pozycji, ról i obowiązków wewnątrz rodziny. Ojciec po uzyskaniu prawa 
do bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, musi sprostać zazwyczaj nowym dla niego 
zadaniom. Po pewnym czasie zdąży się już nauczyć wykonywania pewnych czyn-
ności związanych z prowadzeniem domu i codzienną troską o dziecko, jeżeli tego 
rodzaju obowiązki do niego wcześniej nie należały.

W Polsce samotni ojcowie mogą skorzystać z pomocy Stowarzyszeń Obrony 
Praw Ojca (jest to głównie pomoc prawna) lub też ośrodków dla rodzin potrze-
bujących pomocy, np. Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (w sytuacji nie ra-
dzenia sobie z utrzymaniem dziecka i problemami wychowawczymi) (Lachowska, 
Lachowski, 2001). 

Odmienna sytuacja społeczna samotnych ojców znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w wypełnianych przez nich zadaniach opiekuńczo-wychowawczych wobec 
dziecka. Matyjas przeprowadzając badania w tym zakresie wysnuła następujące 
wnioski:
1. Sytuacja materialna samotnych ojców jest bardzo dobra. Z reguły posiadają oni 

własne mieszkanie, dobrze wyposażone i wysokie zarobki.
2. Samotni ojcowie nie przywiązują zbytniej uwagi do zagadnień ochrony zdrowia 

(owszem, opiekują się dzieckiem, gdy jest chore, ale nie starają się chorobom 
zapobiegać).

3. Badania wykazały, iż samotni ojcowie nie współpracują ze szkołą. Kontakt ten 
jest bardzo rzadki i najczęściej przypadkowy. Tylko połowa z nich interesuje się 
nauką i życiem szkolnym dziecka.

4. W ramach przygotowania dzieci do życia w rodzinie samotni ojcowie powinni 
angażować je do wszelkich prac domowych, planowania zajęć, podejmowania 
wspólnych decyzji. Lekceważą jednak ten fakt, twierdząc ponadto, że jest to 
zadanie dla szkoły, telewizji czy książek.

5. Za najskuteczniejszą metodę wychowawczą samotni ojcowie uważają karę, 
którą traktują jako naganę za nieodpowiednie zachowanie dziecka. Nagrody 
stosują niezwykle rzadko (Matyjas, 2005).

7. Rozwiedziony ojciec

W ostatnich latach zastraszająco wzrasta liczba rozwodów (ok. 40 tys. w pierwszej 
połowie lat 90-tych, 49 tys. w 2003 roku, zaś w latach 2004–2006 ok. 72 tys.).  
W miastach liczba rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. Rozwiedzeni 
małżonkowie przeżywają ze sobą średnio ok. 14 lat. W ponad 2/3 przypadków 
powództwo o rozwód wnosi kobieta. Najczęściej, jako przyczynę rozwodu mał-
żonkowie deklarują niezgodność charakterów, zdradę, trwały związek uczuciowy 
z inną osobą lub alkoholizm współmałżonka. Wśród rozwiedzionych w 2006 r. 
małżeństw, ok. 60% wychowywało prawie 40 tys. nieletnich dzieci. Najczęściej 
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(56% przypadków) sąd przyznaje opiekę nad dziećmi wyłącznie matce, w niespeł-
na 4% przypadków wyłącznie ojcu, a 38% rozwiedzionych małżeństw wychowuje 
dzieci wspólnie. 

Istotnym czynnikiem, decydującym o orzekaniu wspólnej opieki nad dzieckiem 
na świecie (jak i w Polsce), jest rosnąca chęć mężczyzn do sprawowania pełniejszej 
roli w wychowaniu dzieci. Wielu ojców przestaje się zgadzać na rolę „niedzielnego 
ojca” w sytuacji, gdy matka ma samodzielnie decydować o wszelkich sprawach do-
tyczących wychowania dziecka. Inną, równie ważną przyczyną rosnącej popular-
ności opieki naprzemiennej jest to, że kobiety coraz częściej poświęcają się własnej 
karierze, a samodzielna opieka nad dzieckiem jest trudna do pogodzenia z reali-
zowaniem ambicji zawodowych. Wybór opieki naprzemiennej jest, więc pewną 
formą ucieczki od przykrej w skutkach, zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka, 
walki o sprawowanie nad nim bezpośredniej, samodzielnej opieki. Jest to najlepsza 
decyzja w sytuacji, gdy nie można uniknąć rozwodu (Ruszkiewicz, 2007).

 Z badań przeprowadzonych przez Bausermana z Departamentu Zdrowia  
i Higieny Psychicznej w Baltimore wynika, że dzieci, które po rozstaniu rodziców 
spędzają porównywalną ilość czasu i z matką i z ojcem są w znacznej większości 
lepiej przystosowane społecznie, niż dzieci pozbawione kontaktu z jednym z ro-
dziców. Ponadto posiadają wyższe poczucie własnej wartości i potrafią nawiązać
lepsze relacje w rodzinie czy grupie rówieśniczej. Zaś rodzice, wspólnie sprawujący 
opiekę, stawali się wobec siebie mniej agresywni (Dąbrowska, 2005).

 Wspólna opieka nad dzieckiem w sytuacji rozwodu przybierać może różne 
formy: od spędzania przez dziecko przerw w nauce u ojca, a okresów szkolnych 
u matki (lub odwrotnie), do spędzania na przemian dnia u ojca i dnia u matki. 
Ustalenia w tym zakresie są sprawą indywidualną rodziców. Sądy w takiej sytuacji 
ustalają dwa równoprawne miejsca zamieszkania dziecka, bez względu na propor-
cje czasowe, w jakich zamieszkuje ono u każdego z rodziców. W tym wypadku 
mają oni równe prawa do podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących jego 
edukacji, zdrowia, wyznania itp. (Ruszkiewicz, 2007). W Polsce dotychczas opie-
ka nad dzieckiem po rozwodzie w tej postaci była formalnie niemożliwa. Sąd był 
bowiem zobligowany do ustalenia w wyroku rozwodowym jednego, konkretnego 
miejsca zamieszkania. W praktyce oznaczało to, że choć pozostawiano obojgu 
rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej, to ustalając miejsce zamieszkania dziecka 
przy jednym z rodziców (najczęściej matce), sąd arbitralnie przyznawał jej, niejako 
z urzędu, prawo do bezpośredniego o nim decydowania.

W praktyce sprawowanie tej formy opieki, choć tak potrzebne z punktu widze-
nia jego potrzeb, nie jest wcale sprawą prostą. W sytuacji sprawowania opieki nad 
dzieckiem po rozwodzie przez jednego z rodziców, przyczyną braku współpracy 
mogą być konflikty małżeńskie bądź też różne przekonania rodziców odnośnie
sposobu wychowania dziecka. Aby współpraca układała się dobrze między roz-
wiedzionymi rodzicami, należy wypracować pewne zasady, do których przestrze-
gania powinny być zobligowane obydwie strony, na przykład:
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1. Należy ściśle przestrzegać ustalonych form kontaktów, a w sytuacjach 
nadzwyczajnych, osobiście kontaktować się z dzieckiem i byłym małżonkiem.

2. Nie należy dziecku pozwalać na zbyt wiele, tylko dlatego, aby w jego oczach 
lepiej wypaść, niż drugi rodzic.

3. Nie wolno wyrażać się źle do dziecka o jego drugim rodzicu.
4. Nie wolno wykorzystywać dziecka do porozumiewania się między sobą.
5. Należy dziecku mówić prawdę oraz szanować jego zdanie.

Ojciec powinien starać się oprócz tego uczestniczyć we wszystkich ważnych 
chwilach w życiu swojego dziecka, ale również w życiu codziennym, i przez to 
budować z nim silną więź emocjonalną; pomagać byłej żonie w podejmowaniu 
istotnych decyzji, dotyczących dziecka oraz wspierać matkę dziecka materialnie  
i pomagać jej w wychowaniu.

Rozwiedziony ojciec może przyjmować następujące postawy wobec swojego 
dziecka:
1. ojciec unikający – tak jak i przed rozwodem nie miał kontaktu ze swoim 

dzieckiem, tak i po nie stara się go nawiązać;
2. ojciec obrażony – obwinia żonę o zaistniałą sytuację, przenosząc negatywne 

emocje na dziecko;
3. ojciec krytyczny – zjawia się od czasu do czasu w życiu dziecka, demonstrując 

przy tym swoje niezadowolenie ze wszystkiego;
4. ojciec rozpieszczający – zjawia się w życiu dziecka raz na jakiś czas i spełnia 

wszystkie jego zachcianki, czym zjednuje sobie dziecko i zyskuje jego 
sympatię;

5. ojciec nieobliczalny – odwiedza dziecko bardzo rzadko, nie dotrzymuje danego 
słowa lub też w ostatniej chwili zmienia zdanie, nie odzywa się przez długi czas 
(Stojanowska, 2000).

8. Trudna rola ojczyma 

W kontekście zaistniałych zmian społecznych odnotować można także różnice 
w podejściu do biologicznego wymiaru ojcostwa. Ojcem nie nazywa się już dzi-
siaj jedynie mężczyznę, który przekazał życie dziecku, ale również tego, któremu 
dziecko zostało prawnie przypisane, czyli ojczyma (Baran, 2001). 

Wydawać by się mogło, że rola ojczyma jest zdecydowanie łatwiejsza niż rola 
macochy. Więź łącząca matkę i dziecko jest jak gdyby kontynuacją ich wzajem-
nego związku biologicznego jeszcze z okresu prenatalnego, podczas gdy więź ojca  
z dzieckiem uwarunkowana jest przez potrzeby społeczne i psychiczne (Dąbrowska, 
2005).

Jak się jednak okazuje rola ta niesie ze sobą wiele trudności. Zaliczyć do nich 
można między innymi:
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1. Niepewność matki co do umiejętności nowego męża w zakresie pełnienia 
funkcji rodzicielskiej.

2. Doświadczenia, oczekiwania i ideały dziecka, związane z biologicznym ojcem.
3. Cechy psychiczne samego ojczyma i jego podejście do nowej roli (Pospiszyl, 

2007).
Za przyczynę trudności związanych z wejściem w rolę ojczyma wskazać można 

zmianę dotychczasowej sytuacji pasierbów, którzy do tej pory byli najważniejszy-
mi dla swych matek, z którymi łączyła ich szczególna więź, nawiązana po śmierci 
bądź odejściu ojca. Teraz muszą się nią dzielić z zupełnie obcą dla siebie osobą 
(Spock, 2000).

Ponadto rodziny zrekonstruowane przeważnie są mniej spójne wewnętrznie, 
niż rodziny naturalne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest tworzenie koalicji we-
wnątrz rodziny oraz nieustanne próby przeciągania matki na swoją stronę przez 
dziecko i ojczyma, w przypadku konfliktów rywalizowanie o jej względy.

Zdaniem Kwak: „Można przyjąć, że ojczymowie często sprawują rolę rodzi-
cielską niejako zewnętrznie. Nie wchodzą głębiej w sytuacje, które mogą się stać 
konfliktowymi. Deklarują uczestnictwo w wychowaniu, które jednak najczęściej
sprowadza się do rozmów na ogólne tematy. Konkretną działalność pozostawiają 
żonom” ([w:] Pospiszyl, 2007: 155).

Mimo wszystkich tych trudności mężczyzna wchodząc w rolę ojczyma nie 
powinien rezygnować z przyjętych na siebie obowiązków. Należy zaznaczyć, iż 
wszyscy autorzy, badający stosunki panujące w rodzinach zrekonstruowanych 
są zdania, że funkcjonowanie w takich rodzinach jest zdecydowanie lepsze dla 
dziecka, niż wzrastanie w rodzinie niepełnej (Dąbrowska, 2005; Pospiszyl, 2007; 
Spock, 2000).

9. Pięć podstawowych zasad bycia ojcem:

1. Zacznij wcześnie. Zaangażuj się już w okresie ciąży – rozmawiajcie z partnerką  
o swoich nadziejach i planach względem dziecka. Jeśli taka będzie Wasza 
wspólna decyzja, bądź obecny przy porodzie. Od samego początku włączaj 
się w opiekę nad niemowlęciem. To kluczowy okres w budowie relacji. Nawet 
jeśli Twoja kariera zawodowa wiele od Ciebie wymaga, skorzystaj z weekendów  
i wakacji, by zanurzyć się w świat dziecka. Nie zgadzaj się, by uważano Cię 
za niezdarę, bo nie umiesz opiekować się dzieckiem – nie poddawaj się, proś  
o pomoc i radź się matki dziecka oraz innych doświadczonych przyjaciół. Bądź 
dumny ze swoich umiejętności.

2. Znajdź czas. To podstawa. Pracując zbyt długo nie odniesiesz sukcesu jako 
rodzic. Ojcowie muszą wracać do domu na tyle wcześnie, by móc uczyć dzieci, 
wyjaśniać im wszystko przy każdej okazji, łaskotać je, bawić się i śmiać razem  
z nimi.
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3. Okazuj uczucia. Przytulanie, obejmowanie, łaskotanie i zapasy „na niby” mogą 
pojawić się w zabawach aż do czasu, kiedy dziecko dorośnie. Postaraj się także  
o łagodniejsze formy interakcji – opowiadanie i czytanie bajek, wspólne 
rozmowy, śpiewanie lub granie. Mów dzieciom, jakie są wspaniałe, piękne, 
twórcze i inteligentne (powtarzaj to często i mów szczerze). Jeśli Twoi rodzice 
nie byli wzorem w okazywaniu uczuć, musisz się tego sam nauczyć.

4. Rozchmurz się. Ciesz się dziećmi. Przebywanie z nimi podyktowane poczuciem 
winy lub obowiązku jest niewiele warte. Eksperymentuj i szukaj zajęć, które 
interesują i Ciebie i dzieci. Zdejmij z nich „presję osiągnięć”, ale nalegaj, by 
pomagały w domu. Ogranicz ich zajęcia pozaszkolne lub treningi sportowe, 
aby miały czas po prostu „być”. Przestańcie wszędzie gonić. Znajdźcie czas na 
spacery i rozmowy. Niezależnie od tego, co robicie, unikaj zbytniej rywalizacji, 
wykraczającej poza dobrą zabawę. Stale ucz dzieci wszystkiego, co wiesz.

5. Zdobądź się na powagę. Część współczesnych ojców całą ciężką robotę 
zostawiają swoim partnerkom. Zaangażuj się w podejmowanie decyzji, 
pilnowanie odrabiania pracy domowej i wykonywania obowiązków w domu. 
Opracuj takie zasady dyscypliny, które są skuteczne i odpowiednie do wieku 
dziecka. Wymagaj szacunku, słuchaj i bierz pod uwagę ich uczucia. Rozmawiaj 
z partnerką o ogólnej sytuacji. Zespołowe rodzicielstwo może wzbogacić więzi 
między wami (Goldman, 2001; Gordon, 1998; Zawadzka, 2007).

10. Podsumowanie

Przemiany we współczesnej rodzinie, a w szczególności jej strukturze, rozpatrywać 
można w trzech aspektach: w aspekcie zmiany ról małżonków i pozycji dziecka 
w rodzinie, w aspekcie indywidualizacji rodziny oraz autonomizacji jednostki, jak 
również w aspekcie zaniku tradycyjnych form małżeństwa i rodziny (Adamski, 
2002). 

Pełnienie roli rodzicielskiej jest uzależnione od wielu czynników i podlega licz-
nym przemianom. Dotyczyć one mogą między innymi form realizacji roli rodzi-
cielskiej, zakresu działań należących do matki i ojca, form współpracy między ro-
dzicami. Nie podlegają natomiast zmianom elementy konstytuujące nastawienie 
roli rodzicielskiej na czynności opiekuńcze i wychowawcze podejmowane wobec 
dziecka.

W związku z przemianami zachodzącymi we współczesnej rodzinie, a w szcze-
gólności w związku z podziałem ról rodzinnych, konieczne wydaje się zwrócenie 
uwagi na możliwość oraz chęć zaangażowania się ojców w proces wychowawczy. 
Wielu autorów podejmuje zagadnienie partnerskiego sposobu realizacji ról ro-
dzicielskich, który wskazuje na jednakowy wkład obojga rodziców w opiekę nad 
dzieckiem i jego wychowanie. Niemniej często są to jedynie powtarzające się od 
lat deklaracje.
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Nie można mimo wszystko podważać dokonujących się przemian związanych 
z realizacją ról rodzicielskich. Proces ten uwarunkowany jest bowiem wieloma 
czynnikami, na przykład: indywidualnymi sytuacjami rodzinnymi, cechami 
osobowości rodziców, wzorami przyjętymi w rodzinie, uwarunkowaniami 
środowiskowymi. Dlatego też przebiega on z różną dynamiką. Najważniejsze jed-
nak, że proces ten cały czas trwa (Kwak, Wolfe, 2001). 
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Poczucie własnej wartości dziecka z ograniczeniami  

w rozwoju

Streszczenie 
Artykuł przedstawia zagadnienie poczucia własnej wartości dziecka z ograniczeniami w roz-
woju. Jako wiodący punkt widzenia autor przyjął sześciofilarową koncepcję poczucia własnej
wartości Nathaniela Brandena. Publikacja prezentuje, czym jest poczucie własnej wartości 
oraz analizuje pojęcia pokrewne: samoświadomość, samoocenę, samoakceptację. Omówiona 
została także społeczna sytuacja dzieci z problemami w rozwoju oraz struktura ich poczucia 
własnej wartości. Na płaszczyźnie edukacji i profilaktyki autor zaproponował wskazówki doty-
czące wspierania poczucia własnej wartości.

Summary
The ar�cle is an outline of issues concerning self-esteem of child with developmental pro-
blems. As main point of view author took the Nathaniel Branden’s concep�on of six pillars of
self-esteem. The publica�on presents what is self-esteem and analyses the related concepts:
consciousness, self-evalua�on,self-acceptance. There is also a discussion on social situa�on of
children with developmental problems and the structure of their self-esteem. In the field of
educa�onal and prophylac�c prac�ce author has proposed advices to enhance self-esteem.

1. Wprowadzenie

Poczucie własnej wartości jest jednym z najważniejszych konstruktów osobo-
wościowych człowieka, na co zwracają uwagę zarówno pedagodzy i psycho-
logowie teoretycy, jak i praktycy (por. Branden, 1994, 2003; Kozielecki, 1986; 
Niebrzydowski, 1995, 1999; Rogers, 1951 i in.). Warunkuje ono m.in. harmonijny 
rozwój osobowości, kształtowanie się prawidłowych relacji społecznych i postaw 
intrapersonalnych, a także poczucie osobistego dobrostanu i szczęścia. Jednostka 
z wysokim poziomem poczucia własnej wartości wierzy w swoje możliwości, lepiej 
radzi sobie z lękiem i problemami w sytuacji trudnej, zaś rozwój jej osobowości 
jest dynamizowany przede wszystkim poprzez aktywizację osobistych zasobów,  
a nie problemy wynikające z braków rozwojowych. 
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Szczególnie dużego znaczenia nabiera kształtowanie się struktur poczucia wła-
snej wartości u dzieci i młodzieży. Zaburzenia rozwoju w tym zakresie pociągają 
za sobą liczne negatywne konsekwencje w obszarze intrapsychicznym (zniekształ-
cenie obrazu siebie, problemy emocjonalne) oraz w funkcjonowaniu społecznym 
(łamanie norm społecznych, zaburzenia zachowania). 

W kontekście powyższych twierdzeń – problematyka poczucia własnej war-
tości wydaje się być bardzo istotnym kontekstem rozważań na temat kondycji 
psychicznej dziecka z ograniczeniami w rozwoju. Zalecenia dotyczące skutecznej 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także idee eduka-
cji włączającej, promowane obecnie w ramach reformy edukacji w Polsce (por. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010), skłaniają do szczególnie starannego 
przeanalizowania problemu.

Mimo iż poszczególne przypadki (jak i jednostki nozologiczne dysfunkcji i za-
burzeń) mogą wykazywać się własną specyfiką w zakresie modyfikowania własnej
wartości dziecka, to jednak zaobserwować można wspólną tendencję do obniżania 
samooceny i samoakceptacji pod wpływem odbieranych negatywnych komunika-
tów, podkreślających różnice między funkcjonowaniem dziecka z ograniczeniami 
w rozwoju a jego „niezaburzonymi” rówieśnikami. Przekaz tego typu informacji 
przybiera zwykle formę społecznej defaworyzacji, obniżającej szanse dziecka na 
korzystanie przez nie z przysługujących mu w danej grupie społecznej praw i przy-
wilejów. Jednocześnie - kształtujący się negatywny obraz siebie i niskie poczucie 
własnej wartości stanowią istotną barierę w harmonijnym rozwoju osobowości.

2. Poczucie własnej wartości, samoocena, samoakceptacja – ustalenia 
pojęciowe

Pojęcie poczucia własnej wartości stosowane jest przez niektórych praktyków 
synonimicznie względem samooceny i samoakceptacji. Działanie takie nosi jed-
nak znamiona braku merytorycznej poprawności, gdyż poszczególne pojęcia 
– w świetle poglądów czołowych badaczy problematyki (por. Kozielecki, 1981; 
Niebrzydowski, 1976, 1995; Branden, 1994, 2003) – mają różne zakresy znacze-
niowe, jak również poszczególne zjawiska psychiczne oparte są na innych mecha-
nizmach. 

Jako aspekt poznawczy poczucia własnej wartości traktuje się samoocenę. 
Kozielecki (1981) rozpatruje ją jako jeden z podstawowych komponentów samo-
wiedzy i określa jako sąd wartościujący, dotyczący specyficznych cech człowieka –
jak właściwości fizyczne (wygląd, zdrowie), cechy osobowości (zdolności twórcze,
dojrzałość emocjonalna, struktura motywacji), relacje z innymi ludźmi (miejsce  
w rodzinie, atrakcyjność społeczna). 

W podobnej wymowie utrzymane jest stanowisko psychologów humanistycz-
nych. Według Rogersa (1951) – samoocena wyraża się poprzez obraz ja (self–con-
cept), który rozwija się w procesie dążenia do wewnętrznej spójności i zgodności 
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pomiędzy ja a doświadczeniem. Relacja między ja realnym a ja idealnym oraz 
porównywanie siebie z innymi (obrazu własnego ja z obrazem ja innych osób) 
konstytuuje samoocenę.

Stanowisko nawiązujące do Rogersa zajmuje Niebrzydowski (1995), według 
którego samoocena stanowi wartościująco–oceniającą funkcję samoświadomości. 
Może ona dotyczyć aktualnie posiadanych przez jednostkę właściwości fizycz-
nych lub psychicznych, jak również jej możliwości potencjalnych. Za podstawę 
kształtowania się samooceny Niebrzydowski traktuje relację między ja realnym  
a ja idealnym oraz proces porównywania się jednostki ze standardami społeczny-
mi (ja a inni).

Z kolei pojęcie samoakceptacji określa się jako zgeneralizowaną, pozytywną 
postawę wobec siebie, obejmującą zarówno aspekty poznawcze, jak i emocjonalne 
(Kozielecki, 1986). W praktyce wyraża się ona jako „lubienie” siebie samego, a co 
za tym idzie – skłonność do pozytywnej postawy wobec innych ludzi (akcepto-
wanie ich). 

Podobne stanowisko zajmuje Niebrzydowski (1999), rozpatrując samoakcep-
tację w kategoriach pozytywnej postawy względem samego siebie, warunkującej 
prawidłowe relacje interpersonalne oraz wyzwalającej inicjatywę i swobodę w po-
dejmowaniu różnych form aktywności społecznej.

Poczucie własnej wartości posiada najszerszy zakres pojęciowy, zawierający  
w sobie zarówno samoocenę, jak i samoakceptację. Wg Brandena i Niebrzydowskiego 
(1993: 3) – poczucie własnej wartości (self-esteem) stanowi „poczucie własnej god-
ności, szacunku wobec siebie oraz pewność siebie, determinującą efektywne dzia-
łanie jednostki”. Dojrzałe poczucie własnej wartości jawi się tu jako „system im-
munologiczny świadomości, który nie tylko warunkuje siłę przetrwania, ale także 
zdolność jednostki do samokontroli i samoaktualizacji”.

N. Branden (1994: 3), uszczegóławia powyższą definicję, wyróżniając w po-
czuciu własnej wartości dwa zasadnicze aspekty:
- samoskuteczność (self-efficacy), wyrażającą się poczuciem osobistej kompetencji 

w radzeniu sobie z wyzwaniami życia oraz w zaufaniu we własne możliwości 
(m.in. zdolność do racjonalnego myślenia oraz podejmowania decyzji 
umożliwiających jednostce konstruktywne przystosowanie się do zmian),

- poczucie szacunku wobec siebie samego (self-respect) oraz postrzeganiu siebie 
jako osoby godnej życiowego sukcesu i osobistego szczęścia. 

3. Sześć filarów poczucia własnej wartości wg N. Brandena

Zaproponowana przez Nathaniela Brandena (1994, 2003) koncepcja poczucia 
własnej wartości wpisuje się w idee amerykańskiego ruchu na rzecz podnoszenia 
poczucia własnej wartości, powstałego w Kalifornii w latach 60-tych XX wieku. 
Mimo licznych głosów krytyki)wobec tego ruchu (por. Seligman, 2000), propo-
zycja Brandena wydaje się akcentować jego najbardziej pozytywne założenia – jak 
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łączenie teorii z praktyką, szerokie definiowanie poczucia własnej wartości (nieza-
wężanie go do samooceny) oraz potrzeba kompleksowego oddziaływania na różne 
jego aspekty. 

W zakresie opisu struktury poczucia własnej wartości Branden wyróżnił sześć 
podstawowych filarów.

Pierwszy z nich – najważniejszy, kluczowy dla wszystkich pozostałych – to sa-
moświadomość. W niej zawiera się całokształt wiedzy jednostki na swój temat, wraz  
z aspektem oceniającym tej wiedzy – samooceną. Dzięki samoświadomości jednostka 
poznaje swoje mocne strony, co jest podstawą (racjonalną przesłanką) samoakcepta-
cji. Natomiast dzięki znajomości swoich ograniczeń i słabości – jednostka uczy się 
samoakceptacji dojrzałej, samoakceptacji siebie jako osoby, z prawem do popełniania 
błędów i przyzwoleniem na niedoskonałość. 

Osiąganie dojrzałego poziomu rozwoju samoświadomości jest procesem. 
Branden (2003) zauważa, że każdy kolejny etap rozwoju osobistego jednostki po-
winien być zwieńczony wyższym poziomem samoświadomości. Jeśli tak się nie 
dzieje, można poddać w wątpliwość progresywny charakter danej zmiany rozwo-
jowej. 

Z samoświadomości wynika samoakceptacja – kolejny filar poczucia własnej
wartości. Dzięki niej jednostka lubi samą siebie, ma odwagę być autentyczną  
w myśleniu i odczuwaniu, jest w stanie postrzegać swoje uczucia i zachowanie jako 
realizację prawa do bycia sobą. Branden (2003) – podobnie jak wcześniej uczynił 
to Allport (1988) – zauważa, że dojrzała samoakceptacja obejmuje również sferę 
własnych niedoskonałości (lubimy samych siebie pomimo słabości). Ponadto jest 
ona warunkiem akceptowania innych ludzi; jednostka nie przejawia wówczas lęku 
przed respektowaniem praw innych osób, zaś obdarzanie ich szacunkiem nie po-
woduje poczucia bycia gorszym.

Poczucie odpowiedzialności za samego siebie stanowi filar poczucia własnej
wartości wynikający bezpośrednio z samoświadomości. Pozwala ono doświadczać 
specyficznej kontroli nad własną egzystencją, w oparciu o świadomość tego, iż
najważniejsze rzeczy we własnym życiu jednostki zależą naprawdę od niej samej. 
Jednostka uświadamia sobie własną podmiotowość i sprawczość, staje się świa-
domie odpowiedzialna za realizację własnych pragnień, wybór wartości, decyzje  
i działania, a także za poziom poczucia własnej wartości (Branden, 1995).

Konsekwencją samoświadomości oraz poczucia odpowiedzialności jest zdol-
ność do życia celowego. Polega ona na umiejętności dążenia do wybranych przez 
siebie celów, świadomie obranych i zgodnych z systemem osobistych wartości oraz 
współmiernych do możliwości. Ich osiąganie wymaga wewnętrznej dyscypliny, 
ale też daje wyraźne pozytywne konsekwencje w postaci wzmocnienia struktur 
poczucia własnej wartości. Jednostka bardziej wierzy w swoje możliwości i po-
strzega siebie samą jako wartościową. 

Dążąc do realizacji wyznaczonych celów, jednostka przyjmuje postawę samo-
asertywną. W odróżnieniu od asertywności – samoasertywność (self-asertivness) 
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jest nie tylko zbiorem technicznych umiejętności pozwalających na zachowania 
zgodne z intencjami, ale sięga głębiej w osobowość. Obejmuje postawę wobec sie-
bie samego oraz rzeczywistości, pozwalającą dokonywać adekwatnej, autentycznej 
ekspresji samego siebie – własnych pragnień, uczuć, wartości i wyznawanych prze-
konań. Przeciwieństwem samoasertywności jest poddanie się nieśmiałości, z czym 
wiąże się tendencja do ciągłego ukrywania swego prawdziwego ja. 

Filarem wieńczącym dojrzałe poczucie własnej wartości jest integralność (in-
tegrity). 

Oznacza ona spójność przekonań, uczuć i zachowań jednostki. Pozwala na ży-
cie w zgodzie z samym sobą – z przyjętymi wartościami i ideałami, a czasami tak-
że wątpliwościami i niezdecydowaniem. Zachowując wewnętrzną integralność, 
jednostka wzmacnia poczucie, że jest człowiekiem prawym, godnym szacunku  
w oczach innych ludzi i wobec siebie samego (Branden, 1994, 2003).

4. Społeczne aspekty funkcjonowania dziecka z ograniczeniami rozwoju

Społeczna sytuacja dziecka – funkcjonowanie w rodzinie, szkole i środowisku po-
zaszkolnym – wiąże się z odbieraniem licznych komunikatów wpływających na 
poziom zaspokojenia potrzeb psychicznych oraz modyfikujących poczucie własnej
wartości. Komunikaty takie nabierają szczególnego znaczenia wobec dzieci z ogra-
niczeniami w rozwoju. 

Zauważyć można przy tym fakt, że znacząca dla otoczenia społecznego zaczyna 
być kwestia uciążliwości zachowania dziecka wobec pozostałych osób. Zazwyczaj 
łatwiej jest lubić te dzieci, których ograniczenia rozwojowe są mniej kłopotliwe 
dla otoczenia społecznego i dotyczą raczej funkcjonowania somatycznego niż 
psychicznego. Jeśli zaś już zmianom ulegają emocje i zachowanie, to łatwiej ak-
ceptować dziecko sprawiające mniejszy problem (na przykład dziecko wycofane 
lub zahamowane psychoruchowo będzie lubiane bardziej niż nadpobudliwe lub 
agresywne) (por. Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 1994).

W rodzinie, jako podstawowym środowisku społeczno-wychowawczym dziec-
ka, kluczową rolę odgrywa akceptująca postawa rodziców wobec dziecka oraz jego 
problemu. Jak zauważa Thomas Gordon (2000), większość rodziców uważa ak-
ceptację za postawę, którą rodzic powinien mieć w swoim wnętrzu i której nie 
musi okazywać na zewnątrz. Przekonanie to rodzi konsekwencje w postaci emo-
cjonalnej powściągliwości w relacjach z dziećmi. Dziecko nie otrzymuje komuni-
katów działających zgodnie z zasadą czynnika chroniącego przed dysfunkcjami  
w rozwoju – nie dowiaduje się expressis verbis, iż jest kimś ważnym, wyjątkowym 
i kochanym.

W przypadku wychowywania dziecka z występującymi zaburzeniami w roz-
woju rodzice doświadczają często trudności w wyrażaniu, a nawet wypracowaniu 
w sobie postawy akceptującej, gdyż wizerunek społeczny ich dziecka różni się od 
ich oczekiwań i aspiracji. Brak dojrzałości rodzicielskiej i deficyty w postawie bez-
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warunkowej miłości wobec dziecka mogą skutkować tendencją do uczenia go, iż 
na miłość należy zasłużyć. W skrajnym przypadku dziecko niespełniające oczeki-
wań rodzica może być przez niego odrzucane, a nawet porzucone (problem wielu 
dzieci niepełnosprawnych). W każdym razie – postawa rodzicielskiej dezakcep-
tacji osoby dziecka (zatem również jego cech związanych z problemem, który je 
dotyka) stanowi niezwykle poważny czynnik blokujący rozwój poczucia własnej 
wartości.  

Szczególnie toksycznym działaniem dezakceptującym jest zaszczepianie dziec-
ku poczucia winy za problemy rodzinne, stanowiące realną lub rzekomą konse-
kwencję dysfunkcji dziecka. Komunikaty tego rodzaju oddziałują szczególnie sil-
nie na obraz ja dziecka, a także wzbudzają bardzo przykre emocje (lęk, smutek) 
i poczucie bycia niekochanym. W sensie społecznym – dziecko zaczyna wówczas 
pełnić rolę kozła ofiarnego.

Wbrew pozorom nie tylko postawy odrzucające mogą oddziaływać defawo-
ryzująco i przez to blokować rozwój poczucia własnej wartości. Podobny skutek 
mogą wywierać również postawy z kategorii nadopiekuńczych. Rodzic skoncen-
trowany na zaburzonej sferze rozwoju własnego dziecka może wykazywać tenden-
cję do wyręczania go w obowiązkach i w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. 
Tego typu nieuzasadnione interwencje – mimo że powodowane dobrą (acz bezre-
fleksyjną) wolą rodzica – niosą dziecku bardzo ważny komunikat o nim samym:
„Jesteś za słaby, aby sobie samemu poradzić! Jesteś zależny od mojej pomocy”. Rola 
oddziaływań rodzicielskich, w tym przede wszystkim postaw rodzicielskich oraz 
adekwatnego wsparcia, dla stymulowania prawidłowego rozwoju dzieci i mło-
dzieży, została wielokrotnie potwierdzona empirycznie (por. Zadworna-Cieślak, 
2008).

Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami w rozwoju w grupie rówieśniczej w du-
żej mierze zależne jest od tego, na ile jego funkcjonowanie różni się od zachowania 
innych dzieci oraz w jakim stopniu mogą być przez nieosiągnięte standardy do-
stępne rówieśnikom. Kluczową rolę odgrywa tu mechanizm tworzenia samooceny, 
dominujący u dzieci, polegający na porównywaniu siebie samego z innymi (por. 
Niebrzydowski, 1995). Jeśli porównania te dają wynik niekorzystny dla dziecka, 
wówczas obniża się jego pozycja w grupie rówieśniczej. Grozi to stopniową aliena-
cją dziecka dysfunkcyjnego w grupie. Przy braku jawnie manifestowanych postaw 
negatywnych ze strony rówieśników, stan taki może nie budzić zastrzeżeń ze strony 
nauczyciela, a to z kolei utrwala pozycję dziecka, jako alienata nieotrzymującego ak-
ceptacji ze strony grupy. Jak zauważa Johnson (1995), stan taki staje się w przypadku 
dzieci jedną z najważniejszych przyczyn deficytów w samoakceptacji oraz powodem
trudności w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych.

Nieco inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy grupa rówieśnicza staje się śro-
dowiskiem aktywnie kierującym komunikaty defaworyzujące wobec jednostki. 
Pokłady poczucia własnej wartości, kształtowane w środowisku prawidłowych 
więzi rodzinnych, mogą zostać poważnie naruszone. Istotną rolę odgrywa tu m.in. 
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wiek dziecka (im niższy, tym słabiej rozwinięte struktury poczucia własnej war-
tości) oraz specyfika i natężenie niekorzystnych oddziaływań (defaworyzowanie,
negatywne uprzedzanie się, dyskryminowanie dążące do wykluczenia jednostki  
z grupy).

5. Poczucie własnej wartości dzieci z ograniczeniami w rozwoju w świetle 
6-filarowej koncepcji poczucia własnej wartości

Mechanizmy funkcjonowania społecznego dzieci z ograniczeniami w rozwoju 
pokazują, że zasadniczym bodźcem ograniczającym prawidłowy rozwój poczu-
cia własnej wartości są inter- oraz intrapersonalne komunikaty defaworyzujące 
dziecko. Pierwszy front ich oddziaływania ma miejsce w podstawowej strukturze 
poczucia własnej wartości – tj. w samoświadomości.

Wiedza dziecka o sobie samym modyfikowana jest pod wpływem komunika-
tów ze środowiska społecznego – rodziców, nauczycieli, rówieśników. Im młodsze 
dziecko, tym jego samoświadomość jest mniej odporna na wpływy obniżające 
samoocenę (Harter, 1993; por. Bee, 2003). Dziecko jest szczególnie narażone na 
takie oddziaływania w nowych sytuacjach zadaniowych, w których ze względu na 
własną dysfunkcję trudniej jest mu radzić sobie z zadaniem lub też różni się stylem 
działania od rówieśników. Są to na przykład sytuacje związane z rozpoczęciem na-
uki w szkole, przejściem do kolejnego etapu uczenia się w obszarze sprawiającym 
trudności, a także zmiany społeczne – jak modyfikacja norm w grupie uczniow-
skiej (np. wynikająca ze zmiany nauczyciela i jego oczekiwań bądź przejścia ucznia 
z pierwszego na drugi etap edukacyjny). 

Społeczne komunikaty defaworyzujące dziecko ze względu na jego problem 
stanowią dla dziecka istotne źródło wiedzy o nim samym. Komunikaty typu: 
„Jesteś inny, gorszy niż my” stają się podstawą niskiej samooceny, nieadekwat-
nej do realnych możliwości rozwojowych. Pod ich wpływem zmienia się również 
myślenie dziecka o sobie samym: „Skoro inni twierdzą, że jestem gorszy, to pew-
nie naprawdę tak jest”. Defaworyzacja społeczna przekłada się zatem na intrap-
sychiczny proces dewaloryzowania własnej osoby. Odzwierciedla się on również  
w tworzeniu porównań na linii: ja – inni, ja realne – ja idealne. Bilans tych porów-
nań przybiera wartość negatywną. Tym samym zaczyna brakować świadomych 
podstaw do wyrażania szacunku wobec siebie i do wiary we własną skuteczność. 

Zgodnie z prawidłowością wykazaną na gruncie psychologii społecznej (por. 
Domachowski, 2004) – ludzie starają się dostosowywać swoje życiowe plany  
i aspiracje do poziomu posiadanej samooceny. Zachowują dzięki temu spójność 
obrazu ja i unikają poznawczego dysonansu. W odniesieniu do dzieci negatywnie 
etykietowanych społecznie działanie takie może oznaczać również to, że dziecko 
będzie potwierdzać swym zachowaniem (w wymiarze dosłownym lub symbolicz-
nym) niską społeczną ocenę własnych możliwości – np. programować się na po-
rażki i utrwalać niskie poczucie skuteczności własnych działań. 
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W przypadku odbierania społecznych komunikatów obniżających samo-
ocenę może także dojść do rozchwiania dotychczas pozytywnej samooceny 
(Niebrzydowski, 1995). Tzw. niestabilna samoocena jest wówczas bardzo podatna 
na wpływy dewaloryzujące dziecko w grupie społecznej. Reakcją na takie wpły-
wy bywa jednak również kształtowanie nieadekwatnej, zawyżonej samooceny. 
Kształtowanie wygórowanego mniemania o własnej osobie stanowi wówczas dla 
dziecka formę radzenia sobie z doświadczanymi trudnymi sytuacjami, połączo-
ną z chęcią wykreowania siebie w grupie na kogoś lepszego ze względu na swą 
inność. Można podejrzewać, że takie kompensacyjne zawyżanie samooceny jest 
bardziej użyteczne niż jej obniżanie, jako że nie powoduje wycofywania się z gru-
py społecznej i pozwala na aktywne zaspokajanie potrzeby przynależności. Należy 
jednak pamiętać, że zawyżona samoocena – zwłaszcza w przypadku dziecka  
z trudnościami w rozwoju – może skutecznie utrudniać kształtowanie się kon-
struktywnych więzi społecznych w formule koleżeństwa i przyjaźni. 

Zmiany w pozostałych wymiarach poczucia własnej wartości, jakie zachodzą 
pod wpływem komunikatów społecznych defaworyzujących dziecko z ogranicze-
niami w rozwoju, są pochodnymi zmian w zakresie samoświadomości. 

I tak – w zakresie samoakceptacji pojawia się najczęściej postawa wyrażają-
ca dezaprobatę własnej osoby, nielubienie siebie. Ze względu na słaby rozwój sa-
moświadomości (związany z okresem dzieciństwa) postawa ta bywa skoncentro-
wana na poziomie emocjonalnym, a jej przejawy w sferze poznawczej pojawiają 
się najczęściej w sytuacjach doświadczania trudności zadaniowych (np. kłopoty  
z uczeniem się, szkolne sytuacje egzekwowania wiedzy i umiejętności) – szczegól-
nie tych związanych z dysfunkcją dziecka.

Jak zauważa Johnson (1995), samoakceptacja stanowi istotny warunek akcep-
towania innych ludzi, z kolei obdarzanie akceptacją drugiego człowieka wyzwala 
tendencję do wzajemności. W kontekście powyższych twierdzeń – dziecko, któ-
rego zaburzenia rozwojowe powodują postawę odtrącającą lub wrogą w otoczeniu 
społecznym – znajduje się w sytuacji trudnej z wielu względów. Po pierwsze – bra-
kuje mu racjonalnych powodów do lubienia siebie (samoakceptacji), po drugie 
– trudno mu nawiązywać pozytywne relacje społeczne oparte na zasadzie spo-
łecznej wymiany pozytywnych postaw. Pojawia się wówczas deprywacja potrzeby 
szacunku, następują zmiany w emocjonalności – częściej doświadczane są przykre 
emocje takie jak lęk czy złość, pojawiają się nastroje dysforyczne. Owocować to 
może zamykaniem się na świat i wycofywaniem się (przy niskiej samoocenie) bądź 
też postawą wrogości (zwłaszcza przy samoocenie zawyżonej).

W obszarze poczucia odpowiedzialności za samego siebie – pojawia się defi-
cyt w zakresie poczucia, iż to, co dzieje się w życiu dziecka, zależy w znacznym 
stopniu od niego samego. Wiąże się on nie tylko z niższym niż u rówieśników 
poziomem samooceny, ale także zależne jest od postaw samych dorosłych wobec 
problemu dziecka. Postawy rodziców i wychowawców przybierających wymiar na-
dopiekuńczości obniżają motywację dziecka do brania własnych spraw we własne 
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ręce. Nieprawidłowo udzielana dziecku pomoc, której towarzyszy komunikat oso-
by dorosłej: „Nie poradzisz sobie bez mojej pomocy”, zdejmuje z dziecka poczucie 
odpowiedzialności za skuteczną realizację codziennych zadań. Zaburzenia sfery 
emocjonalnej dziecka, wiążące się z podwyższonym poziomem lęku (np. fobie 
szkolne) oraz deficyty refleksyjności i nadmierna impulsywność (np. w przebie-
gu ADHD) mogą pogłębiać poczucie braku kontroli nad światem zewnętrznym,  
w skrajnym zaś przypadku – predysponować także do poczucia wyuczonej bez-
radności (por. Seligman, 2005).

Z poczuciem odpowiedzialności wiąże się nierozerwalnie zdolność do życia ce-
lowego. W tym przypadku deficyty w zakresie samoświadomości, a szczególnie – 
w znajomości własnych mocnych stron – determinują orientowanie się na cele zwią-
zane z unikaniem trudności oraz podtrzymywaniem względnie pozytywnej samo-
oceny. W przypadku młodzieży, która znajduje się w sytuacjach podejmowania 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, przybiera to formę orientowania się na zaspo-
kajanie potrzeby przynależności („chcę podobać się innym, być takim jak inni”) 
oraz potrzeby szacunku („chcę zrobić coś, za co mnie docenią”). Dane empirycz-
ne pokazują także, że na etapie osiągania dorosłości strategie te przestają być dla 
jednostki satysfakcjonujące i zmieniają się często w motywy alienacyjne, deficyty 
w poczuciu sensu życia z myślami samobójczymi włącznie (Zbonikowski, 1998).

Na płaszczyźnie samoasertywności zauważyć można brak wiary we własne 
możliwości dziecka, co skutecznie blokuje zachowania asertywne. Wyrażanie wła-
snych przekonań, pragnień, emocji – staje się sytuacją potencjalnie zagrażającą, 
gdyż wiąże się z ryzykiem porażki lub wyśmiania w grupie rówieśniczej. W efekcie 
utrwala się wzorzec zachowań oparty na uległości (przy obniżonej samoocenie),  
a czasem także na zachowaniach agresywnych (zazwyczaj przy samoocenie zawy-
żonej lub niestabilnej).

Braki w poszczególnych obszarach poczucia własnej wartości dziecka utrud-
niają w efekcie kształtowanie się osobowościowej integralności, stanowiącej istot-
ny przejaw dojrzałości jednostki. Brak pewności siebie, postrzeganie siebie jako 
istoty mało wartościowej i zależnej od świata zewnętrznego skutecznie niszczy 
zdolność do pełnego przeżywania rzeczywistości i nakazuje koncentrować się na 
potrzebach niższego rzędu.

6. Wnioski dla edukacji i profilaktyki
Poczucie własnej wartości dziecka stanowi bardzo ważną kwestię, wywierają-
cą bardzo istotny wpływ na kształtowanie się osobowości młodego człowieka. 
Różnice między funkcjonowaniem dzieci z ograniczeniami w rozwoju a ich rówie-
śnikami sprawiają, że pojawia się szczególnie duża potrzeba wywierania świado-
mego wpływu na poczucie własnej wartości dziecka z problemami rozwojowymi. 
Praca wychowawcza oraz terapeutyczna z dzieckiem powinna zakładać jako jeden 
z nadrzędnych celów kształtowanie pozytywnej samooceny i budowanie poczucia 
własnej wartości dziecka. W działaniach tych należy jednak pamiętać o kilku 
istotnych kwestiach.
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Przede wszystkim – należy koncentrować się na wszystkich aspektach poczucia 
własnej wartości, nie zaś wyłącznie na samoocenie. Tylko w ten sposób można bo-
wiem rozwinąć dojrzałe poczucie własnej wartości. Doświadczenia tzw. ruchu na 
rzecz pozytywnej samooceny w Stanach Zjednoczonych pokazały, że rozwijanie 
struktur samooceny z pominięciem pozostałych komponentów poczucia własnej 
wartości prowadzi do wykształcenia samooceny niestabilnej, obniżającej się pod 
wpływem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych (Seligman, 2000).

Rozwijanie poczucia własnej wartości powinno także obejmować aranżowanie 
naturalnych sytuacji zadaniowych, w których dziecko samo będzie mogło przeko-
nywać się o własnej wartości. Samo mówienie dziecku o jego mocnych stronach, 
bez ich aktywizowania praktycznego pozostaje działaniem jałowym. Jego nasi-
lanie może raczej doprowadzić do zawyżenia samooceny niż do ugruntowania 
poczucia własnej wartości (por. Seligman, 2005).

W pracy z dzieckiem z ograniczeniami w rozwoju istotną kwestię stanowi tak-
że umiejętne uświadamianie dziecku jego własnych ograniczeń i niedoskonałości. 
Polega ono przede wszystkim na rozwijaniu świadomości dziecka, że nie w każdej 
sytuacji musi być ono najlepsze oraz że tak jak każdy posiada prawo do błędów.  
U dziecka z niską samooceną bardzo często działania terapeutyczne i wychowaw-
cze koncentrowane są na budowaniu świadomości mocnych stron. W sytuacji jed-
nak, gdy dziecko i tak odbiera ze środowiska negatywne przekazy na swój własny 
temat (np. w związku z posiadaną dysfunkcją rozwojową), dobrze jest odnieść się 
do ograniczeń rozwojowych, próbując dziecko z nimi bardziej oswoić, wypraco-
wać postawę tolerancji czy nawet akceptacji własnych słabych stron (a w sytuacji 
braku możliwości ich zmiany – „przekuć” je w świadomości dziecka na mocne 
strony). 

Działania powyższe wymagają oczywiście zwrócenia szczególnej uwagi na 
dojrzałość dziecka do takiej formy „zaszczepiania stresu” związanego obrazem ja 
w kontekście indywidualnym i społecznym. Ich forma powinna zaś być zawsze 
zindywidualizowana pod kątem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka, aby 
nie odniosły one skutku odwrotnego. Gdy jednak oddziaływania te zwieńczo-
ne będą powodzeniem, poczucie własnej wartości dziecka będzie wzmocnione, 
w pewnej mierze „zahartowane” przed niekorzystnymi wpływami społecznymi. 
Jednocześnie łatwiej uniknąć będzie można nieadekwatnej samooceny, stanowią-
cej barierę w społecznej integracji jednostki.
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Czynniki środowiska rodzinnego znaczące w codzienności 

szkolnej dziecka z perspektywy nauczycieli

„Nie można rozpatrywać życia człowieka bez kon-
tekstu społecznego, w jakim żyje, biologia bowiem 
wyznacza tylko jedną stronę życia człowieka – dru-
gą wyznacza kultura”.

Krystyna Ferenz, Konteksty Edukacji Kulturalnej

Streszczenie 
Jak pokazują obserwacje, występują istotne zależności między życiem dziecka w trudnych wa-
runkach materialno-bytowych a jego niepowodzeniami szkolnymi. Pomimo zmian społecznych 
i mentalnych znaczenie środowiska pochodzenia nie jest obojętne dla funkcjonowania młode-
go człowieka w szkole.
Omówione refleksje oparte są na materiałach z dwóch źródeł. Jedno z nich to fragment szer-
szych badań przedstawiających ważne poglądy nauczycieli na wspomnianą zależność, ich 
przeświadczenie o związku współczesnych warunków domowych, statusu rodziny, jej miejsca  
w stratyfikacji społecznej a pozycją, jaką dziecko zajmuje w szkole. Drugim źródłem są bez-
pośrednie obserwacje funkcjonowania rodzin znajdujących się na granicy ubóstwa z dziećmi  
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Summary
As shown by observa�ons, there are significant correla�ons between life of a child in difficult
condi�ons, material and living and his school failure. Despite changes in social and mental
importance of the environment of origin is not indifferent to the func�oning of a young man
in school.
Discussed reflec�ons are based on material from two sources. One of them is part of a wider
research showing the importance of teachers views on the men�oned dependence, their co-
nvic�on about the rela�onship of contemporary condi�ons of home, family status, her place
in the social stra�fica�on and the posi�on which the child is in school. The second source is
the direct observa�on of the func�oning of families in poverty with children with learning
disabili�es and educa�onal needs.
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Wraz z rozwojem gospodarczym, poziom życia w naszym kraju stale wzra-
sta i poprawia się stan materialny polskich rodzin. Dzieci mają coraz lepsze wa-
runki do nauki, obowiązek szkolny jest egzekwowany, ale nie można stwierdzić, 
że dotyczy to wszystkich dzieci. W wielu rodzinach widoczna jest tendencja od-
wrotna, w wyniku rozwarstwienia społecznego kondycja materialna najuboższych 
ulega pogorszeniu, pogłębiają się rozbieżności. Coraz częściej występuje zjawisko 
dziedziczenia biedy. Dziecko z „nizin” z bagażem obciążeń i uwikłań rodzinnych 
trafia osamotnione do środowiska szkolnego i jego los zależy od splotu zdarzeń, 
kompetencji bądź niekompetencji grona pedagogicznego i życzliwości bądź nie-
życzliwości rówieśników. Dla wielu, bez wsparcia bliskich, to początek kłopotów 
edukacyjnych, wychowawczych. 

Trudne położenie materialne i mieszkaniowe rodziny można zaliczyć do naj-
istotniejszych czynników, które wpływają na problemy szkolne ucznia. Brak środ-
ków materialnych pociąga bowiem za sobą cały szereg niekorzystnych zjawisk  
w życiu rodzinnym, takich jak konflikty czy alkoholizm, prowadzących do pa-
togennych zachowań i stanowiących podłoże ogromnych zaniedbań wobec dzie-
ci. W ich domach, w wielu przypadkach ciasnych i brudnych, brakuje elemen-
tarnych warunków do nauki, a nieprzyjazne stosunki panujące w rodzinie, brak 
więzi emocjonalnych, właściwej opieki, niski poziom świadomości wychowawczej 
opiekunów, odbija się niekorzystnie na rozwoju młodego człowieka. „W rodzinnej 
bowiem atmosferze kształtuje się postawa dziecka i stosunek do nauki i szkoły, 
rozwija się poczucie odpowiedzialności, wytwarzają się podstawowe nawyki do 
pracy oraz gotowość do podejmowania zadań” (Karpińska, 2002: 109). 

Ubóstwo wyzwala u ucznia poczucie krzywdy oraz poczucie odmienności  
i niższości, co w jeszcze większym stopniu dotyka go w codziennym życiu.  
Z opublikowanych ostatnio badań amerykańskich wynika, że „bieda w dzieciń-
stwie ogranicza zdolności lingwistyczne i poznawcze, konieczne żeby dobrze się 
uczyć. Pozostaje to w związku z niewykształceniem się odpowiednich powiązań 
w mózgu. Zdaniem uczonych jest to rezultatem tego, że dzieci żyjące w biedzie 
nie mają żadnych stymulatorów rozwoju. Nie rozmawia się z nimi, nie czyta im 
książek, nie kupuje zabawek, które rozwijają. A przede wszystkim – dzieci żyją  
w stresie. Stres to największy wróg rozwoju mózgu” (Warzywoda-Kruszyńska, 
2010: 17). 

Obok bariery ekonomicznej uwagę zwracają czynniki społeczne środowiska 
rodzinnego, które niejednokrotnie stanowią równie dotkliwe obarczenie pozycji 
szkolnej dziecka. Jego sytuację wychowawczą diametralnie może zmienić następ-
stwo rozwodu lub rozstania rodziców, coraz częściej dotykające „statystyczne pol-
skie rodziny”. Rozpad rodziny porównywany jest do „katastrofy wychowawczej” 
i stawia młodych ludzi w obliczu poczucia bezradności, utraty bezpieczeństwa, 
opuszczenia. Obniża ich motywację do jakiegokolwiek działania. Dominujący  
w tym okresie klimat kłótni i wzajemnych pomówień rodziców, ich zaabsorbowa-
nie własnymi sprawami, obciąża emocjonalnie dziecko i nie sprzyja nauce (Wilk, 
2004: 174). 
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O trudnościach społeczno-ekonomicznych rodziny, jako pierwszoplanowej 
przyczynie niepowodzeń szkolnych u dzieci pisał już w latach pięćdziesiątych Jan 
Konopnicki. Autor, powołując się na liczne badania wśród podstawowych proble-
mów środowiskowych rzutujących na funkcjonowanie dziecka w szkole zwrócił 
uwagę na istotne, a nie zawsze podnoszone, aspekty tego zagadnienia: warun-
ki kulturalne domu czy raczej ich brak, co pozwalało pełniej scharakteryzować 
specyfikę najbliższego otoczenia; wzajemne relacje rodziców, sprzyjające tworze-
niu określonego charakteru rodziny; a także stosunek rodziców do dziecka, jako 
wskaźnik jego poczucia bezpieczeństwa (1971: 112). Czesław Kupisiewicz przy-
wołuje spostrzeżenia badaczy, oddziaływania środowiska rodzinnego na dziecko 
w wieku szkolnym, z okresu jeszcze wcześniejszego, bo z lat trzydziestych ubie-
głego wieku – m.in. Heleny Radlińskiej, która wykazała, że „wielu repetentów to 
dzieci niedożywione, niemające odpowiedniego ubrania, podręczników, tylko co 
czwarty uczeń drugoroczny mógł liczyć na pomoc ze strony rodziców przy odra-
bianiu lekcji. W pozostałych przypadkach pomoc ta była niemożliwa, gdyż rodzi-
ce sami nie posiadali niezbędnego minimum wykształcenia”. Podobnymi rezul-
tatami zakończyły się prace francuskiego badacza Rogera Gala po drugiej wojnie 
światowej. Wśród przyczyn zakłócających rzeczywistość szkolną, na pierwszym 
miejscu wymienia sytuację ekonomiczną: „dzieci ze środowiska robotniczego, ma-
jące trudne warunki materialne, wykazują najwyższą średnią opóźnienia w nauce 
szkolnej, uzyskują stosunkowo najsłabsze wyniki nauczania” (Kupisiewicz, 2002: 
255–256).  

Wśród współczesnych autorów diagnozujących problematykę rodzinną nie 
wszyscy uznają pozycję ekonomiczną rodzin za kluczową w sferze wytyczania ście-
żek edukacyjnych dzieci i młodzieży. Większą wagę przypisuje się stylom wycho-
wawczym, które mają znaczący wpływ na model społeczeństwa. Na ogół wyróżnia 
się style oddziaływań wychowawczych: liberalny – nieznaczna, umiarkowana in-
gerencja rodziców; autokratyczny - despotyczne i bezwzględne traktowanie dziec-
ka; demokratyczny – relacje partnerskie. W oparciu o nie, Irena Obuchowska 
analizuje „nakładanie się charakterystycznych i przeciwstawnych przekonań ro-
dziców – ich pewność oraz niepewność wychowawczą”. Autorka prezentuje trzy 
rodzaje tendencji w dziedzinie stylów wychowawczych, które w sposób zasadniczy 
rzutują na rozwój psychiczny dziecka, są nimi: obojętność, wrażliwość i ambicja. 
Do „wychowawczo obojętnych” zalicza ona opiekunów, którzy nie zaspokajają 
podstawowych (poznawczych, uczuciowych, zdrowotnych) potrzeb dziecka i cho-
ciaż lokalizuje ich zarówno w środowiskach dobrze sytuowanych jak i zmargi-
nalizowanych, to dotyczą zazwyczaj kręgów patologicznych, ofiar przemocy. Do
„wrażliwych” – autorka kwalifikuje tych, którzy potrafią dostrzec postępowanie
synów i córek w różnych sytuacjach i reagować z empatią, w niektórych przypad-
kach może okazać się „wrażliwością nadmierną”, zwłaszcza w przypadku rodziców 
wykształconych, świadomych rangi procesu wychowawczego, ale o podejściu nie-
adekwatnym do okoliczności. Natomiast wychowanie „przesycone rodzicielski-
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mi ambicjami” przedstawione jest jako intensywne wdrażanie dziecka do życia  
w świecie rywalizacji, począwszy od najmłodszych lat ([za:] Szlendak, 2003: 126–
–127). Wygórowany poziom aspiracji rodziców i stawianie przez nich zbyt wyso-
kich wymagań wobec dziecka wpływa na utratę wiary we własne siły, wywołuje 
lęk przed niepowodzeniem i bezradność w obliczu pojawiających się trudności 
(Przetacznik-Gierowska; Tyszkowa, 1996: 134). 

Ogół uwarunkowań społeczno-ekonomicznych wyznacza dziecku status, któ-
ry w konsekwencji generuje „zróżnicowanie dostępności, warunków, procesów, 
poziomu i jakości wykształcenia na wszystkich jego poziomach – od progu szkoły 
podstawowej, poprzez progi szkolnictwa średniego i wyższych szczebli, aż do wyj-
ścia ze szkoły na rynek pracy” (Kwieciński, 2006: 77). Efekty wielostronnych ba-
dań empirycznych zarówno w Polsce jak i na świecie dokumentują i potwierdzają, 
że „nierówności społeczne w szkolnictwie są powodowane poprzez kumulowanie 
się przymiotów osobistych z „kapitałem kulturowym” i „kapitałem społecznym” 
rodziny pochodzenia, a wzmacniane są przez organizację oświaty i funkcjonowa-
nie szkoły” (Kwieciński, 2006: 77–78).

Występujące różnice jakości edukacji dotyczące statusu ucznia w wymiarze 
społecznym wywołują negatywny odbiór, z uwagi na oczekiwanie jednakowej 
oferty warunków kształcenia dla wszystkich (Murawska, 2004: 8). Procedury 
rekrutacji i tworzenia zespołów klasowych mają wpływ na zmniejszanie bądź 
zwiększanie różnic między szkołami i zespołami klasowymi pod względem roz-
licznych cech społecznych uczniów. Praktyki takie, zarówno intencjonalne jak  
i nieintencjonalne, związane ze zjawiskiem nierówności społecznych określane są 
terminem – segregacji. Mogą być stosowane jawnie lub w sposób ukryty. Funkcja 
jawna polega na zredukowaniu zróżnicowania uczniów w zespole klasowym, co 
ułatwia dostosowanie oferty edukacyjnej do ich możliwości, a w rezultacie zwięk-
szenie efektywności kształcenia, natomiast funkcja ukryta, jest konserwatywną 
reprodukcją struktur społecznych (Dolata, 2002: 145). 

Jednolite programy i oczekiwania szkół wobec różnie ukształtowanych habitu-
sów dzieci i młodzieży, pochodzących z odmiennych warstw społecznych sprawia-
ją, że ich szanse na udźwignięcie przekazywanego przez system edukacji bagażu 
wymagań, są zróżnicowane. Uczniowie sami zauważają występujące między nimi 
dysproporcje w wysławianiu się, ubiorze, ambicjach, i sami się izolują. Pomimo, 
że szkoła stawia przed wszystkimi takie same zasady, sprostać im mogą zazwyczaj 
tylko ci, których rodzina w drodze socjalizacji wyposaży w odpowiednie kompe-
tencje kulturowe (Mikiewicz, 2005: 57–58). 

Codzienność szkolna nie musi być dla dziecka zniechęcająca, niezrozumia-
ła, stresująca. Wiele zależy od właściwego i jak najszybszego rozpoznania warun-
ków rodzinnych, gotowości szkolnej i predyspozycji osobistych ucznia, a następ-
nie odpowiedzialnego, dostosowanego do możliwości, wprowadzania go w świat 
edukacji. Krystyna Ferenz podkreśla, że „dla ucznia musi istnieć płaszczyzna 
przekładów komunikacyjnych między doświadczeniem socjalizacji a inspiracja-
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mi edukacyjnymi” (2003: 8). Autorka analizuje szkolne konteksty z perspektywy 
aktualnej rzeczywistości, przez które każde dziecko musi przejść w sposób zindy-
widualizowany, we własnym stylu, z większym lub mniejszym zaangażowaniem 
najbliższego otoczenia. Pierwszy, dotyczy okresu wyjścia dziecka poza rodzinny 
dom i wspólne, „rodzinno-szkolne” oddziaływanie na jego proces edukacyjny  
i wychowawczy. Młody człowiek w nowej roli ucznia osiąga podstawowe wia-
domości, umiejętności, doświadczenia społeczne, uczy się zachowania w różnych 
sytuacjach, przy czym jak precyzuje Jerome Bruner „(w)iedzę można zdobywać na 
wiele sposobów, jednak dopiero osiąganie jej na własną rękę zapewnia (...) praw-
dziwy sukces. Jedyną formą pomocy uczącemu się podczas samodzielnego for-
mułowania przezeń poglądów jest wspieranie go w jego własnej podróży” (1996: 
163). Zderzają się wówczas realia życia rodzinnego ze zjawiskami uczniowskimi. 
Kolejny, to etap budowania poczucia wspólnoty z otoczeniem w ramach kształto-
wania się tożsamości kulturowej. Ten poziom wtajemniczenia odbywa się w obrę-
bie działań szkolnych i zakłada, by poprzez analizowanie treści i ich struktur oraz 
poprzez poznanie metod i organizacji pracy, wytyczać cele społeczne, a także wła-
ściwe kierunki do ich osiągnięcia. W ostatnim z kontekstów natomiast, dziecka  
w szkole „jako osoby”, rozważane jest wychowanie ku wysokim wartościom – to-
lerancji, godności, podmiotowości, co dla ucznia na co dzień oznacza partnerstwo, 
ambicję, kreatywność. Takie uporządkowanie okresu edukacji przybliża uczniowi 
możliwość sukcesywnego podejmowania zadań, działań o coraz wyższym stopniu 
trudności, w oparciu o zdobyty już we wcześniejszych stadiach i ugruntowany 
zasób kompetencji. 

Dziś wiadomo już, na poziomie wychowawczej świadomości potocznej, że 
dziecko jest specyficznym członkiem rodziny, któremu należą się określone pra-
wa. Nie różnią się one od ustanowionych praw człowieka i wynikają z godno-
ści i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej. Dzieci korzystają z nich  
w miarę dojrzewania, stosownie do zaistniałej w danym okresie rozwoju sytu-
acji. W preambule do Konwencji o Prawach Dziecka (1989) istnieje m. in. zapis: 
„uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości po-
winno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości 
i zrozumienia…”. Relacje rodzinne trudno poddać kodyfikacji, tylko świadome
zaangażowanie i przyjęcie właściwych pozycji opiekuńczych ma wciąż decydują-
ce znaczenie dla przyszłych losów dziecka. Niezaspokojenie jego podstawowych 
potrzeb takich jak miłość, bezpieczeństwo, uznanie zaburzyć może rozwój dziec-
ka, pozbawić beztroskiego, spokojnego dzieciństwa, ale również mieć negatywne 
konsekwencje w dorosłym życiu. Rodzina w rzeczywistości stoi na straży młodego 
człowieka i jest pośrednikiem między nim a światem. Powinna przyjąć na siebie 
role: „zderzaka” – łagodzić na styku z tym co nieznane i groźne; „filtra” – izolować
od treści nieakceptowanych, negatywnych wpływów; i „pomostu” – wprowadzać 
w szersze kręgi społeczne (Ziemska, 1986: 6). Wskazane przez Marię Ziemską 
przyjazne postawy rodzicielskie sprzyjają kształtowaniu się pożądanych zachowań 

Czynniki środowiska codziennego znaczące w codzienności…



76

u dziecka. Poprzez zapewnienie mu miłości, pełnej akceptacji i przyjęcie go takim 
jakie jest, stanie się pełnoprawnym uczestnikiem życia rodzinnego. Nawiązanie 
kontaktu uczuciowego z dzieckiem i stymulowanie go do aktywności oraz samo-
dzielności wpłynie na budowanie wzajemnego zaufania, co zaowocować powinno 
– uspołecznieniem oraz przygotowaniem do radzenia sobie w różnych życiowych 
okolicznościach (1969: 82–83). 

W latach 2009–2010, w ramach realizowanych przeze mnie badań nad zjawi-
skiem nierówności edukacyjnych, wyraźnie zarysował się problem związku między 
środowiskiem rodzinnym uczniów a wypełnianiem przez nich zadań szkolnych. 
Przeprowadzone zostały trzydzieści dwa wywiady z nauczycielami wrocławskich 
gimnazjów. Na tym poziomie kształcenia badani w swoich wypowiedziach uwi-
docznili obraz współczesnych trudności, kłopotów i barier w poprawnym funk-
cjonowaniu najmłodszej młodzieży. To czas wzmożonego krytycyzmu uczniów w 
stosunku do osób dorosłych, zwłaszcza najbliższych, i swoistej postawy roszczenio-
wej nawet u tych, zdawałoby się, podporządkowanych otoczeniu. Oddziaływanie 
warunków domowych, statusu rodziny i jej miejsca w stratyfikacji społecznej na
pozycję, jaką uczniowie zajmują w szkole, nie budziły wątpliwości.

 Uczestnikami badań byli nauczyciele takich przedmiotów jak: język polski, 
język angielski, język niemiecki, geografia, biologia, historia, matematyka, in-
formatyka, sztuka oraz prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, bibliotekarz 
i pedagodzy szkolni. Prawie połowa spośród wymienionych pełniła funkcje wy-
chowawców, co wskazywało na poszerzone doświadczenia i systematyczny kon-
takt z rodzicami uczniów. Większość legitymowała się wykształceniem wyższym 
pedagogicznym, pozostali wyższym kierunkowym uniwersyteckim, politechnicz-
nym, ekonomicznym i Akademii Wychowania Fizycznego. 

Osoby badane wskazały jednoznacznie na dom rodzinny, jako główne źródło 
wpływu na dziecko w procesie jego rozwoju i kształcenia. Porządkując uzyskane 
wypowiedzi, zarysowały się trzy zasadnicze obszary: (1) zapewnienie dziecku wa-
runków bytowych i bezpieczeństwa; (2) zapewnienie dziecku warunków rozwojo-
wych; oraz (3) okazywanie dziecku zainteresowania i wspieranie go. 

W pierwszym z obszarów, zapewnienia warunków bytowych i bezpieczeństwa, 
najczęściej wymieniano: 
- jak powinno być: „konieczność zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, 

dopilnowania go i zadbania o nie” (K, s. 25; K, s. 23; M, s. 19)2; „ważne, żeby 
dziecko miało spokojny dom” (K, s. 20; K, s. 20; K, s. 27; M, s.19); „dom  
i rodzina są pierwsze, to tam dziecko rozpoczyna naukę i jego rozwój zależy od 
tego w jakich warunkach stawiane są pierwsze kroki” (K, s. 23; K, s.11);

2 Płeć kobieta – K; mężczyzna – M; staż pracy jako nauczyciela – s 
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- warianty sytuacji właściwych i zakłócających życie ucznia: „zależy od tego, co 
stworzy mu rodzina, bo jeżeli dziecko nie dojada, jest głodne – to jakie ono 
może mieć warunki, nie wspomnę już o sprawach rozwodowych rodziców, 
gdy dziecko ma zaburzone poczucie bezpieczeństwa, a tym bardziej jak między 
ojcem a matką są targi o dziecko” (K, s. 14); „jeżeli dziecku stworzy się dobre 
warunki w domu, na pewno ma większe chęci do nauki niż to, które ich nie 
ma, które nie ma obiadu, nie ma śniadania, nie ma gdzie usiąść, nie ma swojego 
miejsca w domu” (K, s. 20); „największy wpływ ma sytuacja rodzinna, jeśli 
dziecko jest w normalnej rodzinie, nie ma tam problemów alkoholowych, czy 
jeszcze jakichś innych, to na pewno ma komfortowe warunki, żeby się uczyć” 
(K, s. 33); „jeżeli warunki będą sprzyjające, będzie miał gdzie odrabiać lekcje, 
przygotowywać się do zajęć, to będą wyniki, a droga do sukcesu, łatwiejsza” 
(K, s. 27); „na pewno pomaga jeżeli dziecko ma zapewnione te podstawowe 
warunki: jedzenie, ubranie, ciepło i spokój w domu, a jeżeli są takie sytuacje, że 
dom jest rozbity, albo dziecko trafia do pogotowia opiekuńczego – to nawet nie
mamy co wymagać od tego dziecka” (K, s. 22);
Na ten aspekt zwracali uwagę szczególnie nauczyciele pracujący z dziećmi już 

od wielu lat. Ich spostrzeżenia zogniskowane były wokół domowej przestrzeni  
i rodzinnych relacji uczniów. 

Następny obszar, to stwarzanie warunków rozwojowych przez dom i rodzinę, 
„bardzo ważne, żeby dziecko miało warunki do rozwoju w domu, szkoła jest tylko 
miejscem, gdzie możemy wskazać kierunek, jednak dziecko więcej czasu spędza  
w domu i ten dom, jak będzie sprzyjał rozwojowi, to dziecko pójdzie do przodu” 
(K, s. 15); badani skupili się na kilku kwestiach:
- rola pomocy edukacyjnych: „najpełniej dziecko się rozwija do trzeciego roku 

życia, więc jak ma korzystne warunki, odpowiednie zabawki, nie drogie, tylko 
dobre, w tym sensie, że rozwojowe – to są niezłe podstawy do przyszłej edukacji” 
(K, s. 15); „wszystko zaczyna się od domu, jeżeli uczy się małe dziecko, że 
książka też jest zabawą, że jest ona niezbędna, a ojciec, matka czy rodzeństwo 
mają czas na przeczytanie mu czegokolwiek – to jest taki pierwszy moment, 
kiedy dziecko dowiaduje się, że do życia jest też potrzebna wiedza – książka”  
(K, s. 27); „z ważniejszych spraw rozwojowych, to z pewnością możliwość 
posłania dziecka na różne zajęcia dodatkowe, co poszerza horyzonty” (K, s. 23; 
K, s. 15, K, s. 20);

- doniosłość wykształcenia: „wszystko zależy od tego jak dziecko zostało 
wychowane, jakie wartości były w domu i jakie było wsparcie rodziców” (K,  
s. 14; M, s. 12, 5; K, s.24); „od wpajania dziecku, że wykształcenie jest w życiu 
ważne, od autorytetu rodziców” (K, s. 22); „od rodziny z jakiej pochodzi, 
wykształcenia rodziców i jakimi pieniędzmi dysponują, żeby chociażby opłacić 
korepetycje” (K, s. 11); „rodzina, która stymuluje dziecko, zapewnia o wadze 
wykształcenia, to motywuje dziecko do tego, że będzie się uczyć” (M, s. 10; K, 
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s. 7, K, s. 25); „bywa tak, że jak rodzice nie mają wykształcenia, to i ich dzieci 
go nie zdobywają, bo nie są do tego motywowane” (K, s. 15);

- znaczenie dyscypliny: „jeżeli dziecko w trakcie dorastania jest pilnowane, 
żeby wywiązywało się z obowiązków, bo jednak uczeń, ma obowiązek uczenia 
się przecież, i jeżeli dziecko jest tak wychowywane od małego, że obowiązki 
należy wypełniać – to bardzo dużo” (K, s. 15); „są rodzice, którzy pilnują, 
dbają, rozwijają talenty, jeżeli takie zaobserwują u dziecka” (K, s. 23); „przede 
wszystkim nastawienie domu, jeśli jest ktoś, kto trzyma dziecko mocną ręką, 
wymaga, ma częsty kontakt ze szkołą – to wtedy takie dziecko ma większe 
szanse” (M, s. 19);

- pozytywne wzorce: „kształtowanie osobowości oraz utrwalanie pozytywnych 
wzorców” (K, s. 15, K, s. 14; M, s. 19; K, s. 25); „mobilizacja ze strony 
rodziny bardzo pomaga, jeśli dziecko nie ma pozytywnego przykładu to nie ma 
motywacji” (K, s. 11); „rodzina, dom determinują nas w bardzo dużym stopniu 
i wszelkie wzorce, wszelkie modele postępowania wynosi się z domu” (K, 14);
Autorami tych wypowiedzi były osoby względnie młode, dla których zła sytu-

acja materialna nie była widoczna wprost, rozpoznawalne natomiast były zjawiska 
jej towarzyszące – takie jak niedostateczna dbałość o dziecko. Badani uważali, że 
rodzice powinni wykazywać się nie tylko troską o zabezpieczenie podstawowych 
form bytu, co jest dla nich oczywiste, lecz rozpoznać możliwości dzieci i wspoma-
gać ich rozwój. Można stwierdzić, że w ich świadomości nie ma takich warunków, 
które zwalniałaby rodziców od odpowiedzialności za dziecko.

I kolejny obszar, oddziaływanie ze strony rodziców poprzez okazanie dziecku 
zainteresowania, akceptacji i wspieranie go: 
- rodzice jako spiritus movens: „to rodzice są motorem, napędzają ambicję dziecka, 

chęć do zdobycia wykształcenia, do tego by być lepszym” (K, s. 14); „dzieci 
mają ambicje, bo rodzice mają ambicje” (K, s. 20);

- rodzice jako „opoka”: „jeżeli dom jest zainteresowany sukcesem dziecka to 
będzie to dziecko wspierał, umacniał” (K, s. 15; M, s. 9); „zależy od domu, co 
się stamtąd wyniosło, jaki był stosunek rodziców, jakie było wsparcie” (K, s. 15); 
„jest bardzo ważne, by rodzice poświęcali uwagę, nie tylko jeżeli chodzi o szkołę, 
ale w ogóle, żeby zajmowali się dzieckiem, byli przy nim w chwilach radości 
i smutku, triumfu i klęski” (K, s. 14); „żeby rodzice umożliwiali rozwijanie 
zainteresowań, wyrównanie braków” (K, s. 10, K, s. 14; M, s. 19; K, s. 25).
Na tle takiego dostrzegania roli rodziny przez nauczycieli, uwagę koncentrują 

dzieci, których rodzina nie może spełnić owych wymogów. Ich rodzice w stara-
niach o pomoc finansową w różnych instytucjach i organizacjach rzadko wskazują
na trudności dziecka wynikające z braku środków materialnych, akcentują prze-
ważnie ogólny stan niedofinansowania grupy rodzinnej. Takie myślenie ujawnia
się w codzienności zachowań, języku, normach obyczajowych wywołując u dziec-
ka poczucie „gorszości” i krzywdy niezawinionej przez nie. W tych też rodzinach 
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mamy szczególne nasilenie niekorzystnych postaw wychowawczych takich jak 
„odrzucająca” i „unikająca”. Często wynikają one ze świadomości niespełniania 
oczekiwań dziecka i w jakiś sposób wini się je za swoją rodzicielską niewydolność. 
Zaobserwowano też, choć znacznie rzadziej, stawianie dziecku wysokich wyma-
gań w kierunku osiągnięć szkolnych, jako sposobu na tzw. „lepsze życie”, bądź 
oczekiwanie zachowań dojrzalszych niż możliwe w tym wieku, by w większym 
zakresie uczestniczyło w poprawie warunków materialnych rodziny.

Rzeczywistość szkolna, obok przekazu i odtwarzania wiedzy, od dziesięcio-
leci postrzegana jest też, jako przestrzeń dominacji władzy. Placówki oświatowe 
podporządkowane są interesom konkretnych grup społecznych, które narzucają 
normy i standardy. Takie działanie nosi miano „przemocy symbolicznej”. Według 
autora tej koncepcji Pierre’a Bourdieu, „habitus zdobyty w rodzinie tkwi u pod-
staw recepcji i przyswojenia wiadomości szkolnych” (Gmerek, 2001: 256). Dzieci 
pochodzące z niższych warstw społecznych są zatem dyskryminowane przez na-
uczycieli odzwierciedlających status rodziny dziecka poprzez zaniżanie im ocen. 
Jednocześnie uczniowie z rodzin na wyższym poziomie stratyfikacji społecznej
są premiowani lepszymi ocenami. Gdy zależności te dotyczą kształcenia podsta-
wowego można mówić o efekcie Pigmaliona3. Na poziomie ponadpodstawowym 
są to odpowiednio efekt Golema4 gdy dotyczy szkół zasadniczych – uczniowie 
pochodzący z niżej sytuowanych rodzin są oceniani nieadekwatnie do swoich wia-
domości czy umiejętności, i przeciwstawny, efekt Galatei5, w strefie liceów ogól-
nokształcących, to faworyzowanie uczniów z rodzin wykształconych i bogatych 
(Kostyło, 2007: 80–81). 

Przemoc symboliczna wiąże się z socjologicznym wymiarem ukrytego progra-
mu szkół. W jednym z jego wymiarów dotyczącym relacji nauczyciel – uczeń, 
poprzez komunikaty niewerbalne nauczyciel nieświadomie ujawnia swoje uczucia, 
które nie są trudne do rozszyfrowania przez ucznia. „Uczniowie potrafią zauwa-
żyć nawet subtelne rozbieżności pomiędzy quazi-neutralną czy nawet pozytywną 
treścią wypowiedzi a jej rzeczywistym znaczeniem ujawnianym w komunikacie 
niewerbalnym; prawdopodobne jest, że wówczas odbierają taki zakamuflowany
komunikat, jako jeszcze bardziej wrogie zachowanie nauczyciela” (Kruszelnicka, 
2007: 89–90). Z uwagi na efemeryczną formę interakcji z uczniami, ujawnie-
nie takiej postawy nauczyciela jest wręcz niemożliwe. Tym bardziej, że chodzi 

3 Efekt Pigmaliona – odmiana samospełniającego się proroctwa zidentyfikowana po raz
pierwszy przez socjologa Roberta Mertona. Polega na spełnianiu się pozytywnego oczekiwania 
wobec kogoś dlatego, że to pozytywne oczekiwanie sobie wytworzyliśmy.

4 Efekt Golema – jest to zniekształcenie poznawcze polegające na niekorzystnym ocenianiu 
osoby, która wywiera negatywne wrażenie, przypisywaniu jej ujemnych cech osobowościowych 
(np. dlatego, że wygląda nieatrakcyjnie, itd.).

5 Efekt Galatei, efekt aureoli – w psychologii zniekształcenie poznawcze polegające na korzyst-
nym ocenianiu osoby wywierającej pozytywne wrażenie (np. wyglądającej atrakcyjnie, zamożnie, itp.)
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tu o aspekt psychologiczny, a nie o brak przygotowania merytorycznego. W pro-
wadzonych przeze mnie wywiadach odnotowany został opis praktyki noszącej 
znamiona „ukrytego programu”. Nauczyciel uznał za naturalne: „są sytuacje, że 
jeśli nie przygotuje się dziecko „piątkowe” – to traktowane jest jako pojedynczy 
przypadek, bardziej przymykane jest oko, ale jeśli nie przygotuje się dziecko słab-
sze, to wzbudza duże zniecierpliwienie” (K, s. 14). Ponadto, wśród refleksji moich
rozmówców zaobserwować można było ich niekorzystny stosunek do rodziców. 
Wszelkie próby udziału w działalności placówki odbierane są jednostronnie jako 
ingerencja, roszczenie lub wchodzenie w kompetencje pedagoga, psychologa, dy-
rektora. Zjawisko „zamknięcia się” szkoły przed rodzicami uczniów na wspólne 
tworzenie przestrzeni szkolnego życia budzi niepokój, gdyż w jakimś stopniu musi 
rzutować na całokształt procesu kształcenia. A co zaskakuje – to, że nauczyciele 
nie usprawiedliwiają, ani nie argumentują swojej niechętnej postawy: „jest tak 
zwana rada rodziców, gdzie spotykają się trójki klasowe, ale żadnych jakichś kon-
struktywnych wniosków nie usłyszałam. To najczęściej zajmowanie się jakimiś 
rzeczami albo próba wejścia w kompetencje dyrektora szkoły, albo ocenianie na-
uczycieli, jakąś prywatę sobie tam załatwiają” (K, s. 14); „są też rodzice, którzy 
pracę pedagogiczną chcą sobie zapewnić od drugiej strony, czyli przeszkadzają 
– chcą dobrze, ale na tym chceniu się kończy, bo niestety wchodzą jakby w kom-
petencje pedagoga, psychologa szkolnego” (K, s. 10); „rodzice są wtedy, kiedy 
czują, że dziecko zostało niesprawiedliwie ocenione, chociaż czasami nie mają 
racji, wtedy to biegną bardzo szybko, natomiast tak, żeby coś podpowiedzieć to 
nie. Najczęściej cisza na zebraniu, nie mają żadnych pomysłów – nic” (K, s. 24); 
„rodzice chcą mieć wpływ na to np. jak się odbywają lekcje, mi się zdarzyły ta-
kie sytuacje, że rodzice, szczególnie jeden tatuś przyszedł i dyskutował na ten 
temat – jak jedna z lekcji przebiegała i dlaczego tak przebiegała. I chciał rozliczyć”  
(K, s. 11). Brak konstruktywnej współpracy, dwóch najważniejszych sił z bezpo-
średniego otoczenia dziecka w wieku szkolnym, jest niezrozumiały i choć to zjawi-
sko dość powszechne, o którym się wie, ale bezpieczniej jest o nim nie mówić; nie 
widać również dobrej woli do modyfikacji, czy naprawy takiego nastawienia.

Przedstawione wypowiedzi badanych świadczą w sposób jawny i nie całkiem 
jawny, że mimo zmian społecznych, mentalnościowych, znaczenie środowiska,  
z którego pochodzi dziecko nie jest obojętne dla wypełniania obowiązku szkol-
nego i radzenia sobie z zadaniami. Tu przede wszystkim ujawniło się spojrzenie 
na ową zależność od strony nauczycieli, którzy chcieliby zachować sprawiedliwość 
w ocenach, a jednocześnie wykazywać zrozumienie dla dobrych lub uciążliwych 
warunków codzienności dziecka.

To jedna strona funkcjonowania dzieci w szkole. Drugą, jest ich rola wśród ró-
wieśników, jako kolegi, koleżanki. Nauczyciele jednak mimo licznych i szerokich 
wypowiedzi, tego aspektu nie podnosili. Trudno jednak stwierdzić jednoznacznie, 
czy w ich odczuciu stanowi to odrębną kwestię relacji międzyosobowych, czy też 
w ogóle ten problem nie został dostrzeżony.
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Podobne wyniki badań relacji nauczyciel – rodzic, we współczesnej szkole pre-
zentuje Beata Zamorska. Za drzwiami pokoju nauczycielskiego, w miejscu szcze-
gólnym każdej placówki oświatowej, oprócz rutynowych dyskusji dydaktycznych, 
rozmów prywatnych, zapadają różne decyzje, wymieniane są poglądy i formuło-
wane opinie. W wypowiedziach przedstawicieli oświaty razi nieprzychylność do 
rodziców uczniów, akcentowane są „niespełnione oczekiwania uznania i wdzięcz-
ności”. Owa atmosfera niechęci choć ukrywana, w bezpośrednich sformułowa-
niach daje się także odczuć jako uprzedzenie do dzieci i związanych z tym sytuacji, 
które często wymagałyby zaangażowania wychodzącego poza lekcyjne obowiązki. 
W trakcie badań nie pojawia się żadna pozytywna wizja współpracy z rodzicami, 
tylko same uwagi krytyczne z obu stron. Rodzice uczniów słabych mają pretensję, 
że nauczyciele przypisują im odpowiedzialność za stosunek dziecka do nauki; że 
problem wykształcenia nie jest dla nich ważny, bo nie wiążą przyszłości dziecka  
z nauką; że lekceważą sukcesy edukacyjne swoich synów i córek, nie motywując 
do działania. Nauczyciele przyznają się do takich poglądów, bo są zgodne z ich 
przekonaniami. Sprawa odpowiedzialności jest, więc przerzucana a nie uzgadnia-
na. Rodzice uczniów zdolniejszych natomiast w oczach nauczycieli są roszczenio-
wi i nieufni. Z minionego okresu bowiem edukatorzy „wynieśli przeświadczenie, 
że rodzic wspiera nauczyciela, umacnia jego autorytet, a jednocześnie czuje wobec 
niego (okazuje mu) szacunek i pewien respekt. Obecnie nauczyciele zauważają 
silnie zaznaczający się dysonans między społecznie utrwalonym i pożądanym za-
chowaniem rodziców a tym, które prezentują oni na co dzień wobec pedagogów. 
Większość rodziców nie chce spełniać roli, jakiej oczekują od nich nauczyciele.  
W wielu tematach mają odmienne od wychowawców zdanie, głośno wyrażają kry-
tykę, okazując przy tym niechęć wobec szkoły i działań nauczyciela” (Zamorska, 
2008: 129–133). Wzorem dla nauczycieli są rodzice, którzy „pilnują”, „kontrolu-
ją”, „nadzorują”. 
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Podnoszenie jakości współpracy nauczyciela  

i uczniów w młodszym wieku szkolnym z rodzicami

Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę współpracy pomiędzy szkołą i rodziną, a także korzyści z niej 
wynikające przede wszystkim dla uczniów, ale także dla rodziców i nauczycieli. Podniesienie 
jakości współpracy powinno być przedmiotem szczególnej troski pedagogów, to szkoła po-
winna być stroną inicjującą i podtrzymującą dobre kontakty z rodzicami. Nauczyciele powinni 
posiadać odpowiednie ku temu kompetencje. 
W pracy zaprezentowano również możliwości podnoszenia jakości współpracy, omówiono 
typy współdziałania oraz zasady efektywnej współpracy, które powinny być przestrzegane 
przez obie strony, zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. 

Summary
In this ar�cle is produced the role of coopera�on between school and the family and also a lot
of advantages which ensue both for students, parents and teachers.
The high quality of coopera�on should be the subject of par�cular preoccupa�on among te-
achers. Every school must ini�ate and support great rela�onship with parent and all the te-
achers should be equipped with appropriate competence.
In this ar�cle ale also presented the possibility of improving of coopera�on, the types of as-
socia�on and the rules of effec�ve coopera�on which should be abserved by both teachers
and parents.

Reformy oświaty prowadzone w Polsce w ostatnich kilkunastu latach nakazują 
bliżej przyjrzeć się ważnemu zadaniu, jakim jest projektowanie współdziałania  
z rodzicami uczniów, tym samym uwzględnienie ich faktycznego udziału w pro-
cesie edukacji formalnej. W założeniach aktualnej reformy wyraźnie podkreśla 
się rolę szeroko rozwiniętej współpracy szkoły z rodzicami w edukacji dziecka. 
Obowiązkiem rodziców powinno być możliwie szerokie włączanie się w działania 
szkoły, gdyż tylko w taki sposób instytucja ta ma możliwość skutecznych oddzia-
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ływań dydaktyczno-wychowawczych. W szczególny sposób dotyczy to coraz częst-
szych i coraz trudniejszych do rozwiązania problemów wychowawczych. Obecnie 
uważa się, że odpowiedzialność w wychowaniu dziecka spoczywa na rodzicach, 
szkoła ma spełniać rolę pomocniczą, towarzysząc jej w procesie wychowania. Tym 
niemniej zadaniem zarówno rodziny, jak i szkoły jest zaszczepienie dziecku sys-
temu wartości, kształtowanie właściwych postaw a także wyposażanie w wiedzę 
niezbędną w jego dalszym życiu. Pedagodzy zgodnie twierdzą, że o powodzeniu 
szkolnym dziecka decyduje w dużym stopniu harmonijne współdziałanie obu tych 
instytucji. 

Na temat roli dobrej współpracy w osiąganiu celów kształcenia i wychowania 
powiedziano już wiele, wydaje się także, że obie strony mają coraz wyższą świado-
mość roli dobrych wzajemnych kontaktów w edukacji dziecka, jednak zdaje się to 
nie przekładać na lepsze stosunki pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Stan ten 
powinien jak najszybciej ulec zmianie.

Zarówno rodzicom, jak i niestety nauczycielom niełatwo jest zrozumieć, że 
szkolną społeczność tworzą w równym stopniu uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce. Rolą dorosłych powinno być tworzenie optymalnych warunków dla procesu 
edukacyjnego zarówno w szkole, jak i domu rodzinnym, cel działań jest przecież 
wspólny – jak najlepszy wszechstronny rozwój dziecka. 

Współpraca zapewniać powinna dobry przepływ informacji pomiędzy nauczy-
cielem a rodzicem. Najlepiej służyć może mu bezpośredni kontakt; pozwoli on 
najlepiej na wzajemne poznanie się i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań wobec 
siebie. 

Podniesienie jakości współpracy szkoły z rodziną powinno być przedmiotem 
szczególnej troski nauczycieli, to szkoła powinna być stroną inicjującą i podtrzy-
mującą efektywną współpracę. Pedagodzy powinni uświadamiać rodzicom wagę 
i znaczenie dobrej jakości współpracy. 

Nauczyciele powinni posiadać odpowiednie kompetencje, które wynikają z ich 
wiedzy i umiejętności dotyczących: 
- poznania regulacji prawnych dotyczących wzajemnych relacji;
- precyzyjnego określenia celów i zakresu wspólnych działań;
- ustalenia form organizacyjnych i częstotliwości wzajemnych kontaktów;
- korzystania z dorobku naukowego w zakresie problematyki kierowania grupą 

ludzi dorosłych;
- świadomego wykorzystywania elementów teorii komunikacji w procesie 

porozumiewania się (Pawlak, 2004: 57–58).
Szkoła może i powinna wspomagać rodzinę w procesie wychowania, wzmac-

niać jej pozytywne oddziaływania oraz kompensować braki, których nie są w sta-
nie ustrzec się nawet najlepsi rodzice. Konieczna jest więc systematyczna wymiana 
informacji na temat całokształtu rozwoju dziecka oraz ustalanie na tej podstawie 
jednolitych metod oddziaływań wychowawczych. Dla nauczycieli poznanie śro-
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dowiska rodzinnego, w którym dziecko stale przebywa, jest konieczne dla racjo-
nalnego organizowania działań dydaktycznych w celu wzmocnienia czynników 
pozytywnych i łagodzenia lub likwidowania czynników negatywnych.

Wielu rodziców przejawia pozytywny stosunek do współpracy ze szkołą, po-
nieważ zainteresowani są rozwojem dziecka. Uświadomienie sobie zbieżności ce-
lów jest istotne, gdyż: „współdziałanie właściwe jest dopiero wtedy kiedy cel jest 
wspólny, a to jest wtedy, kiedy po to, by to było celem dla jednego, musi ono być 
celem dla drugiego” (Kotarbiński, 1975: 105). Chęć współpracy ze strony rodzi-
ców wychowawcy powinni jak najlepiej wykorzystać, nawiązując ze środowiskiem 
rodzinnym relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości oraz zasadach 
partnerstwa. 

Według W. Okonia współpraca to: „współdziałanie ze sobą jednostek lub grup 
ludzi wykonujących swoje cząstkowe zadanie, aby osiągnąć jakiś wspólny cel. 
Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporząd-
kowaniu się celowi należycie uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki 
lub grupy” (2004: 346). Najważniejszym – wspólnym celem obydwu środowisk, 
rodzinnego i przedszkolnego, jest osiąganie przez dziecko maksymalnych możli-
wości rozwojowych. Aby podejmować efektywne działania w tym kierunku, nie-
zbędna jest satysfakcjonująca obydwie strony współpraca.

Trudno przecenić znaczenie dobrej współpracy pomiędzy placówką oświatową 
a domem rodzinnym dziecka. Wydaje się wręcz, że jest ona warunkiem powodze-
nia wszelkich oddziaływań pedagogicznych nauczycieli. Korzyści z niej płynące są 
obustronne. Zdaniem M. Rościszewskiej-Woźniak (1998) nauczyciele:
- więcej wiedzą o dziecku, łatwiej im się pracuje;
- czują się bezpieczniej, wiedzą, że ich praca znajduje zrozumienie, że nie działają 

w próżni;
- mają możliwość korekty działań wychowawczych tak, żeby jak najlepiej 

zaspokajały potrzeby dzieci;
- w trudnych sytuacjach mogą liczyć na współpracę rodziców;
- czują się docenieni, traktowani jak partnerzy;
- są śmielsi w proszeniu o pomoc i dzieleniu się trudnościami.

Natomiast rodzice:
- mają więcej informacji o dziecku, lepiej je poznają, zaspokajają ciekawość  

i poczucie dumy z dziecka;
- czują się bezpiecznie wiedząc, że w każdym momencie spotkają się ze 

zrozumieniem i zainteresowaniem nauczyciela;
- mają możliwość zwiększania swoich kompetencji wychowawczych, w sytuacjach 

kryzysowych mogą sprawniej udzielić pomocy dziecku;
- czują się ważnymi osobami, partnerami w wychowaniu;
- są śmielsi w proszeniu o pomoc i dzieleniu się trudnościami.

Podnoszenie jakości współpracy nauczyciela i uczniów…
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Powyższe rozważania świadczą o tym, że obydwie strony mają istotne powody, 
aby starać się o zachowanie dobrej współpracy. Stroną inicjującą właściwe kontak-
ty powinni być nauczyciele, to od nich zależy czy potrafią zaangażować rodziców
w proces wychowawczo-dydaktyczny. Wymaga to oczywiście od obydwu stron 
starań, między innymi taktu, cierpliwości, zaangażowania, szacunku, dobrej woli, 
poświęcenia czasu, lecz te początkowe, a w efekcie pozorne utrudnienia, przyno-
szą rzeczywiste korzyści w postaci przekonania rodziców, że szkoła jest przyjazna 
dziecku i rodzinie, i że najważniejszym celem działań placówki jest dobro wycho-
wanka. Istotne jest, aby rodzice byli przeświadczeni o tym, że są pełnoprawnymi 
partnerami nauczycieli w podejmowaniu decyzji dotyczących pobytu ich dziecka 
w szkole. Nauczyciele natomiast, mając dobre relacje i stały kontakt z rodziną, 
mogą na bieżąco weryfikować efekty współpracy, biorąc pod uwagę oczekiwania
i potrzeby rodziców.

Każde działanie, aby było efektywne, musi zostać starannie zaplanowane. Aby 
więc współpraca przyniosła pożądane efekty, powinno się ją prowadzić według 
wcześniej przygotowanego planu, który powinien być budowany w oparciu o plan 
wychowawczy szkoły oraz plan dydaktyczno-wychowawczy pracy z daną klasą. 
Celem tworzenia planu jest również podnoszenie świadomości wychowawczej ro-
dziców poprzez takie działania, jak:
− zapoznanie z prawidłowościami rozwojowymi dziecka w młodszym wieku 

szkolnym;
− zapoznanie ich z celami i założeniami edukacji dzieci w tym wieku;
− zainteresowanie działalnością szkoły dotyczącą nie tylko funkcji dydaktycznej 

placówki, ale także wychowawczej, opiekuńczej, kulturotwórczej i innych, 
zapewniających warunki i pozwalających wspierać wszechstronny rozwój 
każdego dziecka;

− angażowanie rodziców we wspólne działania na rzecz placówki szkolnej;
− uświadamianie korzyści płynących dla wszystkich trzech podmiotów edukacji, 

głównie zaś dla dzieci, z dobrej współpracy.
Najważniejsze jest uświadomienie sobie przez obie strony, że współpraca jest 

wzajemnym wspomaganiem się i współdziałaniem podmiotów w realizacji wspól-
nego celu. Opiera się na wzajemnym zaufaniu, lojalności, podporządkowaniu 
się celowi, który musi być należycie uświadomiony zarówno przez rodziców, jak  
i przez nauczycieli (Winiarski, 2002: 4). 

Świadomość wspólnych zadań wychowawczych i umiejętności ich realizacji 
przy wzajemnym wsparciu musi posiadać zarówno szkoła, jak i rodzina. „właściwa 
współpraca ze szkołą warunkuje prawidłowy przebieg procesu wychowania oraz 
postępy dziecka w nauce” (Cudak, 1991: 121).

Istotne dla wzajemnej współpracy są współpartnerskie działania szkoły i rodzi-
ców. M. Mendel wyróżnia sześć typów współdziałania:
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1. rodzicielstwo – oznacza pomoc rodzicom i rodzinom w tworzeniu domowego 
środowiska wsparcia dla uczących się dzieci. Wśród przykładów takiego działania 
wyróżnić możemy: 

- propozycję zmian domowych, by wspierały edukację dziecka; 
- edukowanie rodziców w formie kursów, jednorazowych spotkań rodziców 

bądź udostępnianie broszur edukacyjnych, kaset wideo, poradników i innej 
literatury;

- informowanie o szkołach w środowisku oraz potencjalnych możliwościach 
dziecka stojącego u progu kolejnego szczebla edukacji;

- warsztaty, wideoprezentacje, komputerowe i telefoniczne przekazy wiadomości 
o możliwościach wspierania edukacji dziecka i jego wychowania w każdej z faz 
rozwoju.

2. komunikacja – to poszukiwanie wszelkich form efektywnej komunikacji: szkoła 
– dom oraz dom – szkoła, w zakresie oferty programowej szkoły i postępów  
w rozwoju dzieci. Przykłady takiego działania to przede wszystkim:

- indywidualne spotkania z rodzicami ukierunkowane na ustawiczność oraz 
nieprzerwaną realizację zamierzeń w tym zakresie. Nauczyciel nie może 
zniechęcać się niepowodzeniami. Powinien być świadomy płynących dla dziecka 
korzyści ze współpracy z jego domem i bez końca ponawiać próby nawiązania 
kontaktu, indywidualizując metody, poszukując nowych form;

- systematyczne (co tydzień, co miesiąc) informacje o postępach dziecka przesyłane 
w formie broszur, ulotek do rodziców z prośbą o ich komentarz i sugestie 
odnośnie dalszego działania, oceny wpisane do zeszytu przedmiotowego, itp.;

- dni otwartej szkoły, w których to rodzice mogą porozmawiać z nauczycielami 
na temat osiągnięć dzieci oraz trudności w nauce;

- pełna, jasna informacja dotycząca polityki edukacyjnej, koncepcji szkoły, jej 
programów, proponowanych przez szkołę kursów, rodzajów aktywności, 
planowanych reforma, itp.;

- informacje na temat szkolnego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych;
- prezentowanie rodzicom efektów pracy uczniowskiej: otwarte lekcje, wystawy, 

przedstawienia, prezentacja projektów, festyny; itp.;
- szczególne formy kontaktu: telefoniczny, za pośrednictwem poczty 

komputerowej, listowny.
3. wolontariat – to wszelkie działania ukierunkowane na pozyskanie oraz 

organizowanie pomocy i wsparcia rodziców dla uczących się w szkole dzieci, 
ich nauczycieli oraz szkoły jako instytucji. Możliwości w tym zakresie to:

- pomoc materialna i rzeczowa;
- pomoc nauczycielowi podczas wycieczek, imprez klasowych i szkolnych;
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- „szkolne centrum rodzinne” – miejsce spotkań i pracy ochotników w celu 
organizowania wsparcia dla rodzin i szkoły;

- klasowe rady rodziców;
- „drzewko telefoniczne” – sieć informacyjna polegająca na przekazywaniu przez 

rodziców informacji kolejnej osobie z „gałęzi”;
- „rodzicielskie patrole” oraz inne działania ukierunkowane na bezpieczeństwo 

dzieci.
4. nauka domowa – to dostarczanie rodzicom informacji oraz pomysłów, 

obejmujących pomoc dzieciom w pracach domowych i wszelkich czynnościach 
pozaszkolnych związanych z realizacją programu szkolnego. Przykłady mogą 
być następujące;

- pełna informacja, co do wymaganych umiejętności i wiadomości dziecka;
- informacja na temat zadań realizowanych przez dziecko poza szkołą,  

a związanych z realizowaniem programu, np. projekty;
-  informacja, co do sposobu pomagania uczniom w usprawnianiu ich umiejętności 

w świetle uzyskanej oceny szkolnej;
- uczestnictwo rodzin w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej.
 5. współdecydowanie – to włączenie rodziców w decydowanie o wszelkich sprawach 

związanych z życiem szkoły oraz rozwijanie rodzicielskich reprezentacji. Oto 
przykłady tego typu działań:

- tworzenie reprezentacji rodzicielskich (komitet rodzicielski), rodzicielsko-
nauczycielskich (rada szkoły, rada rodziców, stowarzyszenie, fundacje i inne);

- opiniowanie programu wychowawczego i innych dokumentów programowych 
szkoły przez reprezentacje rodzicielskie;

- tworzenie ciał doradczych w zakresie ściśle określonego problemu;
- opiniowanie przez radę rodziców sprawozdania z realizacji planu rozwoju 

zawodowego nauczyciela.
6. współpraca ze społecznością lokalną – to współdziałania szkoły i rodziców 

ukierunkowane na rozpoznawanie oraz integrowanie działań zaradczych  
i usług świadczonych przez środowisko lokalne dla szkół, rodzin i dzieci. Wśród 
przykładów działań wymienić można: 

- bieżące informowanie rodziców i uczniów o lokalnych formach działania 
dotyczących zdrowia, kultury, rekreacji, wsparcia społecznego i innych 
programach, usługach;

- integrowanie wszelkich działań świadczonych rodzinie;
- działania podejmowane przez dzieci, rodziny i szkoły na rzecz środowiska 

lokalnego, np. festyny dla mieszkańców, prace porządkowe i inne (Mendel, 
1999: 39–42).
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Kontakt nauczyciela z rodzicami będzie miał pozytywne skutki, jeśli obie stro-
ny będą przestrzegać następujących zasad:
- zasada pozytywnej motywacji, gdy współdziałanie ma dobrowolny charakter  

z zachowaniem celowości współpracy i związanych z nią korzyści;
- zasada partnerstwa, która podkreśla równorzędne prawa i obowiązki nauczycieli 

i rodziców z uwzględnieniem kompromisowych rozwiązań w podejmowaniu 
decyzji;

- zasada wielostronnego przepływu informacji – umożliwia konfrontowanie 
różnych opinii i ocen o tym, co się w szkole i w rodzinie dzieje z dziećmi, 
zwłaszcza zaś, jakiego rodzaju oddziaływania stosuje się wobec nich i z jakim 
rezultatem;

- zasada jedności oddziaływań, podkreśla zgodność celów, metod i form 
realizacji;

- zasada aktywnej i systematycznej współpracy (Łobocki, 1985). 
Według S. Rogali (1983) czynnikami, które zakłócają obopólne porozumienie 

pomiędzy wychowawcami i rodzicami, są:
- przemęczenie pracą zawodową i uciążliwościami życia rodzinnego oraz brakiem 

wolnego czasu;
- brak wiedzy na temat procesu współdziałania i umiejętności jego 

organizowania;
- nieodpowiednie dla korzystnego przebiegu procesu współdziałania warunki 

materialno-organizacyjne placówki;
- częściowa rozbieżność poglądów na temat celów i metod wychowania dzieci. 

Współdziałanie między rodzicami a wychowawcami według M i J. Sowy 
(1975) polega na:
- upowszechnianiu wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
- podnoszeniu kultury pedagogicznej;
- wzajemnej informacji o sytuacji wychowawczej i postępach dziecka;
- rozwiązywaniu trudności wychowawczych w rodzinie i w szkole;
- wspólnym programowaniu i planowaniu pracy wychowawczej.

W toku współpracy z rodzicami nauczyciele powinni zmierzać do osiągnięcia 
następujących celów:
- pogłębiania poczucia odpowiedzialności za obecne i przyszłe losy dziecka;
- przyjęcia pożądanych wzorów osobowych;
- stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju; 
- właściwego ustosunkowania się do sukcesów i niepowodzeń dziecka.

Stałe zapobieganie o to, by rodzice stali się współpartnerami w staraniach  
o najwyższy poziom edukacji ich dzieci, winno stać się jednym z priorytetowych 
zadań szkoły (Zyzik, 2011: 180).

Podnoszenie jakości współpracy nauczyciela i uczniów…
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Efektywna współpraca szkoły z rodzicami nie jest rzeczą łatwą, aby uzyskać 
pozytywne efekty, w każdej sytuacji należy pamiętać, że:
- Najważniejsze zawsze jest dobro dziecka. Każde działanie ma temu służyć. 

Żadne działanie każdej ze stron nie może być z nim sprzeczne;
- Szkoła zapoznaje rodziców z celami wszelkich działań podejmowanych wobec 

ich dzieci;
- Każdą ze stron obowiązuje szacunek wobec dziecka oraz wobec siebie nawzajem. 

Nie powinno się podważać autorytetu ani rodziców ani nauczycieli;
- Zarówno pracowników szkoły, jak i rodziców obowiązuje dyskrecja. Nauczyciele 

powinni pamiętać, że to, czego dowiedzą się na temat wychowanka, jest objęte 
tajemnicą zawodową. Jest to podstawą wzajemnego zaufania, bez niej nie można 
mówić o jakiejkolwiek współpracy; 

- Nauczyciele powinni podejmować wszelkie starania, aby zachęcić rodziców, lecz 
także innych członków rodzin ich wychowanków, do podejmowania działań na 
rzecz szkoły;

- Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach klasowych oraz w miarę możliwości 
we wszelakich imprezach organizowanych przez szkołę;

- Każda ze stron podejmuje starania o dobrą jakość współpracy. 
Szkoła powinna doskonalić formy współpracy z rodzicami podopiecznych  

i nie ustawać w podejmowaniu działań, doskonalących wzajemne kontakty. Wśród 
wielu takich działań istotne zdają się być:
- Zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami;
- Zapoznanie rodziców z funkcjonowaniem rady rodziców na terenie szkoły, 

informowanie o wszelkich działaniach tego organu; 
- Podejmowanie działań na rzecz integrowania grup rodziców;
- Ustalenie wspólnie z rodzicami (bądź ich przedstawicielami) ustalenie zasad 

oraz planu współpracy;
- Zaangażowanie rodziców w tworzenie planu wychowawczego szkoły, 

wykorzystanie próśb i propozycji rodziców;
- Wprowadzenie terminarza spotkań rodziców ze specjalistami: pedagogiem 

szkolnym, psychologami, pedagogami, logopedami z poradni psychologiczno-
pedagogicznej, lekarzami: pediatrą, ortopedą, alergologiem, stomatologiem  
i innymi pracownikami opieki zdrowotnej, także prawnikami i reprezentantami 
innych zawodów;

- Warsztaty dla rodziców dotyczące radzenia sobie z problemami 
wychowawczymi;

- Zbieranie różnymi sposobami opinii o pracy szkoły;
- Wprowadzenie do terminarza szkolnego otwartych spotkań „przy okrągłym 

stole”, poświęconych wymianie poglądów na temat funkcjonowania szkoły;

Mirosława Parlak
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- Przydzielanie nie tylko nauczycielom i uczniom, lecz także rodzicom określonych 
funkcji w społeczności szkolnej, np. angażowanie rodziców we wspieranie 
działań uczniowskiego samorządu szkolnego;

- Angażowanie rodziców w działalność pozalekcyjną szkoły;
- Umożliwianie oraz zachęcanie rodziców do kontaktów z wszystkimi 

pracownikami szkoły;
- Włączanie rodziców w tworzenie informacji o szkole;
- Stwarzanie możliwości uczestniczenia rodziców w zajęciach otwartych, aby 

rodzic mógł poznać swoje dziecko w warunkach innych niż domowe;
- Zachęcanie rodziców do zaangażowania w prace na rzecz szkoły, korzystanie  

z ich pomocy i możliwości w urządzaniu otoczenia przyjaznego dziecku;
- Wspólne (uczniowie, nauczyciele, rodzice) przygotowywanie i uczestniczenie 

w imprezach klasowych i szkolnych, a także organizowanych przez placówki 
kulturalne działające w środowisku lokalnym;

- Włączenie rodziców do promowania działań szkoły w środowisku lokalnym,  
a także do reprezentowania szkoły w środowisku. 
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Sposoby realizacji współpracy szkoły z rodzicami dzieci 

w młodszym wieku szkolnym

Streszczenie 
Współczesna szkoła winna spełniać szereg zadań wobec rodziny i wspierać ją w procesie wy-
chowania dzieci. Za rozwój dziecka odpowiedzialni są zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Stroną 
inicjującą i podtrzymującą efektywną współpracę powinna być szkoła. W toku bezpośredniej 
realizacji zadań w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi a także tworzenia 
optymalnych warunków dla procesu edukacyjnego w szkole i w domu rodzinnym współpraca 
szkoły i rodziców opierać się winna na szeregu różnorodnych tradycyjnych i innowacyjnych for-
mach współpracy obu tych środowisk .Wszelkie działania nauczycieli i rodziców powinny być 
planowe, przemyślane, wspólnie uzgodnione i satysfakcjonujące dla obu stron. Tylko wówczas 
działania te mogą zaowocować z korzyścią dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Summary 
Contemporary school should fulfil a number of tasks towards the family and support it in the
process of educa�ng children. Both parents and teachers are responsible for the child’s de-
velopment. The school ought to ini�ate and sustain effec�ve collabora�on with parents.
Coopera�on between the school and parents should be based on various tradi�onal and in-
nova�ve forms implemented in the course of ongoing tasks in the field of educa�on, upbrin-
ging and care of children and to create op�mal condi�ons for the educa�onal process at 
school and home. All the ac�ons undertaken by teachers and parents should be well planne-
d, thought over, agreed upon and sa�sfactory to both par�es. A�er fulfilling such condi�ons,
parent-teacher coopera�on may be beneficial to early school age children.

1. Wprowadzenie

Współczesna szkoła winna spełniać szereg zadań wobec rodziny i wspierać ją  
w procesie wychowania dzieci. Za rozwój dziecka odpowiedzialni są zarówno ro-
dzice, jak i nauczyciele. Teoretycy i praktycy wychowania są zgodni co do tego, że 
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o powodzeniu szkolnym dziecka decyduje w dużym stopniu harmonijne współ-
działanie obu tych instytucji. Mają one bowiem wspólny cel, jakim jest kształce-
nie i wychowanie dzieci. 

Stroną inicjującą i podtrzymującą efektywną współpracę powinna być szkoła. 
Nauczyciele posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie winni pielę-
gnować kontakty z rodziną, dbać o ścisłe współdziałanie i rozwijanie współpracy 
ze środowiskiem rodzinnym dziecka, wspomagać rodzinę w procesie wychowania, 
wzmacniać jej pozytywne oddziaływania i kompensować braki, których nie są  
w stanie ustrzec się nawet najlepsi rodzice. Konieczna jest systematyczna wymiana 
informacji na temat całokształtu rozwoju dziecka oraz ustalanie na tej podstawie 
jednolitych metod oddziaływań wychowawczych.

Priorytetowym zadaniem dla nauczycieli wczesnej edukacji jest jak najgłębsze 
poznanie środowiska rodzinnego dziecka. Jest to konieczne dla racjonalnego orga-
nizowania działań wychowawczych i dydaktycznych w celu wzmocnienia czynni-
ków pozytywnych i łagodzenia lub likwidowania czynników negatywnych, które 
zaburzają te działania. Nauczyciel powinien znać warunki życia dziecka. Bez tego 
nie jest możliwa efektywna praca pedagogiczna (Nowak, 2000). Jest też zobowią-
zany dostarczać rodzicom wiadomości o zjawiskach zachodzących w szkole oraz 
uzupełniać ich wiedzę o wychowaniu i rozwoju dzieci. Wtedy rodzice ubogacają 
swoje kompetencje w dziedzinie wychowania. Nauczyciel powinien dowodzić ro-
dzicom i przekonywać ich, że osiągnięcie sukcesu w dziedzinie edukacji dziecka 
jest w zasięgu ich możliwości (Łobocki, 1994). 

Współpraca nauczycieli i rodziców jest wzajemnym wspomaganiem się i współ-
działaniem podmiotów w realizacji wspólnego celu. Opiera się na wzajemnym za-
ufaniu, lojalności, podporządkowaniu się celowi, który musi być należycie uświa-
domiony zarówno przez rodziców, jak i przez nauczycieli (Winiarski, 2002). 

Uświadomienie sobie zbieżności celów szkoły i rodziców jest istotne, gdyż 
współdziałanie właściwe jest dopiero wtedy, kiedy cel jest wspólny (Kotarbiński, 
1975). Deklarację właściwej współpracy ze strony rodziców wychowawcy powinni 
jak najlepiej wykorzystać, nawiązując ze środowiskiem rodzinnym relacje oparte 
na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości oraz zasadach partnerstwa. 

Sposoby współpracy nauczycieli i rodziców oraz ich charakter określa statut 
szkoły, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzie-
ci i młodzieży, w którym jest mowa o tym, że nauczyciele i rodzice współdziałają 
ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, a statut konkretnej szkoły 
winien określać formy tego wychowania.

Świadomość wspólnych zadań wychowawczych i umiejętności ich realizacji 
przy wzajemnym wsparciu musi posiadać zarówno szkoła, jak i rodzina. „właściwa 
współpraca ze szkołą warunkuje prawidłowy przebieg procesu wychowania oraz 
postępy dziecka w nauce” (Cudak, 1991). 

Warunki dobrej i skutecznej współpracy szkoły i rodziców formułuje  
M. Łobocki wymieniając wśród nich:
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- partnerskie relacje łączące nauczycieli i rodziców – wykluczą one dominację 
jednej ze stron i nie dopuszczą do zbyt dużej ingerencji rodziców w pracę 
nauczyciela, doprowadzą do tego, że podejmowane decyzje będą miały charakter 
kompromisu;

- wspólne cele wychowawcze szkoły i domu rodzinnego – ochronią dzieci przed 
wypaczeniem charakteru i nie dopuszczą do wzajemnego podważania własnych 
autorytetów. Będą sprzyjały wielostronnemu rozwojowi uczniów, pozwolą na 
lepsze poznawanie i rozumienie uczniów;

- swobodna wymiana opinii rodziców o rodzinie i szkole – przepływ informacji 
musi mieć charakter wielokierunkowy i dotyczyć powinien przede wszystkim 
postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu. Pozwoli to nauczycielom 
szerzej spojrzeć na uczniów i zweryfikować własne o nich opinie, a rodzicom
umożliwi bliższe poznanie środowiska szkolnego;

- wyświadczanie sobie konkretnych usług przez nauczycieli i rodziców – 
chodzi tu głównie o czynne zaangażowanie w wykonywaniu różnych zadań 
organizowanych w wyniku podjętej współpracy między szkołą i domem. 
Może to być pomoc rodziców związana z organizowaniem wycieczek, imprez  
i uroczystości szkolnych, jak również dyskretna pomoc nauczycieli w doradzaniu 
w sprawie nurtujących ich problemów (Łobocki, 1985). 
Warunkiem współpracy jest stworzenie wspólnoty w działaniu. Nauczyciele 

i rodzice muszą wytworzyć wspólną linię działania i uzgodnić jego cel. Istotne 
tu jest przede wszystkim określenie, co każda ze stron będzie robić w ramach 
wspólnego działania. Wkład każdej ze stron jest tak samo ważny. Do nauczycieli 
jednak należy inicjowanie różnorodnych form współpracy z domem rodzinnym. 
„Nauczyciele posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie i to oni powin-
ni pielęgnować kontakty z rodziną oraz dbać o ścisłe współdziałanie i rozwijanie 
współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka” (Parlak, 2009).

W toku bezpośredniej realizacji zadań w dziedzinie kształcenia, wychowania 
i opieki nad dziećmi a także tworzenia optymalnych warunków dla procesu edu-
kacyjnego w szkole i w domu rodzinnym współpraca szkoły i rodziców opierać 
powinna się na różnorodnych tradycyjnych i innowacyjnych formach współpracy 
obu tych środowisk. Poniżej zaprezentowano niektóre z nich, które sprzyjają wza-
jemnej współpracy.

Formy wiodące – nauczycie w toku ich realizacji powinien je wcześniej za-
planować i systematycznie organizować. To dzięki nim współdziałanie nabiera 
charakteru procesu, a więc zespołu powtarzanych działań skierowanych na reali-
zację ustalonych zadań. Zaliczyć do nich możemy: 
- zebrania klasowe;
- indywidualne rozmowy, toczące się w trakcie cotygodniowego dyżuru 

nauczycielskiego i indywidualnych wywiadówek;
- imprezy i wycieczki integrujące uczniów, rodziców i nauczycieli.

Sposoby realizacji współpracy szkoły z rodzicami dzieci…
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Formy uzupełniające – pozwalają one lepiej przygotować i przeprowadzić 
formy wiodące. W ich skład wchodzi: 
- gromadzenie w teczkach prac uczniów i prezentowanie ich rodzicom w trakcie 

zebrań;
- opisowa ocena postępów dziecka dyskutowana w trakcie indywidualnych 

wywiadówek, po każdym semestrze nauki;
- prowadzenie kroniki klasowej;
- wydawanie gazetki uczniowskiej;
- korzystanie z klasowej tablicy ogłoszeń.

Formy wspierające - systematyczne kontakty (działania podejmowane spora-
dycznie lub okresowo, w zależności od bieżących potrzeb), których rola jest nie-
zmiernie ważna we wspieraniu wzajemnych kontaktów. Na formy wspierające 
składa się:
- kontakt telefoniczny;
- wskazywanie dodatkowych ćwiczeń dla ucznia, np. po sprawdzianach;
- możliwość obserwowania dziecka w klasie - lekcje otwarte dla rodziców;
- prowadzenie niektórych zajęć przez rodziców;
- korespondencja;
- spotkania ogólnoszkolne;
- urządzanie pracowni;
- gromadzenie środków dydaktycznych;
- wyjazdy zwane „zieloną szkołą”.

Rozmowy indywidualne – poprzez nie uzyskuje się informacje o dziecku, jego 
dotychczasowym rozwoju, zainteresowaniach, zdolnościach i aktualnych proble-
mach. Poprawnie przebiegająca rozmowa może pogłębić zaufanie rodziców do 
wychowawców i odwrotnie, łagodzić napięcia spowodowane trudnościami w wy-
chowaniu dziecka, przełamywać poczucie niepewności rodziców w wychowaniu 
dziecka, ograniczać błędy wychowawcze, pomóc w bardziej jednolitym i zwartym 
oddziaływaniu na dziecko. Wszelkie informacje o dziecku należy przekazać spo-
kojnie, w sposób zrozumiały dla rodziców, z podaniem propozycji pomocy ze swej 
strony. Zawsze powinno się rozpocząć rozmowę od podkreślenia pozytywnych 
cech dziecka. Nauczyciel nie powinien dopuścić do sytuacji wzajemnego prze-
rzucania odpowiedzialności za dziecko. Jeśli w każdym z rodziców wychowawca 
będzie dostrzegać partnera kompetentnego w sprawach wychowania dziecka to 
kontakty będą oparte na lojalności i partnerstwie. 

Zebrania klasowe – to cykliczne spotkania wszystkich rodziców z nauczycie-
lem. Warto je przeprowadzać przynajmniej pięć razy w roku szkolnym:
- na początku każdego semestru w celu omówienia planów i zamierzeń;
- w środku semestru, aby śledzić realizację przyjętych zadań;
- pod koniec roku szkolnego, by podsumować dokonania.

Elżbieta Zyzik
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Celem zebrań grupowych jest zachęcenie rodziców do czynnego uczestnicze-
nia w procesie wychowania dzieci. W czasie tych spotkań nauczyciel ma moż-
liwość poznać poszczególnych rodziców, ich postawy i poglądy na wychowanie 
dzieci. Jest to również niewątpliwie okazja do wzajemnego poznania się rodziców, 
co sprzyja wzajemnej współpracy. Należy jednak pamiętać, że na zebraniach gru-
powych oceniamy wszystkie dzieci zbiorowo, unikając oceniania poszczególnych 
wychowanków. Informujemy o osiągnięciach dzieci, dzielimy się ich sukcesami 
oraz niepowodzeniami. Zebrania grupowe to również okazja do podnoszenia 
świadomości pedagogicznej rodziców. Każda z pogadanek powinna być przez 
nauczyciela przygotowana w sposób profesjonalny i dotyczyć problemów dzieci 
na tym etapie rozwoju. Istotne jest również zorganizowanie rodzicom pogadanki  
z udziałem specjalistów takich jak logopeda, psycholog czy lekarz.

Hospitowanie przez rodziców różnych dziedzin i form pracy szkoły w uzgod-
nionych okresach – powinny odbywać się w ustalone dni. Rodzice mogą wówczas 
czynnie uczestniczyć w organizowanej przez nauczyciela sytuacji edukacyjnej. Ta 
forma sprzyja m.in. zaobserwowaniu przez rodzica jak funkcjonuje ich dziecko na 
tle klasy, daje możliwość zapoznania się rodziców z osiągnięciami dzieci, zarów-
no wychowawczymi jak i dydaktycznymi. Uczestnicząc w różnych dziedzinach 
i formach pracy szkoły rodzice mają możliwość poznać, w jaki sposób i jakimi 
metodami osiągnąć można cele wychowawcze i dydaktyczne w pracy z uczniami.

Zeszyt pilnej korespondencji – służy do wpisywania przez rodziców z jed-
nodniowym wyprzedzeniem próśb w bieżących sprawach dotyczących dzieci. 
Sprawna wymiana informacji między rodzicami i nauczycielem sprzyja rozwojowi 
dziecka oraz nawiązaniu właściwej współpracy.

Uroczystości – w przeprowadzaniu uroczystości istotne jest by wszystkie dzieci 
z klasy brały w niej udział, a także by jej organizacja była dla wszystkich przy-
jemnością, odbywała się w poczuciu miłego oczekiwania, wolnego od napięć  
i pośpiechu. Przy realizacji wspólnej uroczystości ważny jest osobisty wkład pracy 
rodziców (wykonanie dekoracji, strojów dla dzieci itp.) Uroczystości umożliwia-
ją wykorzystanie różnych form ekspresji dziecięcej, kształtują kulturę współżycia  
z rówieśnikami i dorosłymi.

Skrzynka pytań – przeznaczona jest dla tych rodziców, którym czas nie po-
zwala na rozmowę z nauczycielem, bądź dla tych, dla których problemy są na tyle 
trudne, że nie chcą o nich rozmawiać osobiście. Pytania w skrzynce mogą mieć 
charakter anonimowy. Wielość pytań na ten sam problem stać się może podstawą 
do rozwiązania go w trakcie spotkania grupowego, w formie pogadanki. Żaden 
problem poruszony przez rodzica nie powinien zostać zlekceważony, lecz w naj-
bardziej przystępny dla niego sposób rozwiązany.

Komitet Rodzicielski – jest kolegialnym reprezentantem rodziców i opiekunów 
wszystkich uczniów szkoły. Komitet Rodzicielski współdziała z nauczycielami  
i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę 
w procesie nauczania, opieki i wychowania. Komitet Rodzicielski jest organizacją 
wewnątrzszkolną mającą na celu:

Sposoby realizacji współpracy szkoły z rodzicami dzieci…
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- zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji 
nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i w środowisku;

- przedstawianie nauczycielom oraz władzom szkolnym i oświatowym opinii 
rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły;

- upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organizacjami oświatowymi 
i społecznymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych 
rodziny i szkoły;

- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 
wychowania, profilaktyki i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym
zakresie.
Wizyty wychowawców w domach swych wychowanków – sprzyjają poznaniu 

sytuacji rodzinnej dziecka zarówno pod względem materialnym, jak i atmosfery 
domu rodzinnego. Nauczyciel w sposób bezpośredni wskazać może formy pomo-
cy, jakie szkoła może zaoferować oraz wspomóc rodziców radą jak pomóc dziecku, 
które wykazuje deficyty zarówno w sferze umysłowej jak i społecznej.

Wywiadówki – jest to najbardziej popularna forma kontaktów nauczyciela  
z rodzicami uczniów. Pierwsza jej część powinna być poświęcona sprawom or-
ganizacyjnym, druga postępom uczniów w nauce, trzecia zaś powinna dotyczyć 
trudności, z jakimi boryka się nauczyciel w pracy dydaktyczno-wychowawczej  
z klasą. Należy pamiętać jednak, że w trakcie wywiadówki wychowawca nie po-
winien:
- dokonywać jedynie negatywnych ocen zespołu uczniowskiego;
- publicznie czytać oceny;
- używać nazwisk przy przykładach negatywnych;
- bagatelizować drobnych sukcesów ucznia słabego;
- podważać hierarchię wartości wyznawaną przez rodzica.

Nauczyciel powinien uzmysłowić sobie również, że:
- do spotkania z rodzicami należy być dobrze przygotowanym, tak jak do każdej 

lekcji;
- swoim wyglądem winien wyrażać szacunek dla zebranych;
- w żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na nietakt wobec rodzica, nawet 

tego „trudnego”;
- swoją osobowością i sposobem przeprowadzania wywiadówki winien zachęcać 

rodziców do masowego uczestnictwa w spotkaniach;
- powinien sięgać po warsztatowe formy szkoleniowe dla rodziców;
- musi mieć świadomość, że w sytuacji niżu demograficznego „walka o ucznia”

będzie wyzwalać wśród rodziców krytycyzm wobec form pracy szkoły.
Spotkania szkoleniowe (poświęcone pedagogizacji rodziców) – nauczyciel  

w spotkaniach szkoleniowych powinien:
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- jasno określić cel i charakter spotkania;
- ustalić temat, zaplanować szczegółowy porządek;
- trafnie dobrać treści, które mają być omawiane;
- przygotować odpowiednie materiały;
- sprawnie prowadzić zebranie;
- pomyśleć o dodatkowych atrakcjach, które zaciekawiłyby rodziców.

Dzienniczek ucznia – ta forma służy informowaniu rodziców o osiągnięciach 
ich dzieci oraz o ich zachowaniu w klasie szkolnej. Poprzez dzienniczek rodzic może 
usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole, nauczyciel zaś informować rodzica  
o konieczności spotkania się z nim w sprawie problemów dziecka w szkole.

Udział rodziców w pracy samorządu klasowego i w zajęciach pozalekcyjnych 
- w realizacji tej formy współpracy rodzice mogą:
- służyć radą i pomocą w sytuacjach wymagających bezstronnego rozstrzygnięcia 

trudnej lub konfliktowej sprawy;
- ustalać zasady podziału majątku pieniężnego klasy;
- udzielać pomocy w określaniu sytuacji materialnej niektórych rodzin  

i proponować wsparcie;
-  służyć pomocą w organizowaniu uroczystości środowiskowych.

Imprezy i wycieczki integrujące – ta forma współpracy zyskuje obecnie coraz 
więcej zwolenników w gronie nauczycieli, rodziców i uczniów. Odwiedzając pla-
cówki szkolne zauważyć można plakaty i ogłoszenia zapraszające dzieci i ich rodzi-
ców na spotkanie wigilijne, wspólną wycieczkę, czy też uroczystość z okazji Dnia 
Mamy lub Dnia Taty. Najczęściej stosowany w trakcie takich spotkań podział ról 
jest następujący: uczniowie pod kierunkiem wychowawcy przygotowują program 
artystyczny, rodzice dbają o oprawę spotkania, a więc dekorację sali i poczęstunek, 
a nauczyciel prowadzi spotkanie i stara się, by wszyscy brali udział w zabawie, 
także rodzice. Przygotowuje zatem specjalne konkursy, gry i zabawy. Wycieczki 
klasowe również wymagają wielostronnego przygotowania. Należy zaplanować 
ich przebieg w taki sposób, by można było coś ciekawego zobaczyć, usłyszeć  
i przeżyć. W organizowaniu wycieczek klasowych doskonale sprawdza się system 
zastępów, tworzonych z uczniów i rodziców, które na początku otrzymują szereg 
zadań do wykonania w trakcie całej wyprawy, a z których rozliczani są w formie 
zabawy, przy ognisku pod koniec dnia.

Spotkania świąteczne – jest to jedna z najbardziej integrujących form współ-
pracy. Służy podtrzymywaniu tradycji, rozwijaniu więzi między rodzicami, dzieć-
mi i nauczycielami. 

Wystawy, teleturnieje, imprezy czytelnicze, biesiady literackie, kiermasze ksią-
żek – te różnorodne formy współpracy dostarczają wielu pozytywnych doznań 
dla wszystkich uczestników, kształtują postawy dzieci, wspomagają ich rozwój we 
wszystkich sferach, integrują rodzinnie i służą nawiązywaniu przyjaźni między 
rodzicami i dziećmi.

Sposoby realizacji współpracy szkoły z rodzicami dzieci…
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Rodzinne spotkania popołudniowe – posłużą zacieśnianiu stosunków między 
rodzicami i dziećmi, pozwolą na wymianę wzajemnych doświadczeń między ro-
dzicami.

Listy dla rodziców – listy kierowane przez nauczyciela do rodziców powinny 
być krótkie i proste, stanowić mogą krótką informację o tym, czym dzieci zajmują 
się aktualnie, mogą przekazywać wskazówki dla rodziców, jak skutecznie rozwią-
zywać problemy, jakie napotykają w wychowaniu swych dzieci.

Wymienione formy nie wyczerpują wielu innych różnorodnych sposobów 
współpracy szkoły i rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Mogą się one 
stać inspiracją dla nauczycieli wczesnej edukacji do wdrażania swych własnych, 
nowatorskich pomysłów.

Nawiązywanie wzajemnej współpracy i utrzymanie jej na właściwym pozio-
mie nie jest procesem łatwym i szybkim. Jednak systematyczne wypracowywanie 
właściwych i stałych form kontaktu doprowadzić może do obustronnych korzyści. 
Warunkiem dobrej współpracy jest ustalenie wspólnych reguł kontaktu. Ustalenie 
ich wymaga odpowiedzi na pytanie, jak rozumiemy dobro dziecka i jakie w związ-
ku z tym spoczywają na nas zadania. Kontakt nauczycieli z rodzicami umożliwia 
wspólne formułowanie celów i określanie zadań do wykonania, co niewątpliwie 
służy ujednolicaniu oczekiwań. Najważniejszym – wspólnym celem obydwu 
środowisk, rodzinnego i szkolnego, jest osiąganie przez dziecko maksymalnych 
możliwości rozwojowych. Aby podejmować efektywne działania w tym kierun-
ku, niezbędna jest satysfakcjonująca obydwie strony współpraca. Korzyści z niej 
płynące są obustronne, zarówno dla nauczycieli jak i rodziców.Wszelkie działania 
nauczycieli i rodziców powinny być planowe, przemyślane, wspólnie uzgodnione 
i satysfakcjonujące dla obu stron. Tylko wówczas współpraca zaowocować może  
z korzyścią dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
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Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie 

Streszczenie 
Rodzina jest naturalnym systemem i podstawową grupą społeczną, która zaspokaja fizyczne,
psychiczne i społeczne potrzeby człowieka. W rodzinie zachodzi proces socjalizacji dziecka, 
dzięki któremu wzrasta ono na dorosłego człowieka, osobę przygotowaną do uczestnictwa  
w życiu społecznym. W rodzinie dziecko uczy się po raz pierwszy norm postępowania i jest 
wdrażane do funkcjonowania w czekających go rolach społecznych.

Summary 
A family is a natural system and a basic social group which sa�sfies physical, mental and social
needs of a man. It is in a family where a process of child’s socializa�on takes place, thanks to
which a child grows to become an adult, a person prepared to take part in a social life. It is in  
a family where children learn norms of conduct for the first �me and they are trained to func-
�on in social roles wai�ng for them

1. Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie

Rodzina jest naturalnym systemem i podstawową komórką społeczną, która za-
spokaja fizyczne, psychiczne i społeczne potrzeby człowieka. W rodzinie zachodzi
proces socjalizacji dziecka, dzięki któremu wzrasta ono na dorosłego człowieka, 
osobę wynoszącą pewien bagaż doświadczeń i przygotowaną do uczestnictwa 
w życiu społecznym zgodnie z przyjętymi przez niego normami społecznymi  
i moralnymi. To od swoich rodziców dziecko uczy się mówić, czytać, pisać, 
logicznie i abstrakcyjnie myśleć, kochać i nienawidzić, swoim zachowaniem  
i postępowaniem oddziaływać na otaczający go świat. 

Rodzina jest ukształtowaną historycznie wspólnotą życia, człowiekowi naj-
bliższą, bo naturalną, niepowtarzalną, niemożliwą do pełnego i bezwarunkowe-
go zastąpienia (Pluta, 1979). Rodzinę można określić, jako: „małą i pierwotną 
grupę, środowisko i system edukacyjny oraz instytucję socjalizacyjno-wychowaw-
czą i wspólnotę emocjonalno-kulturową” (Lalak, Pilch, 1999: 236). Rodzina to 
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taka grupa, która jest społecznie aprobowanym sposobem współżycia trwałego, 
składa się z osobników połączonych tym, co panujący obyczaj uznaje za związek 
krwi, małżeństwa lub adopcji, zamieszkuje pod wspólnym dachem, ma członków 
współpracujących ze sobą w ramach uznanego społecznie podziału ról i zadań, 
przy czym jednym z najistotniejszych przedmiotów tej regulacji jest prokreacja  
i wychowywanie dzieci (Bauman, 1962). W takim układzie każda rodzina jest 
inna ze względu na to, że ma swój własny wzorzec wzajemnych oddziaływań, mo-
del zachowań, uczuć, zainteresowań itp. Rodzina poprzez zamierzone oddziały-
wania wychowawcze, jak również przez swój niezamierzony wpływ, który wynika 
z wzajemnych stosunków uczuciowych i zespołu interakcji między członkami, 
oraz przez wzory osobowe rodziców przyczynia się do fizycznego, psychicznego 
i społecznego rozwoju dziecka (Ziemska, 1986). Rodzina jest specyficznym środo-
wiskiem wychowawczym odpowiadającym potrzebom naturalnym dziecka.

Rodzina jest naturalną grupą społeczną zaspokajającą potrzeby wszystkich 
członków rodziny, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a przedmiotem wspólnej troski 
są potrzeby ekonomiczne, fizyczne, jak również psychiczne (Maciaszkowa, 1980).
Znaczenie rodziny wynika z faktu, że w czasie wszystkich lat życia następuje wza-
jemne wyrównanie poglądów i ocen, członkowie rodziny kontaktują się całą oso-
bowością, a dom – to podpora emocjonalna, ostoja bezpieczeństwa psychicznego 
(Kamiński, 1972). Rodzina zapewnia człowiekowi zaspokojenie potrzeb emocjo-
nalnych, potrzeb zwierzenia się z przeżyć konfliktowych, jest miejscem gdzie moż-
na się wyzbyć doznawanych upokorzeń, daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość 
utrzymania równowagi, a co najważniejsze – utrzymanie integracji osobowości 
(Szczepański, 1972). To rodzina jest główną areną, na której mogą być ekspono-
wane indywidualne i niepowtarzalne cechy jednostki zyskujące uznanie i aprobatę 
ze strony pozostałych członków (Pilch, Lepalczyk, 2003). Każda rodzina tworzy 
swój własny świat, określający jej spójność, rozwój uczuć i działań, kształtuje wy-
obrażenia członków rodziny o sobie i o innych.

Z. Tyszka wskazuje, że rodzina stanowi integralną część każdego społeczeń-
stwa, stanowi jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą 
społeczną, grupą podstawową, z którą człowiek jest ściśle związany znaczną czę-
ścią swojej osobowości i ważnymi pełnionymi przez siebie rolami społecznymi 
(rola męża, żony, ojca, matki, żywiciela rodziny, itp.). Jest także dla człowieka tzw. 
grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno identyfikuje się jako jej członek,
współtworzy i przejmuje kultywowane w niej poglądy, postawy, obyczaje, wzory 
zachowania i postępowania (Tyszka, 1993). 

W rodzinie dziecko uczy się po raz pierwszy norm postępowania i jest wdraża-
ne do funkcjonowania w czekających go rolach społecznych (Milerski, Śliwerski, 
2000). Jest to jeden z najistotniejszych atrybutów rodziny decydujących o jej 
wyższości nad innymi środowiskami. Oddziaływanie rodziny nie tylko zaczyna 
się najwcześniej, lecz także trwa najdłużej. Zaczyna się zanim pojawią się inne 
środowiska w życiu człowieka, a członków rodziny łączą więzy emocjonalne 
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(Maciaszkowa, 1991). O sile wpływu rodziny decyduje nie tylko okres jej od-
działywania, lecz także jego ciągłość. Jeżeli dużej liczbie zmieniających się osób,  
z którymi dziecko styka się w środowiskach pozarodzinnych przeciwstawimy ro-
dzinę, nasunie się wniosek oczywisty: oddziaływanie jej cechuje największa cią-
głość i największa systematyczność. W składzie rodziny mogą zachodzić pewne 
zmiany (zdarza się, że odchodzi jeden z rodziców, powiększa się rodzina – przy-
chodzą na świat kolejne dzieci, itd.), jednak nawet w obliczu tych zmian istnienie, 
a więc i oddziaływanie rodziny ma charakter ciągły, stabilny i trwały. Świadomość 
ciągłości istnienia domu rodzinnego ma dla rozwoju dziecka nieocenione znacze-
nie. Sprawia ona, że rodzina może zaspokoić liczne potrzeby psychiczne dziecka, 
np. potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, aprobaty, więzi emocjonalnej. Ten 
stan najbardziej obrazowo przedstawia Susan Forward, widząc w rodzinie skom-
plikowaną sieć miłości, zazdrości, dumy, zmartwień, radości, winy – nieustannego 
falowania, przypływu i odpływu ludzkich emocji w najszerszej gamie. Emocje te 
pojawiają się nieoczekiwanie i są efektem rodzinnych postaw, sposobów wzajem-
nego postrzegania się i wzajemnych stosunków (Forward, 2006).

Jan Paweł II określił rodzinę, jako pierwotny i podstawowy przejaw wymia-
ru społecznego osoby, kolebkę życia i miłości, gdzie człowiek rodzi się i wzra-
sta (Wojtyła, 1999). Socjologowie podkreślają zaś, że rodzina obejmuje przyjęty 
społecznie model trwałego obcowania płciowego, obejmuje też określoną insty-
tucjonalną formę małżeństwa, zawiera pewien system nomenklatury wyrażającej 
stosunki pokrewieństwa i dziedziczenia. Jest jednostką gospodarującą – zapew-
niającą swym członkom utrzymanie i opiekę, czy też zaspakajającą ich potrzeby 
materialne i przygotowującą ich do samodzielnego życia. Rodzina wreszcie jest 
grupą mieszkającą wspólnie, tworzącą jedno gospodarstwo domowe, które może 
obejmować jedno lub wiele pokoleń (Adamski, 1982). 

Rodzinę traktować można, zatem jako: 1) instytucję – członkowie rodziny są 
tu postrzegani nie jako określone osoby, lecz jako pozycje w jej strukturze (córka, 
matka, ojciec, babcia itd.); 2) system – rodzina jest częścią całości organizacji 
społeczeństwa oraz 3) grupę społeczną – składa się bowiem z wielu osób, wzajem-
nie od siebie zależnych i połączonych więzią społeczną. Cementują ją w jedność 
także pewne wartości i normy społeczne, powszechnie podzielane przez członków 
rodziny.

Zaspokajanie przez rodzinę potrzeb dziecka wiąże się ze sprawowaniem przez 
nią określonych funkcji. Funkcje rodziny obejmują cele, do których zmierza życie 
i działalność rodzinna oraz zadania, jakie pełni rodzina na rzecz swoich członków, 
zaspokajając ich potrzeby (Adamski, 1982). Z. Tyszka postrzega funkcje rodziny, 
jako wyspecjalizowane i permanentne działania i współdziałania członków ro-
dziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, 
podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące wzory i normy,  
a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych (Tyszka, 1993). 
Przez funkcje rodziny rozumiemy także skutki wywołane przez działanie i za-
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chowanie się członków rodziny, które zawierają się w samej rodzinie lub poza nią, 
bez względu na to, czy były one zamierzone, czy też nie (Kawula i in., 2000). 
Prawidłowe wywiązywanie się z pełnienia tych funkcji służy zarówno rodzinie, 
jak i całemu społeczeństwu

Podstawą wyodrębnienia funkcji rodziny może być albo analiza rodziny jako 
grupy i instytucji społecznej, albo aspekt trwałości i zmienności tych funkcji. 
Pierwsze z wyodrębnionych podejść pozwala na wyróżnienie dwóch grup funkcji 
rodziny – instytucjonalnych i osobowych. Instytucjonalne ujęcie funkcji dotyczy 
rodziny i małżeństwa jako instytucji społecznych i obejmuje: funkcję prokreacyj-
ną podtrzymującą ciągłość społeczeństwa; funkcję ekonomiczną, polegającą na 
dostarczaniu dóbr materialnych rodzinie; funkcję opiekuńczą, zabezpieczającą 
członków rodziny w określonych sytuacjach życiowych; funkcję socjalizacyjną, 
polegającą na wprowadzaniu członków rodziny w życie społeczne i przekazywa-
niu im wartości kulturowych; funkcję stratyfikacyjną, gwarantującą członkom
rodziny określony status życiowy, wyznaczającą ich przynależność do określonej 
klasy czy warstwy społecznej; funkcję integracyjną, która jest funkcją społecz-
nej kontroli zachowań członków rodziny, w tym zachowań dorastających dzieci.  
Z kolei funkcje osobowe, które dotyczą rodziny jako grupy społecznej obejmują: 
funkcję małżeńską, zaspokajającą potrzeby życia intymnego małżonków; funkcję 
rodzicielską, która zaspokaja potrzeby uczuciowe rodziców i dzieci oraz funkcję 
braterską, zaspokajającą potrzeby uczuciowe braci i sióstr. Funkcje rodziny roz-
ważane z punktu widzenia ich trwałości i zmienności, podzielić można na dwie 
grupy: funkcje istotne (pierwszorzędne) i funkcje akcydentalne (drugorzędne). 
Do funkcji istotnych kwalifikują się niezbywalne funkcje rodziny, to jest prokre-
acyjna, socjalizacyjna i funkcja miłości. Z kolei do drugorzędnych zaliczane są 
te, bez których rodzina może funkcjonować: ekonomiczna, opiekuńcza, straty-
fikacyjna, rekreacyjna, religijna – będąca częścią funkcji socjalizacyjnej czy inte-
gracyjna (Adamski, 1982). Poszczególnych funkcji rodziny nie można realizować 
oddzielnie i niezależnie od siebie, ponieważ wzajemnie się uzupełniają i dopełnia-
ją. Dlatego też każde zaburzenie uniemożliwiające bądź też utrudniające realizację 
którejkolwiek z nich, prowadzi zazwyczaj do chwilowej lub całkowitej niewydol-
ności rodziny w jej funkcjonowaniu i zaspokajaniu potrzeb swoich członków. 

Ważnym elementem środowiska rodzinnego jest struktura rodziny, czyli pe-
wien system modelowych zachowań zachodzących pomiędzy członkami rodzi-
ny oraz określoną reakcją rodziny do sił zewnętrznych, które na nią oddziałują. 
Strukturę rodziny określa: 1) Wielkość i jakość członków rodziny (dzietność, licz-
ba innych krewnych i ilość pokoleń składających się na rodzinę); 2) Siła więzi 
instytucjonalnych i psychicznych łączących poszczególnych członków rodziny, 
świadcząca o mniejszej lub większej spójności rodziny, szczególnie siła związków 
uczuciowych; 3) Układ pozycji i ról społecznych oraz przestrzenne ich usytuowa-
nie; 4) Struktura wewnątrzrodzinnej władzy i autorytetów łącząca się dość silnie  
z układem pozycji społecznych, a także wewnątrzrodzinny rozkład miłości  
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i względów (Tyszka, 1993). Inny wpływ na rozwój dziecka wywiera rodzina wie-
lodzietna, która złożona jest z rodziców i kilkorga dzieci, inny zaś taka, w której 
jest tylko jedno dziecko wychowywane przez kilka osób dorosłych np. rodzi-
ców i dziadków (Jackowska, 1980). Naturalne i optymalne warunki rozwojowe 
może dziecku zapewnić tylko pełna rodzina, choć nie oznacza to, że każda pełna 
rodzina istotnie je zapewnia (Filipczuk, 1985). Trwanie rodziny oraz prawidło-
we spełnianie jej funkcji, tak ważnych dla jednostki, zależy od więzi społecznej  
w rodzinie. Jest ona definiowana, jako ogół stosunków społecznych, czyli zależ-
ności pomiędzy członkami rodziny oraz ogół postaw tych członków wobec siebie, 
wobec wartości i celów rodziny. Ze względu na charakter stosunków występu-
jących w rodzinie, można mówić o zdecydowanej przewadze więzi osobowych, 
wynikających z osobistych i stałych kontaktów jej członków. Dla funkcjonowania 
rodziny znaczenie mają też więzi rzeczowe, opierające się na prowadzeniu wspól-
nego gospodarstwa domowego, posiadaniu dóbr materialnych oraz na statusie 
społecznym małżonków i związkach interesów rodziny z otoczeniem społecznym 
(Muszyński, 1971). Funkcje rodziny ściśle wiążą się z jej strukturą tzn. z układem 
ról i pozycji społecznych, charakterem oraz konfiguracją stosunków międzyosobo-
wych. Z kolei same także oddziałują silnie na strukturę rodziny i charakter więzi 
łączących jej członków.

Rodzina, jako grupa społeczna określa normy i wartości oraz realizuje je za 
pomocą mniej lub bardziej świadomych metod i technik. O efektach socjaliza-
cji dziecka w rodzinie decydują również formy stosunków łączących rodziców  
z dziećmi. Reakcje rodziców wobec dziecka cechują się na ogół pewną stałością 
w sposobie oceny jego zachowania, w sposobie odzywania się do niego, otaczania 
opieką. Postawa rodzicielska, macierzyńska czy ojcowska, jest tendencją do zacho-
wania się w pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka (Kozłowska, 1984).
Postawy rodzicielskie wywierają głęboki wpływ na dziecko między innymi, dla-
tego że emocjonalny stosunek rodziców do dziecka wyraża się w każdym niemal 
słowie skierowanym do niego, w każdej czynności związanej z jego pielęgnacją  
i opieką nad nim, stanowi także komponent każdego zabiegu wychowawczego 
(Ziemska, 2009). Postawa rodzicielska ukierunkowuje zachowanie się rodziców 
wobec dziecka. W postawie odzwierciedlają się uczucia, którymi rodzice obda-
rzają dziecko. Względnie trwałe nastawienie emocjonalne, którym przepojone 
jest postępowanie rodziców, wywołuje u dziecka reakcję w postaci specyficzne-
go zachowania się. Postawy rodzicielskie mogą być właściwe, stwarzające odpo-
wiednie warunki psychospołeczne dla prawidłowego rozwoju dziecka, ale bywa-
ją też niewłaściwe, wpływające ujemnie na kształtowanie się jego osobowości.  
M. Ziemska wyróżnia cztery postawy rodzicielskie prawidłowe: akceptacja, współ-
działanie, rozumna swoboda, uznanie praw oraz cztery postawy nieprawidłowe: 
nadmierne ochranianie, nadmierne wymagania, unikanie kontaktu, odrzucenie 
dziecka. Postawy rodzicielskie ulegają zmianom w miarę jak zmienia się ich przed-
miot, czyli dziecko w różnych fazach swego rozwoju (Ziemska, 1986). Dziecko 
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akceptowane przez rodziców otoczone jest opieką, zaspokajane są jego potrzeby 
fizyczne i psychiczne. Takie dziecko rozwija się prawidłowo, jest aktywne, pewne
siebie. Dziecko odrzucone, a więc traktowane niechętnie, niekiedy wręcz wrogo, 
oceniane jest surowo, rodzice mało o nie dbają. Przeżywa ono stale frustracje, 
często otoczone jest zakazami i poddawane surowej dyscyplinie. Odrzucenie za-
burza rozwój emocjonalno-społeczny dziecka, czuje się ono zagrożone, przeżywa 
lęk, niepokój. Dziecko odrzucone wyrasta w poczuciu izolacji, jego samoocena 
jest przeważnie negatywna. Odrzucone dzieci są na ogół nieposłuszne, aroganc-
kie, wybuchowe. Zachowują się biernie, apatycznie, wycofują się ze stosunków 
społecznych, żyją samotnie. Postawa obojętna charakteryzuje się słabym kontak-
tem uczuciowym. Dziecko traktowane obojętnie przejawia postawy negatywne, 
agresywne, w grupie rówieśniczej pragnie zwracać na siebie uwagę, imponować 
kolegom (Zaborowski, 1980). Postawy rodziców wobec dziecka stanowią jeden  
z elementów całokształtu stosunków interpersonalnych w rodzinie, nie można ich 
więc analizować w oderwaniu od szerszego tła życia rodziny i wzajemnych stosun-
ków między jej członkami.

Atmosfera w rodzinie charakteryzuje się poczuciem więzi, wspólnotą dążeń, 
umiejętnością współżycia i współdziałania, wzajemnym szacunkiem i zrozumie-
niem, tolerancją odmienności upodobań i zainteresowań, solidarnością rodzinną. 
Na tworzenie atmosfery życia rodzinnego wpływają wszystkie składniki rodzinnej 
egzystencji, równocześnie ona sama wpływa na kształtowanie się nowych sytuacji  
i rzutuje na całokształt funkcjonowania rodziny. Atmosferę w rodzinie tworzą 
następujące czynniki: właściwości i walory rodziców, wzajemne stosunki między 
rodzicami, stosunek rodziców do dzieci, stosowane przez nich metody wycho-
wawcze, osobowość każdego z dzieci, stosunki wewnętrzne w rodzinie, świado-
mość odpowiedzialności za los dzieci. Dziecko wychowane w domu, w którym 
ma miejsce zgodne współżycie małżeńskie, gdzie jest ono kochane i akceptowane, 
czuje się szczęśliwe, ponieważ miłość daje mu poczucie bezpieczeństwa, zapew-
nia równowagę psychiczną i stabilizację. Wykładnikiem niekorzystnej atmosfery 
wychowawczej jest niezgodne pożycie rodziców, brak zainteresowania dzieckiem, 
stosunek wrogości lub obojętności jednego lub obojga rodziców, niekonsekwent-
ne lub nieodpowiednie metody wychowawcze, brak więzi rodzinnej (Pielkowa, 
1980). Według I. Obuchowskiej wyróżnić można pięć rodzajów traumatyzującej 
atmosfery rodzinnej: atmosfera napięta, hałaśliwa, depresyjna, obojętna, nadmia-
ru emocji i problemów. Atmosfera napięta jest pełna nieufności, niedomówień, 
konfliktów. Atmosfera hałaśliwa z awanturami, kłótniami, niezwykle męczy.
Atmosferę depresyjną cechuje smutek, przygnębienie, rezygnacja. Obojętna at-
mosfera charakteryzuje się brakiem związku uczuciowego rodziców z dziećmi, 
przy zaspokajaniu innych potrzeb. Nadmiar emocji i problemów to atmosfera 
ogólnie silnie zabarwiona emocjonalnie lub mogą to być nadmierne emocje skie-
rowane wybiórczo ku dziecku. Traumatyzującą atmosferę rodzinną często charak-
teryzuje to, że dziecko wychowywane w niej przeżywa niepokój, niepewność tego, 
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co nastąpi, stałą antycypację lęku, która przybrać może postać lęku przed lękiem. 
Typowa jest tu atmosfera rodzin alkoholików. Również wadliwą atmosferę tworzą 
rodzice odrzucający swoje dziecko, rozwodzący się, niezrównoważeni psychicz-
nie (Obuchowska, 1981). Wzajemne związki emocjonalne rodziców oraz proces 
niwelowania różnic osobowościowych prowadzą do wytwarzania indywidual-
nej i niepowtarzalnej organizacji układu stosunków rodzinnych. Decyduje ona  
o właściwej danej rodzinie atmosferze, która wpływa na rozwój osobowości dzieci  
i kształtowanie się ich społecznych relacji.

We współczesnej rodzinie wielość sytuacji wychowawczych wymaga od rodzi-
ców wiedzy o dziecku i jego potrzebach, świadomości własnej roli wychowawczej 
oraz poczucia odpowiedzialności za los dziecka i jego prawidłowy rozwój. We 
właściwie funkcjonującej rodzinie wzajemnie zaspokajane są potrzeby miłości, 
bliskiego kontaktu, zrozumienia i wymiany uczuć, przynależności oraz potrzeby 
uznania i samorealizacji. Według E. Jackowskiej potrzeba miłości, życzliwości, 
ciepła jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych dziecka. Świadomość, 
że jest się kochanym i akceptowanym przez rodziców, rozwija i umacnia poczu-
cie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, odporność psychiczną, aktywność 
poznawczą i społeczną, a tym samym jest podstawowym warunkiem prawidło-
wego rozwoju osobowości (Jackowska, 1980). Z kolei K. Obuchowski stwier-
dza, że u człowieka występują trzy specyficzne ludzkie potrzeby: potrzeba po-
znania, potrzeba kontaktu emocjonalnego, potrzeba sensu życia. Niezaspokojenie 
jednej z nich powoduje, że orientacja człowieka w świecie jest niepełna i nie 
zabezpiecza jego prawidłowego funkcjonowania (Obuchowski, 1983). U pod-
staw rozwoju osobowości leżą potrzeby, a dla jej kształtowania się duże znacze-
nie ma sposób ich zaspokajania. Zaspokojenie psychicznych potrzeb dziecka, 
wzmocnienie i utrwalenie więzi społeczno-emocjonalnej, ma niezwykle istotny 
wpływ na kształtowanie się osobowości i późniejsze jej funkcjonowanie. Ludzie,  
u których w trakcie życia, szczególnie we wczesnych latach zaspokojone były po-
trzeby podstawowe, rozwija się wyjątkowa wytrzymałość na aktualne i przyszłe 
frustracje. Dzieje się tak dlatego, że ludzie ci mają silną, zdrową strukturę cha-
rakteru będącą rezultatem podstawowego zaspokajania potrzeb. W toku rozwoju 
dziecka kształtuje się i rozwija jego osobowość mająca charakter struktury, której 
elementy pozostają ze sobą we wzajemnym dynamicznym związku, zaś czynniki, 
które determinowały rozwój osobowości, pozostawiają trwały ślad w treści na-
stawień i sposobie ich organizacji (Baran, 1981). Zachowanie dziecka zależy od 
tego, jakie ma ono potrzeby oraz jakimi sposobami nauczyło się je zaspokajać,  
a także jak przywykło reagować na trudności i przeszkody w realizacji swych pra-
gnień. Zachowanie dziecka uwarunkowane jest nie tylko czynnikami związanymi 
z jego osobowością. Zależy ono również od wielu czynników natury społecznej, 
takich, jak: stosunki łączące dziecko ze starszymi, normy i wzory zachowania, 
które obowiązują w konkretnym środowisku oraz pozycji i roli dziecka w rodzinie. 
Zróżnicowane role, wyrównane pozycje łączą się z pozytywnym stosunkiem dzie-
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ci do rodziców, przywiązaniem do rodziny, wzajemną życzliwością. Taki układ ról 
i pozycji sprzyja wzmocnieniu spójności rodziny.

Dziecko wprowadzane jest przez rodzinę w świat wartości kulturalnych i spo-
łecznych, w rodzinie po raz pierwszy styka się z pojęciami dobra i zła, rzeczy 
dozwalanych, pochwalanych i potępianych. Rodzice poprzez swoje zachowania  
i oceny ujawniają dziecku, co w życiu jest ważne, z czym należy się liczyć oraz jak 
należy odnosić się do ludzi. W rodzinie kształtują się opinie dziecka o domowni-
kach, sąsiadach, szerszym środowisku, sprawach społecznych, etycznych. Rodzice 
nie tylko pobudzają i kształtują u dziecka określone postawy i opinie, ale również 
wprowadzają pewne nakazy i zakazy, równocześnie kontrolują i ograniczają jego 
aktywność. Rodzina przygotowuje dziecko do pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym.
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Dziadkowie – najlepsi opiekunowie i wychowawcy

Streszczenie 
W piśmiennictwie odnaleźć możemy pogląd, iż najkorzystniejsze warunki do prawidłowej so-
cjalizacji stwarza rodzina wielopokoleniowa. Rodzina, w skład której wchodzą przedstawiciele 
co najmniej trzech pokoleń jest naturalnym środowiskiem, w którym człowiek od najmłod-
szych lat może uczyć się życia, a szacunek do osoby starszej, jej zrozumienie i akceptacja jest 
wykładnikiem dojrzałości emocjonalnej młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę genezę roz-
woju społecznego człowieka, podkreślić należy, że wpływ poszczególnych członków rodziny 
na zachowanie dziecka rozpoczyna się od momentu jego poczęcia, a w sposób szczególny od 
momentu jego przyjścia na świat. Wpływ ten jest więc najwcześniejszy i ma miejsce już wte-
dy, kiedy dziecko nie jest jeszcze poddawane oddziaływaniom żadnych innych grup społecz-
nych. Ma on charakter ciągły i systematyczny a także przebiega w naturalnych, codziennych 
sytuacjach rodzinnych. Dziecko, dzięki wzorcom osobowym, które stanowią dla niego głównie 
rodzice ale również dziadkowie, rodzeństwo i inne ważne osoby z kręgu najbliższych, uczy się 
jak odnosić się do innych, kogo lubić a kogo nie, z kim się bardziej lub mniej liczyć, jak należy 
wyrażać swoją sympa�ę lub antypa�ę a także kiedy powstrzymywać swoje reakcje emocjonal-
ne oraz jak reagować na zachowania innych – również te niewłaściwe, niezgodne z obowiązu-
jącymi normami moralnymi.

Summary 
In literature we can find the view that the best condi�ons for proper socializa�on creates a
mul�genera�onal family. This family is natural environment in which, from the earliest days of
life, child can learn life and respect for older people. And behavior with respect for older per-
son, understanding and acceptance is expression of emo�onal maturity of young genera�on.
The earliest influence of individual family members on the children’s behavior starts, when it
coming into the world. This impact occurs when a child is not subjected to any impacts of other 
social groups. In addi�on, the influence of the family is con�nuous, systema�c, and also takes
place in natural, everyday situa�ons.
Child, due to personal models, which present mainly parents but also grandparents, siblings 
and other important people, learns how to relate to others, who like and who not, who is more 
or less respected, how to express sympathy or an�pathy, when inhibit emo�onal reac�ons and
how to react to the behavior of others – even the wrong ones, incompa�ble with the moral
standards.
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1. Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństwa stanowi niezwykle istotny problem demograficzny, ale
przede wszystkim społeczny, w którego tle niejako wyraźnie zarysowuje się kwestia 
narastającej dyskryminacji ludzi starszych, szczególnie w odniesieniu do zatrud-
nienia, ale również dostępu do opieki zdrowotnej, rekreacji, dóbr kultury, edukacji 
etc. Ponadto w kraju z kilkunastoprocentowym wskaźnikiem bezrobocia istnieje 
ogromna presja na zastępowanie starszych, mniej produktywnych, znacznie mniej 
mobilnych pracowników – młodymi. W odniesieniu do procesów gospodarczych 
takie działania są w pełni uzasadnione, jeśli jednak spojrzymy na ów problem ze 
społecznego punktu widzenia, okazuje się, że osoby starsze mają (wbrew temu, co 
się sądzi) jeszcze większe niż młodzi potrzeby w kwestii zatrudnienia. Rozwijali 
bowiem w trakcie trwania swego życia umiejętności i nabywali wiedzę służącą 
zwiększaniu możliwości, których teraz nie mogą wykorzystać. Młodzi natomiast, 
wypierający z rynku pracy osoby starsze, chcą prezentować swoje możliwości, 
zwiększać umiejętności, zdobywać doświadczenie zawodowe, rezygnując z posia-
dania własnej rodziny lub, co gorsze, zaniedbując tę, którą stworzyli – opiekę nad 
dziećmi powierzają wówczas osobom często zupełnie przypadkowym, dla których 
jakość świadczonych usług niejednokrotnie jest kwestią drugorzędną, podczas 
gdy społeczne role dziadków w socjalizacji wnuków są niezwykle istotne i cenne, 
choć często niedoceniane.

2. Proces rodzinnej socjalizacji

Pojęciu socjalizacja nadaje się w nauce szersze lub węższe znaczenie. W znacze-
niu węższym pojęcie to odnosi się do wczesnych lat życia jednostki (dzieciństwa  
i wczesnej młodości), kiedy to dziecko jest wprowadzane do udziału w życiu spo-
łecznym. W szerszym znaczeniu natomiast socjalizacja pojmowana jest, jako ca-
łokształt wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społeczno-kulturo-
wego, trwających przez całe jej życie i obejmujących zarówno przyswajanie sobie 
wymogów tego środowiska i przystosowywanie się do nich, jak i przekształcanie 
go w wyniku własnych działań (Rosiński, 2003; Krawczyk, Morawski, 1991).

Różnicę pomiędzy powyższymi ujęciami wyznacza z jednej strony kryterium 
aktywności bądź reaktywności osoby podlegającej wpływom socjalizacyjnym 
(Rosiński, 2003). O ile w węższym rozumieniu człowiek jest kształtowany przez 
otoczenie społeczne, to w rozumieniu szerszym podlega on zmianom będąc ak-
tywnym uczestnikiem życia społecznego. Ponadto w omawianych ujęciach taką 
różnicę stanowi również sposób ujmowania procesów socjalizacyjnych, traktowa-
nych, jako ograniczone do pewnych tylko okresów rozwoju bądź trwających przez 
całe życie jednostki. Ujęcie węższe zakłada również istnienie gotowych standar-
dów zachowań społecznych, w ujęciu szerszym natomiast jednostka partycypuje 
w kulturze współtworzy, więc wzory postępowania.
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Wpływ procesów socjalizacji na rozwój jednostki dotyczy wszystkich elemen-
tów składowych jej osobowości. I tak dzięki socjalizacji człowiek: 
- uczy się społecznie aprobowanych sposobów ukierunkowywania swoich 

popędów i zaspokajania potrzeb (spożywania określonych potraw o określonych 
porach dnia);

- nabywa umiejętności posługiwania się różnymi rzeczami i przedmiotami, 
uzyskuje sprawności techniczne niezbędne do życia w danej cywilizacji (rzut 
harpunem, kierowanie samochodem);

- jest zdolny do podejmowania obowiązujących w danej społeczności sposobów 
interakcji i komunikowania się z innymi ludźmi, przede wszystkim dzięki 
opanowaniu języka, zdolności rozumienia symboli danej kultury i posługiwania 
się nimi w celu ekspresji własnych uczuć i myśli;

- kształtuje zarówno sposoby odczuwania i wyrażania emocji, jak i sposoby 
postrzegania i konceptualnego postrzegania rzeczywistości; 

- uwewnętrznia upowszechnione w społeczeństwie wartości, aspiracje i cele 
działania, normy zakazujące lub nakazujące określone postępowanie (Schulz, 
1996).
J.H. Turner (1994) omawia kilka podstawowych prawideł dotyczących pro-

cesu socjalizacji, które określa wprawdzie, jako oczywiste, ale bardzo istotne  
z punktu widzenia podejmowanych w niniejszym opracowaniu kwestii:
1. Wczesna socjalizacja ma znacznie większy wpływ na formowanie się naszych 

ludzkich cech aniżeli późniejsza.
2. Interakcja z osobami ważnymi – takimi, z którymi nawiązujemy stosunek 

emocjonalny – ma na nas o wiele większy wpływ niż kontakty z innymi ludźmi. 
Oczywiście na początku tymi osobami ważnymi są rodzice oraz pozostali 
członkowie najbliższej rodziny.

3. Interakcja w grupach pierwotnych – czyli takich, w których ludzie znają 
się nawzajem, a ich stosunki są bliskie i intymne – jest znacznie ważniejsza  
w kształtowaniu osobowości aniżeli kontakty w grupach wtórnych – w których 
interakcje są mniej bezpośrednie, bardziej formalne.

4. Długotrwałe związki z innymi ludźmi mają większy wpływ na naszą osobowość 
aniżeli krótkie i przypadkowe (Turner, 1994).
Oznacza to, że proces socjalizacji dokonujący się w rodzinie, przy założeniu 

słuszności powyższych założeń przynosi najtrwalsze i często najbardziej pozytyw-
ne efekty, żadna inna grupa społeczna nie spełnia bowiem jednocześnie wszyst-
kich przedstawionych warunków.

W analizach procesów socjalizacji – pisze J. Turowski (2001) – wyróżnia się 
dwie fazy: socjalizację pierwotną i socjalizację wtórną. 

Socjalizacja pierwotna obejmuje okres dzieciństwa. Dziecko wchodzi wów-
czas w życie społeczne, jako organizm z wrodzonymi możliwościami rozwoju 
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psychicznego i społecznego. Pod wpływem interakcji z opiekunami, a następnie  
z innymi kręgami osób, dziecko w drodze naśladownictwa, identyfikacji, później
zaś w drodze przyjmowania ról innych ludzi, uczy się wzorów zachowań oraz war-
tościowania i oceniania. 

Socjalizacja wtórna dokonuje się w wieku dorosłym przez samą jednostkę  
i jej własne akty, ale pod wpływem tzw. „uogólnionego innego”, musi ona bowiem 
dokonywać się w ramach interakcji, oddziaływania ze strony innych podmiotów 
życia społecznego. Socjalizacja wtórna polega na uczeniu się przez jednostkę ról 
rodzinnych, zawodowych, ról pełnionych w różnych grupach społecznych lub in-
stytucjach (Przygoda, 2011). 

Możemy zatem przyjąć założenie, że ponieważ rodzinna socjalizacja bez wątpienia 
jest wczesna, ma miejsce w pierwotnej grupie, w której uczestnicy długotrwałych 
interakcji są osobami bliskimi. Odgrywa to szczególne znaczenie dla rozwoju  
i późniejszego funkcjonowania dziecka, zarówno w rodzinie jak i poza nią.

3. Modelowanie i identyfikacja w rodzinnej socjalizacji

Proces socjalizacji w rodzinie odbywa się pod wpływem trzech głównych me-
chanizmów: naśladownictwo, modelowanie oraz identyfikacja (Por. Rostowska, 
1995). Znaczenie tych mechanizmów zmienia się w miarę dojrzewania psycho-
fizycznego jednostki, w tym w sposób szczególny w następstwie jej dojrzewania
intelektualnego i emocjonalnego. Elementem wspólnym tych sposobów uczenia 
się jest potrzeba kontaktu z osobami (czasami postaciami) stanowiącymi wzór 
określonych zachowań, osób ważnych, których zachowania będą powielane, od-
wzorowywane, modelowane.

Najwcześniej w trakcie życia człowieka pojawia się naśladownictwo, jako me-
chanizm uczenia się, który odgrywa niezwykle znaczącą rolę w rozwoju dziecka. 
Podstawowym czynnikiem tworzenia się funkcji symbolicznej u człowieka, prze-
jawiającej się w posługiwaniu się znakami i symbolami, np. mowa, zabawa tema-
tyczna, wyobrażenia, jest  rozwój naśladownictwa, które – jak twierdzi J. Piaget 
(Piaget, Inhelder, 1999) – z naśladownictwa bezpośredniego, w drugim roku życia 
przekształca się w naśladownictwo odróżnicowane. Naśladownictwo jest ponadto 
sposobem społecznego uczenia się ról, np. męża, żony, ojca, matki itd. Rodzice, 
dziadkowie i inni członkowie rodzin dostarczają swoim dzieciom wzorów do na-
śladowania, np. poprzez swoje zainteresowania, upodobania, sposób bycia, mó-
wienia, wyrażania opinii, ocen, które początkowo są powtarzane i utrwalane  
w zabawie, później w pewnym stopniu wykorzystywane we własnym życiu (Piaget, 
Inhelder, 1999).

W. Okoń pod pojęciem naśladownictwo rozumie „skłonność do działania nie-
samodzielnego, którego wzorem jest cudze postępowanie lub cudzy pogląd, dzięki 
czemu naśladownictwo jest jedną z ważnych dróg uczenia się nowych czynności, 
przyswajania wiadomości, przekonań, praw. Naśladownictwo spełnia doniosłą 
rolę wówczas, gdy jednostka nie jest jeszcze na tyle dojrzała, aby sama mogła kie-
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rować swoim postępowaniem. Ponieważ wartość pedagogiczna naśladownictwa 
zależy od samego wzoru, w dobrze zorganizowanym procesie wychowawczym 
otacza się wychowanków wzorami reprezentującymi te cechy, które chce się im 
zaszczepić. Mogą to być zarówno poglądy i sposoby postępowania rodziców, jak 
i poglądy i umiejętności nauczycieli czy wzory czerpane z historii i ze współcze-
sności oraz przekazywane przez szkołę i środki masowej komunikacji. Ponieważ 
naśladowanie gotowych wzorów nie może trwać zbyt długo, stopniowo przezwy-
cięża się je przez zachęcanie wychowanków do stwarzania własnych wzorów, do 
samodzielnego działania” (Okoń, 2007).

T. Rostowska (1995) wymienia naśladownictwo, modelowanie i identyfikację,
jako podstawowe mechanizmy transmisji międzypokoleniowej i charakteryzuje je 
jako:
1. Naśladownictwo jest jednym z najwcześniej pojawiających się mechanizmów 

psychofizycznych, odgrywających decydującą rolę w rozwoju, szczególnie 
w rozwouju społecznym, dziecka. Ogólnie i w sposób opisowy stwierdzić można, 
że naśladownictwo ma miejsce wówczas, gdy występuje zgodność zachowania 
się obserwatora z zachowaniem prezentowanym przez model i dotyczy raczej 
specyficznych form jego zachowania. Jest jedną z ważniejszych form uczenia się
nowych czynności, przyswajania wiadomości, przekonań i postaw. W istotnym 
stopniu wpływa ono na przenoszenie się tradycji kulturowych z pokolenia 
na pokolenie. W procesie naśladownictwa ujmowanym rozwojowo wyróżnić 
można trzy jego fazy: 

- Naśladownictwo nieświadome;
- Naśladownictwo świadome;
- Naśladownictwo twórcze.

Do ważniejszych skutków naśladownictwa zaliczyć należy: rozwój mowy, roz-
wój sprawności motorycznych, nabycie nowych sposobów zachowania się, nabycie 
określonych postaw, aspiracji i poglądów, uczenie się ról związanych z płcią, a tak-
że przygotowanie się do pełnienia innych ról społecznych, zwłaszcza małżeńskich 
i rodzicielskich (Rostowska, 1995).
2. Modelowanie – dziecko, które przeszło już proces naśladownictwa, w pewnym 

momencie swojego życia zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie może 
być zupełnie podobne do ojca czy matki, ze względu chociażby na różnicę 
wieku, pozycję społeczną czy zawodową. Przestaje, więc wiernie kopiować ich 
zachowanie, wkracza w proces modelowania, który umożliwia mu nie tylko 
zróżnicowanie, lecz zorganizowane zapamiętanie względnie złożonych oraz 
zintegrowanych zespołów pewnych form zachowania się, które mogą być później 
mniej lub bardziej wiernie (Por. Konarzewski, 1987) odtwarzane i wykorzystane 
w celu spełnienia wymogów stawianych przez środowisko (Rostowska, 1995).

3. Identyfikacja – niektórzy badacze traktują naśladownictwo, jako część
identyfikacji, twierdząc, że jednostka naśladuje tę osobę, z którą się identyfikuje
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i jest to najczęściej proces nieświadomy (Wolicki [za:] Rostowska, 1995). Pogląd 
ten wydaje się częściowo słuszny, szczególnie w odniesieniu do późniejszych 
faz rozwoju człowieka, gdzie występuje tzw. identyfikacja z naśladownictwem.
Możliwa jest ona jednak dopiero wówczas, gdy dziecko staje się zdolne do 
identyfikacji, tzn. gdy występuje u niego poczucie własnej odrębności i ujawniają
się zręby osobowości, a więc po 3 roku życia. We wcześniejszych fazach życia 
występuje zasadniczo samo naśladownictwo, obejmujące nie całą osobowość 
dziecka, ale pewne jego zachowania. Inne stanowisko w tej kwestii prezentuje 
L. Kohlberg (Reber, 2008), który przytacza trzy zasadnicze argumenty 
przemawiające za słusznością rozpatrywania identyfikacji i naśladownictwa
oddzielnie, a mianowicie:

1) identyfikacja jest dyspozycją bardziej motywacyjną, naśladownictwo natomiast 
reakcją instrumentalną;

2) upodabnianie się do modela identyfikacji utrzymuje się także w czasie jego 
nieobecności;

3) identyfikacja jest względnie globalna, czyli wieloaspektowa, podczas gdy 
naśladownictwo jest bardziej parcjalne i dotyczy fragmentów zachowania.
Dzieci potrzebują wzorców, dzięki którym będą mogły właściwie kształtować 

swoje przyszłe życie. Pierwszymi i najważniejszymi wzorcami dla dziecka są rodzi-
ce, ale również rodzeństwo i dziadkowie. Nasza rodzina, codzienność jest nace-
chowana nieświadomymi, odwzorowywanymi zachowaniami dorosłych i dzieci. 
Zachowania te wpływają na zwyczaje językowe i żywieniowe, na rodzaj kontak-
tów panujących w rodzinie, na stosunek do pieniędzy i przedmiotów, do domnie-
manych i prawdziwych autorytetów, do uczciwości lub nieuczciwości do auten-
tyczności lub nieautentyczności a także na zwyczaje religijne. Dzieci są szczególnie 
wrażliwe na zachowania naśladowcze (Reimann, 2007). Zatem rolą najbliższych 
jest dbałość o to, by dostarczane wzorce były jak najlepsze.

4. Społeczne role dziadków 

Społeczne role ludzi starszych kształtowane są, przede wszystkim, przez istnie-
jący w środowisku stereotyp, który przypisując im określone cechy, zawiera za-
razem oczekiwania społeczeństwa wobec przedstawicieli tej kategorii wiekowej.  
B. Szatur-Jaworska (2007) wskazuje na siedem najważniejszych ról społecznych 
ludzi w wieku senioralnym: 
1. Rolę rodzinną; 
2. Rolę zawodową; 
3. Rolę członka grupy towarzyskiej; 
4. Rolę członka wspólnoty lokalnej; 
5. Rolę obywatela; 
6. Rolę członka wspólnoty religijnej; 
7. Rolę użytkownika czasu wolnego.
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Wymienione role seniorzy realizują zgodnie z wypracowanymi w społeczeń-
stwie wzorcami przydając im jednocześnie indywidualnego kolorytu. W ramach 
roli rodzinnej można mówić o specyficznych zadaniach przypadających wszystkim
członkom rodzin, w tym również w szczególny sposób osobom starszym – dziad-
kom. Zadania owe to przekazywanie kolejnym pokoleniom wytworów kultury 
określane, jako międzypokoleniowy przekaz wytworów kultury, który może się 
dokonywać w różnych kierunkach, a także na wiele różnych sposobów (przy uży-
ciu różnych metod, sytuacji wychowawczych w różnym czasie).

Analizując role pełnione przez seniorów w społeczeństwie M. Braun-Gałkowska 
(Steuden, Marczuk, 2006) podaje trzy, których właściwe pełnienie powoduje pod-
trzymywanie dialogu międzypokoleniowego. Ten z kolei zapewnia kulturową cią-
głość, daje poczucie bliskości i chroni seniorów przed wyobcowaniem – jak pisze 
autorka. Są to role teściów, dziadków i starych przyjaciół.

Realizowanie społecznej roli dziadków (w ramach roli rodzinnej) przez senio-
rów jest dość powszechne, ale jednocześnie niełatwe, choć zgodnie z obiegową opi-
nią (błędną niestety), aby realizować się, jako dziadek/ babcia wystarczy posiadać 
wnuki. W wielu rodzinach to przedstawiciele najstarszego pokolenia zaspokajają 
u dziecka potrzebę bezpieczeństwa, której długotrwałe niezaspokojenie może nie-
korzystnie modyfikować rozwój – szczególnie małego dziecka (Dzikowska, 2007).
Dziadkowie stanowią często pierwsze środowisko, które poświęca mnóstwo czasu 
i energii na opiekę nad najmłodszym pokoleniem, dlatego nawiązuje się niezwykle 
silna więź emocjonalna pomiędzy nimi. 

Dziadkowie pełnią znaczącą rolę nie tylko w życiu wnuków, ale także swo-
ich dzieci – rodziców wnuczków. Ich pomoc w wychowaniu i opiece oraz udział  
w pracach gospodarstwa domowego niejednokrotnie umożliwia podjęcie albo 
kontynuowanie pracy zawodowej.

Pomoc ta przybiera różne formy, w zależności od zakresu ich zaangażowania 
w sprawy rodziny własnych dzieci. Może być świadczona okazyjnie, na przykład 
podczas choroby dziecka lub codziennie wraz z prowadzeniem gospodarstwa do-
mowego. Opieka i wychowanie sprawowana przez dziadków stanowi najczęściej 
trudne do przecenienia uzupełnienie opieki i wychowania sprawowanej przez ro-
dziców. 

Rola dziadka nie jest wyraźnie określona, pojawia się w momencie przyjścia na 
świat wnuka, a często jeszcze przed jego narodzeniem. Wchodzenie w tę rolę, jej 
uczenie się, odbywa się w sposób stopniowy i naturalny. Dziadek staje się history-
kiem i kronikarzem rodziny, przyjacielem dla starszego wnuka, a bohaterem i cza-
rownikiem dla młodszego. Jest dla wnuków nauczycielem, który w pełni akcep-
tuje swego młodszego partnera i na nim koncentruje całą swoją uwagę (Małecka, 
1997).

Wielokrotnie podkreślano również znaczącą rolę dziadków w kształtowaniu 
humanistycznych postaw młodzieży, gdyż w polskich rodzinach odgrywają oni 
wobec wnuków rolę szczególną – przekazują im zasady moralne, obyczaje i tra-
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dycje (Szatur-Jaworska i in., 2006). Im więcej czasu spędzają dzieci z dziadkami, 
tym krytyczniej, z korzyścią dla siebie potrafią patrzeć i oceniać rzeczywistość
(Falkowska, 2002).

Na dziadkach spoczywa również odpowiedzialność podtrzymywania tradycyj-
nych rytuałów i spotkań rodzinnych – rola szczególnie ważna w obliczu zuboże-
nia i znacznego zmniejszenia się częstotliwości okazji do wymiany poglądów na 
praktykowanych wcześniej „rodzinnych zjazdach”. Dziadkowie, przygotowując 
wspólnie uroczystości rodzinne wdrażają wnuki w zajęcia domowe. Stopniowo 
przekazują dziedzictwo kulturowe rodziny, by z czasem „zarazić” młodych trady-
cją rodzinną (Wilk, 2000). Dziadkowie wprowadzają do rodziny niezwykle cenne 
elementy tradycji, zwiększają poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, współtworzą 
atmosferę spokoju i pogody, zwiększają poczucie trwałości rodziny, obdarzają 
wnuków zainteresowaniem i akceptacją (Potaczała, 2007). Stałe i regularne kon-
takty z wnukami tworzą między nimi bardzo silną więź, nawiązuje się między-
pokoleniowa przyjaźń – seniorzy stają się przyjaciółmi swoich wnuków, którzy 
zawsze służą radą i wsparciem w trudnych sytuacjach. Taki układ ról spotyka się 
z aprobatą wnuków, którzy wolą powierzać problemy dziadkom aniżeli rodzicom. 
Ci ostatni bowiem częściej starają się umoralniać aniżeli służyć radą. Seniorzy, 
mimo osobistego konserwatyzmu, do planów i zachowań młodych starają się 
podchodzić bardziej optymistycznie i z większym zaufaniem. Dzięki kontaktom  
z osobami starszymi, bezpośredniemu zatknięciu się z ich problemami kształtuje 
się w młodych odpowiedni stosunek do seniorów, a także do samej starości.

Ludzie starsi pełniąc wobec dziecka funkcje opiekuńczo-wychowawcze i spę-
dzają z nimi niejednokrotnie więcej czasu niż rodzice, są też związani z dzieckiem 
silną więzią uczuciową. W takiej atmosferze celowo lub podświadomie przekazują 
najmłodszemu pokoleniu własne wartości kulturowe, kształtują w nich własne 
wzory postępowania. Zdarza się również, że dziadkowie opiekujący się wnukami 
chcą zrealizować taki wzór wychowawczy, jakiego nie udało się urzeczywistnić  
w wychowaniu własnych dzieci (Maciejak, 1997).

Mimo iż z wiekiem – pisze H. Maciejak (1997) – siły fizyczne dziadków słab-
ną, zmniejsza się szybkość reakcji, obniża się sprawność, to rosną możliwości we-
wnętrzne, rośnie doświadczenie, umiejętność zachowania dystansu, rośnie rozwa-
ga i głębokość sądu. To spowolnienie pozwala na mniej gwałtowne angażowanie 
się w sprawy konfliktowe, pojawia się pokora wysłuchiwania i zdolność rozważne-
go analizowania własnych i nie tylko własnych przeżyć. To spowolnienie pozwala 
odróżniać rzeczy istotne od mniej istotnych, pozwala na spokojną wyrozumiałość 
i cierpliwą dobroć, którą w postaci habitusu – posługując się językiem P. Bordieu 
(Bourdieu, Passeron, 1990; Szumański, 2000) – można przekazać najmłodszym, 
a co ma nieocenioną dla nich wartość.

W pokoleniowym przekazie tego, co ważne, ludzie starsi dokonują bilansu 
swego życia. Dzielą się doświadczeniami, przeżyciami, wskazują zarówno na war-
tości odczuwane (chciane, godne pożądania, zinternalizowane), jak i uznawane 
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(rozumiane, atrakcyjne, związane z aspiracjami), wyrażają niespełnione marze-
nia eksponują to, co uznają za najcenniejsze w życiu każdego człowieka i godne 
dalszego międzypokoleniowego przekazu (Bourdieu, Passeron, 1990; Szumański, 
2000). Spodziewać się należy, że przekaz międzypokoleniowy o charakterze post-
figuratywnym (Por. Mead, 2000) będzie zawierał elementy społecznie niezwykle
cenne. 

Przeprowadzone dotychczas badania (Por. Tyszkowa, 1990; Małecka, 1997; 
Pielkowa, 1992), a także obserwacje życia społecznego pozwalają stwierdzić, 
że udział babci i dziadka w opiece i wychowaniu wnuków jest nieoceniony. 
Znaczenie to wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, dziadkowie będą osobami 
ciągle dostępnymi dla dzieci, mogą zaspokoić ich potrzeby, w tym także te, które 
w skutek nieobecności rodziców, podejmujących pracę zawodową, pozostałyby 
niezaspokojone. Po drugie babcia i dziadek są przede wszystkim przekazicielami 
kultury i tradycji. Przekaz kultury i tradycji rodzinnej, jak również indywidualne-
go doświadczenia przyjmuje niejednokrotnie formę opowieści historii rodzinnych, 
czy wydarzeń historycznych, co prowadzi do kształtowania postaw obywatelskich  
i patriotycznych. Przyczynia się do wrastania młodego człowieka w państwo, naród, 
a wreszcie w lokalne środowisko. Nabiera to szczególnej wagi w czasach, gdy wiele 
wartości i tradycji traci na znaczeniu w codziennym życiu. Nie można także pomi-
nąć materialnego udziału dziadków w opiece i wychowaniu. Współcześnie nierzad-
ko bywa, że dziadkowie wspierają materialnie rodziców a zarazem ich dzieci.

5. Podsumowanie
Starość jest specyficznym i niezwykle trudnym etapem życia człowieka zarówno 
z punktu widzenia osób w sposób bezpośredni podlegającym procesom starzenia 
się, jak i tych, którzy mają z nimi do czynienia wyłącznie pośrednio, jako obser-
watorzy, towarzysze, osoby niosące pomoc. 

Ludzie starsi – obecni dziadkowie – częściej niż dotychczas podejmują się od-
powiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. Oni to kiedyś, jeszcze jako 
rodzice wskazywali kierunek rozwoju swym dzieciom, wszczepiając im taką czy 
inna hierarchię wartości, pragnienia i cele. Dziś, zarówno w małym kręgu, w ro-
dzinie, jak na publicznych stanowiskach czy też w twórczości, którą uprawiają, ci 
starsi mają możliwość i obowiązek nadal wpływać wychowawczo, dostrzegać zło, 
wskazywać je, ostrzegać przed nim. Powinni udzielać dobrych rad, tłumaczyć, 
pouczać, zachęcać do dobrego.

Współcześnie seniorzy powinni doczekać się szczególnej czci, ponieważ mamy 
do czynienia z sytuacją, w której społeczeństwa tworzą nowy, nieznany wcześniej 
system preferencji aksjologicznych – pisze E. Trafiałek (2001: 81), dodając, iż wie-
le w nim miejsca na hedonizm, kult młodości i postępu, globalizację i konformi-
styczną internalizację wzorów kultury zachodniej, a niewiele na wartości uniwer-
salne, głęboko humanistyczne, ludzkie, służące utrwalaniu tożsamości narodowej, 
dlatego tym wyraźniej widoczna staje się potrzeba korzystania z mądrości nabytej 
przez lata przez przedstawicieli najstarszego pokolenia. 

Dziadkowie – najlepsi opiekunowie i wychowawcy
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Jak dzieciom i młodzieży rodzina powinna  

organizować czas wolny?

Streszczenie 
W przekazach medialnych pojawiają się od czasu do czasu informacje na temat czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. Ich autorzy przedstawiają podejmowane przez dzieci, młodzież i dorosłych 
inicjatywy w zakresie interesujących sposobów spędzania czasu wolnego. Pokazują również 
negatywne skutki ich działań, dokonywanych właśnie w czasie wolnym. Do kształtowania oso-
bowości dziecka, pobudzania jego aktywności, rozwoju „sił życiowych”, zdolności i talentów, 
rodzina wykorzystać może czas wolny. Autorka pracy przytacza wyniki badań, przeprowadzo-
nych wśród 143 uczniów, w roku 2009, dotyczące zainteresowań gimnazjalistów. 

Summary
In media there can be fund from �me to �me some news about free �me of children and ado-
lescents. The authors of it present ini�a�ves undertaken by children in the area of spending
free �me. They also show nega�ve consequences of the ac�ons made by children just for
leisure. The families can use free �me to shape the personality of children, to s�mulate their
ac�vity, to develop the life force, abili�es or talents. The author presents the results of rese-
arch work, conducted among 134 students of high school, concerning their interests. 

W przekazach medialnych od czasu do czasu pojawiają się informacje dotyczące 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ich autorzy przedstawiają podejmowane przez 
dzieci, młodzież i dorosłych inicjatywy w zakresie interesujących sposobów spę-
dzania czasu wolnego lub pokazują negatywne efekty ich działań dokonywanych 
właśnie w czasie wolnym. Przekazom tym towarzyszą najczęściej komentarze na 
temat roli różnorodnych grup, placówek i organizacji w procesie „zagospodarowa-
nia” czasu wolnego. 

W przypadku negatywnych działań dzieci i młodzieży pojawiających się w ich 
czasie wolnym winą za zaistniały stan rzeczy obarcza się szkołę (która widocznie 
nie umiała zorganizować „przyciągających” dzieci i młodzież zajęć pozalekcyj-
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nych), środowisko lokalne (tłumacząc chociażby że to taka patologiczna dzielnica) 
i grupę rówieśniczą (w myśl powiedzenia „Z jakim przystajesz…”). Niewiele mówi 
się jednak o roli rodziny w tym procesie. Czy to oznacza, że ma ona w tym zakre-
sie marginalny charakter?

Aby odpowiedzieć na to pytanie zacznijmy od sprecyzowania, czym jest czas 
wolny.

Definicję czasu wolnego rozpatrywać możemy z punktu widzenia pedagogiki,
socjologii, medycyny, urbanistyki itd. Opracowano zatem wiele definicji tego po-
jęcia – od ujęcia bardzo ogólnego po szczegółowe.

W ujęciu ogólnym przedstawia to zagadnienie między innymi Wojciech 
Pomykało, który przez czas wolny rozumie „ten czas, który pozostaje do dyspozy-
cji człowieka po wykonaniu obowiązkowych czynności, takich jak nauka, praca, 
dojazd do szkoły, obowiązki rodzinne oraz po zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb higieniczno-biologicznych to znaczy snu czy toalety. Czas wolny jest taką 
częścią dnia, kiedy człowiek ma nieograniczone możliwości wyboru czynności, 
którymi pragnie się zająć.” (Pomykało, 1997: 75).

W literaturze czas wolny rozpatruje się również bardziej szczegółowo – w od-
niesieniu do ściśle określonych grup. I tak, czas wolny dorosłych określany jest 
jako „zespół zajęć, którym jednostka może się z własnej woli poświęcić w okresie 
wolnym od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych albo w celu wy-
poczynku lub rozrywki, w celu bezinteresownego rozwoju swojej wiedzy i wy-
kształcenia, albo też dobrowolnego udziału w życiu społecznym, czy też wreszcie 
w celu rozwoju własnych nieskrępowanych zdolności twórczych” (Dumazedier, 
1979: 12) lub w ujęciu Danieckiego jako „czas, którego wymagają: regeneracja 
zużytych na pracę sił, poszerzenie wiedzy ogólnej i zawodowej, życie rodzinne, 
wychowanie dzieci, osobiste zainteresowania, potrzeby kulturalne, udział w życiu 
publicznym.” (Daneck, 1967: 29).

Nieco inaczej pojmowany jest czas wolny dzieci. 
Czajkowski zdefiniował go jako „ten okres dnia, który pozostaje do wyłącznej

dyspozycji dziecka, po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę szkolną, 
niezbędne osobiste zajęcia domowe. Czas wolny dziecka obejmuje także dobro-
wolnie na siebie przyjęte obowiązki społeczne (spełnianie jakiejś funkcji w or-
ganizacji harcerskiej, praca w samorządzie szkoły, świetlicy, domu kultury itp.)” 
(Czajkowski, 1970: 13). 

Wujek (1978) podkreśla natomiast, że jest to czas, który pozostaje dziecku po 
wykonaniu obowiązków szkolnych oraz domowych.

Czas wolny dzieci różni się znacznie od czasu wolnego osób dorosłych. Na 
różnice te zwraca uwagę Jadwiga Izdebska (1994). Jej zdaniem czas wolny dziecka 
cechują między innymi:
- mniej zróżnicowane miejsca i formy jego spędzania; 
- dłuższy czas trwania; 
- zwiększona opieka i kontrola ze strony osób dorosłych. 
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Również Ryszard Wroczyński (1966) zwraca uwagę na to, że czas wolny dzieci 
nie może być zaliczany do tej samej kategorii, co czas wolny dorosłych, ponieważ 
w przypadku dzieci jest on kontrolowany przez osoby dorosłe. 

Zawarty w definicjach Izdebskiej i Wroczyńskiego element mówiący o kon-
troli czasu wolnego dzieci jest początkiem odpowiedzi na postawione wcześniej 
pytanie dotyczące roli rodziny w organizacji tego procesu. Rodzina pełniąc swo-
je role spełnia również funkcję wychowawczą, która określana jest jako „zespół 
występujących w rodzinie czynności związanych z kształtowaniem osobowości 
dzieci. Funkcja rodziny polega tu przede wszystkim na pobudzeniu jednostki do 
aktywności i stwarzaniu jej takich potrzeb, aby jak najszybciej rozwinęły się w niej 
siły życiowe, zdolności i talenty.” (Grochociński, 1979: 12).

Do kształtowania osobowości dziecka, pobudzania jego aktywności, rozwo-
ju „sił życiowych”, zdolności i talentów rodzina wykorzystać może właśnie czas 
wolny. Moim zdaniem jest jednak w tym przypadku pewien warunek – jakość 
czasu wolnego dzieci zależy w dużej mierze od jakości czasu wolnego dorosłych. 
Rodzice którzy nie radzą sobie z własnym czasem wolnym nie będą potrafili pora-
dzić sobie z czasem wolnym swoich dzieci.

Zjawisko, które określiłam, jako nieradzenie sobie z własnym czasem wolnym 
rodziców wynika, moim zdaniem, ze zmian zachodzących we współczesnych ro-
dzinach. Zmiany te powodują zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu tych-
że rodzin i znajdują swoje odbicie w wielu aspektach życia rodzinnego – w tym 
także w sposobach spędzania czasu wolnego rodziców. Zagrożenia te pochodzić 
mogą „z zewnątrz” lub „z wewnątrz” rodziny. 

Do grupy zagrożeń „z zewnątrz” mogących mieć wpływ na sposób spędzania 
czasu wolnego rodziców zaliczyłabym:
- zmianę modelu rodziny (szczególnie modę na samotne rodzicielstwo);
- modę na „wygodny” styl życia (mam tu na myśli bezgraniczne korzystanie  

z usług kucharek, ogrodników, pomocy domowych i co najważniejsze z pomocy 
opiekunek dziecięcych);

- brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym;
- zmiany w zakresie typu rodziny.

Zagrożenia pochodzące „z wewnątrz” rodziny to moim zdaniem:
- zmiany ról w rodzinie (szczególnie zmiana roli dziadków, którzy wychowują 

dzieci, zajmują się domem, niejednokrotnie utrzymują całą rodzinę);
- zmiany systemu wartości w rodzinie (tzw. postmodernistyczne wychowanie);
- zmiany w zakresie wzorców osobowościowych w rodzinie;
- osobowość rodziców.

Jeśli rodzic umie zorganizować własny czas wolny i efektywnie wykorzystywać 
go realizując różnorodne funkcje czasu wolnego, istnieje wysokie prawdopodo-
bieństwo, że swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie przekaże dzieciom. 

Jak dzieciom i młodzieży rodzinna powinna organizować czas…
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W tym miejscu nasuwa się pytanie – Jakie funkcje powinni realizować rodzice 
w organizacji czasu wolnego własnego i swoich dzieci?

Zdaniem Dąbrowskiego (1966) istnieją cztery funkcje czasu wolnego:
- wypoczynek 
Związany z regeneracją sił fizycznych i psychicznych. Trwający dłuższy czas wy-
siłek prowadzi do zmęczenia organizmu i jego osłabienia. Efektem tego jest brak 
koncentracji, trudności w skupieniu uwagi, spadek zainteresowania. 
- rozrywka 
 „Rozrywka powinna spełniać pragnienia niezaspokojone przy wykonywaniu obo-
wiązków.” (Dąbrowski, 1966: 200). Cechuje ją zatem głównie zabawa. Rozrywka 
to kompensowanie monotonii dnia codziennego i powtarzających się codziennie 
czynności. Wprowadza ona odmianę w życiu i relaks. 
- rozwój zainteresowań i uzdolnień 
Służy zaspokajaniu potrzeby poznania. Dzięki zainteresowaniom i uzdolnieniom 
rozwijamy swoje zdolności, zdobywamy nowe doświadczenia, odkrywamy nowe 
obszary i rozbudzamy zainteresowania. 
- poszukiwanie miejsca w społeczeństwie 
Człowiek jest istotą społeczną, dlatego też każda jednostka powinna odnaleźć 
własne miejsce w społeczeństwie i grupę, która będzie odpowiadać jej ambicjom  
i wartościom wyznawanym przez jednostkę. Ta funkcja społeczna powoduje 
zwiększenie aktywizacji jednostki, rozwija umiejętność życia w społeczeństwie, 
ułatwia w przyszłości wybór partnera życiowego i podporządkowanie się przyję-
tym przepisom i obyczajom. 

Wujek (1994) zwraca również uwagę na funkcję rozwoju osobowości – inaczej 
funkcję rozwojową. Zakłada ona, że jeśli dziecko ma odpowiednie warunki do 
wypoczynku i regeneracji sił ma również możliwość i siłę rozwijania naturalnej 
ciekawości świata i zainteresowań. Skórzyński (1994) łączy tę funkcję rozwojową 
z funkcją kulturalną.

Grochociński (1994) wymienia funkcje:
− twórczą;
− percepcyjną;
− rekreacyjną;
− uspołeczniającą.

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku (Pilch, 2003) znajdziemy nato-
miast trzy funkcje dziecięcego czasu wolnego:
- odpoczynek i rekreacja;
- zabawa i rozrywka;
- zbiorowe spędzania czasu w różnych grupach rówieśniczych.

Rodzice kierując się rolą, jaką ma spełniać czas wolny, organizując własny 
czas wolny powinni zwracać uwagę na jego funkcję wypoczynkową, rozrywkową  
i rozwój zainteresowań.
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Funkcja wypoczynkowa w tym ujęciu oznaczać będzie umiejętność znalezie-
nia równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem jak również formę tego odpo-
czynku. Dla polskich rodziców jest to niejednokrotnie bardzo trudne zadanie. 
Coraz więcej czasu spędzają oni w pracy. Niestety nie wszyscy potrafią tematy
zawodowe zostawić za „drzwiami biura” i przynoszą pracę do domu. Realizacja za-
dań zawodowych odbywa się zatem najczęściej kosztem własnego czasu wolnego,  
a szczególnie kosztem wypoczynku i rekreacji. Na kumulację tego zjawiska wpły-
wa także niepewność zawodowa jutra – zdarza się, że rodzice nie mają stabilności 
zawodowej, co powoduje że pracują niejako „na zapas”, na kilku etatach. Rodzic, 
który sam nie ma czasu na wypoczynek, może nieświadomie przekazywać taką 
właśnie postawę wobec wypoczynku swojemu dziecku. Żyjąc w ciągłym stresie 
z zegarkiem i kalendarzem w ręku (w którym ma ustalone kolejne zadania do 
wykonania) „programuje” równocześnie mnóstwo zadań do wykonania dziecku 
zaburzając jego tempo pracy, zabawy i odpoczynku.

Funkcja rozrywkowa to umiejętność dostarczania sobie od czasu do czasu róż-
nych wrażeń odbiegających od powtarzalnych, monotonnych czynności dnia co-
dziennego. Działania w zakresie rozrywki podejmowane przez rodziców pokazują 
dziecku różnorodność możliwości w tym zakresie (oczywiście rozpatrujemy tu 
jedynie działania społecznie akceptowane).

Podobnie jest w przypadku funkcji związanej z rozwojem zainteresowań. Jeśli 
zainteresowania rodziców dziecka zmieniają się i ewaluują dziecko nie boi się wła-
snych „poszukiwań”. Wie przy tym, że rodzice będą go w tym w miarę możliwości 
wspierać.

Poza realizacją powyższych funkcji w organizacji własnego czasu wolnego rolą 
rodziców jest także wspieranie rozwoju dzieci. Może ono dotyczyć uspołeczniania 
dziecka poprzez umożliwienie mu w jego czasie wolnym kontaktu z rówieśnikami, 
wpływu poprzez różne działania aktywizujące na jego rozwój osobowościowy czy 
sprawowania funkcji kontrolnej w zakresie przestrzegania norm i zasad obowiązu-
jących w społeczeństwie.

Aby realizować założone zadania czasu wolnego swoich dzieci rodzice powinni 
korzystać z różnych form jego spędzania. Czajkowski (1979) wyróżnił trzy rodzaje 
czasu wolnego: 
- dyspozycyjny czas wolny (jest to czas, jaki pozostaje jednostce po wykonaniu 

wszystkich obowiązkowych zajęć. W odniesieniu do dzieci jest to czas do ich 
wyłącznej dyspozycji – bez zaangażowania rodziców dziecko robi to, na co ma 
w danym momencie ochotę);

- czas na wpół wolny (to czas, podczas którego jednostka może wykonywać pewne 
czynności bez poczucia obowiązku, ale ze świadomością, że ich wykonanie 
przyniesie jej pewne korzyści. Czynności te wykonywane są z pewną swobodą  
i nie są traktowane, jako obowiązek. Dla przykładu – dziecko ćwiczy pisanie 
lub pomaga mamie kleić pierogi, bo ma na to w danej chwili ochotę, nie jest 
do tego zmuszane);
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- wczasowanie (to czas typowo przeznaczony na odpoczynek i rozrywkę. Jednostka 
w pełni dysponuje nim – wybiera z własnej woli zabawę, wypoczynek, czy 
zajmuje się poszerzaniem własnej wiedzy). 
Istnieje duża różnorodność form związanych z organizowaniem czasu poza 

zajęciami zaplanowanymi i przymusowymi. Łobocki (1994) wyróżnia następujące 
formy spędzania wolnego czasu: 
- formy rekreacji kulturalno-rozrywkowej 
Obejmują zajęcia o biernym lub czynnym charakterze, między którymi powinna 
być odpowiednia proporcja. Charakter bierny ma na przykład oglądanie progra-
mów telewizyjnych, słuchanie radia czy płyt CD oraz czytanie książek, prasy, jak 
również chodzenie do kina, teatru, muzeum czy na wystawy. Charakter czynny 
natomiast to organizowanie różnych imprez, gry i zabawy zręcznościowe, dydak-
tyczne, gry towarzyskie, kolekcjonerstwo itp. 
- formy rekreacji twórczej 
Rozwijają indywidualne i twórcze działania. Pozwalają dziecku dowartościować 
się i uwierzyć we własne siły, rozwinąć wrodzone zdolności i umiejętności. Do 
takich zajęć zaliczamy między innymi zajęcia teatralne – improwizacje sceniczne. 
Nie trzeba traktować ich jak typowych zajęć na scenie – przeciwnie – są to po 
prostu występy, pisanie wierszy czy listów, obserwowanie przyrody. Jak uważa 
Mieczysław Łobocki istnieje szeroki zakres różnych zajęć rekreacji twórczej mię-
dzy innymi: 
- zajęcia plastyczne;
- zajęcia techniczne;
- zajęcia muzyczne. 
- formy rekreacji fizycznej (ruchowej)
Służą utrzymaniu zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim fizycznego.
Wzmacniają organizm i zapewniają lepsze samopoczucie. Do tej grupy form re-
kreacji Łobocki zalicza:
- wycieczki (piesze i rowerowe);
- zabawy i gry sportowe;
- ćwiczenia ruchowe;
- zabawy ruchowe;
- zabawy i gry w terenie. 
- formy rekreacji przez działalność społeczną 

Jest to forma spędzania czasu wolnego, która wzbogaca życie jednostki, wpły-
wa na jej rozwój społeczny i rozwija zainteresowanie drugim człowiekiem. Takimi 
formami rekreacji mogą być:
- pomoc młodszym i słabszym rówieśnikom na przykład w nauce;
- opiekowanie się zwierzętami w domu;
- troska o czystość i estetykę – szkoły czy domu. 
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Ryszard Wroczyński (1966), biorąc pod uwagę podział rzeczowy oraz „proste 
funkcjonalne szeregi”, dokonuje następującego podziału form spędzania wolnego 
czasu młodzieży i dzieci: 
1. zabawy i gry ruchowe – sport; 
2. turystyka;
3. uczestniczenie w imprezach artystycznych i amatorstwo artystyczne; 
4. środki masowej komunikacji – film, czytelnictwo, telewizja i radio;
5. inna aktywność intelektualna; 
6. zajęcia techniczne;
7. aktywność społeczna i towarzyska – na przykład w grupach rówieśniczych; 
8. inna aktywność – indywidualne zainteresowania i kolekcjonerstwo. 

Do form czasu wolnego Walczak (1994) zalicza: 
1. zajęcia pozalekcyjne –  wśród których autor wylicza świetlice, kółka zaintereso-

wań i imprezy szkolne;
2. zajęcia pozaszkolne – do których należą różne rodzaje aktywności w organiza-

cjach młodzieżowych czy społecznych;
3. członkostwo w różnych organizacjach; 
4. udział w grupach rówieśniczych; 
5. zajęcia dowolne – w domu, u znajomych, słuchanie radia, oglądanie progra-

mów telewizyjnych. 
Jak wynika z powyższych podziałów istnieje duża różnorodność w zakresie 

możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Dlaczego więc ba-
dania wykazują, że najpopularniejszą wśród dzieci i młodzieży formą spędzania 
czasu wolnego jest wypoczynek bierny?

Walczak w roku 1994 przedstawił wyniki badań dotyczących najpopularniej-
szych form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Wynika z nich, że najpopu-
larniejsze jest oglądanie TV oraz czytanie (szczegóły przedstawia Tabela 1).
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Tab. 1. Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu przez młodzież 

Formy zajęć  
w czasie 
wolnym

Kategorie osób badanych

ogółem
N=1569

miasto 
N=1130

wieś 
N=439

dziew-
częta 
N=894

chłopcy
N=675

dzieci
N=289

młodzież 
N=1280

Oglądanie 
programu tele-
wizyjnego

89,5 88 91 88 90 89 90

Czytelnictwo 59 60 66 63 62 56 62
Spacery i wy-
cieczki 47 45 48 44 51 45 47

Gry i zabawy 41 39 43 39 43 45 37
Zajęcia 
sportowe  
i turystyczne

33 26 41 26 40 30 36

Słuchanie au-
dycji radiowych

27,5 24 32 27 29 27 28

Hobby 26,5 20 33 22 30 29 24
Słuchanie mu-
zyki 26,5 24 24 26 22 17 36

Kółka zaintere-
sowań

17 18 17 21 12 14 20

Uczęszczanie 
do kina, teatru

15 12 17 14 14 15 15

Działalność w 
organizacjach 
młodzieżowych 
i dziecięcych

13 13 14 16 13 15 11

Zajęcia pla-
styczne 12 12 13 12 12 11 13

Zajęcia mu-
zyczne

10,5 10 12 12 9 7 14

Zajęcia taneczne 6,5 7 6 6 8 2 11

Zajęcia w mło-
dzieżowym 
domu kultury

3,5 4 2 5 2 3 4

Inne zajęcia 27 25 30 27 28 31 23

Źródło: M. Walczak, Wychowanie do wolnego czasu, Zielona Góra 1994, s. 49.
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Ze swoimi studentami przeprowadziłam w roku 2009 badania dotyczące za-
interesowań gimnazjalistów. Badaniami objęto 143 uczniów, a jedno z pytań do-
tyczyło właśnie sposobów spędzania przez nich czasu wolnego. Okazało się, że 
preferowanym przez nich w czasie wolnym zajęciem jest: 
- oglądanie TV (39% badanych);
- słuchanie muzyki (32% badanych);
- ruch na świeżym powietrzu (19% badanych);
- spotkania ze znajomymi (10% badanych).

Założyć zatem można, że na przestrzeni 15 lat niewiele się w tym zakresie 
zmieniło. 

Źródło takiego stany rzeczy, moim zdaniem, w dużej mierze leży po stronie 
rodziców, ponieważ niewielu z nich w swoim czasie wolnym preferuje aktywne 
formy wypoczynku. Rodzice są coraz częściej zmęczeni, przepracowani, zestreso-
wani i tym samym coraz mniej mają ochoty na działania wymagające aktywności 
fizycznej. Nie mają też czasu i ochoty na zapoznawanie dzieci z różnorodnością
form spędzania czasu wolnego. Dlatego też może coraz częściej dziecko, mając na 
co dzień styczność z non stop włączonym telewizorem zaczyna go traktować jako 
nieodłączną część swojego życia. 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zależy od wielu czynników. 
Moim zdaniem najważniejszymi elementem jest tutaj wiek dziecka.

W przypadku małego dziecka organizowanie czasu wolnego jest konieczno-
ścią, czego rodzice powinni mieć świadomość. Dziecko w tym wieku, z uwagi 
na swój rozwój psychofizyczny, bywa zagubione w sytuacji samodzielnego podej-
mowania decyzji. Dlatego też podjęcie dla niego decyzji w sprawie tego, czym się 
będzie bawić może być problemem. 

W jednej z dziecięcych bajek widziałam scenę wspaniale to zjawisko przed-
stawiającą – dwoje dzieci szuka w skrzyni z zabawkami czegoś, czym będą się 
bawić. Wyjmują bez przekonania kolejne przedmioty, aż okazuje się, że wyjęli już 
wszystko. Siedzą więc obok stosu wyjętych przedmiotów, a po chwili jedno mówi 
do drugiego – ale nuudaa… Czasami wystarczy w takim przypadku mały bodziec 
ze strony rodzica, aby zapadła decyzja dająca maluchom pasjonujące zajęcie na 
długi czas.

Organizacja przez rodziców czasu wolnego małego dziecka uczy również sa-
moregulowania tempa zabawy. Dziecko uczy się w ten sposób dostosowywania 
zabaw do własnego poziomu energii. Dla przykładu – rodzic umiejętnie przerywa 
zabawę zachęcając dziecko do napicia się lub zjedzenia „małego co nieco”, w tym 
czasie dziecko odpoczywa i „ładuje akumulatory” po to, aby za moment ponownie 
podjąć zabawę.

Wspólne z dzieckiem spędzanie czasu wolnego to również okazja do bliskich 
z nim kontaktów, co jest rzeczą niedocenianą wychowawczo przez rodziców. 
Spędzając czas z dzieckiem, mamy możliwość obserwowania go w sytuacjach dla 
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niego najbardziej naturalnych – możemy wtedy jako rodzice doradzać, podpowia-
dać, tworzyć sytuacje kształtujące jego system wartości, możemy zachęcać dziecko 
do działań kreatywnych, uczyć je nowych zabaw.

W przypadku małych dzieci istotne jest również zadbanie o możliwość spędza-
nia części czasu wolnego z rówieśnikami. Kontakty pomiędzy rówieśnikami uczą 
zachowań społecznych. Nawet gdy dzieci „przyniosą z podwórka” zachowania 
czy wypowiedzi których rodzice nie akceptują, jest to okazja do określenia norm  
i wartości obowiązujących w rodzinie.

Gdy dziecko idzie do szkoły stopniowo zmienia się forma spędzania przez nie-
go czasu wolnego. Jest go nieco mniej, ponieważ dochodzą dodatkowe obowiązki. 
Na tym etapie szczególnie pożądana jest różnorodność działań podejmowanych  
w czasie wolnym, przy jednoczesnej większej swobodzie w ich wyborze. Rolą ro-
dzica na tym etapie jest wyszukiwanie różnych możliwości w tym zakresie. Muszą 
być to jednak działania dostosowane do możliwości dziecka, nie obciążające go 
nadmiernie, a co najważniejsze mają one realizować zainteresowania dziecka a nie 
jego rodziców. Częstą pułapką, w którą na tym etapie wpadają rodzice jest trakto-
wanie dziecka jako „inwestycji edukacyjnej”. Przykład takiej właśnie „inwestycji” 
przedstawiam poniżej. Sądzę, że nie wymaga on żadnego komentarza.

„Chłopiec jest jedynakiem. Oboje rodzice pracują po 10 godzin dziennie, oj-
ciec nigdy nie bywa w domu wcześniej niż o 20. Rodzina jest bardzo zasobna 
finansowo. Dziecko żyje w dostatku. Od najmłodszych lat miał problemy z kon-
centracją uwagi, z nadruchliwością, z trudem nawiązywał trwalsze relacje z rówie-
śnikami. Od 6 roku życia uczęszczał na zajęcia sportowe – miały mu one pomóc  
w zaspokojeniu potrzeby ruchu, służyły rozwojowi fizycznemu. Jako że wiązały się
z pracą grupową, a także ze współzawodnictwem, udziałem w reprezentacji klubu, 
miały również aspekt społeczny i emocjonalny. Zajmowały dziecku 4 godziny 
tygodniowo. W wieku 7 lat chłopiec zaczął się uczyć gry na skrzypcach i języka 
angielskiego. Służyło to rozwojowi poznawczemu i jak najbardziej emocjonalne-
mu, w mniemaniu rodziców miało rozwijać poczucie satysfakcji z przeżywanych 
sukcesów, wyrabiać sumienność, rozwijać pasję. Zajęcia te zajmowały 4 godzi-
ny tygodniowo. W wieku 8 lat zapisano chłopca na zajęcia teatralne. Korzyści 
społeczne i emocjonalne były bezdyskusyjne. Zajęcia te zajmowały ok. 3 godzin 
tygodniowo. W efekcie każdego popołudnia, od poniedziałku do piątku, chłopiec 
miał po 2 godziny zajęć, w niedzielę dość częste spektakle, a średnio 1 weekend 
w miesiącu miał zajęty turniejami sportowymi lub koncertami skrzypcowymi. 
Dochodziła do tego nauka szkolna. Wyniki w szkole były coraz słabsze. Rodzice 
zatrudnili więc panią do pomocy w nauce. Chłopiec niezmiennie miał problemy 
z koncentracją uwagi i nadruchliwością. W wieku 10 lat nauczyciel w szkole zasu-
gerował rodzicom wizytę u psychologa. Chłopiec miał silne stany lękowe. Bał się, 
że rodzice oddadzą go do Domu Dziecka i wezmą sobie inne dziecko. Zdarzały 
się myśli samobójcze, chęć ucieczki z domu. Kontakt z rodzicami kojarzył mu się 
wyłącznie z ich niezadowoleniem z niego, narzekaniem, zawodem, że znowu ich 
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rozczarował. Mama chłopca określała siebie samą jako „taksówkę” syna – „ciągle 
go gdzieś wożę”. Ojciec był gościem w życiu dziecka – gościem, na którego czeka 
się z utęsknieniem. Rodzice nie byli w stanie tolerować braku zdyscyplinowania 
chłopca w odrabianiu lekcji, jego ruchliwości, jego niezorganizowania w nauce 
i w innych czynnościach. Chłopiec próbował prosić rodziców, żeby go wypisali 
z części zajęć. Słyszał niezmiennie odmowę i argument – jesteś leniwy, niezdy-
scyplinowany, chciałbyś mieś szybkie sukcesy, a nie chce ci się pracować; to nie 
sztuka zrezygnować z zajęć, sztuka zmagać się z samym sobą, aby odnieść sukces” 
(http://annapiaseczno.pl/pliki/pdf/inwestycje-edukacyjne.pdf).

Nieco inaczej wygląda spędzanie czasu wolnego przez młodzież. W literaturze 
czas wolny młodzieży łączony jest z czasem wolnym dorosłych, z czym nie do koń-
ca się zgadzam. Połączenie to oznacza, że te dwie grupy są tożsame, a tak moim 
zdaniem nie jest. Czas wolny rodziców wygląda nieco inaczej niż czas wolny na-
stolatka i inne czynniki mają na niego wpływ.

W przypadku młodzieży na czas wolny wpływają rodzina, grupa rówieśnicza, 
media i szkoła.

Oczywiście na tym etapie życia największą rolę odgrywa grupa rówieśnicza, 
środowisko lokalne i media. Rola szkoły jest raczej trzecioplanowa i zależy głów-
nie od jej oferty skierowanej do młodzieży. Grupa rówieśnicza, środowisko lo-
kalne i media tworzą „modę”. Młody człowiek spędza najczęściej czas wolny tak 
samo jak jego przyjaciele, zwraca też uwagę na to, co jest modne w środowisku, 
w którym funkcjonuje i na to, co media kreują na modne (dla przykładu wszyscy 
znamy sformułowania „Jest weekend jest impreza…” czy wolne = pub).

Rola rodziców na tym etapie jest już nieco inna. Nie odgrywają już pierwszo-
planowej roli, bardziej w grę wchodzą tu nawyki wyniesione z rodziny, czyli spo-
soby spędzania czasu wolnego które rodzina preferowała. Nie oznacza to jednak, 
że rodzice nie mają już nic do powiedzenia. Ich rolą jest nadal kontrolowanie spo-
sobów spędzania czasu wolnego własnego dziecka. Nie do przyjęcia jest sytuacja, 
w której rodzice nie wiedzą gdzie i z kim spędza czas wolny ich dziecko oraz nie 
znają jego przyjaciół. Oczywiście poziom tej kontroli zależy od przyjętego stylu 
wychowania, a co się z tym wiąże od poziomu tolerancyjności rodziców. Sama 
znam takich, którzy swoje 13-letnie córki bez komentowania zawożą co tydzień 
na imprezę i odbierają o 4 nad ranem.

Podsumowując, podkreślić należy, że niewłaściwe jest myślenie niektórych 
rodziców, a także niestety wychowawców, którzy nie kładą w trakcie swojej wy-
chowawczej pracy nacisku na zagadnienia związane z czasem wolnym dziecka  
i młodego człowieka. Jak podkreśla Kargul „dziecko charakteryzuje brak życio-
wego doświadczenia i niedojrzałość psychiczna, która uzależnia je od rodziców  
i wychowawców. Młodzież nie może organizować sobie życia, a tym samym cza-
su wolnego według własnego uznania, gdyż ponosi za swe działanie ograniczoną 
odpowiedzialność prawną”. (Kargul, 2001: 4). Byłoby dobrze, gdyby rodzice pa-
miętali o tym.

Jak dzieciom i młodzieży rodzinna powinna organizować czas…
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Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym

Streszczenie
Pojęcie eurosieroctwo jest tworem lingwistycznym, który powstał na skutek dostrzegania pro-
blemów dzieci, pozostających w kraju, podczas gdy ich rodzice przebywają czasowo w którymś 
z krajów Unii Europejskiej w celach zarobkowych. Eurosieroctwo jest zjawiskiem, które będzie 
trwać zawsze, a jego skala zmniejszy się na pewno w chwili, gdy zwiększy się liczba miejsc pracy 
w Polsce. Polacy chcą pracować za godne pieniądze, dlatego nadal będą szukać lepszych zarob-
ków, by móc utrzymać siebie i swą rodzinę. Znajdzie się jednak grupa osób, dla których wyjazd 
za granicę będzie swoistą ucieczką od rodzicielstwa.

Summary
The term „euroorphanhood” is a linguis�c forma�on, made on the occasion of perceiving the
problems of children le� in the country, while their parents are in some of the UE countries at
work. Euroorphanhood is the phenomenon that will be forever, but its scale will surely dimi-
nish when work places in Poland will increase. Poles want to work for fair salaries. That is why 
they will s�ll seek for be�er wages for provide their families. But there will be also a group of
people, for which leaving country will be a way for escaping from parenthood.

Termin eurosieroctwo pojawił się z chwilą wstąpienia Polski do struktur Unii 
Europejskiej. Jednakże zjawisko eurosieroctwa znane było już dużo wcześniej. 
Polska po 1989 r. otworzyła swe granice. Polacy zaczęli wyjeżdżać do różnych 
państw Europy nie tylko w celach turystycznych. Zniesienie obowiązku wizowe-
go do państw Europy Zachodniej ułatwiło wielu Polakom decyzję o wyjeździe 
w poszukiwaniu pracy. Kierunki emigracji zarobkowej objęły zachód, południe 

* W nr 1(1)2011 „Pedagogika Rodziny” został opublikowany artykuł mojego autorstwa o tym sa-
mym tytule. Artykuł tamten jednak został omyłkowo przekazany do druku w jego pierwotnej wersji 
roboczej. W związku z powyższym zamieszcza się obecnie poprawioną i końcową wersję, jaka powin-
na się ukazać wcześniej (przyp. autora).
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i północ kontynentu europejskiego. Wiele osób zostawiało nie tylko dorosłych 
członków swoich rodzin, ale przede wszystkim dzieci. To dla najmłodszych roz-
począł się okres rozłąki z najbliższą lub najbliższymi osobami, który cechował 
smutek oraz tęsknota. Dla dzieci nieobecność choćby jednego rodzica jest wielką 
stratą. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest zjawisko sieroctwa. Sylwia Badora pisze: 
„Sieroctwo to termin od wieków funkcjonujący w języku potocznym, używany na 
określenie sytuacji, w której dziecko pozbawione zostało opieki rodziców najczęściej  
z przyczyn naturalnych, czyli śmierci rodziców” (Badora, 2008: 7).

Sieroctwo jest dla każdego dziecka przeżyciem niezwykle bolesnym. Młody 
człowiek w pewnym momencie uświadamia sobie, że nie ma blisko niego najbliż-
szych mu osób – rodziców. Przeżycie to odciska się nie tylko na zdrowiu psychicz-
nym. Rzutuje na dalszą przyszłość i kształtowanie się osobowości tych, którzy zo-
stali sierotami. Mimo że w części przypadków losy sierot zmieniają się i uzyskują 
wsparcie rodziców zastępczych, to jednak traumatyczne przeżycia pozostaną na 
zawsze w pamięci. 

Sieroctwo jest problem o charakterze społecznym, dlatego też spotyka się rów-
nież określenie sieroctwo społeczne. Wspomniana wyżej S. Badora stwierdza, że 
próbę podania definicji sieroctwa społecznego oraz sieroty społecznej, podjęła się
Alicja Szymborska. „Jej zdaniem sierota społeczna to dziecko pozbawione odpo-
wiedniej opieki rodzicielskiej, podobnie jak to się dzieje w przypadku sieroctwa 
naturalnego, choć oboje rodzice lub przynajmniej jedno z nich żyją” (Badora, 
2008: 8).

Katarzyna Chrąściel przytacza trzy stopnie sieroctwa społecznego, które zosta-
ły podane przez A. Szymborską. Są to (Chrąściel, 2007: 31):
- „najwyższy stopień – ma miejsce całkowite opuszczenie, zupełny brak kontaktu 

dziecka z rodzicami w sytuacji, kiedy jest ono wychowywane przez odpowiednią 
instytucję o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Dziecko nie widuje się  
z rodzicami, skutkiem czego więź rodzinna zostaje całkowicie zerwana; 

- średni stopień – kontakty między rodzicami a dzieckiem nie zostały całkowicie 
zerwane, mają jednak miejsce rzadko, w nieokreślonych i nierównomiernych 
odstępach czasu. Zdarza się, że rodzice zjawiają się nawet po kilkuletniej 
nieobecności. Taka sytuacja nie utrzymuje się zwykle na stałe, gdyż po pewnym 
czasie kontakt albo zanika całkowicie, albo poprawia się;

- najniższy – rodzice w miarę regularnie odwiedzają swoje dzieci w placówce, 
zapraszają je do domu. Ponadto uczestniczą w życiu codziennym dziecka, 
zapewniają letnie wyjazdy, itp. Zasięgają także informacji w placówce o stanie 
zdrowia dziecka, o jego postępach w nauce”.
Przyczyn sieroctwa upatrywać można w różnych czynnikach. Jednakże przy-

jąć można za K. Chrąściel, iż mają one podłoże mikrospołeczne i społeczno-eko-
nomiczne (Chrąściel, 2007: 31).
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Eurosieroctwo ma także swoje przyczyny. Jak wcześniej podkreślono, począ-
tek tegoż zjawiska nie przypadł na dzień, kiedy Polska stała się członkiem Unii 
Europejskiej. Bezrobocie, które zaczęło przybierać coraz większe rozmiary po 
rozpoczęciu transformacji stało się główną przyczyną emigracji zarobkowej tysię-
cy Polaków, przede wszystkim do państw Europy Zachodniej. Emigrowała rów-
nież część osób, która posiadała etat w Polsce. Dość niskie pensje w porównaniu  
z polskimi realiami również zachęcały do poszukiwania pracy poza granicami 
kraju. Jednak rodzi się w tym miejscu pytanie: a co z dzieckiem? czy bierze się pod 
uwagę jego prawa, odczucia? czy myśli się o tym, co dzieci odczuwają otrzymując 
wiadomość, że jedno z rodziców wyjeżdża daleko od domu i kontakt z nim bę-
dzie bardzo utrudniony? W części będzie to odpowiedź twierdząca, jednakże nie 
wszystkie dorosłe osoby myślą takimi kategoriami. 

Znamienne są tutaj słowa Małgorzaty Fojcik, która napisała: „Dom rodzinny: 
miejsce pełne miłości, ciepła, wsparcia, dające poczucie bezpieczeństwa, miejsce, 
do którego zawsze chętnie się wraca, w którym członkowie rodziny, przebywa-
jąc na co dzień, dzielą się ze sobą swoimi troskami i pomagają sobie wzajemnie  
w rozwiązywaniu codziennych problemów...” (Fojcik, 2007:12).

Jednakże to miejsce pełne miłości może stać się nieprzyjazne, jeżeli zabraknie 
kontaktu z bliską osobą, z matką lub ojcem. Dziecko odczuwa taką rozłąkę moc-
no, choć może dorosłym tak się nie wydawać. Rodzice są najważniejszą częścią 
życia każdego dziecka, dlatego młody człowiek potrzebuje tak częstej ich obecno-
ści w swym życiu.

Niektórzy badacze przyjmują, że omawiane zjawisko zaistniało po 1 maja 
2004 r. Można tylko częściowo zgodzić się z tym stwierdzeniem. Już wcześniej 
przyjęto założenie, że zjawisko eurosieroctwa pojawiło się już na początku lat 90-
-tych XX w. Brak wiz do państw Unii Europejskiej pozwolił tysiącom naszych 
rodaków znaleźć zatrudnienie w krajach zachodnich. Byli wśród nich także ro-
dzice, którzy dziecki pozostawili pod opieką drugiego współmałżonka lub swoich 
rodziców. 

Wiesław Łuka pisze: „Ojciec lub matka, a często obydwoje wyjeżdżają na 
Zachód za chlebem, a dzieci zostają pod opieką dziadków, wujostwa, starszego 
rodzeństwa, sąsiadów albo nie wiadomo kogo. Mówią o nich eurosieroty... Ile ich 
jest? Tego nikt dokładnie nie wie. Media alarmują, że około 150 tys., ministerstwo 
pracy szacuje ich liczbę na 10 tys. Tymczasem, jak wynika z badań przeprowadzo-
nych na zlecenie Biura Rzecznika Praw Dziecka, tylko na Mazowszu od 3 do 5 
tys. dzieci ma rodziców pracujących za granicą” (2008: 11).

Do kuratorium oświaty w Kielcach w sierpniu 2008 r. spływały ankiety ze 
szkół w całym województwie. Dyrektorzy mieli opisać w nich skalę tzw. eurosie-
roctwa, a także odpowiedzieć na 11 pytań, m.in. ilu uczniów ma rodzica lub ro-
dziców pracujących zagranicą, na jak długo oni wyjechali i jak szkoła im pomaga. 
Z raportu opublikowanego w 2008 r. na zlecenie rzecznika praw dziecka wynika, 
że 34,4% świętokrzyskich uczniów to eurosieroty. Dane te dały województwu 
świętokrzyskiemu czwarte miejsce w kraju. 

Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym



136

Jakie są rzeczywiste rozmiary eurosieroctwa, tego nikt dokładnie nie wie. 
Faktem jest, że swoista eksplozja tego problemu nastąpiła po 1 maja 2004 r., kie-
dy to Polska stała się członkiem Wspólnot Europejskich. Część państw, w tym 
Wielka Brytania, otworzyły rynki pracy przed nowymi członkami UE. W 2011 
r. również rynki pracy Niemiec i Republiki Austrii otworzą się na pracowników 
pochodzących z Polski. Należy spodziewać się wzrostu emigracji zarobkowej  
z Polski do tych państw, a co za tym idzie zwiększenia się liczby eurosierot na 
terenie państwa polskiego.

Wiele osób nie przyznaje się do tego, że jedno z rodziców wyjechało w poszu-
kiwaniu pracy za granicę. Różne są przyczyny takiego, a nie innego zachowania. 
Dlatego trudno jest określić, jaka jest rzeczywista liczba eurosierot. Takich infor-
macji nie chcą udzielać w wielu przypadkach także opiekujący się dziećmi dziad-
kowie, zwłaszcza gdy dzieci zaczynają sprawiać kłopoty wychowawcze w szkole. 
A przecież są regiony w Polsce, gdzie prawie w każdym domu znajdują się osoby, 
które pracują poza granicami kraju. Nikt nie ma wątpliwości, że są to osoby, które 
mają pod swoją opieką dzieci. 

W. Łuka pisze: „Z danych opublikowanych przez Instytut Spraw Publicznych 
wynika, że pracę w Unii Europejskiej oraz Norwegii każdego roku podejmuje po-
nad 800 tys. Polaków. Większość z nich wyjeżdża na szybki zarobek z zamiarem 
powrotu do kraju. Według raportu ISP „Powroty do Polski” aż 46% emigrantów 
przebywa, np. w Wielkiej Brytanii zaledwie kilka miesięcy. Mimo, iż wyjechali  
z Polski z powodów ekonomicznych, swoją decyzję o powrocie uzasadniali wzglę-
dami osobistymi – tęsknotą za domem i chęcią dołączenia do krewnych w kraju. 
Co ciekawe, najważniejszym czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji o powro-
cie są... pieniądze. Aż 77% badanych chce wracać, bo nad Wisłą zdecydowanie 
wzrosły płace, a 42% wierzy, że może podjąć pracę odpowiadającą kwalifikacjom
i doświadczeniu pracownika. Tyle samo osób jest przekonanych, że tylko w Polsce 
praca umożliwia awans zawodowy i rozwój” (2008: 11).

Należy zadać pytanie: jakie koszty płaci młody człowiek, który pozbawiony 
jest kontaktu choćby z jednym z rodziców? Mogą to być dość przykre następstwa, 
których nie da się w przyszłości tak szybko naprawić.

Dzieci często rozumieją, że wyjazd rodzica lub rodziców jest koniecznością, 
jednakże nie potrafią zaakceptować tego faktu do końca. Brak obecności mamy
lub taty staje się trudny do zniesienia. Dzieci i młodzież nie mają rzeczywiste-
go oparcia w swych dziadkach czy innych krewnych. W przypadku dziadków 
różnica pokolenia niekiedy powoduje, że wnuczkom trudno jest porozumieć się 
ze swymi opiekunami. Rodzą się nieporozumienia, które mogą doprowadzić do 
przykrych następstw.

Rodzice są bardzo ważni dla młodszej części społeczeństwa. Są pierwszymi 
powiernikami i najlepszymi przyjaciółmi. Z wiekiem te relacje ulegają osłabieniu, 
jednakże rodzice zawsze będą znajdować się w gronie osób najważniejszych dla 
swych dzieci. Dlatego ich obecność jest tak potrzebna, gdy dzieci zaczynają naukę 
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na każdym szczeblu edukacji. Ważne jest, by dziecko wiedziało, że nie jest/nie 
będzie zostawione samo sobie ze swoimi problemami. Wartością samą w sobie jest 
fakt, że dobry rodzic pomaga dziecku rozwiązać problem, jednakże nie wyręczając 
go w tym. Taka pomoc na pewno zaowocuje w przyszłości. 

Szkoła niesie ze sobą nie tylko sukcesy, ale i porażki. Ważne jest, by w czasie, 
gdy dziecko będzie odnosić zarówno sukcesy jak i niepowodzenia szkolne, rodzi-
ce byli blisko niego. Szczególnie jeżeli będą to niepowodzenia szkolne, dziecko 
musi mieć oparcie w swych najbliższych. Niepowodzenia szkolne są objawem pro-
blemów, z którymi dziecko może sobie nie radzić. Warto się zastanowić, co jest 
przyczyną takiego a nie innego zachowania, osiąganych ocen. Jeżeli rodziców nie 
ma w pobliżu, to wówczas problemy mogą narastać. Dlatego obecność rodziców  
w domu jest ze wszech miar pożądana i pożyteczna. 

Młody człowiek jest bardzo podatny na różnego rodzaju oddziaływania, które 
nie zawsze są korzystne. Dlatego rodzice muszą dla dobra dziecka sprawować dys-
kretny nadzór nad tym, co dziecko robi i z kim przebywa. Ważne jest, by dzieci 
i młodzież wiedziały, że znajdą pomoc w domu rodzinnym. Oparciem dla nich 
muszą być rodzice. Jeżeli takiego nie znajdą w domu, to wówczas będą szukać 
pomocy na ulicy. Pomoc udzielona przez przedstawicieli subkultur może zakoń-
czyć się bardzo źle dla zagubionego i szukającego pomocy nastolatka. Kontakt 
z subkulturami młodzieżowymi to bardzo często drogą wiodąca na zatracenie. 
Dlatego rodzice winni być obecni w domu i otaczać opieką swe dziecko. Ważne 
jest zaufanie dla swego dziecka, jednakże warto dyskretnie zwracać uwagę na to, 
czym się zajmuje młodszy przedstawiciel rodziny. 

M. Fojcik słusznie zauważa, że „rozłąka w rodzinach czasowo niepełnych niesie 
ze sobą wiele negatywnych skutków w strukturze, organizacji oraz funkcjonowa-
niu tychże rodzin. Zmienia się sposób odgrywania ról społecznych i rodzinnych 
oraz charakter stosunków interpersonalnych. Osobą, wokół której skupia się życie 
rodzinne jest matka. To do niej dzieci zwracają się ze swoimi kłopotami, szukając 
oparcia i rady zarówno w kobiecych jak i męskich sprawach. Również wychowa-
nie i opieka nad dziećmi spoczywa odtąd na pozostającej w domu kobiecie. Rola 
mężczyzny ogranicza się wyłącznie do zapewnienia rodzinie bytu materialnego” 
(2007: 13). Jednakże „brak ojca w codziennych kontaktach pozbawia dzieci peł-
nego wzoru ról rodzicielskich, co nie z ojciec. Dla chłopca wzorcem kobiety będzie 
matka, wzorcem mężczyzny – ojciec. Dlatego tak ważna jest obecność obydwojga 
rodziców w procesie wychowania dzieci. Rzeczą oczywistą jest, że nie da się za-
pewnić ciągłej obecności rodziców w domu, jednakże wyjazd któregoś z nich za 
granice w celach zarobkowych na dłuższy okres czasu odbywa się ze szkodą dla 
dziecka. 

Są także inne skutki eurosieroctwa. Wspomniany już wcześniej W. Łuka pisze: 
„Czasem jednak rodzina, która w biedzie trzyma się razem, rozpada się na skutek 
zagranicznych wyjazdów. I żadne pieniądze nie są w stanie jej uratować. Zresztą te 
pieniądze są coraz mniejsze. – Kokosy, liczone w euro, już się kończą – mówią ci, 
którzy wrócili do domów” (2008: 11).

Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym
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Wiele rodzin nie przechodzi próby czasu. Rodziny rozpadają się. Spowodowane to 
jest różnymi czynnikami. Jednakże sytuacja taka pogłębia dramat dziecka, które może 
stracić na stałe kontakt z drugim rodzicem. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jedno  
z rodziców traci kontakt z rodziną w kraju z prozaicznych przyczyn. Rodzina 
pozostająca w Polsce przeżywa dramat, gdyż brak jakichkolwiek wiadomości  
o bliskiej osobie będzie powodować niepokój i strach. 

Warto zwrócić uwagą na rodziny, w których są przypadki eurosieroctwa. 
Istotną rolę w poznaniu, w których rodzinach występuje taka sytuacja, mogą 
odegrać nauczyciele. Dziecko może nawet nie zorientować się, że nauczyciel pyta  
o sytuację rodzinną swego podopiecznego. Na taką rodzinę należy zwrócić szcze-
gólną uwagę. Marzanna Kostecka-Biskupska poskreśla, że „z pewnością budo-
waniu systemu pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji rozłąki migracyjnej mogą 
służyć:
- informowanie rodziców o prawnych wymogach związanych z sytuacją wyjazdu 

(potrzeba ustanowienia opiekuna prawnego dla dziecka w przypadku, gdy za 
granicę wyjeżdżają obydwoje rodzice lub rodzic samotny);

- upowszechnienie wśród rodziców wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych 
dziecka w określonym wieku oraz o funkcjonowaniu dzieci w sytuacji rozłąki  
z rodzicami i możliwych metodach wychowawczych;

- informowanie rodziców o sytuacji dziecka pozostającego w kraju lub wyjeż-
dżającego z rodzicami;

- tworzenie klimatu współpracy i wsparcia dla rodzin rozłączonych;
- organizowanie różnych form opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 

przeżywających trudności w sytuacji rozłąki z rodzicami;
- tworzenie środowiskowego systemu pomocy rodzinie migracyjnej oraz 

przeciwdziałania negatywnym skutkom emigracji (współpraca z poradniami 
rodzinnymi, świetlicami socjoterapeutycznymi i innymi placówkami 
wspierającymi dziecko i rodzinę);

- opracowanie strategii wspierania dzieci – eurosierot na terenie placówski” (2009: 12).
Rodzinom, w których występuje eurosieroctwo, trzeba koniecznie pomóc. 

Mimo, że na pierwszy rzut oka taka pomoc nie jest wyczekiwana, należy jej udzie-
lić. Dzieci muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, którego nie może zabraknąć.

Eurosieroctwo jest zjawiskiem, które będzie trwać zawsze. Zmniejszy się na 
pewno w chwili, gdy zwiększy się liczba miejsc pracy w Polsce. Polacy chcą pra-
cować za godne pieniądze, dlatego nadal będą szukać lepszych zarobków, by móc 
utrzymać siebie i swą rodzinę. Znajdzie się jednak grupa osób, dla których wyjazd 
za granicę będzie swoistą ucieczką od rodzicielstwa. Dlatego też należy mieć na 
uwadze wszystkie te osoby, które mogą stać się eurosierotami. Nie można koło 
nich przejść obojętnie. Potrzebna będzie pomoc, którą pokrzywdzone dzieci win-
ny natychmiast otrzymać.
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Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Dialog pomiędzy dziadkami a wnukami w środowisku 

wiejskim

Streszczenie
Dialog pomiędzy pokoleniem dziadków a wnuków ma zasadnicze znaczenie w procesie wy-
chowawczym, w szczególności w obliczu istniejącego konfliktu pokoleń następujących po so-
bie bezpośrednio. Badania pokazują, że w środowisku wiejskim dialog pomiędzy dziadkami 
a wnukami zachodzi, ale istotną cechą, z punktu widzenia tych drugich jest rodzaj kontaktu, 
polegający głównie na roli edukacyjnej pokolenia seniorów. Dzieci niechętnie patrzą na rolę 
wychowawczą, zwłaszcza w kontekście zwracania im uwagi czy tzw. moralizowania, zaś chęt-
nie słuchają opowieści z dawnych czasów. Podobnie jednak jak w przypadku relacji rodzice 
– dzieci, kontakty z dziadkami cechuje często brak czasu dla wnuków spowodowany codzien-
nymi obowiązkami dziadków.

Summary
The dialogue between the genera�on of grandparents and grandchildren is very important in
the educa�onal process, par�cularly in the face of the exis�ng conflict between parents and 
their children. Studies show that there is vivid dialogue between grandparents and grandchil-
dren in the rural environment, but it has some important feature, especially from the point of 
view of the children, namely the type of the contact, consis�ng mainly of the educa�onal role
of the senior genera�on. Children are reluctant to look at the role in bringing them up, espe-
cially in the context of paying a�en�on to their behavior,cri�cizing or moralizing.They wish
rather to listen to stories from old �mes. As it is in the case of rela�on between parents and
children, contact with grandparents is o�en characterized by lack of �me for grandchildren,
due to daily tasks of grandparents.

Problem dyskusji międzypokoleniowej i różnić pokoleniowych doczekał się pokaź-
nej literatury. W niektórych poglądach bywa uznany za naturalny, jeśli bierzemy 
pod uwagę dwa pokolenia bezpośrednio po sobie następujące (Wrzesień, 2003). 

Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy
nr 1 (3/4)/2011, ss. 143–150
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W szczególności wydaje się on być nasilony w przypadku, gdy pokolenie dzieci 
wchodzi dopiero w świat dorosłych lub jest jeszcze przed owym wejściem, w wie-
ku, w którym beztroska postępowania z jednej strony i chęć poznawania świata 
z drugiej, tworzą własne algorytmy działania. Czy jednak podobnie wygląda spra-
wa w przypadku pokoleń niewystępujących po sobie bezpośrednio, lecz rozdzielo-
nych pokoleniem pośrednim? Tu literatura zarówno psychologiczna, jak i pedago-
giczna nie jest do końca zgodna. Badania przeprowadzane w różnych środowiskach 
dają odmienne wyniki, co wskazuje, że etiologia zachowań wzajemnych pomiędzy 
pokoleniem dziadków a wnuków jest uzależniona od wielu przyczyn. Jedną z nich, 
zdaniem autora, jest pochodzenie ze środowiska miejskiego lub wiejskiego.

Środowisko miejskie charakteryzuje się zawsze dążeniem do awangardy. Może 
się ona przejawiać w szybszym rozwoju cywilizacyjnym, kulturowym, ale rów-
nież w większej różnorodności aksjologicznej. W szczególności w czasach tzw. 
ponowoczesności to właśnie miasto poszukuje nowych dróg wskazujących roz-
wój duchowości ludzkiej, a co za tym idzie kwestionuje dotychczasowe systemy 
wartości, odchodząc od starych schematów kulturowych na rzecz wręcz nowych 
paradygmatów kulturotwórczych (Tyszka, 1997). Na tym etapie każde pokolenie 
jest awangardowe i tworzy swoiste normy, swoisty obszar komunikacyjny, który 
stanowi środowisko pełne nowych uwarunkowań. 

Środowisko wiejskie jest raczej konserwatywne, w szczególności jeśli chodzi 
o przywiązanie do wartości (Turowski, 1995). Schemat wyników badań antropo-
logicznych wskazuje na dłuższe niż w środowisku miejskim zachowywanie trady-
cji oraz schematów kulturowych. I choć pewne elementy antropologicznego spek-
trum również się zmieniają a granica między miastem a wsią stopniowo się zaciera 
(Podedworna, 2006), skutki wspomnianego dłuższego zachowywania pewnych 
tradycji i systemów aksjologicznych przekładają się często na stosunki społeczne, 
w szczególności w obrębie podstawowej jednostki socjologicznej i pedagogicznej, 
jaką jest rodzina. 

W niniejszym artykule przedstawione są wyniki badań, które obrazują dia-
log pomiędzy pokoleniem dziadków i wnuków, z perspektywy tych drugich. 
Widzenie dzieci nie jest bowiem w dużym stopniu zapośredniczone przez jakie-
kolwiek wpływy kulturowe, a tym samym badania sondujące relacje interperso-
nalne mogą być nie tyle pełniej wyrażone, albowiem możliwość eksplikacji uczuć 
i relacji nie jest jeszcze u dzieci w pełni rozwinięta, ile bardziej obiektywne.

1. Metodologia badań

Celem przeprowadzonych badań jest poznanie relacji między dziadkami a wnuka-
mi w rodzinie, z perspektywy postrzegania dziecięcego, w środowisku wiejskim. 
W trakcie analizowania problematyki wyszczególniono następujące problemy ba-
dawcze:
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1. Czy wnukowie nawiązują niewymuszony kontakt z dziadkami?
2. Czy wnukowie korzystają ze zgromadzonej przez dziadków wiedzy i doświad-

czeń?
3. Czy w opinii wnuków kontakt z dziadkami jest potrzebny?

W celu odpowiedzi na postawione problemy badawcze opracowano ankietę, 
przeprowadzoną jesienią 2010 roku w szkołach wiejskich województwa łódzkiego. 
Ankietą objęto 100 uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej.

2. Wyniki badań

Prawie połowa badanych uczniów (46%) ma możliwość bezpośredniego kontaktu 
z dziadkami, bowiem mieszkają oni razem z nimi. Wielopokoleniowość w śro-
dowisku wiejskim, choć ma tendencje do zmniejszania się, nie zanika, jak ma to 
miejsce w środowisku miejskim. Niewątpliwie przyczyna się to do traktowania 
dziadków jako normalnych, pełnoprawnych członków rodziny, a nie „odświęt-
nego zjawiska”, jak często dzieci traktują dziadków w mieście, gdy wzajemne 
odwiedziny mają miejsce dwa, trzy razy w roku, najczęściej podczas świąt. 29% 
badanych ma dziadków w tej samej miejscowości, co z uwagi na fakt, że są to 
wsie, nie stanowi większej przeszkody w kontakcie. Jedynie 24% dzieci ma kon-
takt utrudniony, gdyż dziadkowie mieszkają w innej miejscowości. Czy jednak te 
wyniki, świadczące o możliwości kontaktu mają bezpośrednie przełożenie na sam 
fakt kontaktowania się? Wydaje się, że tak, bowiem 46% deklaruje, że rozmawia 
z dziadkami raz dzienne, 24% raz w tygodniu, 21% raz w miesiącu a 9% nie 
widuje swych dziadków w ogóle. Wydaje się zatem, że nie ma takich sytuacji, 
w których dzieci, choć zamieszkują wspólnie z dziadkami, w ogóle nie nawiązują 
kontaktu. Najczęściej nie jest to jednak kontakt zbyt długotrwały. Wyniki prezen-
tujące ilość poświęcanego na rozmowy czasu przedstawia wykres nr 1:

Wykres 1. Ilość czasu spędzana na kontaktach dziadków z wnukami

Źródło: badania własne.  
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Jak wobec tego można ocenić intensywność kontaktów międzypokoleniowych? 
Nie jest ona być może bardzo duża, ale nie można również stwierdzić, że kontakty 
te są całkiem przelotne, a co za tym idzie nieistotne. Wydaje się, że ilość czasu 
wskazana w wynikach jest wystarczająca do nawiązania ścisłego porozumienia 
i zbyt mała jednocześnie, aby uznać ją za konfliktogenną.

Z czyjej jednak inicjatywy te rozmowy się toczą, a przede wszystkim czy obie 
strony chętnie rozmawiają ze sobą?

Wydawać by się mogło, że inicjatywa wychodzi ze strony dziadków, bowiem 
63% dzieci czuje się zachęcanych do rozmowy. Jednakże pozostałe 37% nie od-
czuwa takiej zachęty. Zestawiając to z wynikami badania stwierdzającego, że 82% 
wnuków lubi rozmowy z dziadkami, zaryzykować można wniosek, że chęć do kon-
taktów występuje po obu stronach. Zarówno wnuki jak i dziadkowie wychodzą 
z inicjatywą rozmowy. Komunikację można zatem uznać za dwutorową, otwartą 
i łatwą do nawiązania. Przeczyłoby to stereotypom dotyczącym barier komunika-
cyjnych pomiędzy odległymi temporalnie pokoleniami. Niejako potwierdzeniem 
tej konstatacji może być przegląd tematyki, jaka jest przedmiotem rozmów mię-
dzy pokoleniem dziadków i wnuków. Tematykę tę ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Tematyka rozmów z dziadkami

Źródło: badana własne.

Z powyższego wykresu wynika, że rozmowy owe dotyczą tematyki, która jest 
młodym ludziom najbliższa, bowiem zwykle najwięcej uwagi poświęcają zaintere-
sowaniom i problemom szkolnym. Przy tym 58% wnuków uznaje te rozmowy za 
ważne, 24% za raczej ważne, a 18% uważa je za nieistotne. Choć zdarza się, że aż 
35% dzieci nudzić się w trakcie rozmowy z dziadkami. To jednak nie zraża, bo-
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wiem aż dla 61% kontakty z dziadkiem lub babcią są lepszym i ważniejszym spo-
sobem spędzenia wolnego czasu niż telewizja. Niestety pozostały odsetek (39%), 
przedkłada wirtualny świat mediów nad kontakty interpersonalne. Zauważyć 
należy jednak, że jest to tendencja ogólna, nie dotycząca konkretnie pokolenia 
dziadków. Młodzież zbyt wiele czasu spędza przed telewizorem czy komputerem, 
nawet kosztem kontaktów w obrębie własnego pokolenia.

Choć nie należy popadać w euforię, uznając, że ponad sześćdziesiąt procent 
badanych dzieci woli kontakty z dziadkami niż telewizję, warto zastanowić się 
nad przyczynami umiarkowanej, ale jednak popularności rozmów z dziadkami. 
Znaczącym problemem w kontaktach, zwłaszcza międzypokoleniowych jest fakt, 
że w dobie panującego pośpiechu, pogoni za dobrami materialnymi czy karierą 
w świecie dorosłych, dzieci częstokroć czują się zaniedbywane, a rozmowy z ro-
dzicami traktują jako błahe, gdyż zapracowani rodzice nie są w stanie dokładnie 
wysłuchać ani też poświęcić im w skupieniu i uwadze wystarczającej ilości czasu. 
Wydawać by się mogło, że dziadkowie, którzy mają więcej czasu, a okres pogoni za 
karierą, jeśli kiedykolwiek był ich udziałem, przeminął, będą dla dzieci wymarzo-
nym partnerem do rozmowy, potrafiącym poświęcić im wystarczająco dużo czasu 
i uwagi. Czy tak jest w istocie? Niekoniecznie. 55% dzieci uważa, że dziadkowie 
dla kontaktów z nimi rezygnują ze swoich codziennych, rutynowych obowiązków. 
45% twierdzi natomiast, że dziadkowie nie poświęcają im wyłącznej uwagi. I choć 
73% dzieci dostrzega radość dziadków z kontaktu, to 27% niedostrzegających tej 
radości należy uznać za alarmujące, przynajmniej dla seniorów. Wydaje się zatem, 
że problem powszechnego braku czasu dla drugiego człowieka dotyka nawet tej 
sfery, która w powszechnej, stereotypowej opinii opisującej dziadków jako roz-
pieszczających swe wnuki i rezerwujących dla nich większość swego czasu, jest 
niejako przypisana do pełnych poświęcenia kontaktów. Zresztą badania podważa-
ją nie tylko ową powszechnie panującą opinię.

Istnieje stereotyp, że dziadkowie zamęczają młode pokolenie opowieściami 
z własnego życia i moralizują. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób widzą tę problema-
tykę adresaci owego „moralizowania”. Faktycznie 57% dzieci pytanych przyznaje, 
że dziadkowie opowiadają im o swoim życiu. Jedna czwarta twierdzi zaś, że takie 
opowieści, choć sporadycznie, zdarzają się jednak. Jednakże jedynie 32% przy-
znaje, że opowieści z dawnych lat są źródłem wiedzy o tradycjach i zwyczajach 
rodzinnych. 68% takiej wiedzy z owych opowieści nie czerpie. Czy zatem histo-
rie opowiadane przez starszych ludzi są dla młodzieży nudne i nieistotne? Otóż 
raczej nie, skoro jednocześnie 70% deklaruje, że opowieści z dawnych czasów są 
pouczające. Pamiętajmy, że są to dla dzieci żywe i ciekawe lekcje historii. Ludzie, 
którzy po pierwsze należą do rodziny, po drugie sami przeżyli wydarzenia, o któ-
rych opowiadają, stanowią dla dzieci o niebo ciekawszą formę przekazu niż lekcje 
historii w szkole, czy książki o tematyce historycznej. 

Czy jednak dziadkowie moralizują w rozmowach? Czy dzieci otrzymują por-
cję dydaktyczno-wychowawczego materiału, który przecież zawsze i dla każdego 
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młodego pokolenia, pragnącego samodzielnie kierować swym rozwijającym się 
losem, jest trudny do strawienia?

W tej delikatnej, bądź co bądź, materii, za to mającej kapitalne znaczenie 
pedagogiczne, dane nie są jednoznaczne. Mniej więcej połowa badanych (52%) 
przyznaje, że dziadkowie i babcie udzielają wskazówek wnukom. Jednakże jedy-
nie 35% czuje ostrze krytyki ze strony dziadków, a 40% w ogóle nie słyszy słów 
uznawanych za krytykujące. 25% raczej nie jest krytykowanych, choć zdarzają się 
opinie, które nie zawsze są przez dzieci w pełni aprobowane. Częstotliwość zwra-
cania uwagi przedstawia wykres nr 3. 

Wykres 3. Częstotliwość zwracania przez dziadków uwagi wnukom

Źródło: badania własne.

Widać zatem, w szczególności w zestawieniu z powyższymi danymi, że dzie-
ci nie czują się specjalnie krytykowane przez swoich dziadków. Dzieci chętnie 
opowiadają dziadkom o swym codziennym życiu, bez narażania się na krytykę 
i równie chętnie słuchają opowieści z dawnych czasów. Krytyka nie przeszkadza 
tym bardziej, że jedynie 46% respondentów liczy się ze zdaniem dziadków, 37% 
raczej nie, a 17% w ogóle nie bierze go pod uwagę. Czyni to obraz komunikacji 
zdecydowanie wybiórczym. 

Jeszcze ciekawiej prezentują się wyniki badań dotyczących najbliższych relacji 
pomiędzy pokoleniami. Połowa badanych przyznaje, że traktuje dziadków jako 
przyjaciół, ale jedynie 42% zwierzyłoby się im ze swych istotnych problemów ży-
ciowych, a 30% zdecydowanie nie potraktowałoby dziadków jako powierników. 
Na czym zatem owa przyjaźń polega? Pamiętajmy, że dzieci w tym wieku jako 
przyjacielskie traktują takie stosunki interpersonalne, które cechuje zaufanie, ale 
przede wszystkim ciepło, otwartość i łatwość kontaktu. Tu zatem dziadkowie, 
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którzy nieszczególnie krytykują, doradzą, a przede wszystkim wysłuchają, mają 
pełne szanse na nazwanie ich przyjaciółmi. Kwestia powierzania tajemnic dla 
dzieci w badanym wieku jest zaś szczególna, można powiedzieć zarezerwowana 
dla własnego pokolenia. Nie można zatem mówić w tym przypadku ani o konflik-
cie pokoleń, lub braku porozumienia, ale nie można również twierdzić, że kontakt 
interpokoleniowy ma charakter pełny, nieskrępowany. Pod tym względem widać, 
że istnieją ściśle rozgraniczone strefy zarezerwowane przez dzieci dla poszczegól-
nych grup społecznych.

Podsumowując, stwierdzić można, że w badanym środowisku kontakty po-
kolenia dziadków z pokoleniem wnuków należałoby ocenić jako dobre. Dzieci 
nie tylko nie mają problemów z nawiązaniem owych kontaktów, ale również, na 
równi z dziadkami, inicjują go. Najważniejszą jednak rzeczą w opisywanej ma-
terii jest rodzaj kontaktów. Dzieci doceniają w pełni dziadków jako skarbnicę 
wiedzy, lubią słuchać ich opowieści dotyczących życia w dawnych czasach. Tego 
rodzaju kontakty uważają za potrzebne i ważne w swoim życiu. Opór zaczyna się 
w momencie wkraczania w sferę zachowań. Tu dzieci nie wykazują ani większego 
zainteresowania tym, co mają do powiedzenia dziadkowie, ani nie aprobują ich 
roli wychowawczej. Można by stwierdzić z przekąsem, że rolę wychowawczą w 
zakresie krytykowania i dawania wskazówek mają spełniać rodzice. Do ich dzia-
łania dzieci są przyzwyczajone. Potwierdza się ten fakt w przypadku traktowania 
dziadków jako przyjaciół. Dzieci są pozytywnie do nich nastawione, jednakże 
sfera zwierzeń osobistych znów zarezerwowana jest dla innej z grup – tym razem 
dla własnego pokolenia. Nasuwa to wniosek szerszej natury, mianowicie że już w 
wieku przedadolescencyjnym dzieci przyporządkowują pewne sfery swego życia 
odpowiednim według nich grupom społecznym i przyporządkowują tym grupom 
społeczne role.

Niestety, tak jak w przypadku środowiska miejskiego, tak i na wsi dziadkowie 
nie poświęcają wnukom zbyt wiele czasu. Bywa, że dzieci wręcz czują się natręta-
mi próbując nawiązać rozmowę z dziadkami. Wiąże się to jednak nie z niechęcią 
dziadków wobec kontaktu z młodym pokoleniem, ale z faktem, że okres aktywno-
ści zawodowej wydłuża się, zwłaszcza na wsi, gdzie obowiązki nie mają charakteru 
sformalizowanego, a emerytura nie wyznacza swoistej cezury w poziomie aktyw-
ności. Dziadkowie są zatem czasami nie mniej zajęci niż rodzice. 

Wnioski natury pedagogicznej wynikające z powyższych konstatacji przed-
stawić można w sposób następujący – rola wychowawcza dziadków jest szalenie 
istotna. Skoro obie strony szukają wzajemnego kontaktu i nie mają z porozumie-
niem się większych problemów, lecz niestety często brakuje czasu na rozmowy, 
być może należałoby położyć większy nacisk na wspólne wykonywanie pewnych 
obowiązków. Przecież dzieci wiejskie w o wiele większym stopniu wykonują obo-
wiązki w domu i gospodarstwie niż dzieci miejskie. Okoliczności bardzo sprzyjają 
temu, albowiem dzieci pragną ze strony pokolenia seniorów głównie nauki, a nie 
partnerstwa, ani nawet rozpieszczania, które jest przedmiotem tak powszechnego 
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stereotypu. Współcześnie bowiem dzieci łakną przede wszystkim traktowania ich 
poważnie, wówczas rewanżują się zainteresowaniem, a przede wszystkim wpusz-
czeniem dorosłych do swojego przepojonego dziecięcą logiką świata, co obu stro-
nom wyjdzie z pewnością na dobre.
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Stymulowanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym 

zainteresowaniami starszego rodzeństwa

Streszczenie 
W czasie rozwoju człowieka zainteresowania powstają i kształtują się dzięki kontaktom ze 
światem zewnętrznym. U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym charakter zainte-
resowań jest płynny i niestały. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii starszych 
dzieci na temat ich relacji z rodzeństwem, jak również zbadanie, jaki wpływ mają zaintereso-
wania starszych dzieci na ich młodsze rodzeństwo. Zaobserwowano, że młodsze dzieci przej-
mują od starszych zarówno te dobre jak i złe nawyki, z kolei każde dziecko jest jednak indywi-
dualnością i nie zawsze podatne jest na wpływy środowiska zewnętrznego.

Summary
During human development interests are shaped and formed through contacts with the out-
side world. For children of preschool and primary school age, the character of interests is fluid
and unstable. The aim of research made was to learn the opinion of older children about their 
rela�on with siblings, as well as to examine the influence of interests of older children on the
younger ones. It can be observed that younger children take from older both good and bad 
habits, but every child is an individual and not always he or she is suscep�ble to influence of
the external environment.

W rozwoju człowieka zainteresowania powstają i kształtują się w kontaktach ze 
światem zewnętrznym. U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
charakter zainteresowań jest płynny i niestały. Zawsze jednak, zarówno w tym 
wieku jak również w późniejszych okresach rozwojowych, zainteresowania dzieci  
w znacznym stopniu odzwierciedlają zainteresowania ich otoczenia społecznego. 
To właśnie otaczający świat dostarcza dzieciom bodźców, które powodują powsta-
nie pierwszych dziecięcych zainteresowań. 

Zainteresowania budzą się i rozwijają łatwiej, jeśli doświadczenia dziecka 
współgrają z określonymi zdolnościami. Wrażliwość na barwy, dobre różnicowa-
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nie kształtów, czy też spostrzegawczość mogą sprzyjać rozwojowi zainteresowań 
i zamiłowań do rysunku czy do sztuk plastycznych. Natomiast dobry słuch mu-
zyczny przyczynia się do rozwoju zainteresowań muzyką. Wszystko to będzie mia-
ło miejsce pod warunkiem, że otoczenie stworzy odpowiednie sytuacje i warunki 
do dziecięcego działania. 

Zainteresowania mogą być głębokie i płytkie, szerokie i wąskie, słabe i silne, 
ukształtowane i nieukształtowane. Te ostatnie występują u osób, które interesują 
się wszystkim, z czym się stykają. Niektóre osoby wykazują zainteresowania wą-
skie, koncentrują się na ściśle określonych treściach lub też na wąskiej dziedzinie 
nauki.

Najbardziej korzystną strukturą zainteresowań jest ta, w której występują zain-
teresowania szerokie i wielostronne. Pozwala to na wzbogacenie osobowości jed-
nostki, jej wszechstronny rozwój oraz sprzyja trwałości zainteresowań. Wtedy są 
one głębsze i silniejsze. 

Ryszard Więckowski (1975) wyróżnił dwa typy podstawowych zaintereso-
wań: 
- bierne
- czynne

Zainteresowania bierne określane są czasem mianem deklaratywnych. Dziecko 
mówi, („deklaruje”), że coś je interesuje. W przypadku, gdy dziecko nie tylko de-
klaruje, ale i działa w kierunku ich poszerzenia, mówimy o zainteresowaniach 
czynnych. 

Zainteresowania, które zaczynają pojawiać się w życiu młodego człowieka na-
leży podtrzymywać i wzmacniać. Należy organizować takie działania, które po-
zwolą dziecku odczuć, że w pewnej dziedzinie uzyskało pozytywny efekt. 

Wiek przedszkolny jest okresem zainteresowań wyraźnie obiektywnych, kiedy 
dziecko zaciekawia nie tyle sama czynność, co przede wszystkim wytwór, który 
jest jej skutkiem. W okresie przedszkolnym zainteresowania łączą się też z po-
szczególnymi zajęciami prowadzonymi systematycznie przez nauczyciela. Mogą 
być, zatem zainteresowania muzyczne, sportowe, czytelnicze, przyrodnicze, mate-
matyczne, techniczne. 

Rubinszejn (1964) stwierdził, że zainteresowania mogą być wyraźne, określo-
ne, ukształtowane lub też mogą znajdować się w stanie nieukształtowanym. Mogą 
być mniej lub bardziej szerokie, mogą mieć również mniejszą lub większą obję-
tość. Z objętością związana jest ich podzielność. Wiążą się one siłą i aktywnością 
zainteresowań, siła natomiast może świadczyć o ich trwałości, która wyraża się  
w długości czasu, podczas którego zainteresowanie zachowuje swą siłę. Niezależnie 
od tego, co warunkuje treść zainteresowań, można je uporządkować i podzielić na 
kilka grup. 
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Mariola Irzyniec (1997) wyróżniła:
- zainteresowania poznawcze; 
- zainteresowania społeczne;
- zainteresowania zdrowotne; 
- zainteresowania estetyczne; 
- zainteresowania rekreacyjne. 

Zainteresowania poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym dotyczą różnych 
dziedzin życia. Interesują się one światem przyrody, np. roślinami (zbierają kasz-
tany, żołędzie, liście i wykonują z nich przeróżne prace). Interesują się również 
zwierzętami, np. prehistorycznymi, a w przedszkolnym kąciku przyrody prowa-
dzą hodowlę roślin i zwierząt.

U dzieci w tym wieku rozwijają się zainteresowania kolekcjonerskie. Bardzo 
ważne i kształcące jest tworzenie nowych, różnorodnych zbiorów. Dzieci bardzo 
lubią coś gromadzić, są to mniej lub bardziej wartościowe rzeczy, jednak warto 
pokierować tą pasją, gdyż może mieć ona znaczenie w późniejszym życiu dziec-
ka. Nie można lekceważyć potrzeb dzieci i wyrzucać ich skarbów, bowiem są dla 
nich cennymi drobiazgami. Kolekcjonowanie kryje w sobie różne możliwości wy-
chowawcze. Jest to dobra okazja do tego, aby nauczyć dziecko porządku poprzez 
segregowanie zbiorów, umieszczanie w odpowiednich kopertach czy pudełkach. 
Dzieci interesują się również podróżami, życiem ludzi w innych krajach, czy też 
na innych planetach. Znają różne środki transportu, dzięki którym można podró-
żować. 

Zainteresowania są jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Dzięki 
nim dziecko poznaje otoczenie, zdobywa wiedzę o świecie, poznaje swoje emo-
cje. Również dzięki nim dokonuje się jego rozwój intelektualny i społeczny. Są 
płaszczyzną kształtowania aktywności myślenia, rozwoju sprawności rąk i ogól-
nej motoryki. Są powodem radości, przynoszą odprężenie i rozładowują napięcie. 
Rozwijają również pamięć i wyobraźnię małego twórcy. 

Występowanie zainteresowań wśród dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo 
interesującym zjawiskiem. Świadomość jego istnienia może mieć istotne znaczenie 
praktyczne, gdyż umiejętne stymulowanie i rozwijanie aktywności poznawczej 
może mieć ogromny wpływ na rozwój indywidualności dziecka oraz na pomoc  
w budowaniu jego osobowości.

Zainteresowania dzieci w pierwszych latach nauki są zazwyczaj nietrwałe, dla-
tego zadaniem dorosłych jest ciągłe ich podsycanie. Zdarza się jednak, że brak wa-
runków do kontynuowania zainteresowań, czy też przeszkody, jakie dziecko na-
potyka w domu mogą zahamować jego zainteresowania. Stąd też, należy zwracać 
uwagę na to, aby młodsze rodzeństwo nie zniszczyło, np. tego, co przedszkolak 
zbierał przez dłuższy czas. Trzeba również czuwać nad tym, aby dzieci nie brały 
na siebie zbyt dużo zajęć nadobowiązkowych, ponieważ rozwijanie jednocześnie 
wielu zainteresowań może powodować poczucie braku możliwości poznawczych. 
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Dziecko nie przychodzi na świat z ukształtowanymi zainteresowaniami. Są one 
wynikiem doświadczeń związanych z uczeniem się. Już małe niemowlę zanim nauczy 
się siedzieć, bada swoje ciało, ogląda ręce, stopy, bada swoje włosy, lubi oglądać się  
w lustrze. E.B. Hurlock (1960) stwierdza, że aby zrozumieć jak ważną rolę w życiu 
dziecka odgrywają zainteresowania, należy poznać cechy charakterystyczne zain-
teresowań dziecięcych i co najważniejsze uświadomić sobie, czym różnią się one 
od zainteresowań ludzi dorosłych. 

Rozwój zainteresowań zależy nie tylko od poziomu rozwoju fizycznego 
i umysłowego dziecka, ale również od odpowiednich okazji do uczenia. Rozwój 
zainteresowań zależy, więc od środowiska, w jakim dziecko przebywa oraz od za-
interesowań innych członków rodziny zarówno dorosłych jak i dzieci, z którymi 
dziecko jest związane najsilniej. 

Na początku okresu szkolnego dzieci mają przyjacielskie nastawienie do 
wszystkich. Ich upodobania są takie same, a różnica może występować jedynie 
pomiędzy dziewczynkami i chłopcami. Upodobania lub niechęć do czegoś mają 
raczej charakter ogólny np. dziecko lubi wszystko, co można objąć pojęciem za-
bawy, nie lubi natomiast tego, co uważa za pracę. Z każdym rokiem życia dziecka 
zaznaczają się wyraźniejsze różnice w obrębie płci, w obrębie tego, co dzieci lubią 
lub za czym nie przepadają. 

Dziecko, które żyje w środowisku sprzyjającym rozwojowi wielu jego zaintere-
sowań i przebywa w towarzystwie dorosłych, którzy zachęcają je do rozszerzania 
zainteresowań, może otrzymać podstawy do wzmocnienia poczucia własnej war-
tości i stania się jednostką dobrze przystosowaną.

W zainteresowaniach dzieci, podobnie jak u dorosłych, zaznacza się wiele in-
dywidualnych różnic. Dzieje się tak ze względu na różnorodne czynniki, które 
wpływają na rozwój zainteresowań. A. Gurycka (1989) wyróżniła dwie grupy 
czynników. Pierwszą z nich są czynniki biogenetyczne, do których należą wiek, 
płeć i zdolności. Druga grupa to czynniki społeczno-kulturowe i tutaj autorka 
omówiła zależność zainteresowań od środowiska społecznego oraz programu  
i metod szkolnego nauczania. Wszystkie te czynniki zazębiają się i mają na siebie 
wzajemny wpływ.

Wiek należy do najwcześniejszych czynników, które mają wpływ na aktywność 
poznawczą dziecka. Aktywność ta budzi niekiedy lęk i przysparza wielu kłopotów 
rodzicom czy wychowawcom. Brak doświadczeń sprawia, że dziecko, które dąży  
do poznawania wszystkiego, które jednocześnie nie wie, co, do czego służy, nie 
zna konsekwencji swojego postępowania, działa w sposób niedostosowany do swo-
istych cech danego przedmiotu. Zdarza się, że wyrządza szkody i naraża się na 
różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Wraz z rozwojem mowy czynnościom po-
znawczym towarzyszą wypowiedzi. Dziecko zamiast szukać, próbować, zadaje 
pytania.

Najbardziej charakterystyczne formy aktywności poznawczej przedstawia, na 
podstawie swoich badań Maria Susłowska (1960), która stwierdziła, że z wiekiem 
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zanika obojętność na nowe bodźce, czyli coraz więcej bodźców wywołuje cieka-
wość dziecka, coraz rzadsza staje się również reakcja znieruchomienia, jako skutek 
zadziałania bodźca nieznanego. Baczna obserwacja dzieci dostarcza dowody na to, 
że rzeczywiście mówić można o wczesnym pojawieniu się nie tylko ciekawości, ale 
i jej ukierunkowaniu, czyli o zainteresowaniach. 

Zdaniem D.E. Supera (1972) zainteresowania młodych ludzi zmieniają się  
w większości przypadków w okresie szkoły średniej lub uczenia się zawodu i że tak 
na prawdę można zaufać zainteresowaniom stwierdzonym dopiero po 18 roku ży-
cia. Wszelkie zainteresowania w wieku szkolnym są bardzo plastyczne. Pod wpły-
wem otoczenia zmieniają się, przekształcają. 

Wraz z wiekiem zwiększają się też obowiązki i odpowiedzialność, natomiast 
zmniejsza się ilość wolnego czasu i dlatego należy dokonać wyboru zainteresowań. 

Młodzież zazwyczaj zrywa ze swoimi upodobaniami dziecięcymi, a rozwija 
zainteresowania bardziej odpowiadające osobie dorosłej. 

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na rozwój zainteresowań jest płeć. 
Badacze jednomyślnie określili, że niektóre zainteresowania są bardziej męskie, 
inne natomiast bardziej kobiece. Do tych męskich zaliczyć możemy aktywność 
fizyczną, politykę, nauki ścisłe, natomiast u kobiet częściej spotkać możemy zain-
teresowania muzyką, literaturą, sztuką, pracą biurową. Interesujący jest fakt, że 
zainteresowania kulturalne są raczej charakterystyczne dla kobiet, natomiast zain-
teresowania męskie przejawiają się głównie we współzawodnictwie oraz w tworze-
niu i zdobywaniu dóbr. 

D.E. Super (1972) uważa, że zdolności są niewątpliwie czymś bardziej pod-
stawowym niż zainteresowania. Istnieje jednak związek przyczynowy między 
zdolnościami i zainteresowaniami. Uważa, że to właśnie zdolności budzą zain-
teresowania i są jedną z wielu przyczyn, od których zależy rozwój zainteresowań.

Wśród czynników społeczno-kulturowych, które wpływają na rozwój 
zainteresowań, na pierwszym miejscu wyróżnić można środowisko rodzinne. 
Zainteresowania mają swój początek w kręgu rodzinnym. Rodzina odgrywa 
ogromną rolę w nadawaniu kierunku przy wyborze szkoły i zawodu dziecka. 
Rodzice mają wobec swych dzieci mniej lub bardziej uświadomione postawy, 
opinie i uczucia. Rodzina może dać dziecku ogromne bogactwo, lub przeciwnie, 
może go tego pozbawić. Może ułatwić dziecku dostęp do pewnych dziedzin  
a zakazać mu innych. Rodzina ma również możliwość obserwowania zdolności 
dziecka względem czynności, w których bierze ono udział i zainteresowań jakie 
tym czynnościom okazuje. Rodzina może chwalić sukcesy dziecka, jeśli są one 
zasłużone, pomagać w zrozumieniu niepowodzeń, czy też rozwijać rodzące się 
zainteresowania i ułatwić zrozumienie dokąd mogą go one zaprowadzić. To 
właśnie dom rodzinny odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu uzdolnień  
i zainteresowań dziecka. Dzieci rodzą się z pewnymi predyspozycjami, które mogą 
się rozwinąć, jednak wcale nie musi to nastąpić. To właśnie w trakcie dzieciństwa 
buduje się podstawy przyszłych, głębszych zainteresowań. Na zainteresowania 
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najmłodszych wpływa również status społeczny i stopa życiowa rodziny oraz za-
wód, wykształcenie, liczebność i struktura wewnętrzna rodziny. 

Ostatnim czynnikiem społeczno-kulturowym wpływającym na rozwój zainte-
resowań jest szkoła. To na niej spoczywa odpowiedzialność za wykrywanie i roz-
wijanie zainteresowań oraz za umożliwienie ich spożytkowania. Należy podkre-
ślić, że jeżeli szkoła chce dopomóc w rozwijaniu zainteresowań powinna zaczynać 
już wtedy, gdy dzieci są małe. Rola szkoły w rozwoju dzieci w wieku przedszkol-
nym jest jednoznacznie eksponowana wśród wszystkich czynników rozwojowych. 
Szkoła ma wpływ na całą osobowość człowieka, również na zainteresowania. 
Głównym źródłem tego wpływu jest przede wszystkim program nauczania, czy-
li jego treści oraz stosowane metody nauczania. Wiedza przekazywana dzieciom  
w ramach programów nauczania jest swoistym bodźcem poznawczym potrzeb-
nym do rozwoju niektórych zainteresowań, ważne są jednak również zdolności  
i metody nauczania. 

Jednakże to rodzina jest pierwszym i podstawowym miejscem rozwoju 
i uspołecznienia dziecka. Tworzą ją osoby, które łączą związki małżeństwa, pokre-
wieństwa lub adopcji. Członkowie rodziny zdaniem Marii Przetacznik-Gierowskiej 
(1998) nie tylko zamieszkują pod jednym dachem i we wspólnym gospodarstwie 
domowym, ale również współdziałają ze sobą zgodnie z wewnętrznym podziałem 
ról. Mimo, że rodzina ma swój własny świat, stanowi grupę otwartą na zewnętrzne 
wpływy, które kształtują system wartości i normy zachowania się społecznego.

Dzieci już od najmłodszych lat korzystają z opieki oraz świadczeń material-
nych ze strony dorosłych, jak również zostają przez nich wprowadzeni w świat 
kultury. Zdaniem Zaborowskiego (1980) rodzina stwarza odpowiednie warunki 
do zaspokojenia przeróżnych potrzeb psychicznych i społecznych swoich człon-
ków, zwłaszcza dzieci. Głównie chodzi o potrzebę przynależności uczuciowej, bez-
pieczeństwa i stabilizacji. To właśnie rodzina wskazuje cele i wartości, do których 
dzieci powinny dążyć, jak również przyczynia się do formowania konkretnych 
potrzeb i zainteresowań. Posługując się określonymi metodami wpływa ona rów-
nież na to, jakimi sposobami dzieci będą zaspokajały swoje potrzeby.

Dziecko przychodzi na świat w określonej rodzinie i jej wpływom podlega  
od początku swego istnienia. Rodzina ma unikalne znaczenie w całokształcie pro-
cesów wychowawczych oddziałujących na jednostkę. Zdaniem R. Kotlarz (2003) 
rodzina stwarza takie warunki, dzięki którym kieruje rozwojem dziecka, jak 
również uczy rzeczy dobrych, wartościowych i pomocnych. Dzięki rodzinie, jej 
zainteresowaniom, jak również różnorodnym formom spędzania czasu wolnego, 
dziecko zaczyna dostrzegać poszczególne aspekty otaczającego świata. 

Spełnienie przez rodzinę obowiązków wychowawczych oraz zapewnienie 
odpowiednich warunków rozwoju, zależy głównie od więzi uczuciowej między 
członkami jak i od postaw rodziców. Uznaje się, że to właśnie od rodziców dziec-
ko uczy się myśleć, mówić, kontrolować swoje emocje, a także wywierać wpływ 
na innych ludzi. Dzięki wzorom osobowym, które stanowią dla dziecka rodzice, 

Dorota Depczyńska



157

uczy się ono jak odnosić się do innych. Rodzina poprzez zamierzone oddziały-
wania opiekuńcze i wychowawcze przyczynia się do psychicznego, społecznego 
i fizycznego rozwoju dziecka. I to właśnie dzięki tym oddziaływaniom rodzina
przygotowuje dziecko do samodzielnego życia w społeczeństwie, które podejmie 
w przyszłości już, jako osoba dorosła. Równocześnie rodzina przekazuje dziecku 
wartości, normy, wzory zachowań i obyczaje kulturowe społeczeństwa, do które-
go przynależy. Dziecko ucząc się postępować według norm społecznych, zaczyna 
powoli budować własny świat wartości.

Zmniejszenie się dzietności rodziny ma ogromny wpływ na proces socjalizacji 
wzrastających w niej dzieci. Inne warunki stwarza w tym zakresie rodzina wie-
lodzietna, a inne małodzietna. Liczba dzieci wpływa również na stosunki mię-
dzy członkami rodziny. W małej grupie ma miejsce stała wymiana emocjonalna,  
a każda z osób jest świadoma poglądów i uczuć innych. Różnice w wielkości rodziny 
mogą powodować odmienny zakres stymulacji rozwoju intelektualnego dzieci. 

W rodzinach, gdzie jest mała liczba dzieci częściej prowadzone są rozmowy  
i wyjaśnienia, które w rezultacie mogą sprzyjać trochę wyższemu poziomowi 
rozwoju intelektualnego niż u dzieci z rodzin wielodzietnych, które są bardziej 
wdrażane do samodzielności. Dzięki częstym doświadczeniom rozwiązywania 
konfliktów w grupie rodzeństwa, dzieci zdobywają większą łatwość współżycia
społecznego i dzięki temu mogą wykazywać wyższy stopień uspołecznienia.

Relacje między rodzeństwem są bardzo ważne - prawdopodobnie przetrwają 
najdłużej ze wszystkich innych związków, jakie dzieci nawiążą w całym swoim 
życiu i tym samym w dużym stopniu wpłyną na całe ich życie. 

Większość dzieci dorasta w rodzinach, wraz ze swoim rodzeństwem. Zazwyczaj 
różnice wieku między nimi są niewielkie, dlatego też zdaniem A. Birch (2007) są 
one w wystarczająco podobnym wieku i w podobnym stadium rozwoju, aby stać 
się dla siebie ważnym społecznym otoczeniem w obrębie środowiska domowego. 
Relacje pomiędzy rodzeństwem związane są z dużym zaangażowaniem, codzien-
nym kontaktem oraz wzajemną znajomością własnych przeżyć. Przechodzą przez 
różne fazy i ulegają wpływom różnych czynników. Jednym z takich czynników 
jest kolejność urodzeń i to właśnie ona wyznacza rolę, jaką dzieci pełnią w rodzi-
nie. Role te zależą również od temperamentu dzieci i oczekiwań, jakie mają wobec 
nich rodzice.

Najstarsze dziecko odgrywa zazwyczaj w rodzinie rolę pioniera, który przeciera 
szlaki. Przez pewien czas jest jedynakiem i to właśnie na nim rodzice koncentrują 
swoją uwagę, jak również uczą się rodzicielstwa. Rodzice poświęcają dziecku dużo 
swojego czasu, bawią się z nim i to właśnie w ten sposób stymulują jego szybszy 
rozwój intelektualny. Rodzice mają dość wysokie wymagania w stosunku do naj-
starszych dzieci, spodziewają się po nich sukcesów oraz za wszelką cenę chcieliby, 
aby ich dziecko było bez zarzutu.

Gdy na świecie pojawia się kolejne dziecko, rodzice czują już mniejsze 
zakłopotanie. Wobec drugiego dziecka nie mają jasno sprecyzowanych oczekiwań, 
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co w przyszłości może skutkować tym, że dziecko będzie mogło podążać swoją 
własną drogą, będzie robić to, co samo uzna za słuszne. Problemy pojawiają się, 
gdy drugie dziecko przestaje być najmłodsze, a staje się dzieckiem średnim. Zdarza 
się, że dzieci takie czują się niedowartościowane i nie zauważane przez rodziców. 

Najmłodsze z rodzeństwa jest zazwyczaj „pupilkiem rodziny”, jest rozpieszc-
zane i bardzo często zwalniane z odpowiedzialności. Dorośli, którzy wychow-
ywali się jako najmłodsze dzieci, to bardzo często osoby lubiane i lubiące siebie, są 
komunikatywne, bardzo łatwo okazują uczucia, zdarza się również, że są kapryśne 
oraz nie potrafią dotrzymać zobowiązań.

W związku z różnym wiekiem dzieci w rodzinie, kształtuje się również osobo-
wość tych dzieci, pewne ich typy. Zazwyczaj dziecko najstarsze góruje nad młod-
szymi siłą i doświadczeniem, próbuje uzyskać autorytet. Najmłodsze dziecko czuje 
słabość i bezradność wobec starszych, wykazuje również skłonności do przekory  
i buntu. Staje się ono nadwrażliwe na wszelkiego rodzaju krzywdy.

Obok tych dwóch typów, czyli dziecka najstarszego i najmłodszego rozwija 
się również typ dziecka średniego, które znajduje się w sytuacji niewymagającej 
przejawiania ani sprzeciwu, ani buntu. Jego miejsce w konstelacji rodzinnej może 
powodować postawę bierną, nieśmiałą, a nawet nieudolną. 

Podobnie, jak u wielu innych gatunków również u człowieka występuje ry-
walizacja między rodzeństwem. Są różne opinie na temat owej rywalizacji. Jedni 
uważają, że jest to rywalizacja o względy i miłość rodziców, ma to miejsce szcze-
gólnie wtedy, gdy rodzice traktują swoje dzieci w nierówny sposób. Dzieci mają 
bardzo duże wyczucie sprawiedliwości i bardzo łatwo zauważają nawet najmniej-
sze nierówności w ich traktowaniu. Inni uważają, że takie współzawodnictwo jest 
rzeczą naturalną, a jeszcze inni, że walka jest dla dzieci pewną formą zabawy.

Agresja i konflikty między rodzeństwem są nieuniknione. Głównym celem
tych kłótni jest zdegradowanie partnera do mniej korzystnej pozycji w rodzi-
nie. Relacje z rodzeństwem w okresie dzieciństwa z reguły bywają konfliktowe.
Zazwyczaj jednak są to jakieś drobne konflikty i nieporozumienia. Kłótnie ro-
dzeństwa stanowią często pewną formę „zabawy”, w której ważną rolę odgrywa 
właśnie wspomniana wcześniej rywalizacja. Zdarza się również, że rodzeństwo 
swoim konfliktowym stylem bycia „naśladuje” własnych rodziców, którzy two-
rzą w domu taką właśnie atmosferę. Im głębsze są konflikty rodziców między
sobą, tym więcej bywa nieporozumień i kłótni pomiędzy rodzeństwem. Rodzice 
powinni uważnie obserwować wzajemne relacje swoich dzieci, przez co mogliby 
nieraz dokonać wielu odkryć na temat swoich wzajemnych relacji. 

Zdaniem R. Kohstamm (1989) między rodzeństwem mogą istnieć również 
przyjacielskie uczucia. Rodzą się one zazwyczaj w trudnych sytuacjach rodzin-
nych, tj. brak rodziców czy samotność matki. Im rodzice mają mniej czasu dla 
swoich pociech, tym stosunki pomiędzy rodzeństwem będą lepsze, a uczucie 
współzawodnictwa zostanie zastąpione lojalnością. Z rodzeństwem można się ba-
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wić, pracować, zaspokajać oczekiwania rodziców. Przyjaźń taka potrafi przetrwać
kłótnie i burze oraz pozwala poznać reguły bratania się z innymi.

H. Bee (2004) wyróżniła 5 typów relacji pomiędzy rodzeństwem w wieku 
szkolnym. Jest to relacja: opiekuńcza, kumpelska, krytykująca, rywalizująca  
i spontaniczna. Charakter tych relacji zależy przede wszystkim od rodziców, ich 
podejścia do dzieci oraz ról, jakie przypisuje się dzieciom w rodzinie. Duże zna-
czenie ma również płeć dziecka. Siostry tworzą zazwyczaj związki życzliwe i szcze-
re, a w stosunku do młodszych braci wykazują postawę opiekuńczą. Inne relacje 
możemy zaobserwować między braćmi, gdzie przeważają związki rywalizujące, 
zwłaszcza, gdy różnica wieku jest mała.

Bez względu na relacje jakie występują pomiędzy dziećmi w rodzinie, posiada-
nie rodzeństwa wywiera na nasze życie ogromny wpływ:
- daje oparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych i pozwala szybciej i łatwiej 

przejść trudny okres;
- uczy radzenia sobie z różnego rodzaju konfliktami. Poprzez kłótnie i sprzeczki

dzieci nawzajem uczą się argumentacji, kompromisu i wyrażania własnych 
opinii na różne tematy;

- rodzeństwo przeciwnej płci uczy jak żyć w związku, dzieci poznają mechanizmy, 
które rządzą przeciwną płcią, uczy się jak w dorosłym życiu należy postępować  
z mężczyznami czy kobietami i zmniejsza lęk przed przeciwną płcią. 

1. Metodologia badań 

Zasadniczym celem poznania naukowego jest uzyskanie maksymalnie ścisłej, pro-
stej, pewnej i ogólnej wiedzy o jak największej zawartości informacji. Dopiero 
takie poznanie może doprowadzić do wyższych form funkcjonowania wiedzy, ja-
kimi są prawa nauki i prawidłowości.

Celem prezentowanych badań było poznanie opinii starszego rodzeństwa na 
temat ich relacji z młodszymi dziećmi w rodzinie jak również zbadanie, jaki wpływ 
mają zainteresowania starszych dzieci na rodzeństwo w wieku przedszkolnym.

Problemy badawcze podjętych badań brzmią następująco:
Problem główny:

1. Czy zainteresowania starszych dzieci mają wpływ na rozwój zainteresowań 
młodszego rodzeństwa?

Problemy szczegółowe:
1. Jakie relacje łączą dzieci w wieku przedszkolnym ze starszym rodzeństwem?
2. W jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym naśladują swoje starsze 

rodzeństwo?
3. Czy zainteresowania starszego rodzeństwa są powielane przez młodsze dzieci?
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Hipotezy do tak postawionych problemów to:
Hipoteza główna:
1. Zainteresowania starszych dzieci mają wpływ na rozwój zainteresowań 

młodszego rodzeństwa.
Hipotezy szczegółowe to:
1. Dzieci w wieku przedszkolnym i ich starsze rodzeństwo łączą zazwyczaj 

relacje przyjacielskie, ale występuje również współzawodnictwo oraz agresja  
i konflikty.

2. Najczęściej przedszkolaki naśladują swoje starsze rodzeństwo w zabawie.
3. Zainteresowania starszego rodzeństwa są powielane przez młodsze dzieci.

Zmienne i wskaźniki zdaniem M. Łobockiego (2003: 32) są nieodłącznym 
atrybutem badań pedagogicznych. Bez ich uwzględnienia niemożliwy byłby 
wszelki rozsądny pomiar badanych faktów, zjawisk, zdarzeń. One to właśnie czy-
nią taki pomiar w pełni możliwym i realnym. 

Ustalenie i rejestracja zmiennych w różnych badaniach oznacza decyzję, pod 
jakim względem można zbadać zdarzenie lub proces. Zmienne, które przyjęte są 
w badaniach nadają kierunek oraz określają ich cel. Zmienne w badaniach peda-
gogicznych są pewną formą uszczegółowienia problemu badawczego.

Zastosowane zmienne i wskaźniki są następujące:

 ZMIENNE    WSKAŹNIKI

1. Wpływ zainteresowań starszych dzieci 
na młodsze rodzeństwo.

• Częstotliwość pojawiania się 
zainteresowań powielanych przez 
młodsze rodzeństwo.

2. Sposoby zajmowania się młodszym 
rodzeństwem.

• Najczęściej pojawiające się sposoby  
w opinii badanych.

3. Relacje dzieci w wieku przedszkolnym 
ze starszym rodzeństwem.

• Stopień relacji dzieci w wieku 
przedszkolnym ze starszym 
rodzeństwem.

4. Sposoby naśladowania starszego
rodzeństwa.

• Najczęściej pojawiające się sposoby  
w opinii badanych.

5. Zainteresowania starszego rodzeństwa 
powielane przez młodsze rodzeństwo.

• Częstotliwość pojawiania się starszego 
rodzeństwa.

Dorota Depczyńska



161

W prezentowanych badaniach dotyczących stymulowania zainteresowań dzie-
ci w wieku przedszkolnym zainteresowaniami starszego rodzeństwa zastosowa-
no metodę sondażu diagnostycznego. Metoda ta jest stosowana do poznawania 
różnorodnych zjawisk społecznych, ich zasięgu, poziomu czy nasilenia. Badania 
prowadzone metodą sondażu diagnostycznego obejmują również stany świado-
mości społecznej, jak również pozwalają zdobyć odpowiedź na pytanie dotyczące 
poglądów, postaw czy oczekiwań ogółu społeczeństwa. Jako technikę zastosowa-
no ankietę. Kwestionariusz ankiety składa się z 12 pytań. Pytania 1–11 to pytania 
zamknięte, natomiast pytanie 12 jest pytaniem otwartym.

2. Grupa badawcza

Badania dotyczące stymulowania zainteresowań dzieci zainteresowaniami 
starszego z rodzeństwa zostały przeprowadzone w gminie, którą zamieszkuje 
0 000 osób. Należy ona do najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. 
Gmina dysponuje dobrą infrastrukturą, która warunkuje szeroki zakres inwestycji 
produkcyjnych, jak również rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz jakość 
życia mieszkańców. Gmina zabiega o aktywny udział mieszkańców w kulturze. 
Współtworzą oni życie kulturalne gminy. Uczestniczą w zespołach amatorskich  
i kołach zainteresowań, zajęciach, wystawach i przeglądach twórczości oraz cyklic-
znych imprezach artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez Gminny 
Dom Kultury. Mieszkańcy gminy odnoszą również liczne sukcesy sportowe. 

Badania przeprowadzone zostały w grupie sześciolatków, w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej, w pierwszej klasie gimnazjum i w szkole średniej i stanowią 
fragment większej całości.

W przeprowadzonych badaniach dotyczących stymulowania zainteresowań 
dzieci w wieku przedszkolnym zainteresowaniami starszego rodzeństwa grupę ba-
dawczą stanowiło 8 przedszkolaków, 35 uczniów szkoły podstawowej, 4 gimna-
zjalistów i 3 uczniów szkoły średniej. Ogólna ilość przebadanych osób to 50.

3. Analiza wyników

Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanych przez autorkę placówkach 
przeważają rodziny o modelu 2+2. W dzisiejszych czasach zmienił się model ro-
dziny, na co miało wpływ kilka czynników. Między innymi nastąpiła zmiana 
systemu zabezpieczenia społecznego, w związku, z czym rodzice nie potrzebują już 
dzieci, aby musiały one ich utrzymywać w przyszłości. Utrzymanie dzieci niesie za 
sobą ogromne koszty, toteż coraz mniej rodzin stać jest na kilkoro dzieci. 

Zmieniła się również struktura zatrudnienia. Nie potrzebna jest duża ilość dzieci, 
które musiałyby pracować w gospodarstwie. Zmiana modelu rodziny związana jest 
również z tym, że w badanej gminie rodzice są dość dobrze wykształceni, w związku  
z tym mają większą świadomość, co do konsekwencji posiadania większej liczby 
dzieci. Wyniki przedstawia Tabela nr 1.
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 Tab. 1. Liczba dzieci w rodzinie

Ile dzieci jest  
w twojej rodzinie?

Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

Dwoje [2] 44 88%

Troje [3] 4 8%

Czworo [4] 2 4%

Pięcioro [5] - -

Powyżej 5 - -

RAZEM 50 100%

Z Tabeli nr 2 wynika, że najwięcej badanych osób posiada tylko jedno młod-
sze rodzeństwo, które uczęszcza do przedszkola. Odpowiedzi takiej udzieliło 46% 
badanych, dwójkę rodzeństwa posiada 30% ankietowanych, a tylko 3% badanych 
osób posiadało trójkę młodszego rodzeństwa. Nikt z badanych nie posiada więcej 
niż troje młodszego rodzeństwa, które uczęszcza do przedszkola.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 13% ankietowanych nie ma młodsze-
go rodzeństwa, w związku z tym wypełnione przez nich ankiety nie były brane 
pod uwagę podczas interpretacji wynikow.

Tab. 2. Liczba młodszych dzieci w rodzinie uczęszczających do przedszkola

Ile w twojej rodzinie jest 
dzieci młodszych uczęsz-
czających do przedszkola?

Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

jedno [1] 32 46%

dwoje [2] 19 30%

troje [3] 2 3%

czworo [4] - -

pięcioro [5] - -

powyżej 5 - -

RAZEM 63 100%

W ankiecie pytano również czy starsze rodzeństwo zajmuje się młodszymi 
dziećmi. Tabela nr 3 przedstawia wyniki badań. Najwięcej ankietowanych, bo 
aż 56%, czasami zajmuje się młodszymi przedszkolakami. Jest to spowodowane 
tym, że oczekują tego od nich rodzice. 28% badanych odpowiedziało, że często 
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zajmuje się młodszymi, a najmniej, bo tylko 8% badanych nie zajmuje się w ogóle 
młodszym rodzeństwem. Jest to spowodowane różnicą wieku, bądź tym, że starsze 
rodzeństwo woli spędzać czas ze swoimi rówieśnikami. Zdarza się również, że nie 
ma takiej potrzeby, aby starsi zajmowali się młodszymi, gdyż robią to rodzice, którzy 
nie chcą pracować zawodowo lub z różnych względów nie mogą tego robić.

Tab. 3. Zajmowanie się młodszym rodzeństwem

Czy zajmujesz się młod-
szym rodzeństwem?

Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

Tak, często 14 28%

Czasami 28 56%

Nie 8 16%

RAZEM 50 100%

Aby sprawdzić jak starsze rodzeństwo zajmuje się młodszym, spytano 
ankietowanych,w jaki sposób zajmują się dziećmi w wieku przedszkolnym.

Tab. 4. Sposoby zajmowania się młodszym rodzeństwem

W jaki sposób 
zajmujesz się młodszym 
rodzeństwem?

Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

odprowadzam do przed-
szkola 27 16%

Spacerujemy 41 23%

chodzę do kina 11 6%

Pilnuję, kiedy rodziców nie 
ma w domu 30 17%

bawię się 39 22%

przygotowuję posiłki 8 5%

oglądamy TV 19 11%

RAZEM 175 100%

Jak wynika z Tabeli nr 4 badani odpowiadali w dość podobny sposób. Najwięcej 
osób, bo 23%, ze starszego rodzeństwa odpowiedziało, że wychodzą na spacery, 
następnie 22% badanych odpowiedziało, że po prostu wspólnie się bawią. 17% 
badanych pilnuje młodszego rodzeństwa, kiedy rodziców nie ma w domu, a 16% 
odprowadza je do przedszkola. Autorka uważa, że te dwa sposoby to po prostu 
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nakazy rodziców i jest to bardziej obowiązek niż przyjemność. 11% ankietowa-
nych ogląda z młodszym rodzeństwem programy telewizyjne, 6% chodzi do kina, 
a 5% skupia się jedynie na przygotowaniu posiłków. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że starsze rodzeństwo ogranicza się jedy-
nie do tych czynności, które są nakazane przez rodziców. Jest to raczej nakaz, obo-
wiązek, a rzadziej przyjemność. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż podstawą relacji 
między rodzeństwem jest pewnego rodzaju konflikt. Dzieci rywalizują o wszystko 
– o uwagę rodziców jak również o ich czas. Starsze dziecko w rodzinie postrzega 
młodsze rodzeństwo, jako osobę stojącą na uprzywilejowanej pozycji i dlatego też 
sposoby zajmowania się młodszymi dziećmi są takie, a nie inne. Wyniki przed-
stawia Rycina 3. 
Ryc. 3. Sposoby zajmowania się młodszym rodzeństwem

Następne pytanie dotyczyło opinii ankietowanych na temat wspólnego 
spędzania czasu wolnego.

Ryc. 4. Opinie badanych na temat spędzania razem czasu wolnego
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Jak wynika z Ryciny nr 4 badani często spędzają ze swoim młodszym rodzeń-
stwem czas wolny. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 72% badanych. Określenie 
„często” jest jednak pojęciem względnym i dla każdego jest to inny przedział cza-
sowy. Dla jednych dzieci będzie to jedna godzina dziennie dla innych natomiast 
całe popołudnie. 18% rzadko spędza razem czas wolny, a tylko 10% ze wszystkich 
badanych osób nie spędza wspólnie z młodszym rodzeństwem w wieku przed-
szkolnym czasu wolnego. Każde ma z pewnością swoje zainteresowania i swój 
wolny czas chce spędzać w gronie rówieśników.

Kolejne pytanie dotyczyło wspólnych zabaw z rodzeństwem. Rycina nr 5 
przedstawia odpowiedzi badanych. Wspólne zabawy z młodszym rodzeństwem 
są naturalnym zachowaniem. Z racji wspólnego spędzania czasu wolnego starsze 
rodzeństwo bawi się z młodszym. Analiza zebranego materiału wykazała, że 46% 
starszego rodzeństwa lubi bawić się wspólnie z młodszym, autorka twierdzi, że 
każdy lubi się czasami oderwać od codziennego życia, od obowiązków szkolnych 
i powrócić, chociaż w zabawie do lat przedszkolnych. 

Dorastanie z rodzeństwem to właśnie wspólne zabawy, tajemnice czy solidarny 
front przeciwko rodzicom. 32% czasami lubi się bawić, a 22% ankietowanych nie 
lubi się bawić z młodszymi dziećmi. Mimo, tak naprawdę, niewielkiej różnicy wieku 
starsze rodzeństwo uważa się za „dorosłych” i okazuje bunt, co do wspólnych zabaw 
z młodszymi dziećmi. Młodsze rodzeństwo to również sprzeczne interesy, różnice 
zachowań, kłótnie i awantury.

Ryc. 5. Opinie badanych na temat wspólnych zabaw z rodzeństwem

Aby zbadać ocenę relacji starszego rodzeństwa z młodszymi dziećmi w wieku 
przedszkolnym, spytano respondentów jak oceniają owe relacje. Analiza zebranego 
materiału wykazuje, że większość ankietowanych jest zadowolona ze wzajemnych 
stosunków. Najwięcej z badanych osób, mając do wyboru przedział od 1 do 10 
punktów, oceniło wzajemne relacje na 7 punktów. Odpowiedzi takiej dokonało 
36% badanych. Autorka uznała, że jest to bardzo dobry wynik. Z dotychczaso-
wych badań wynika, że nie wszyscy chętnie spędzają wspólnie czas wolny i nie 
zawsze lubią się razem bawić, a mimo to większość z nich dobrze ocenia wzajemne 
stosunki. Po 4% badanych oceniło wzajemne relacje na 2 i 3 punkty, 8% bada-
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nych zaznaczyło 9 punktów, 10% zaznaczyło 10 punktów, 14% – 8 punktów, 
24% – 5 punktów. Żadna z badanych osób nie oceniła swoich relacji na 1 punkt. 
Zatem można stwierdzić, iż mimo istniejących różnic wieku potrafią się porozu-
mieć, potrafią się wspólnie bawić i żyć w zgodzie.

Tab. 6. Ocena relacji

Jak oceniasz swoje relacje 
z młodszym rodzeństwem?

Liczba badanych % badanych

 1 - -

 2 2 4%

 3 2 4%

 4 - -

 5 12 24%

 6 - -

 7 18 36%

 8 7 14%

 9 4 8%

 10 5 10%

RAZEM 50 100%

W Tabeli nr 7 przedstawione zostały opinie badanych na temat naśladowania 
ich przez młodsze rodzeństwo. Analiza wykazała, że 48% badanych zauważyło, że 
czasami są naśladowani przez młodsze rodzeństwo, 34% ankietowanych twierdzi, 
że młodsi zdecydowanie ich naśladują. Wśród badanych znalazła się również grupa 
osób, która nie zauważyła, że młodsze rodzeństwo ich naśladuje. Odpowiedziało 
tak 18% badanych osób. 

Tab. 7. Naśladowanie starszego rodzeństwa przez młodsze

Czy zauważyłeś, że młod-
sze rodzeństwo Cię naśla-
duje?

Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

tak 17 34%

czasami 24 48%

nie 9 18%

RAZEM 50 100%
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Są różne sytuacje, w których dzieci w wieku przedszkolnym naśladują swoje 
starsze rodzeństwo. Najczęściej badani odpowiadali, że dzieci naśladują zachowa-
nia starszego rodzeństwa. Odpowiedzi takiej udzieliło 39% wszystkich badanych. 
Wystarczy, że starsze rodzeństwo poświęci zaledwie trochę czasu młodszym dzie-
ciom, które są bardzo podatne na wszelkie wpływy z zewnątrz i to wystarczy, aby 
przedszkolaki ich naśladowały. Najmniej badanych, bo zaledwie 6% twierdzi, że 
młodsze rodzeństwo naśladuje ich sposób ubierania się. W każdym przedziale 
wiekowym dzieci posiadają swój styl ubierania się i w sporadycznych przypad-
kach zdarza się tylko, że są oni naśladowani w tej kwestii. 14% badanych odpo-
wiedziało, że przedszkolaki naśladują ich w gestykulacji, 19% w mowie, a 22%  
w zabawie. Naśladownictwo jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Dzieci naśladują 
rodzeństwo, zaraz po swoich rodzicach i zarówno oni jak i starszy brat czy siostra są 
pewnego rodzaju wzorami do naśladowania. Wyniki przedstawia Rycina nr 6.

Ryc. 6. Opinie badanych na temat sytuacji, w jakich są naśladowani przez 
młodsze dzieci

Ważnym elementem badań było sprawdzenie czy starsze i młodsze rodzeń-
stwo posiada wspólne zainteresowania. Analiza zebranego materiału wykazała, że 
42% badanych posiada wspólne zainteresowania. Wydaje się, że było to związane  
z faktem, że największą grupę badanych stanowili uczniowie pierwszych klas 
szkoły podstawowej, zatem różnica wieku pomiędzy rodzeństwem była niewielka 
i mogą one interesować się podobnymi rzeczami. 36% badanych odpowiedziało, 
że czasami posiada wspólne zainteresowania. Być może jest to związane z tym, że 
nie wszystkie dzieci mają sprecyzowane zainteresowania i interesują się wszyst-
kim po trochu. Najmniej, bo tylko 22% ankietowanych, twierdzi, że nie posiada 
wspólnych zainteresowań z młodszym rodzeństwem. Grupę badawczą stanowili 
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również uczniowie gimnazjum i szkoły średniej. Różnica wieku jest tu dość duża. 
Stąd też przypuszczać można, że jest to główna przyczyna braku wspólnych zain-
teresowań.
Podane odpowiedzi przedstawia Rycina nr 7.

Ryc. 7. Opinie badanych na temat wspólnych zainteresowań

Chcąc zbadać, które z zainteresowań młodsze rodzeństwo w wieku przedszkol-
nym przejęło od starszego, postawiono ankietowanym kolejne pytanie. Badani 
niechętnie odpowiadali na to pytanie. Odpowiedzi udzieliło tylko 17 osób. 
Wszystkie dane umieszczone są w Tabeli nr 9.

Tab. 9. Zainteresowania, które młodsze rodzeństwo przejęło od starszego

Które z zainteresowań młodsze ro-
dzeństwo przejęło od Ciebie?

Starsze rodzeństwo

zbieranie plakatów 1

gra na komputerze 7

czytanie książek 3

zajęcia sportowe 6

Razem 17

Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była gra na komputerze, odpowiedzi tej 
udzieliło 7 osób badanych. Było to do przewidzenia, gdyż w dzisiejszych czasach, 
kiedy rodzice są zapracowani i nie mogą poświęcać swoim dzieciom tyle czasu ile 
by chcieli, komputer jest dla dzieci jedyną rozrywką. 6 osób spośród wszystkich 
badanych wskazało również zajęcia sportowe, jako zainteresowanie, które przejęło 
od nich młodsze rodzeństwo. Było to dużym i pozytywnym zaskoczeniem, że są 
jednak dzieci z tego typu zainteresowaniami i talent sportowy, który posiadają nie 
zostanie zmarnowany. 
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4. Podsumowanie

Głównym celem przeprowadzonych badań na temat stymulowania zainteresowań 
dzieci w wieku przedszkolnym zainteresowaniami starszego rodzeństwa, było po-
znanie opinii starszych dzieci na temat ich relacji z rodzeństwem. 

Drugim zasadniczym celem było zbadanie, jaki wpływ mają zainteresowania 
starszych dzieci na młodsze rodzeństwo. 

Rozpoczynając badania postawiono cztery hipotezy, jedną hipotezę główną  
i trzy hipotezy szczegółowe. 
Hipoteza główna to:
1. Starsze rodzeństwo ma wpływ na rozwój zainteresowań i całej osobowości dzie-
ci w wieku przedszkolnym.

Postawiona przez autorkę pracy hipoteza główna została potwierdzona. 
Starsze dzieci w rodzinie, czasami nawet nieświadomie, przyczyniają się do 

rozwoju zainteresowań i osobowości młodszych dzieci. Wystarczy, że dobrowol-
nie, a nawet z przymusu, spędzają razem czas wolny. Z badań wynika, że aż 72% 
badanych często spędza ze swoim młodszym rodzeństwem czas wolny. 

Starsze rodzeństwo jest dla młodszych dzieci wzorem do naśladowania, wy-
znacza poziom dążenia do jakiegoś celu, młodsi natomiast próbują im dorównać 
w każdej sytuacji. Starsze rodzeństwo ma również wpływ na rozwój osobowości 
młodszych dzieci. Bardzo często daje oparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, 
jak również uczy radzenia sobie z różnymi konfliktami.
Hipoteza szczegółowa nr 1:
1. Dzieci w wieku przedszkolnym i ich starsze rodzeństwo łączą zazwyczaj  
relacje przyjacielskie, ale występuje między nimi również współzawodnictwo oraz 
agresja i konflikty.
Założona przez autorkę pracy hipoteza szczegółowa nr 1 została zweryfikowana
pozytywnie.
Dzieci w wieku przedszkolnym i ich starsze rodzeństwo łączą zazwyczaj relacje 
przyjacielskie, nieuniknione są jednak wszelkiego rodzaju konflikty, czy współ-
zawodnictwo. Jak wynika z przeprowadzonych badań 46% badanych dzieci 
lubi bawić się wspólnie ze swoim młodszym rodzeństwem, a swoje relacje z nimi  
w skali od 1 do 10 aż 36% badanych oceniło na 7 punktów.
Na relacje, jakie występują pomiędzy rodzeństwem ogromny wpływ mają metody 
wychowawcze stosowane przez rodziców jak również różnica wieku pomiędzy ro-
dzeństwem. Z badań wynika, że ta różnica wieku jest niewielka, gdyż największą 
ilość badanych, bo aż 35 osób, stanowią uczniowie pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej. 

To, jaki kontakt będą mieć ze sobą dzieci w rodzinie, w dużej mierze zależy od 
wsparcia rodziców. Najważniejsze jest, aby potrafili oni nauczyć dzieci wzajem-
nej współpracy, szacunku i wzajemnego wspierania się. Czasami jednak, mimo 
wszelkich starań ze strony rodziców, pojawiają się spory czy konflikty, które mogą
również sprzyjać rozwojowi społecznemu dziecka.
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Hipoteza szczegółowa nr 2:
1. Najczęściej przedszkolaki naśladują swoje starsze rodzeństwo w zabawie.
Założona przez autorkę pracy hipoteza szczegółowa nr 2 została tylko częściowo 
potwierdzona. 

Najczęściej przedszkolaki naśladują zachowania swojego starszego rodzeństwa, 
takiej odpowiedzi udzieliło aż 39% badanych. Na drugim miejscu znalazła się 
odpowiedź, że dzieci naśladują starsze rodzeństwo w zabawie. Odpowiedzi tej 
udzieliło 22% badanych.

Mimo tego, że rodzice uczą swoje dzieci stosownego zachowania w każdej sy-
tuacji, to przedszkolaki i tak podpatrują starsze rodzeństwo, i to od nich uczą się, 
jak się zachowywać i co robić, aby być „na czasie”.

Dzieci w wieku przedszkolnym zafascynowane są zazwyczaj starszym rodzeń-
stwem. Obserwują je, naśladują i w ten sposób uczą się od nich wielu rzeczy, i tym 
samym szybciej się rozwijają.
Hipoteza szczegółowa nr 3:
1. Zainteresowania starszego rodzeństwa są powielane przez młodsze dzieci.

Zainteresowania starszego rodzeństwa częściowo są powielane przez młodsze 
dzieci. Postawiona hipoteza szczegółowa nr 3 została, zatem częściowo potwier-
dzona.

Dzieci w wieku przedszkolnym, aby móc się rozwijać muszą brać z kogoś przy-
kład i to właśnie starsze rodzeństwo jest dla młodszego wzorem. Dzieci uczą się 
głównie przez naśladownictwo, a takim modelem do naśladowania jest właśnie 
starszy brat czy siostra.

Z badań wynika, że młodsze dzieci naśladują czasami starsze rodzeństwo. 
Odpowiedzi takiej udzieliło 48% badanych. Badania wykazały również, że 42% 
badanych posiada wspólne zainteresowania z młodszymi dziećmi, a najczęściej 
młodsze dzieci przejmują od starszego rodzeństwa zamiłowanie do gier kompute-
rowych, odpowiedziało tak 7 osób, oraz zainteresowania sportowe i takiej odpo-
wiedzi udzieliło 6 badanych osób.

Młodsze dzieci przejmują od starszych zarówno te dobre jak i złe nawyki. 
Każde dziecko jest jednak indywidualnością i nie zawsze podatne jest na wpływy 
ze środowiska zewnętrznego. Zdarza się, że już od najmłodszych lat nie zważając 
na nic i na nikogo, idzie własną, wypracowaną przez siebie drogą.
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Społeczno-demograficzne determinanty systemu

nagradzania dzieci w wieku wczesnoszkolnym  

w środowisku rodzinnym

Streszczenie 
Nagrody są zaliczane do metod oddziaływania bezpośredniego, właściwego dla behawiory-
zmu, zaś ich stosowanie współcześnie poddawane jest krytyce. Autorki postawiły pytanie 
badawcze: Jaki jest system nagradzania dziecka w wieku wczesnoszkolnym, w środowisku ro-
dzinnym? Założono, że różne czynniki społeczno demograficzne, takie jak: wykształcenie, wy-
konywany zawód, status ekonomiczny, wiek i płeć rodziców, wyznaczają system nagradzania 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w środowisku rodzinnym. Badania przeprowadzono w Inter-
necie, zaś grupę badawczą stanowiło 523 rodziców, posiadających dziecko w młodszym wieku 
szkolnym.

Summary
The awards are classified as direct methods od influence, specific for behaviorism and today
their use is being cri�cized. The authors have posed the research ques�on: What is the reward
system for a primary school age in family environment? It was assumed that many socio-de-
mographic factors as e.g.: level of educa�on, job, economic status, age or sex of parents de-
termine this system. The research was done in the internet and the research group consisted 
of 523 parents having children in primary school age.

Nagrody zaliczane są do metod oddziaływania bezpośredniego, właściwe-
go dla behawioryzmu. Stosowanie ich poddawane jest współcześnie krytyce 
(por. Kowalczyk, 2004; Kowalczyk, 2005; Kowalczyk, 2006; Gotwald, 2006; 
Kowalczyk, Cudak, 2008; Jabłoński, 2009; Kowalczyk, Gotwald, 2009; Gotwald, 
Jabłoński, 2009).

Wyeliminowanie ich, w procesie wychowania rodzinnego, jest niewskazane  
z uwagi na stymulującą rolę nagradzania. W środowisku rodzinnym, zarówno 
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brak jak i nadmiar nagród stwarza sytuację niekorzystną. Dlatego niezwykle waż-
na jest równowaga kar i nagród, z tendencją do przewagi nagród. 

Powyższe wnioski stały się impulsem do przeprowadzenia badań, których ce-
lem była próba zdiagnozowania systemu nagradzania dziecka w wieku wczesnosz-
kolnym, w środowisku rodzinnym. Przedmiotem badań były opinie wyrażane 
przez rodziców. 

Problematyka badawcza zawarta była w pytaniu: Jaki jest system nagradzania 
dziecka w wieku wczesnoszkolnym, w środowisku rodzinnym? 

Sformułowano tezę, że różne czynniki społeczno-demograficzne, takie jak:
wykształcenie, wykonywany zawód, status ekonomiczny, wiek i płeć rodziców 
determinują system nagradzania dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w środowisku 
rodzinnym. 

W toku badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach któ-
rej wykorzystano technikę ankiety. Kwestionariusz użyty w badaniach zamiesz-
czono w Internecie.

Badania przeprowadzono w Internecie. Objęto nimi 523 rodziców. Dobór 
próby miał charakter celowy. Warunkiem zakwalifikowania się do grupy był fakt
posiadania dziecka w wieku młodszoszkolnym. Badania przeprowadzono w paź-
dzierniku 2009 roku. Przy analizie i ocenie materiału empirycznego brano pod 
uwagę opinie i cechy społeczno-demograficzne rodzica objętego badaniami.

Analiza materiału badawczego wykazała, że większość respondentów posiada-
jących dzieci w wieku młodszoszkolnym (84,20% dla N=523) deklarowała na-
gradzanie dzieci. Stanowi to pozytywne zjawisko z uwagi na stymulującą rolę na-
gród nie tylko w procesie wychowania, ale i nauczania, które staje się podstawową 
formą aktywności dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Niepokoić natomiast 
może dość znaczny odsetek rodziców (15,80% dla N=523) stwierdzających brak 
nagród. Na uwagę zasługuje, że z grupy rodziców deklarujących nienagradzanie 
tylko 11,53% okazało się przeciwnikami nagród. Pozostali rodzice z tej grupy 
uzasadniali brak nagród osłabioną kondycją psychofizyczną, negacją zastanej rze-
czywistości lub cechami uznanymi przez badaczy za symptomatyczne dla koń-
ca XX i początku XXI wieku, stanowiące zagrożenie dla procesów społecznych 
(Kowalczyk, 2004, 2009). 

Analiza opinii rodziców na temat doboru nagród wykazała, że największa licz-
ba respondentów deklarowała stosowanie nagród słownych – pochwałę i wyraże-
nie aprobaty dla postępowania dziecka, co ocenić można pozytywnie z uwagi na 
stymulowanie aktywności dzieci i nie przyczynianie się do rozwijania u wycho-
wanków potrzeb materialnych.

Stosowanie pochwały zadeklarowała ponad połowa badanych – 65,01% (dla 
N=440) rodziców, wyrażanie aprobaty – 39,43% (dla N=440). 

Nagradzanie materialne zadeklarowało 32,25% (dla N=440) rodziców nagra-
dzających, a 23,25% spełnianie oczekiwań. 
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Kolejnym ważnym elementem może być częstotliwość nagradzania. Największa 
liczba respondentów deklarujących nagradzanie twierdziła, że czyni to często 
(39,32% dla N=440) i bardzo często (33,16%). Mniejsza liczba rodziców mogła 
czynić to „rzadko” i „bardzo rzadko” (27,52% dla N=440). 

Analiza materiału badawczego w zakresie zachowań dzieci nagradzanych przez 
rodziców wykazała, że badani w większości deklarowali (dla N=523): wywiązy-
wanie się z obowiązków (66,23%), zachowanie w domu i szkole (59,84%) oraz 
wykonywanie prac porządkowych (52,89%). Nagradzanie tego typu zachowań 
wskazywać może wprawdzie na adaptacyjność wymagań wobec dziecka, ale do-
wodzić może również intencji ukształtowania u dzieci postawy obowiązkowości. 

W trafności wnioskowania utwierdzają deklaracje (59,84% dla N=523) doty-
czące nagradzania dzieci za efekty pracy szkolnej i braku nagradzania za brak po-
stępów w nauce (49,5% dla N=523). Nie ulega wątpliwości, że nagradzanie dzieci 
za osiągnięcia w pracy szkolnej może stymulować je do wkładania coraz większego 
wysiłku we własną karierę edukacyjną. 

Na zainteresowanie rodziców karierą edukacyjną dzieci wskazywały deklaracje 
dotyczące nagradzania dzieci za osiągnięcia w konkursach. Niewielka zaś liczba 
rodziców (14,21% dla N=523) wymieniających to zachowanie, wskazywać może 
na to, że deklarowali je tylko ci respondenci, których dzieci uczestniczyły w kon-
kursach.

 Interesujących rezultatów dostarczyć może analiza materiału badawczego 
uwzględniająca kryterium wykształcenia. Analiza wykazała, że wraz ze wzrostem 
wykształcenia zmniejszał odsetek rodziców deklarujących brak nagród. Taką 
opinię wyraziło 34,1% rodziców z wykształceniem zawodowym (dla N = 152), 
19,39% z wykształceniem średnim (dla N = 232) i 10,51% − z wyższym (dla N 
= 139). 

Jednocześnie, wraz ze wzrostem wykształcenia zwiększał się odsetek rodziców 
deklarujących stosowanie nagród słownych: pochwały, wyrażenia aprobaty i speł-
niania oczekiwań dziecka, natomiast zmniejszał się − stwierdzających występo-
wanie nagród materialnych. Można, więc sformułować wniosek, że wraz ze wzro-
stem wykształcenia wzrasta świadomość pedagogiczna rodziców, przejawiająca się 
docenianiem nagród w systemie wychowania, preferowaniem nagród słownych 
i mniejszym udziałem nagród materialnych. Należy zaznaczyć, że grupę rodzi-
ców ze średnim i wyższym wykształceniem w dużym stopniu stanowili studenci 
i absolwenci pedagogiki, co mogło mieć wpływ na wyrażane opinie i powstałe 
tendencje. 

Analogicznych rezultatów dostarczyła analiza wyników badań w zakresie czę-
stotliwości nagradzania, która wykazała dokonujący się wraz ze wzrostem wy-
kształcenia wzrost odsetka rodziców deklarujących bardzo częste nagradzanie (np. 
21,79% dla N=152 rodziców posiadających wykształcenie zawodowe i 47,13% dla 
N=139 – wyższe). Jednocześnie − wraz ze wzrostem wykształcenia – obniżał się 
odsetek rodziców deklarujących bardzo rzadkie nagradzanie dzieci. Bardzo rzad-

Społeczno-demograficzne determinanty systemu nagradzania…



176

kiego nagradzania dzieci nie zadeklarowali rodzice z wykształceniem wyższym. 
Tendencje te pozwalają przypuszczać, że wraz ze wzrostem wykształcenia wiedza 
rodziców na temat stymulującej roli nagród w procesie wychowania dziecka jest 
wyższa (Kowalczyk, Gotwald, 2009).

Interesujących rezultatów dostarczyć może analiza materiału badawczego 
uwzględniająca kryterium wykonywanego zawodu. Analiza danych w tym zakre-
sie wykazała, że aż 48,99% rodziców bezrobotnych mogło nie nagradzać dzieci. 
W innych kategoriach wykonywanego zawodu odsetek rodziców stwierdzających 
brak nagród był znacznie mniejszy i zmniejszał się wraz z wykonywaniem pracy 
w wyższej kategorii zatrudnienia. Nasuwa się przypuszczenie, że brak pracy bądź 
jej utrata wpływa negatywnie na kondycję psychofizyczną rodziców, co w konse-
kwencji skutkuje nie nagradzaniem dzieci. Kolejnym przypuszczeniem może być 
utożsamianie przez rodziców bezrobotnych nagród z nagrodami materialnymi, 
co wyjaśniałoby brak nagradzania dzieci uwarunkowany brakiem środków eko-
nomicznych (Kowalczyk, Gotwald, 2009). W trafności przypuszczeń utwierdzać 
mogą deklaracje nienagradzających rodziców zaliczonych do innych kategoriach 
zawodowych, argumentujących ten stan brakiem potrzeby, albo wzorcami wynie-
sionymi z rodzin macierzystych. 

Z grupy rodziców nagradzających dzieci największe zróżnicowanie stosowa-
nych nagród deklarowali pracownicy biurowi i średni personel medyczny (średnio 
2,7%) oraz pracownicy wykonujący zawód wymagający wyższego wykształcenia 
(średnio 2,64%). Najmniejszą ilość stosowanych nagród wskazywali rodzice za-
trudnieni na stanowiskach fizycznych (średnio 1,9%). Nasuwa się przypuszczenie,
że w miarę przechodzenia do wyższej kategorii zatrudnienia wzrasta wiedza ro-
dziców na temat roli nagród w procesie wychowania dziecka w związku, z czym 
rodzice mogli stosować bogatszy repertuar nagród i ich gradację, dostosowując 
przyznawaną nagrodę do zachowania dziecka. Analiza materiału empirycznego 
w pewnym stopniu potwierdziła to założenie, bowiem wypowiedzi wykazały, że 
takie poglądy wyrażali głównie nauczyciele zaliczeni do kategorii pracowników 
wykonujących zawód wymagający wyższego wykształcenia. Natomiast w innych 
kategoriach zawodowych, np. w przypadku przedsiębiorców, stosowanie nagród 
materialnych wynikać mogło z pragnienia skompensowania dziecku sporadycz-
ności kontaktów. Budzić to może niepokój w kontekście rozwijania potrzeb kon-
sumpcyjnych, otoczkowych (Gotwald, 2008; Wirski, 2009) i orientacji „mieć”, 
przy jednoczesnym nie zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci. 

Stosowanie nagród materialnych w najmniejszym stopniu zadeklarowali bez-
robotni, a w miarę przechodzenia do wyższej kategorii zatrudnienia zwiększał się 
odsetek rodziców je stwierdzających. W pewnym stopniu może potwierdzać to 
wcześniejsze przypuszczenia. 

Analizując materiał badawczy, można było zauważyć wzrost odsetka rodziców 
deklarujących stosowanie nagród materialnych i spełniania oczekiwań dziecka  
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w miarę przechodzenia do wyższej kategorii zatrudnienia, co mogło być zdetermi-
nowane czynnikami ekonomicznymi.

Optymalne opinie na temat systemu nagradzania wyrazili rodzice wykonujący 
zawód wymagający wyższego wykształcenia, deklarujący najczęstsze stosowanie 
nagród słownych. Choć z tej kategorii rodziców 36,43% mogło stosować nagrody 
materialne, to aż 56,73% mogło spełniać oczekiwania dziecka, co nasuwa przy-
puszczenie, że mogły być to także oczekiwania intelektualne, społeczne, kultural-
ne itp. 

Analizując deklaracje rodziców bezrobotnych, można było zauważyć, że wy-
mieniali oni najbardziej licznie nagrody słowne i rozszerzanie przywilejów dzieci, 
co nasuwa przypuszczenie, że w ten sposób chcieli rekompensować brak nagród 
materialnych.

Analiza materiału badawczego uwzględniająca kryterium osiąganego dochodu 
wykazała, że wraz ze wzrostem dochodów wzrastał odsetek rodziców deklaru-
jących stosowanie nagród materialnych oraz nagród spełniających oczekiwania 
dziecka. Stosowanie nagród materialnych stwierdziło 6,34% rodziców osiągają-
cych bardzo niskie dochody (dla N=184), 9,21% − niskie (dla N=152), 19,31% − 
średnie (dla N=53), 31,71% − wysokie (dla N=39) i aż 81,45% rodziców o bar-
dzo wysokich dochodach (dla N=95). Niezależnie od uzyskiwanych dochodów 
większość respondentów, deklarujących stosowanie nagród materialnych, wska-
zywała również spełnienie oczekiwań, co pozwala przypuszczać, że stosowane na-
grody materialne mogły jednocześnie spełniać oczekiwania dziecka (Kowalczyk, 
Gotwald, 2009).

Niepokojącym zjawiskiem było, że 84,15% (dla N=184) rodziców osiągających 
bardzo wysokie dochody mogło stosować nagrody materialne i spełniać oczeki-
wania dzieci (81,52%), przy znacznie mniejszym udziale pochwały (23,79%), 
rozszerzania przywilejów (12,61%) i wyrażenia aprobaty (13,12%). Pojawia się 
przypuszczenie, że rodzice osiągający bardzo wysokie dochody mogli przebywać  
z dziećmi małą ilość czasu w związku, z czym mogli mieć mało okazji, by sto-
sować werbalne formy nagradzania. Jednocześnie, by zrekompensować dzieciom 
nieobecność w domu mogli obdarowywać dzieci prezentami, które być może mia-
ły w ich odczuciu spełnić oczekiwania dzieci. Wspomniani respondenci mogli 
przyjmować, więc wobec dzieci postawę unikającą, aczkolwiek postawę taką oce-
niali krytycznie.

Wraz ze wzrostem dochodów, zmniejszał się odsetek rodziców stwierdzających 
stosowanie pochwały i wyrażanie aprobaty. Ponieważ przeciwne tendencje wystą-
piły w deklarowaniu stosowania nagród materialnych przypuszczać można, że ro-
dzice osiągający niższe dochody, być może spędzający więcej czasu z dziećmi, mo-
gli stosować werbalne formy nagradzania. Stosowanie słownych form nagradzania 
mogło być uwarunkowane uzyskiwaniem niższych dochodów, których wysokość 
mogła nie pozwalać na stosowanie nagród materialnych. 
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W trafności wnioskowania utwierdza fakt deklarowania największej różno-
rodności w stosowanych nagrodach przez rodziców osiągających bardzo wysokie 
dochody (średnio 3,5 nagrody), wysokie (średnio 2,89 nagrody), średnie (średnio 
2,26 nagrody), niskie (średnio 1,98 nagrody). Najniższą różnorodność stosowali 
rodzice osiągający bardzo niskie dochody (średnio 1,51 nagrody). 

W wielu przypadkach mogło mieć to związek z poziomem kultury pedago-
gicznej rodziców. Niektórzy rodzice osiągający niskie i bardzo niskie dochody, 
stwierdzający brak nagród, prezentowali niski poziom kultury pedagogicznej,  
a niektórzy okazywali się zwolennikami stosowania „wypróbowanego” rodzaju 
nagrody (materialna) i kary (cielesna). 

Analizując materiał badawczy, można było zauważyć, że wraz ze wzrostem do-
chodów zmniejszał się odsetek rodziców deklarujących bardzo częste nagradzanie 
dzieci, a brak nagród deklarowali prawie w takim samym stopniu respondenci 
osiągający dochody wysokie (14,45% dla N=39) co niskie (16,72% dla N=152). 
Mogło to być spowodowane pragnieniem skompensowania dzieciom braku środ-
ków finansowych na zaspokojenie niektórych ich potrzeb, przez rodziców osiąga-
jących dochody bardzo niskie. Kolejną przyczyną mógł być fakt zaabsorbowania 
pracą przez rodziców osiągających bardzo wysokie dochody, co przyczynić się mo-
gło do występowania mniejszej ilości okazji do nagradzania dzieci.

Analiza materiału badawczego uwzględniająca kryterium płci wykazała bar-
dziej prorodzinne i prowychowawcze nastawienie matek oraz na ich „łagodniej-
szą” orientację (Kowalczyk-Szymańska, 2001; Kowalczyk, 2004, 2005, 2006; 
Gotwald, 2006, 2008, 2009; Kowalczyk, Gotwald, 2009; Gotwald, Jabłoński, 
2009). Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni potrafiły docenić znaczenie
nagród w procesie wychowania. Potwierdzać to może fakt, że nie nagradzanie dzie-
ci stwierdziło 12,27% kobiet (N=272) i dwukrotnie więcej mężczyzn − 37,63% 
(N=251). Kobiety deklarowały również większą różnorodność nagród (średnio 
2,93) niż mężczyźni (średnio 2,61). Różnicę w orientacji życiowej i poglądach 
uwypuklały deklaracje o braku nagród. Mężczyźni deklarujący brak nagród pre-
zentowali niski poziom kultury pedagogicznej, kobiety argumentowały ten stan 
rzeczy „brakiem środków” − głównie finansowych.

Większy odsetek kobiet niż mężczyzn deklarował stosowanie wszystkich na-
gród, przy czym największa, bo prawie dwukrotna różnica wystąpiła w przypad-
ku nagród materialnych i spełniania oczekiwań dziecka. Stosowanie nagród ma-
terialnych mogło być domeną kobiet, ponieważ − zgodnie z ich deklaracjami −  
w badanych rodzinach mogły zarządzać sferą finansową.

Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni mogły bardzo często i często na-
gradzać dzieci. Bardzo częste nagradzanie stwierdziło 35,21% kobiet (N=272)  
i 19,91% mężczyzn (N=251), a częste − 39,1% kobiet i 33,41% mężczyzn. 
Natomiast mężczyźni (28,66%) w większym stopniu niż kobiety (13,62%) mogli 
nie stosować nagród. 
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Mogło to być uwarunkowane spędzaniem przez kobiety większej ilości czasu 
z dziećmi, spoczywaniem na kobietach w większym stopniu niż na mężczyznach 
obowiązku wychowania dziecka i stymulowania procesu wychowania, prorodzin-
nym nastawieniem kobiet, niskim poziomem kultury pedagogicznej niektórych 
mężczyzn.

Brak nagród mógł wystąpić głównie ze strony rodziców starszych, ale też oni 
deklarowali stosowanie największej różnorodności nagród. Nasuwa się przypusz-
czenie, że rodzice młodsi mogli dostrzegać wartość nagród w procesie wychowa-
nia (stąd mała liczba deklarujących brak nagród), ale mogli stosować jednolity 
system nagradzania. Natomiast w grupie rodziców starszych wyodrębnić można 
było dwie kategorie rodziców niedoceniających nagród i deklarujących ich brak 
oraz doceniających nagrody i deklarujących bogaty ich repertuar (Kowalczyk, 
Gotwald, 2009).

Bardzo częste i częste nagradzanie dzieci w największym stopniu deklarowa-
li rodzice młodsi, szczególnie w przedziale wiekowym 25–29 lat. Oni również  
w najmniejszym stopniu deklarowali brak nagród. Nasuwa się przypuszczenie, że 
ich wiedza na temat istoty nagradzania mogła być wyższa, np. na skutek oglądania 
programów o tematyce wychowawczej Super niania czy Anioły i bachory lub też 
działalności organizacji pozarządowych przyczyniających się do wzrostu świado-
mości pedagogicznej rodziców (Jabłoński, 2009). Bardzo częste i częste nagradza-
nie dzieci deklarowali też licznie rodzice w wieku 40–44, możliwe, że długo ocze-
kujący na dziecko i przyjmujący wobec niego postawę nadmiernie chroniącą.
Wnioski:
- większość respondentów posiadających dzieci w wieku młodszoszkolnym 

nagradza dzieci; 
- brak nagród deklarowany przez 1/6 badanych może być uwarunkowany 

niską kondycją psychofizyczną, negacją zastanej rzeczywistości lub cechami
uznanymi przez badaczy za symptomatyczne dla końca XX i początku XXI 
wieku, stanowiących zagrożenie dla procesów społecznych; 

- największa liczba respondentów deklarowała stosowanie nagród słownych 
– pochwałę i wyrażenie aprobaty, co stanowi pozytywne zjawisko; 

- nagradzanie materialne stwierdza ponad 1/3 badanych; 
- dzieci w wieku młodszoszkolnym są nagradzane często;
- dzieci w wieku młodszoszkolnym są nagradzane za wywiązywanie się  

z obowiązków, zachowanie w domu i szkole, wykonywanie prac porządkowych 
i efekty pracy szkolnej, co wskazuje na adaptacyjność rodziców wobec dziecka, 
ale dowodzi też intencji ukształtowania u dzieci postawy obowiązkowości  
i stymulowania efektów pracy szkolnej; 

- wraz ze wzrostem wykształcenia zmniejsza się odsetek rodziców deklarujących 
brak nagród; 
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- wraz ze wzrostem wykształcenia zwiększa się odsetek rodziców deklarujących 
stosowanie nagród słownych: pochwały, wyrażenia aprobaty i spełniania 
oczekiwań dziecka, a zmniejsza się − stwierdzających występowanie nagród 
materialnych;

- wraz ze wzrostem wykształcenia wzrasta świadomość pedagogiczna rodziców, 
przejawiająca się docenianiem nagród w systemie wychowania, preferowaniem 
nagród słownych i mniejszym udziałem nagród materialnych;

- wraz ze wzrostem wykształcenia wzrasta liczba rodziców deklarujących bardzo 
częste nagradzanie i obniża się odsetek rodziców deklarujących bardzo rzadkie 
nagradzanie dzieci;

- prawie połowa rodziców bezrobotnych deklaruje nie nagradzanie dzieci,  
a w innych kategoriach wykonywanego zawodu odsetek rodziców stwierdzających 
brak nagród jest znacznie mniejszy; 

- najmniejsze zróżnicowanie stosowanych nagród może występować ze strony 
pracowników fizycznych;

- w kategorii zawodowej przedsiębiorców stosowanie nagród materialnych 
wynikać może z pragnienia skompensowania dziecku sporadyczności kontaktów, 
co budzić może niepokój, w kontekście rozwijania potrzeb konsumpcyjnych, 
otoczkowych i orientacji „mieć”, przy jednoczesnym nie zaspokajaniu potrzeb 
emocjonalnych dzieci; 

- nagrody materialne w najmniejszym stopniu mogą stosować bezrobotni,  
a w miarę przechodzenia do wyższej kategorii zatrudnienia zwiększa się odsetek 
rodziców je stwierdzających;

- w miarę przechodzenia do wyższej kategorii zatrudnienia wzrasta odsetek 
rodziców deklarujących stosowanie nagród materialnych i spełnianie oczekiwań 
dziecka, co może być zdeterminowane czynnikami ekonomicznymi;

- wraz ze wzrostem dochodów wzrasta odsetek rodziców deklarujących stosowanie 
nagród materialnych oraz nagród spełniających oczekiwania dziecka; 

- ponad ¾ rodziców osiągających bardzo wysokie dochody może stosować 
nagrody materialne i spełniać oczekiwania dzieci, przy znacznie mniejszym 
udziale pochwały, rozszerzania przywilejów i wyrażenia aprobaty, co nasuwa 
przypuszczenie przyjmowania postawy unikającej;

- wraz ze wzrostem dochodów zmniejsza się odsetek rodziców deklarujących 
bardzo częste nagradzanie dzieci;

- brak nagród może występować w takim samym stopniu ze strony respondentów 
osiągających dochody wysokie, co niskie; 

- kobiety w większym stopniu niż mężczyźni deklarują nagradzanie i jego większą 
różnorodność;
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- dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje stosowanie nagród 
materialnych;

- kobiety w większym stopniu niż mężczyźni deklarują bardzo częste i częste 
nagradzanie dzieci; 

- brak nagród może wystąpić głównie ze strony rodziców starszych; 
- bardzo częste i częste nagradzanie dzieci w największym stopniu występować 

może ze strony rodziców młodszych;
- bardzo częste i częste nagradzanie dzieci deklarują licznie rodzice w wieku 40–

44 długo oczekujący na dziecko i przyjmujący wobec niego postawę nadmiernie 
chroniącą.
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Otwartość, empa�a, wyznawane wartości w parach  

o zróżnicowanym stażu małżeńskim a satysfakcja z życia

Streszczenie 
Zebrany materiał empiryczny ma na celu dostarczenie informacji o różnicach w zakresie empa-
�i, otwartości i satysfakcji małżeńskiej w parach o zróżnicowanym stażu oraz o powiązaniach
pomiędzy wymienionymi wyżej zmiennymi niezależnymi, a odczuwaną satysfakcją ze związku 
w badanych diadach małżeńskich. Badaniami objęto 40 par małżeńskich (20 par z krótkim sta-
żem - od pół roku do pięciu lat trwania małżeństwa; 20 par z długim stażem małżeńskim - co 
najmniej dwadzieścia lat pożycia małżeńskiego).
Uzyskano istotne statystycznie różnice w poziomie empa�i u kobiet i ich partnerów. Empa�a
żon zdecydowanie przewyższyła empa�ę mężów. Pary z krótkim stażem, w porównaniu z pa-
rami o długim stażu małżeńskim, znacznie częściej uznawały za najbardziej istotną dla nich 
wartość – miłość. Badania wykazały, że zmienna, jaką jest satysfakcja małżeńska zależy od 
wzajemnej otwartości partnerów. Potwierdzono istotne statystycznie różnice w poziomie sa-
tysfakcji małżeńskiej pomiędzy parami, które uzyskały wysokie i niskie wskaźniki otwartości. 
Dokonane analizy potwierdziły współzależność między satysfakcją małżeńską, a satysfakcją  
z życia, zarówno wśród małżeństw krótkotrwałych, jak i długotrwałych. 

Summary  
The collected data is designed to provide informa�on about differences in empathy, openness
and marital sa�sfac�on in couples with varying length of marriageand the rela�onships betwe-
en the above men�oned independent variables, and perceived sa�sfac�on with the marriage
among tested dyads. The study included 40 couples (20 pairs with a short marriage experience 
– from six months to five years of marriage, 20 pairs with a long marriage experience – at least
twenty years of married life). 
Obtained sta�s�cally significant differences in the level of empathy for women and their part-
ners. Wives’s empathy significantly outnumbered men. Couples with a short experience, com-
pared with pairs of long length of marriage, more o�en recognized as the most important va-
lue for them – love. Studies have shown that variable, that is the marital sa�sfac�on depends
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on the mutual openness of partners. Confirmed sta�s�cally significant differences in the level
of marital sa�sfac�on between couples who obtained high and low rates of openness. Made
the analysis confirmed the correla�on between marital sa�sfac�on and sa�sfac�on with life
among both short-term marriages and long term.

1. Zjawisko otwartości 

Zjawisko otwartości uznać można za jeden z najbardziej powszechnych fenomenów 
związanych z ludzką egzystencją, wiąże się bowiem z każdą interakcją człowieka  
z innym człowiekiem. Nie ma znaczenia fakt, czy komunikacja ma charakter wer-
balny czy też niewerbalny, czy jest zamierzona lub przypadkowa – zawsze stanowi 
jakąś formę ujawniania siebie. Pomimo powszechności zjawiska otwartości wiedza 
na jego temat nie jest jeszcze kompletna. Nie ma jednolitej teorii funkcjonowania 
otwartości, nie istnieje również jednoznaczna definicja otwartości.

Jourard rozpatrywał otwartość w odniesieniu do zdrowej i dobrze przystosowa-
nej osobowości. Jego definicji zarzuca się, że nie spełnia roli definicji operacyjnej.
Wynika z niej bowiem, że każda komunikacja interpersonalna może być zaliczona 
do otwartości, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, pisemna, jak i ustna, zawie-
rająca informacje ogólne lub szczegółowe. Takie rozumienie otwartości dotyczyć 
może zarówno zachowań zamierzonych, jak i przypadkowych (Jourard, 1978). 

Worthy twierdzi, że „otwartość zachodzi tylko wtedy, gdy osoba w sposób 
świadomy przekazuje o sobie nieznaną lub niedostępną informację” (Janicka, 
Niebrzydowski, 1994: 108). Zgodnie z tą definicją otwartość ma charakter zamie-
rzony i prywatny. 

Inaczej określa otwartość Cozby. Twierdzi, że jest to każda informacja, którą 
osoba A komunikuje werbalnie osobie B. Proces ten zachodzi pomiędzy dwoma 
lub większą liczbą osób, przy czym osobiste informacje muszą być przekazywa-
ne słownie, co czyni tę definicję zbyt wąską, ponieważ nie uwzględnia zacho-
wań niewerbalnych (Cozby [za:] Niebrzydowski, 1992). Podobnie uważa Gilbert, 
ogranicza otwieranie się tylko do komunikatów werbalnych (Płaszczyński, 1993). 
Natomiast Allen podaje, że „otwartość to niewymuszona wymiana osobistych 
informacji między bliskimi sobie osobami” (Niebrzydowski, 1995). Niektórzy  
z badaczy twierdzą, że warunkiem zaistnienia otwartości jest to, aby odbierana lub 
przekazywana informacja była natury osobistej lub intymnej, niedostępna szero-
kiemu gronu odbiorców.

W miarę upływu czasu podejmowano kolejne próby zdefiniowania otwartości.
Przedstawiono pogląd, że otwartość nie jest częścią składową wszystkich interak-
cji zachodzących między ludźmi. Jest natomiast specyficznym typem kontaktu
charakteryzującym się bliskością, przywiązaniem, pełnym zaufaniem, niekiedy 
przyjaźnią, miłością i to odróżnia ją od innych interakcji. W myśl tego stwier-
dzenia D. Johnson sformułował własną definicję według, której „otwartość to
ujawnienie tego, jak reagujemy na bieżącą sytuację i przekazanie takich sytuacji  
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z przeszłości, które są ważne dla zrozumienia naszych obecnych reakcji. Reakcje na 
ludzi i wydarzenia nie należą do faktów, lecz do uczuć. Być otwartym, tzn. dzielić 
się z inną osobą tym, co czujemy wobec tego, co ona zrobiła lub powiedziała, albo 
co czujemy wobec zachodzących wokół nas wydarzeń” (Johnson, 1985).

Płaszczyński uważa natomiast, że „człowiek otwarty to tyle samo, co ujawnia-
jący siebie, ale w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującym nie tylko powie-
rzanie swoich tajemnic, lecz także komunikowanie swojego stosunku do innych, 
a więc ogół informacji opisujących wszelkie stany własnego „ja” (Płaszczyński, 
1993). Ujawnianie się ma dwukierunkowy charakter. Polega na otwarciu się  
w stosunku do ludzi i otwarciu się na ludzi. W pierwszym przypadku osoba uze-
wnętrznia własne przeżycia i pragnienia, natomiast w drugiej sytuacji osoba an-
gażuje się w problemy partnera, jest gotowa do pomocy, życzliwa, wyrozumia-
ła na jego potknięcia i porażki, jest otwarta na odbiór informacji dotyczących 
myśli i uczuć. Tylko komplementarna otwartość warunkuje utworzenie ważnych 
i udanych interpersonalnych relacji. Teza ta pozostaje w bezpośrednim związku 
z psychoterapeutyczną koncepcją Rogersa (Rogers, 1991, 2002), według którego 
otwarcie się na ludzi i ich sprawy stanowi znacznie większe wyzwanie, niż otwar-
cie się do ludzi, gdyż najczęściej większość osób pragnie być wysłuchana i zrozu-
miana, a okazja ku temu zdarza się nader rzadko.

2. Zjawisko empa�i

Empatia istnieje tak długo jak ludzkość. Nie jest jednak wyłączną domeną czło-
wieka, niektórzy badacze uważają, bowiem że wczuwanie się w uczucia drugiego 
osobnika tego samego gatunku jest charakterystyczne także dla zwierząt wyż-
szych.

Pierwsze badania nad empatią przypadają na początek dwudziestego wieku. 
W 1903 roku rozpoczął je niemiecki psycholog T. Lipps. Zaproponowany przez 
niego termin „Einfhlung” w 1909 roku przetłumaczony został przez amerykań-
skiego psychologa E. Titchenera, jako „empathy – wczuwanie się” i wprowadzony 
na stałe do nomenklatury psychologicznej. Titchener określał empatię w specy-
ficzny sposób: „Nie tylko widzę powagę, skromność, dumę i kurtuazję, ale rów-
nież odczuwam je jako dokonujące się mięśniami mego umysłu” (Titchener [za:] 
Rembowski, 1986: 43).

Uogólniając, stwierdzić można, że przez cały wiek XX naukowcy zajmując się 
empatią, przeprowadzili wiele badań empirycznych w zakresie tej problematyki. 
Trudno jednak zebrać wyniki poszczególnych działań, ponieważ badacze w od-
mienny sposób traktowali istotę empatii (Knowska, 1986; Rembowski, 1989).

Wszystkie istniejące naukowe definicje empatii uporządkować można w trzy
zasadnicze grupy: 
1. definicje podkreślające element emocjonalny empatii, akcentujące zdolność

wczuwania się w emocjonalne stany innych, przy czym empatia może dotyczyć 
zarówno stanów emocjonalnych dodatnich, jak i ujemnych.
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2. definicje podkreślające element poznawczy empatii, akcentujące intelektualne
poznanie.

3. definicje komplementarne, łączące dwa poprzednie stanowiska, gdzie empatia
traktowana jest jako zespół emocjonalno-poznawczy.
Przykładem ostatniego podejścia może być koncepcja empatii jaką przedstawił 

Davis, który definiuje ją jako uczucie doświadczane w trakcie obserwacji stanów
emocjonalnych innych ludzi (Davis, 2001).

Konsekwencją odmiennego definiowania empatii przez naukowców jest trak-
towanie jej w badaniach w różny sposób. Część badaczy, w ramach swych empi-
rycznych poszukiwań, bierze pod uwagę tylko element emocjonalny, inni ograni-
czają się do aspektu poznawczego, pozostali rozpatrują empatię jako wewnętrzny, 
złożony, wielowymiarowy konstrukt (Knowska, 1986).

Na gruncie polskim J. Rostowski przyjmuje definicję empatii w szerokim jej
rozumieniu. Według niego oznacza ona „zdolność jednej osoby do odczuwania 
sytuacji, w jakiej znajduje się druga osoba, albo ściślej, zdolność do widzenia czy 
też ujmowania spraw z punktu widzenia – niejako „oczami” – tej drugiej osoby.  
A więc empatia jest zdolnością do rozumienia, oceny oraz komunikowania tego, 
co druga osoba mówi, czuje, myśli, czego obawia się, chce i oczekuje” (Rostowski, 
1987: 91). 

Rostowski podsumował badania z zakresu tej problematyki i stwierdził, że 
szczęście małżeńskie ściśle wiąże się z empatią. Partnerzy wchodząc w związek 
małżeński prawie zawsze nastawieni są na postawę empatyczną. Jeśli jednak  
w małżeństwie zostanie zahamowana wzajemna komunikacja, małżonkowie nie 
będą próbowali wczuwać się w sytuację partnera i go zrozumieć, rozpoczną się 
próby zaspakajania potrzeb poza związkiem, u kogoś z bliskiej rodziny lub przy-
jaciół. Automatycznie wpłynie to negatywnie na jakość pożycia małżeńskiego, 
ponieważ według S. Hunta i J. Hiltona „jednym z podstawowych warunków pra-
widłowego i harmonijnego rozwoju małżeństwa, opartego na wzajemnej miłości, 
jest konieczność wyemancypowania się obojga partnerów spod wpływów rodziny, 
a zwłaszcza emocjonalnej zależności od rodziców” (Hunta, Hilton [za:] Rostowski 
1987: 92).

Występowanie empatii w małżeństwie uzależnione jest nie tylko od starań 
i predyspozycji psychicznych partnerów, ale w znacznym stopniu od wielu ze-
wnętrznych czynników, na których działanie narażony jest zwykły małżonek 
(Sanzoni [za:] Rostowski, 1987).

Ibid podaje receptę na rozwój empatii w małżeństwie: „Empatia między part-
nerami może prawidłowo rozwijać się u tych partnerów małżeńskich, u których 
role i zadania związane zwyczajowo z płcią nie są szybko ujmowane i podzielone, 
a co ważniejsze są realizowane bądź przez żonę, bądź przez męża, bądź wspólnie, 
w zależności od aktualnie występującej potrzeby” (Sanzoni [za:] Rostowski, 1987: 
94). Empatii sprzyja więc zasada partnerstwa i współpracy obowiązująca w mał-
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żeństwie. Ponadto poziom empatii między małżonkami uzależniony jest od tego, 
na ile zostały zaspokojone podstawowe potrzeby w związku. Efektem deprywacji 
jednej lub kilku jest automatycznie obniżenie się poziomu empatii, bowiem wystę-
pują trudności we wzajemnej, szczerej komunikacji, w zrozumieniu swych uczuć, 
postępowania. 

Można, więc powiedzieć o istnieniu sprzężenia zwrotnego między empatią  
a pożyciem małżeńskim. Empatia jest bowiem czynnikiem wpływającym na 
funkcjonowanie związku małżeńskiego, jak i różne barwy życia małżonków decy-
dują o przejawianiu empatii przez partnerów związku. Im sprawniejsza i głębsza 
jest komunikacja między małżonkami, tym większa jest akceptacja i zrozumienie 
dla partnera i tym wyższy jest poziom empatii. Pociąga to za sobą lepsze funkcjo-
nowanie związku i większe zadowolenie (Sanzoni [za:] Rostowski, 1987). 

Obecność empatii w związku ma znaczenie nie tylko w kontekście relacji między 
partnerami, na co wskazują aktualnie prowadzone badania Kaźmierczak (2008a), 
ale także odgrywa ona ważną rolę jako element postawy rodzicielskiej mający 
wpływ na zachowania społeczne i postawy empatyczne u dzieci (Kaźmierczak, 
2008b).

3. Satysfakcja małżeńska

W ciągu ostatnich kliku dekad w Polsce obserwuje się wzrost niepokojących zja-
wisk świadczących o spadku znaczenia instytucji małżeństwa. Wśród nich wska-
zuje się na rosnącą liczbę rozwodów, zwiększającą się populację osób samotnie 
podejmujących trud wychowania dzieci, coraz większą powszechność związków 
nieformalnych. Mimo tych tendencji związek małżeński pozostaje w dalszym 
ciągu najbardziej akceptowanym społecznie sposobem życia dwojga ludzi (Plopa, 
2005). Fakty te skłaniają badaczy do poszukiwań czynników decydujących za-
równo o trwałości związku, jak i o poczuciu satysfakcji małżonków.

W życiu codziennym, jak również w literaturze dotyczącej problematyki mał-
żeństwa, często spotkać się można z podziałem małżeństw na szczęśliwe i nie-
szczęśliwe. Niektórzy autorzy stawiają znak równości między pojęciem: szczęścia, 
zadowolenia czy satysfakcji małżeńskiej. Są to określenia mówiące o pozytywnych 
rezultatach funkcjonowania diady, w odniesieniu do subiektywnych odczuć part-
nerów. Potocznie mówi się, że szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym istnieje 
przewaga przeżyć dodatnich nad ujemnymi. Satysfakcję małżeńską definiować
można biorąc pod uwagę określone warunki wewnętrzne lub zewnętrzne, decydu-
jące o funkcjonowaniu związku, lecz nie zawsze bezpośrednio zależne od partne-
rów. Przykładem tego mogą być badania W. Barry’ego, w których stwierdził on, 
że dla powodzenia małżeństwa największe znaczenie mają czynniki odnoszące się 
do mężczyzny: 
a/ szczęśliwy związek rodziców męża oraz przywiązanie męża do swego ojca;
b/ wysoki status społeczno-ekonomiczny rodziny, z której mąż się wywodzi; 

Otwartość, empa�a, wyznawane wartości…



188

c/ stabilny, pozbawiony zaburzeń neurotycznych obraz własnej osoby męża. ([za:] 
Janicka, Niebrzydowski, 1994: 28).
G. Spanier przedstawił 4-czynnikowy model dostosowania wzajemnego mał-

żonków, w którym dostosowanie traktowane jest jako proces. Te cztery czynniki 
to: satysfakcja małżeńska, spójność małżeństwa, okazywanie wzajemne uczuć oraz 
zgodność poglądów na podstawowe sprawy. Dobrze dobrany związek małżeń-
ski cechuje wysoki stopień przystosowania, zadowolenia, szczęścia oraz stanowi 
on adekwatnie funkcjonujący system interpersonalny (Janicka, Niebrzydowski, 
1994).

Maria Braun-Gałkowska za kryterium powodzenia małżeństwa uznaje su-
biektywne zadowolenie obydwu partnerów. Trwałość natomiast jest wskaźnikiem 
obiektywnym i wiąże się z czasem utrzymywania się związku. Autorka zwraca 
uwagę na fakt, że trwałość nie zawsze jest równoznaczna z satysfakcją ze współ-
życia małżonków. Niejednokrotnie małżonkowie żyją ze sobą, mimo że nie daje 
im to ani zadowolenia, ani też jakiejkolwiek satysfakcji. Subiektywne zadowolenie  
z małżeństwa, będące głównym kryterium sukcesu małżeńskiego jest uzależnione 
od wielu czynników. Przeprowadzono wiele badań dotyczących tej problematy-
ki. Braun-Gałkowska zebrała wszystkie czynniki i starała się je uporządkować. 
Wyodrębniła czynniki wewnętrzne, takie jak: osobowość partnerów, ich postawy 
ogólne i wzajemne wobec siebie oraz czynniki zewnętrzne, takie jak: warunki 
ekonomiczne, wymagania środowiska. W oparciu o inne kryterium podziału wy-
odrębniła czynniki działające przed zawarciem małżeństwa, na przykład: dojrzałość 
do małżeństwa, wybór partnera, wzory wyniesione z domu oraz czynniki działające  
w trakcie trwania związku, takie jak: oczekiwania wobec małżeństwa, zachowanie 
się małżonków, układ władzy w rodzinie (Braun-Gałkowska, 1980: 15).

Plopa (2005, 2006) wskazuje, że znaczenie dla satysfakcji małżeńskiej mogą 
mieć takie czynniki jak: poczucie koherencji, którego wyższy poziom obserwuje się 
u małżonków zadowolonych ze związku, a także ocena posiadanych zasobów mate-
rialnych, których niedostatek wpływa negatywnie na ocenę relacji z partnerem.

4. Wartości

Na gruncie współczesnej psychologii istnieje wiele podejść do problematyki war-
tości ludzkich i wartościowania. Nie ma jednoznacznej i powszechnie obowiązu-
jącej definicji. Często przy rozpatrywaniu tej problematyki podkreśla się przede
wszystkim fakt, że wartości ukierunkowują i regulują ludzkie zachowanie (Oleś, 
1989). 

Ze względu na specyfikę prowadzonych badań kluczową rolę wśród rozpatry-
wanych wartości przypisano miłości, stawiając pytanie czy wartością istotną dla 
badanych par małżeńskich jest miłość? 
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5. Szczęście i satysfakcja z życia 

Nie ma jednoznacznej definicji szczęścia. W różnych językach, a nawet w obrębie
tego samego języka „szczęście” miewa wiele, niekiedy bardzo oddalonych od sie-
bie znaczeń. Według W. Tatarkiewicza „szczęście jest takim nastawieniem wobec 
życia, które warunkuje aktywne zmaganie się z przeciwnościami losu i dążenie do 
realizacji ważnych dla podmiotu wartości. Jego przejawem jest odczuwany subiek-
tywnie pozytywny bilans doświadczeń, znajdujący swój wyraz na poziomie po-
znawczym (pozytywna ocena jakości własnego życia i perspektyw) i na poziomie 
emocjonalnym (przewaga przyjemnych efektów)” ([za:] Kofta, 1991: 207). Różne 
są źródła szczęścia ludzkiego. Dla jednych szczęściem jest zdrowie, dla innych pie-
niądze lub sukcesy zawodowe, dla jeszcze innych przychylność ukochanej osoby. 
Dlatego od wielu lat starano się odpowiedzieć na pytanie – od czego zależy poczu-
cie szczęścia? Okazuje się, że wyróżnić można dwie zasadnicze grupy czynników:
a/ szczęście zależy od warunków życia, od tego, co przynosi człowiekowi los; 
b/ szczęście zależy od cech indywidualnych, stylu życia, sposobu patrzenia na świat, 

dyspozycji osobowościowych i temperamentalnych (Kofta, 1991: 208).

6. Cel badań

Zebrany materiał empiryczny ma na celu dostarczenie informacji o różnicach  
w zakresie empatii, otwartości i satysfakcji małżeńskiej w parach o zróżnicowa-
nym stażu oraz o powiązaniach pomiędzy wymienionymi wyżej zmiennymi nie-
zależnymi, a odczuwaną satysfakcją ze związku w badanych diadach małżeńskich. 
Uzyskane dane wpisują się w stosunkowo nowy obszar badań w Polsce jakim jest 
gamologia, czyli nauka o małżeństwie. Pomimo istotnego znaczenia, jakie odgry-
wa ono w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki nadal odczuwalny jest 
deficyt badań empirycznych przybliżających tą problematykę.

7. Charakterystyka badanych osób

Badaniami objęto grupę 80 osób (40 par małżeńskich). Połowę stanowiły pary 
z krótkim stażem małżeńskim – od pół roku do pięciu lat trwania małżeństwa. 
Drugą część stanowiły pary z długim stażem małżeńskim – za dolną granicę 
przyjęto tutaj, co najmniej dwadzieścia lat pożycia małżeńskiego. Aby ujednolicić 
badaną grupę wzięto pod uwagę tylko te pary małżeńskie, które po raz pierwszy 
wstąpiły w związek. Wcześniejsze doświadczenia, z poprzednich związków, mo-
głyby rzutować na funkcjonowanie diady małżeńskiej.

Wykluczono pary, w których pojawiły się zaburzenia psychiczne, przewlekłe 
choroby czy poważne defekty fizyczne. Tego typu czynniki mogą wpływać nega-
tywnie na współżycie partnerów i powodować obniżenie jakości funkcjonowania 
małżeństwa. Wiek osób badanych mieścił się w granicach od 22 do 54 lat. Średni 
wiek kobiet wyniósł 37 lat, zaś średni wiek mężczyzn 39 lat.
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8. Narzędzia badawcze

- Kwestionariusz Otwartości w Małżeństwie.
Kwestionariusz Otwartości w Małżeństwie autorstwa Płaszczyńskiego jest 

techniką służącą do badania zakresu i poziomu otwartości na osobę małżonka, 
pozwala na badanie jej determinant, wskazuje również na sposoby rozwiązywa-
nia konfliktów małżeńskich. Kwestionariusz składa się z 9 twierdzeń. Większość 
z nich (6 twierdzeń) skłania osobę badaną do oceny danej sytuacji w dwóch czaso-
okresach: na początku małżeństwa i obecnie. Pozostałe twierdzenia dotyczą deter-
minant otwartości prezentowanej wobec współmałżonka. Osoby badane pytane 
są o czynniki, które w toku trwania małżeństwa zadecydowały o zmniejszeniu 
otwartości na sprawy partnera, pytane są również o hipotetyczne elementy, które 
spowodowałyby wzrost poziomu otwartości. Osoba badana ustosunkowuje się do 
każdego twierdzenia na 5-stopniowej skali (od 0 do 4) (Płaszczyński, 1993: 82-
-83).
- Skala Empatii A. Mehrabiana i N. Epsteina (Emotional Empathy Scale).

Skala składa się z 33 twierdzeń badających: wrażliwość uczuciową, skłonność 
do ulegania wpływom, gotowość do identyfikacji z innymi, umiejętność dostra-
jania emocjonalnego, skłonność do okazywania uczuć, jak również wrażliwość na 
twórczość. Zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się do każdego twierdze-
nia na 9-stopniowej skali (od postawy najbardziej zgodnej do skrajnie niezgodnej). 
Poprzez zsumowanie punktów we wszystkich twierdzeniach uzyskujemy liczbowy 
wskaźnik empatii, charakterystyczny dla osoby badanej.
- Skala Więzi Małżeńskiej.

Autorem Skali Więzi Małżeńskiej (SWM) jest J. Szopiński. Skala służy do 
pomiaru natężenia więzi psychicznej małżonków, definiowanej jako „zespół in-
terakcji w sferze współodczuwania, współrozumienia i współdziałania”(Szopiński 
[za:] Ratajczak, 1980: 101). Skala składa się z 60 zdań, po 20 w każdej z pod-
skal badających: współodczuwanie, współrozumienie i współdziałanie. Zadaniem 
osób badanych jest ustosunkowanie się do każdego twierdzenia na pięciopunkto-
wej skali. Małżonkowie mają do wyboru następujące odpowiedzi: bardzo często, 
często, niekiedy, rzadko, bardzo rzadko. Poprzez wybór jednej z nich określają 
częstotliwość konkretnej czynności. Maksymalny, możliwy do uzyskania wynik 
w SWM wynosi 300 punktów, minimalny zaś 60 punktów. Wynik każdego mał-
żonka obliczamy przez sumowanie punktów 60 twierdzeń i na tej podstawie uzy-
skujemy liczbowy wskaźnik intensywności więzi małżeńskiej. Możemy również 
oddzielnie obliczyć wskaźniki dla poszczególnych skal.
- Skala Wartości Życiowych.

W założeniach do badań nie brano pod uwagę pomiaru hierarchii wartości, 
jest to bowiem problematyka obszerna i nie pokrywająca się bezpośrednio z te-
matem pracy. Zrezygnowano ze stosowania standardowych metod dotyczących 
wartości i zdecydowano się na skonstruowanie metody własnej, która w sposób 
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bezpośredni odpowiadałaby na postawione pytanie: czy współmałżonkowie, za-
równo z par o długim, jak i krótkim stażu małżeńskim, będą wybierali jako istot-
ną dla nich wartość miłość. Efektem poszukiwań badawczych jest Skala Wartości 
Życiowych. W budowie skali uczestniczyła 12-osobowa grupa sędziów kompe-
tentnych. Technika składa się z 15 pojęć. Zadaniem osoby badanej jest wybór 3 
najważniejszych dla niej wartości, a następnie postawienie cyfry 1 przy wartości 
najważniejszej i kolejno cyfry 2, 3 przy twierdzeniach o mniejszej wartości.
- Skala Satysfakcji z Życia.

W celu pomiar subiektywnego poczucia zadowolenia z życia skonstruowano 
Skalę Satysfakcji z Życia (SSŻ). Dla sprowokowania partnerów do opowiedzenia 
się za zadowoleniem lub niezadowoleniem, zdecydowano się na konstrukcję skali 
parzystej 8-stopniowej, w postaci kontinuum, gdzie na jednym jej krańcu znalazł 
się brak satysfakcji, zaś na drugim maksymalna satysfakcja. Zadaniem osoby ba-
danej był wybór jednej z ośmiu możliwych odpowiedzi, odzwierciedlającej aktu-
alny poziom satysfakcji z życia.

9. Wyniki badań własnych

- Otwartość w parach o zróżnicowanym stażu małżeńskim.
Zgodnie z przyjętą hipotezą założono, że w miarę wydłużania się stażu mał-

żeńskiego wzrasta poziom prezentowanej przez współmałżonków otwartości.

Tab. 1. Średnie dla otwartości w parach o długim i krótkim stażu małżeńskim

GRUPA
MAŁŻEŃSTW

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

X – P X – A X – P X – A

DŁUGI
STAŻ 64,45 61,85 66,70 66,10

KRÓTKI
STAŻ 65,45 65,95 66,20 67,40

X - P – średnia otwartości na początku małżeństwa
X - A – średnia otwartości aktualnie charakteryzująca małżonków
Wyniki analizy statystycznej MANOVA uwzględniające dwukrotny pomiar 

otwartości – na początku małżeństwa i obecnie – zarówno w parach o długim, 
jak i krótkim stażu małżeńskim, świadczą o braku istotnego statystycznie związ-
ku między otwartością, a długością trwania małżeństwa [F(1,80)=0, 40, p=0, 
527]. Można zatem sformułować wniosek, że długość stażu małżeńskiego nie jest 
czynnikiem istotnie wpływającym na wartość rozpatrywanej zmiennej, jaką jest 
otwartość.

Badania wykazały również, że nie istnieją istotne statystycznie różnice w pozio-
mie otwartości uwarunkowane płcią osób badanych [F(1,80)=0, 87, p<0, 354]. 
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Rys. 1. Różnice otwartości w badanej populacji

P - otwartość na początku małżeństwa
A - otwartość aktualnie charakteryzująca małżonków

- Empatia w parach o zróżnicowanym stażu małżeńskim.
Przyjęto, że pary o długim stażu małżeńskim będą charakteryzowały się wyż-

szym poziomem empatii w porównaniu z parami o krótkim stażu. Wyniki uzy-
skane przez współmałżonków w zakresie zmiennej, jaką jest empatia prezentuje 
Tabela nr 2.

Tab. 2. Średnie i odchylenia standardowe dla empatii w parach o zróżnicowa-
nym stażu małżeńskim

STAŻ MĘŻCZYŹNI KOBIETY

MAŁŻEŃSKI M SD M SD

DŁUGI 18,25 25,56 40,50 19,527

KRÓTKI 13,15 26,304 51,30 25,423

Jak wskazują wyniki analizy statystycznej ANOVA brak istotnych statystycz-
nie różnic w natężeniu empatii w obu grupach badawczych [F(1,80)=0, 003, p.<0, 
956]. Natomiast, istotnym elementem różnicującym poziom empatii jest płeć 
[F(1,80)=26, 432, p=0, 000]. Wyniki wykazują jednoznacznie, że w obu grupach 
badawczych kobiety uzyskały wyższe wyniki w zakresie empatii niż mężczyźni. 
Mężczyźni ze związków o krótkim stażu charakteryzują się najniższym poziomem 
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empatii, zaś najwyższy poziom badanej zmiennej osiągnęły kobiety z par o krót-
kim stażu małżeńskim.
Rys. 2. Empatia w parach o zróżnicowanym stażu małżeńskim

Efekty proste potwierdzają istnienie znaczących różnic w zakresie tego czyn-
nika pomiędzy kobietami i mężczyznami w obu grupach. Kobiety mają znacznie 
wyższy poziom empatii w porównaniu z grupą mężczyzn [F(1, 80)=25, 8312, p= 
0, 0000].

Zróżnicowany poziom empatii uwarunkowany płcią zaobserwowany został  
w zakresie poszczególnych czynników składowych tej zmiennej. Kobiety osiągnęły 
wyższy poziom empatii w skali SEWI (Wrażliwość na innych) – [F(1,40)=9, 829, 
p< 0,02].

Rys. 3. Skala – Wrażliwość na innych (SEWI) – różnice między płciami
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Istotnie wyższe rezultaty w grupie kobiet w stosunku do grupy mężczyzn od-
notowano w obrębie czynnika SEWSZ (Wrażliwość na sztukę) – [F(1,40)=21, 45, 
p<0,000].

Rys. 4. Skala – Wrażliwość na sztukę (SEWSZ) – różnice między płciami

Podobnie przewaga kobiet zauważalna jest pod względem czynnika SEWB 
(Wrażliwość na bliskich) – [F(1,40)=6,844, p<0,011], gdzie mężczyźni uzyskali 
istotnie niższe wyniki. 

Rys. 5. Skala – Wrażliwość na bliskich (SEWB) – różnice między płciami
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Analiza uwzględniająca jednoczesne oddziaływanie czynnika płci i grupy  
w wyjaśnianiu zmiennej SEDE (Dostrajanie emocjonalne), potwierdziła istotny 
statystycznie interakcyjny charakter wpływu tych czynników na poziom badanej 
zmiennej [F(1,40)=43, 800, p<0 000]. Obrazuje to poniższy Rycina nr 6:

Rys. 6. Skala – Dostrajanie emocjonalne (SEDE) – różnice między płciami

Dalsza analiza uzyskanych danych wskazuje, że prawie we wszystkich parach 
małżeńskich występuje zróżnicowany poziom empatii. Pojawiły się jedynie 3 mał-
żeństwa, które uzyskały tę samą wartość w zakresie tej zmiennej. Wyższy poziom 
empatii osiągają kobiety – ma to miejsce w 14 diadach z długim stażem i w 19 
parach z krótkim stażem. Tylko w kilku parach zaobserwować można sytuację 
odwrotną, kiedy empatia mężów przewyższa empatię współmałżonek (3 pary 
– długi staż, 1 para – krótki). Uzyskane wyniki świadczą o bardziej rozbudowanej 
u kobiet umiejętności dostrajania emocjonalnego, zwłaszcza w stosunku do osób 
bliskich, o większej wrażliwości na uczucia i stany emocjonalne innych. Kobiety 
mają także większe predyspozycje do rozumienia współmałżonka, co może pocią-
gać za sobą wzrost satysfakcji z małżeństwa. Ich zwiększona empatyczność wynika 
nie tylko z indywidualnych właściwości, ale zależy również od czynników spo-
łeczno-kulturowych, które przypisują zróżnicowane zachowania przedstawicielom 
różnych płci.
- Satysfakcja małżeńska

Przystępując do badań założono, że poziom satysfakcji małżeńskiej będzie 
zróżnicowany w parach z długim i krótkim stażem małżeńskim.
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Tab. 3. Średnie dla satysfakcji małżeńskiej

STAŻ SATYSFAKCJA MAŁŻEŃSKA

MAŁŻEŃSKI KOBIETY MĘŻCZYŹNI

KRÓTKI 265,90 260,90

DŁUGI 252,50 247,00

Analiza statystyczna ANOVA wskazała na istnienie istotnej różnicy w pozio-
mie satysfakcji małżeńskiej w parach o zróżnicowanym czasie trwania związku 
[F(1,80)=5, 3115, p.< 0,024]. Małżonkowie z grupy par o krótkim stażu uzyskali 
wyższe wyniki w zakresie tej zmiennej w porównaniu z parami o długim czasie 
trwania małżeństwa. 

Analiza wariancji wskazała również na brak istotnych różnic w poziomach sa-
tysfakcji małżeńskiej, ze względu na płeć osób badanych [F(1,80)=0, 786, p.< 0, 
378]. 

Rys. 7. Satysfakcji małżeńska a długość stażu w związku
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- Satysfakcja z życia.
Przewidywano, że poczucie satysfakcji z życia będzie zmienną różnicującą pary 

z długim i krótkim stażem małżeńskim. Opierając się na fakcie, że krótkotrwałe 
związki małżeńskie charakteryzują się większą satysfakcją małżeńską, wnioskowa-
no, że w konsekwencji stan ten będzie prowadził do większej satysfakcji z życia.

Tab. 4. Średnie dla satysfakcji z życia

STAŻ
MAŁŻEŃSKI

SATYSFAKCJA Z ŻYCIA

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

KRÓTKI 5,90 5,60

DŁUGI 6,45 6,15

Analiza statystyczna ANOVA potwierdziła, że istotnym statystycznie elemen-
tem różnicującym poziom satysfakcji z życia jest czas trwania związku małżeń-
skiego. Wyniki wykazały jednoznacznie, że pary o dłuższym stażu małżeńskim 
uzyskały wyższy poziom satysfakcji z życia w porównaniu z parami o krótkim 
czasie trwania związku małżeńskiego [F(1,80)=4, 785, p.< 0,032].

Rys. 8. Satysfakcja z życia
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Jak wykazały dalsze wyniki analizy wariancji występuje brak istotnych staty-
stycznie różnic w poziomie satysfakcji z życia, które uwarunkowane byłyby płcią 
osób badanych. Można wnioskować, że płeć nie ma istotnego wpływu na wartość 
badanej zmiennej, jaką jest satysfakcja z życia [F(1,80)=1, 424, p.< 0, 237].
- Wybór wartości w parach o zróżnicowanym stażu małżeńskim

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na fakt, że spośród 40 przebadanych 
osób z małżeństw o krótkim stażu, 35 wymieniło miłość, jako jedną z najważniej-
szych dla siebie wartości. W grupie osób z długim stażem małżeńskim (liczącej 
również 40 osób) 26 badanych dokonało takiego samego wyboru.

Dalsza analiza statystyczna, wykorzystująca test χ2, mająca na celu ujawnienie 
czy istnieje różnica w częstości dokonywanego wyboru, którego obiektem jest mi-
łość, wśród par z krótkim i z długim stażem małżeńskim wykazała, że osoby z par 
o krótkim stażu znacznie częściej wybierają miłość, niż ma to miejsce w grupie par 
o długim stażu [F(1;80)=5,591, p<0,05].

W obu grupach badawczych, w 72 przypadkach, wśród 3 możliwych wybo-
rów, badana zmienna znalazła się na pozycji 2 lub 3. Dominującą, najczęściej 
wybieraną wartością okazało się zdrowie. Zostało wybrane przez 95% \ badanych 
osób (76 osób). 

90% osób, które wybrały jako istotną wartość zdrowie, umieściło je na pozycji 
1. U pozostałych 10% pozycję najważniejszą zajmowała miłość. 

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że miłość obok zdro-
wia, jest nadal uznawana za istotną wartość, cenną zarówno dla par z długim, jak 
i krótkim stażem małżeńskim.
- Empatia i otwartość a satysfakcja małżeńska

Zakładano, że wyższy poziom empatii i otwartości implikuje większą satysfakcję 
małżeńską. Po obliczeniu średniej dla otwartości i średniej dla empatii oraz 
odchylenia standardowego uzyskano 3 przedziały charakterystyczne dla niskiego, 
przeciętnego i wysokiego poziomu obu zmiennych.

Przeprowadzona w następnej kolejności analiza statystyczna ANOVA 
wskazała na fakt, że wyższy poziom satysfakcji małżeńskiej jest obserwowany  
u osób prezentujących wysoką otwartość [F(1,30)=19, 170, p<0,000]. A zatem 
przypuszczać można, że wyższa otwartość pociąga za sobą większe zadowolenie  
z własnego związku.

Ponadto stwierdzono, że wyższy poziom satysfakcji małżeńskiej występuje  
w grupie osób prezentujących wyższy poziom empatii [F(1,80)=0, 783, p<0,384]. 
Nie wykryto jednak istotnych statystycznie różnic w poziomie zadowolenia  
z małżeństwa, które uwarunkowane byłyby wartością empatii uzyskiwaną przez 
współmałżonków w całej badanej populacji. Nie można, więc jednoznacznie 
stwierdzić, że wyższy poziom empatii partnerów gwarantuje większą satysfakcję ze 
związku. 
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- Satysfakcja małżeńska, a satysfakcja z życia
Jak wykazały badania, istnieje ścisła współzależność między satysfakcją mał-

żeńską a globalną satysfakcją z życia zarówno w grupie małżeństw z długim sta-
żem, jak i z krótkim czasem trwania związku małżeńskiego. Na współzależność 
tę wskazuje w parach o długim stażu dodatni współczynnik korelacji (r=0,57), 
statystycznie bardzo istotny (p<0,001). Natomiast w parach o krótkim stażu mał-
żeńskim potwierdza to współczynnik korelacji (r=0,56), również statystycznie 
bardzo istotny (p<0,001).

Rozpatrując jednocześnie dwie zmienne – płeć i staż małżeński – u kobiet  
z małżeństw o długim stażu odnotowano, potwierdzony silną korelacją (r=0, 61, 
p<0,001), związek pomiędzy satysfakcją małżeńską i zadowoleniem życiowym. 
W grupie kobiet z małżeństw z krótkim stażem również pojawia się tego typu 
zależność (r=0,39), jednak nie jest ona istotna statystycznie. 

Wśród mężów, z małżeństw długo- i krótkotrwałych, również istnieje współ-
zależność między tymi dwiema zmiennymi. U mężczyzn z krótkim stażem po-
twierdza to współczynnik korelacji wynoszący (r=0,65, p.<0,001), zaś u mężczyzn 
z długim stażem jest nieco słabszy (r=0,56), ale również istotny statystycznie.

10. Wnioski 

W przeciwieństwie do oczekiwań, nie stwierdzono wyższego poziomu otwartości 
w parach o długim stażu małżeńskim. Również płeć nie jest czynnikiem różnicu-
jącym wartość wskaźnika otwartości – odnotowano wprawdzie różnice w zakresie 
badanej zmiennej, ale nie są one istotne statystycznie. 

Nie zarejestrowano także istotnych różnic w poziomach empatii, które wy-
nikałyby ze zróżnicowanego stażu małżeńskiego. Elementem różnicującym po-
pulację pod względem poziomu empatii była natomiast płeć. Uzyskano istotne 
statystycznie różnice w poziomie empatii u kobiet i ich partnerów. Empatia żon 
zdecydowanie przewyższyła empatię mężów. Najniższym poziomem empatii 
charakteryzowali się mężczyźni ze związków o krótkim stażu, zaś najwyższy po-
ziom badanej zmiennej osiągnęły ich współmałżonki. Uzyskane wyniki świadczą  
o większej wrażliwości kobiet na uczucia i stany emocjonalne innych, o więk-
szej umiejętności dostrajania emocjonalnego, zwłaszcza w stosunku do osób bli-
skich. Większa empatia żon może prowadzić do lepszego zrozumienia partnera, 
automatycznie może, więc ułatwiać osiągnięcie wyższej satysfakcji z małżeństwa. 
Zaobserwowana w badaniach zwiększona empatyczność kobiet jest efektem od-
działywania czynników społeczno-kulturowych, które przypisują zróżnicowane 
zachowania przedstawicielom różnych płci. U większości par zaobserwowano 
zróżnicowany poziom empatii pomiędzy małżonkami. Jest to korzystna prawidło-
wość, wpływająca pozytywnie na funkcjonowanie diady, mogąca w konsekwencji 
prowadzić do zwiększonej satysfakcji ze związku. 

Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników pozwala na sformułowanie 
wniosku, że miłość jest nadal uważana za istotną wartość, cenną zarówno dla par 
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z długim, jak i krótkim stażem małżeńskim. Dominującą, najczęściej wybieraną 
wartością okazało się jednak zdrowie – uznane za najważniejsze przez 95% bada-
nych osób. Celem badań było także stwierdzenie czy istnieją różnice w wyborze 
wartości, które uwarunkowane byłyby długością trwania związku małżeńskiego. 
Wartość χ2 [F(1;80)=5, 591, p< 0,05] wskazuje na istnienie istotnego zróżnicowa-
nia w dokonywanych wyborach. Pary z krótkim stażem, w porównaniu z parami 
o długim stażu małżeńskim, znacznie częściej uznawały za najbardziej istotną dla 
nich wartość – miłość.

Efektem badań było ustalenie istotnej statystycznie różnicy w poziomie sa-
tysfakcji małżeńskiej w parach o zróżnicowanym czasie trwania małżeństwa. 
Partnerzy ze związków krótkotrwałych uzyskali wyższe wskaźniki zadowolenia  
z małżeństwa w porównaniu z parami o długim stażu małżeńskim. Brak nato-
miast istotnych statystycznie różnic w poziomie satysfakcji ze związku, które uza-
leżnione byłyby od płci osób badanych. 

Badania wykazały, że zmienna, jaką jest satysfakcja małżeńska zależy od wza-
jemnej otwartości partnerów. Potwierdzono istotne statystycznie różnice w po-
ziomie satysfakcji małżeńskiej pomiędzy parami, które uzyskały wysokie i niskie 
wskaźniki otwartości.

Również wyższy poziom zadowolenia ze związku prezentują pary, które osią-
gnęły wyższe wskaźniki empatii. Uzyskane wyniki potwierdzają rezultaty odno-
towane w badaniach Sitarczyk i Waniewskiej (2002), które wykazały, że poziom 
empatii ma pozytywny wpływ na poziom zadowolenia z małżeństwa. Można, za-
tem zakładać, że im bardziej otwarta i empatyczna osoba, tym większe jest praw-
dopodobieństwo osiągnięcia przez nią satysfakcji w życiu małżeńskim.

Dokonane analizy potwierdziły współzależność między satysfakcją małżeń-
ską, a satysfakcją z życia, zarówno wśród małżeństw krótkotrwałych, jak i długo-
trwałych. 

Badania wykazały również, że długość trwania małżeństwa jest czynnikiem 
różnicującym poziom poczucia satysfakcji z życia. Zaobserwowana zależność, 
wskazuje na większe zadowolenie z życia, mimo mniejszej satysfakcji z małżeń-
stwa, wśród osób z dłuższym stażem. Świadczyć to może o istnieniu innych, bar-
dziej istotnych czynników wpływających na badaną zmienną. Przypuszczać moż-
na, że szczególną rolę pełni tu satysfakcja zawodowa oraz, być może, satysfakcja  
z pełnienia roli rodzica. Uzyskany wynik może być również efektem zróżnico-
wanej pozycji życiowej par o długim i krótkim stażu. W związkach długoletnich 
można mówić o stabilizacji życiowej – partnerzy stworzyli rodzinę, uzyskali okre-
śloną pozycję zawodową i ekonomiczną, to może decydować o większej satysfakcji 
z życia. Młode pary są natomiast na początku drogi do stabilizacji, ich sytuacja 
rodzinna i zawodowa jest jeszcze niepewna, stąd wynikać może niska wartość 
satysfakcji z życia. 

Przeprowadzone badania, analiza wyników i sformułowane wnioski upoważ-
niają do stwierdzenia, że empatia i otwartość są istotnymi zmiennymi związanymi 
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z poczuciem satysfakcji małżeńskiej, natomiast zadowolenie z małżeństwa jest jed-
nym z elementów prowadzących do poczucia satysfakcji z życia.
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Zmiany struktury i zaburzenia relacji w rodzinie  

a konsekwencje wychowawcze

Streszczenie
Na przestrzeni wieków spojrzenie na rodzinę, relacje rodzinne, przybierało różne formy. 
Zapytano grupę dyrektorów szkół między innymi o to: czy dostrzegli w ostatnich pięciu latach 
wzrost liczby dzieci bez jednego z członków rodziny, czy brak jednego z opiekunów powodu-
je, że „szkoła” pomaga takiemu dziecku, jak wygląda funkcjonowanie tych dzieci w placówce, 
czy pogarszają się ich relacje z rówieśnikami, nasilają nieadekwatne zachowania naruszające 
szkolny system wychowawczy? Autor stawia pytanie: Kto zatem ma wspomóc takiego młode-
go człowieka? 

Summary
Over the centuries the look at the family and family rela�ons took on several different forms.
The group of school directors was asked, among other ques�ons, if they perceived during
the last five years increase of the number of children without one parent, if the lack of one
of caregivers makes “school” help such a child, how is the func�oning of these children in the
ins�tu�on, if the rela�onships with peer are ge�ng worse and their behaviors viola�ng the
school educa�onal system are intensified. The author poses the ques�on: who should help to 
such a young man?

Rodzina stanowi częsty obiekt badań. Podejmuje się próby jej klasyfikacji, ról ja-
kie pełni, a w obecnych czasach szuka się relacji jakie zachodzą wewnątrz rodziny  
w odniesieniu do zmian społecznych. I tak, np. w analizie relacji zachodzących 
między społeczeństwem a rodziną wyróżnia się trzy podejścia: jedno zakłada cał-
kowite uzależnienie formacji rodzinnej od procesów zachodzących w społeczeń-
stwie; drugie uznaje niezależność rodziny od społeczeństwa, a w trzecim – choć 
mówi się o wyraźnej odrębności rodziny i społeczeństwa – podkreśla się jednocze-
śnie powiązania między nimi i wzajemne zależności (Kwak, 2005).
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Na przestrzeni wieków różnie patrzono na rodzinę i relacje rodzinne. Sposób 
postrzegania rodziny zmieniał się bardzo często i płynnie, przybierał różne formy. 
I tak, np. rodzina epoki preindustrialnej to w pełni tego słowa tradycyjna rodzina 
patriarchalna, podporządkowana władzy ojca. Role rodzinne i produkcyjne po-
zostawały ściśle ze sobą powiązane, interes rodzinny był nadrzędny w stosunku 
do potrzeb jednostek. Podstawowy cel małżeństwa stanowiły przede wszystkim 
dzieci, które postrzegano, jako wartość instrumentalną (Doniec, 2001), chociaż 
w założeniu miały przejąć majątek rodzinny. Ich pozycja społeczna w rodzinie 
była – podobnie jak matki – niska. W wychowaniu wpajano im między innymi 
posłuszeństwo, pracowitość, religijność i podporządkowanie woli rodzicielskiej. 
Wychowaniem córek zajmowały się zazwyczaj matki, zaś przysposobienie synów 
do pełnienia przyszłych ról pozostawało w domenie ojca. 

Matki, jako te które rodzą, są silniej związane emocjonalnie z dzieckiem. 
Między matką a dzieckiem istnieje specjalna więź, pozwalająca dziecku rozpoznać 
w niemowlęctwie matkę po głosie. Z drugiej strony matka dominująca, oschła 
uczuciowo, niezadowolona ze swej roli w rodzinie, bez wsparcia męża czy rodzi-
ców męża może rozładowywać swoje napięcia za pomocą zachowań agresywnych 
i wrogich w stosunku do dzieci i męża. Dzieci wychowane w takich rodzinach 
wykazują z reguły zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

 Cechą, która charakteryzuje współczesną rodzinę jest zmiana pozycji kobiety. 
Z jednej strony zmniejsza się jej zależność od męża, z drugiej strony kobieta nabie-
ra pewności siebie, poczucia równości z mężczyzną zarówno w życiu społecznym 
(Adamski, 2002), jak i rodzinnym. 

Dlatego warto w aspekcie rodziny wspomnieć i o ojcu. Spełniał i spełnia on 
wiele ról, ale współcześnie zapewnia właściwe warunki wychowawcze, gdyż za-
równo dziewczynkom jak i chłopcom pokazuje poprzez pomoc w wychowaniu 
wzór mężczyzny. Ojciec musi mieć świadomość, że jest cały czas obserwowany. 
Dzieci przejmują niektóre zachowania, jak również kształtują poglądy na różne 
dziedziny życia. Dlatego też niezwykle ważny jest stosunek ojca do matki, gdyż 
dziecko staje się naśladowcą zachowań i powiela je w swoim dorosłym życiu. 

Zadania, jakie ma do spełnienia ojciec w procesie wychowawczym swoich 
dzieci, ukazują jasno, że rola ojca w rodzinie posiada szereg swoistych cech. Roli 
tej w żaden sposób nie może spełnić matka. Ojciec ma do spełnienia wiele funkcji 
wypływających z typowych dla mężczyzn cech zachowania się (Pospiszyl, 1999), 
które są nieodzowne w wychowaniu dziecka. Natomiast model obecny, jaki jest 
nam dane badać i opisywać wskazuje na to, że w bardzo wielu rodzinach wy-
chowaniem zajmuje się sama matka, dalsza rodzina, osoby postronne (do 3 roku 
życia dziecka), potem instytucje, np. przedszkole. Wiele związków małżeńskich  
i partnerskich rozpada się, nie wchodzi w relacje formalne, podlega innym stylom 
życia, czasami z wyboru (np. problem eurosieroctwa). Dlatego wcześniej przywo-
ływany tutaj model rodziny industrialnej różni się tak bardzo od modelu rodziny 
współczesnej. Rodzina epoki industrialnej charakteryzowała się systematycznym 
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odchodzeniem od modelu rodziny w instytucjonalnym jej wymiarze. Kształtuje 
się wówczas model rodziny współczesnej, zredukowany do dwóch pokoleń – ro-
dziców i dzieci – (Kwak, 2005), mieszkających w osobnym mieszkaniu i prowa-
dzących własne gospodarstwo domowe. 

Po wojnie wiele kwestii, np. wychowawczych, ulec musiało zmianom, np. uma-
sowienie pracy zawodowej kobiet, w tym szczególnie kobiet zamężnych – wszyst-
ko to spowodowało intensywne procesy wewnątrzrodzinne, zmieniło też sytuację 
rodziny w układach mikrostrukturalnych, mezostrukturalnych i makrostruktu-
ralnych oraz w całym społeczeństwie globalnym i wpłynęło na wzorce życia ro-
dzinnego, a także jego system wartości (Tyszka, 2003). 

 W późniejszym okresie, jak dowodzi Zbigniew Tyszka (2003), nastąpiły zna-
czące zmiany. W Polsce od okresu powojennego aż do chwili obecnej, spotkać 
można różne stanowiska i działania zmierzające do modelowania rodziny jako 
grupy społecznej i jako środowiska wychowawczego. Pierwszy okres, tuż po woj-
nie, charakteryzowało ograniczenie funkcji wychowawczych rodziny. Główną rolę 
wychowawczą wobec dzieci pełniły różne instytucje oświatowe i społeczne, takie 
jak: żłobki, przedszkole, szkoła, organizacje dziecięce i młodzieżowe. Utwierdziło 
to wielu rodziców w błędnym przekonaniu, że ciężar odpowiedzialności za wy-
chowanie przejęty został przez instytucje pozarodzinne. 

Kolejnego podziału odniesionego do współczesnych rodzin można dokonać 
z uwzględnieniem zróżnicowanej więzi społecznej, do której zaliczamy (Badora  
i in., 2001):
- rodzinę normalną, opartą na więzi biologicznej między rodzicami i dziećmi, 

odznaczającą się między innymi: spójnością wzajemnych stosunków, 
ukierunkowaniem na zaspokojenie potrzeb i aspiracji wszystkich członków;

- rodzinę niepełną wskutek trwałej nieobecności jednego z rodziców, z dalszym 
różnicowaniem przyczyn tej niepełności (np. śmierć, rozwód, separacja, 
niepełność czasowa);

- rodzinę zdezorganizowaną, w której panują stosunki konfliktowe, zaburzające
proces socjalizacji;

- rodzinę zdemoralizowaną, pozostającą w kolizji z prawem czy zasadami współżycia 
społecznego, choć jednak często solidarną w stosunkach wewnątrzrodzinnych;

- rodzinę stanowiącą środowisko zastępcze, opartą na więzi współżycia i funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej w stosunku do dzieci przy świadomości braku więzi 
biologicznej z nimi.
Procesy transformacji spowodowały pojawienie się możliwości wyboru oraz sa-

modzielności w podejmowaniu decyzji przez rodziny polskie. Wytworzyły się przy 
tym nowe konflikty i zagrożenia, wywołane niewłaściwą oceną rozmiarów kosztów
społecznych, których narastania nie są w stanie ograniczyć mechanizmy wolnego 
rynku. Powiększające się koszty społeczne dotknęły rodziny słabe ekonomicznie, 
stanowiąc hamulec dla dokonujących się przekształceń (Żebrowski, 2001). 

Zmiany struktury i zaburzenia relacji w rodzinie…
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Rodzina z punktu widzenia pedagogów może być również charakteryzowana, 
jako mała grupa społeczna składająca się z osób połączonych ze sobą jednym z dwu 
możliwych stosunków społecznych: stosunkiem małżeństwa i stosunkiem rodzi-
ce – dzieci. Od innych małych grup społecznych odróżnia ją przede wszystkim 
swoista struktura i specyficzne funkcjonowanie. Podkreślić tu można współwy-
stępowanie następujących cech: wspólne zamieszkanie, wspólne nazwisko, współ-
własność, ciągłość biologiczna oraz wspólna kultura duchowa. Za Mieczysławem 
Plopą (2005), rodzina jako system może być zdefiniowana jako złożona struktura
składająca się ze wzajemnie od siebie zależnych grup osób, które dzielą historię, 
przeżywają jakiś stopień emocjonalnej więzi i wprowadzają strategie interakcji po-
trzebne indywidualnym członkom rodziny i grupie jako całości. Oznacza to, że 
jest ona złożona z wielorakich subsystemów, mających wspólne cele i zadania, 
które powinny być wypełniane.

1. Czynniki dezaktywujące rodzinę

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (Pilch, 2003) rozróżnia kategorię dys-
funkcji rodzinnej, ogólnie przyjmując, że są to rodziny, które nie realizują spo-
łecznie określonej roli rodzicielskiej. Niewydolność funkcji rodzinnych wiązana 
jest z:
- trudnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi;
- uzależnieniami;
- zaburzoną strukturą rodziny;
- niskimi kompetencjami rodzicielskimi.

Brak umiejętności komunikacji może być również przyczyną powstawania 
szeregu nieprawidłowych relacji pomiędzy współmałżonkami, np. dominacja czy 
przemoc. Rodzice to często osoby o bardzo różnych osobowościach, o różnym 
charakterze, doświadczeniu życiowym zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. 
Te naturalne różnice stają się często obciążeniem, a zarazem źródłem konfliktów.
Dzieje się tak, gdy któreś z rodziców nie akceptuje swojego partnera, jego odmien-
nego zdania na jakiś temat, innych przyzwyczajeń czy też poglądów, przekonań 
i gdy usiłuje się je zmienić na podobne do własnych. Druga strona stawia wów-
czas opór i zaczyna powstawać sytuacja pełna napięć, starć bądź nieporozumień 
(Brzezińska, 2000). Zamiast negocjacji i prób rozwiązania problemu pojawiają się 
zachowania wymuszające siłą uznanie własnej racji i przekonań. 

Dziecko w rodzinie dotkniętej problemem zabezpieczenia bytu materialnego 
schodzi w konsekwencji na dalszy plan. Rodzice nie mogąc zabezpieczyć elemen-
tarnych potrzeb dziecka, nie zabezpieczają jego przyszłości edukacyjnej, co wpły-
wa na obniżenie poziomu motywacji do nauki.

Kolejnym problemem jest alkohol. Alkoholizm rodziców wywiera patogenny 
wpływ na rodzinę, doprowadzając często do jej rozkładu, przestępstw wobec dzie-
ci i współmałóżonka/małóżonki (Kępski, 2003). Dzieci wychowujące się w rodzi-
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nach z poważnym problemem alkoholowym, nie mają zazwyczaj obiektywnych 
ani subiektywnych szans na prawidłowy rozwój i życie. Mają zaburzone zdrowie, 
jak również trudności w dostosowaniu się do wymagań szkoły, skłonności do picia 
napojów alkoholowych, czasami przejmują znane im wzory zachowań dewiacyj-
nych.

Warto też w opisie problemów, jakie dotykają rodzinę wspomnieć o przemocy. 
Przemoc rozumiana jest, jako takie zachowanie jednostki bądź grupy w wyniku, 
którego inne osoby ponoszą uszczerbek fizyczny lub utratę w zakresie funkcji psy-
chicznych.

Inną typologię postaw rodzicielskich przedstawia Anna Roe. Opierając się na 
danych klinicznych, wyróżniła jedenaście pojęć określających stosunek rodziców 
do dzieci Podstawowymi pojęciami są: chłód, czyli unikanie kontaktu sprowadza-
jące się do zaniedbywania bądź odtrącania, ciepło łączone z akceptacją i występu-
jące jako miłość (akceptacja kochająca) bądź jako uczucie wyrażane sporadycznie 
(akceptacja przypadkowa). Zarówno z postacią chłodu, jak i ciepła wiąże się kon-
centracja uczuciowa na dziecku. Jeśli jest to koncentracja nadmierna – przy posta-
wie ciepła – znajduje wyraz w zachowaniu nadmiernie chroniącym (Roe, 1972). 
Przy postawie chłodu koncentrcja przejawia się natomiast w postaci zachowania 
nadmiernie wymagającego.

Najnowsza domena destabilizująca współczesną rodzinę to samotność. Ma ona 
wiele określeń. Sierotami społecznymi są współcześnie dzieci zamieszkujące i prze-
bywające pod opieką rodziców, z którymi nie łączy ich żadna więź emocjonalna, 
a ich potrzeby nie są zaspokajane. Wąskie rozumienie tego zjawiska obejmować 
może dzieci pozbawione środowiska rodzinnego i przebywające stale pod opieką 
poza rodzinną.
Co łączy rodzinę?
Przyjmuje się, że każda rodzina posiada swoistą, indywidualną organizację we-
wnętrzną i układ stosunków rodzinnych. Im większa jest rodzina, tym więcej 
jest powiązań i wzajemnych relacji między jej członkami. System wzajemnych 
powiązań w rodzinie ujmuje koncepcję pozycji dziecka w rodzinie uwarunkowa-
nej kolejnością jego przyjścia na świat. Prekursorem w tej dziedzinie badań był 
Alfred Adler (1927). Uważał on, że niezależnie od kolejności, w jakiej rodzą się 
dzieci w danej rodzinie, żadne z nich nie ma szans na zajęcie w niej idealnej po-
zycji. Dziecko najmłodsze bywa źle przystosowane do życia; jest rozpieszczone, 
kapryśne i egocentryczne. Dziecko najstarsze także ma niekorzystną sytuację dla 
rozwoju osobowości, będąc nadmiernie obarczane obowiązkami, co często spra-
wia, że wzrasta w poczuciu krzywdy i niechęci żywionej w stosunku do dziecka 
najmłodszego. Natomiast dziecko średnie pozostaje w rodzinie najmniej zauważa-
ne. Dlatego skłonne jest do poszukiwania źródeł zaspokojenia swych potrzeb poza 
środowiskiem rodzinnym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na więź emocjonalną dziecka z rodziną czy 
specyficzną więź dziecka z matką, która dostarcza dziecku sensoryczno-emo-
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cjonalnych doświadczeń, rozszerzając je na związek emocjonalny z ojcem i gru-
pą społeczną. Stąd perspektywa teorii systemowej zakłada, że system rodzinny 
odpowiedzialny jest za jakość i poziom więzi emocjonalnej między członkami, 
co wiąże się z wzajemnym uznawaniem życzliwości, zaufania, troski, wsparcia 
(Plopa, 2005). Dbałość o spójność rodziny wiąże się z przyjmowaniem odpowied-
nich strategii, które jednocześnie służą zdrowiu psychicznemu każdego członka 
rodziny. Zmiennymi istotnymi dla oceny stopnia spójności rodziny są: więzi emo-
cjonalne, poczucie niezależności, granice, koalicje, czas, przestrzeń, przyjaciele, 
podejmowanie decyzji, sposób spędzania wolnego czasu. W opinii John-Borys 
(2004) poziom spójności rodziny może w znaczącym stopniu wyjaśnić to, w jakim 
stopniu rodzina umożliwia bądź utrudnia dorastającym osiąganie autonomii wy-
rażanej przez dokonywanie wyborów, przyjmowanie odpowiedzialności za własne 
czyny, inicjowanie ważnych związków poza rodziną.
Jakie są rodziny?
Pod względem osób stanowiących rodzinę wyróżnić możemy: rodzinę nuklearną, 
składającą się z męża i żony, najczęściej jednego lub dwojga dzieci; rodzinę poli-
gamiczną składająca się z jednego mężczyzny z wieloma kobietami, najczęściej 
występującą w kulturze islamu; rodzinę poszerzoną, wielopokoleniową, nazywaną 
dużą, wielką, do której należą inni krewni i powinowaci, uznający patriarchalną 
władzę ojca lub jako luźny związek rodzin nuklearnych.

Podział ekonomiczny wyróżnia: rodziny bardzo biedne, bez stałego docho-
du czy zarobku, utrzymujące się z pracy dorywczej bądź zasiłku; rodziny biedne,  
z trudem samowystarczalne, z warstw robotników niewykwalifikowanych; rodzi-
ny zamożne, ze średnich klas zawodowych, żyjące w dostatku, dążące do awansu 
społecznego i rodziny bardzo zamożne.

Typologia, np. Janickiej obejmuje pięć systemów rodzinnych, u podstawy któ-
rych jest rodzaj granicy między rodzicami a dziećmi. Są nimi: rodziny chaotyczne, 
źle zorganizowane, rozdarte, o braku więzi; rodziny władzy funkcjonującej na za-
sadzie poleceń, nakazów i zakazów w stosunku do dzieci, które z założenia nigdy 
nie wykonują ich należycie; rodziny prawidłowe, której członkowie są powiązani 
a jednocześnie zachowują swoją odrębność, z poszanowaniem indywidualności, 
bezpieczeństwem i właściwą komunikacją; rodziny nadopiekuńcze, które oparte są 
o tradycję i lojalność dzieci, które są głównym czynnikiem determinującym plany 
rodziny, posiadają wpływową pozycję oraz potrzebę stałej pomocy; rodziny uwi-
kłane, w których najczęściej nieszczęśliwe małżeństwo owocuje nieprawidłowym 
związaniem z dziećmi, dążąc do przesadnej bliskości i naruszania granic prywat-
ności dziecka, manipulując nim i wywołując poczucie winy (Janicka, 2010).

Rodzina nadopiekuńcza z kolei wspaniale sobie radzi w kultywowaniu rodzin-
nych tradycji i wzajemnej lojalności. Tu dzieci są często głównym czynnikiem 
determinującym plany rodziny. Mogą, zatem oczekiwać pomocy od rodziców. 
Charakterystyczną cechą rodziny nadopiekuńczej jest komunikacja naznaczona 
wrażliwością i szacunkiem oraz umiejętnością osiągania kompromisu, aby unik-
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nąć trudnych sytuacji. Rodziny opiekuńcze opóźniają moment odejścia dzieci  
z domu, gdyż dziecko boi się czy poradzi sobie bez pomocy rodziców. Może rów-
nież odczuwać wyrzuty sumienia, ponieważ porzuca troskliwych i kochających 
rodziców (Ryś, 2004). Czasem ma mieszane odczucia, które oscylują pomiędzy 
żalem do rodziców za brak przygotowania do życia i wdzięcznością za troskę, mi-
łość i opiekę. 

Rodzina prawidłowa jest typem rodziny, w której członkowie są powiązani, 
ale zachowują odrębność. Rodzice okazują sobie szacunek i zrozumienie, a każdy 
ze współmałżonków jest wystarczająco silny jako jednostka. Dzieci mają poczu-
cie bezpieczeństwa, gdyż rodzice zapewniają im spokojne i stabilne środowisko. 
Rodzice narzucają właściwy model komunikacji i wzajemnego odnoszenia się, 
a wszystkie problemy są ujawniane i rozwiązywane. Dzieci odchodzące z domu 
mają pewność siebie i poczucie własnej wartości (Ryś, 2004: 12–14). 

Rodzina spełnia podstawową rolę w uspołecznianiu małego dziecka (do 
trzech lat), później jej rola opiekuńczo-wychowawcza w znacznym stopniu ma-
leje. Rozwój moralno-społeczny dziecka staje się w pewnym stopniu uzależniony 
od przedszkola, szkoły i innych instytucji wychowawczych. Na rozwój dziecka 
duży wpływ ma również środowisko rówieśnicze, w którym dziecko poddane jest 
wpływom niekontrolowanym (Cudak, 2000). Poza tym również kultura masowa 
(czasopisma dla dzieci i młodzieży, programy telewizyjne) uwzględnia specyfikę
potrzeb dzieci i nastawiona jest na ich zaspokojenie.

We współczesnych rodzinach, zwłaszcza młodych stażem małżeńskim czy też 
wiekiem, w istotnym stopniu następuje przemiana modelu rodziny z tradycyjnego, 
w którym decydował ojciec, na model partnerski. Podstawą modelu partnerskiego 
w małżeństwie jest między innymi: równomierne rozłożenie obowiązków rodzin-
nych czy też równomierny dostęp do wewnętrznej wiedzy, równe uprawnienia 
małżonków dotyczące życia poza rodziną. 

Powszechnie mówi się o współczesnym kryzysie rodziny, o wielu zagrożeniach, 
dysfunkcjach czy patologiach. To, co według trzeciej fali jeszcze parę lat temu było 
uznane za patologię czy dysfunkcję, dziś zaczyna być normą. Mimo tak niesprzy-
jających warunków rodzina zajmuje nadal wysoką rangę społeczną w hierarchii 
deklarowanych wartości życiowych.

Czynnikiem zmian zachodzących w rodzinach, w ujęciu globalnym są za-
wsze procesy społeczne, a ich efektem społeczne zmiany, będące zdaniem Piotra 
Sztompki (2000) różnicą między stanem systemu społecznego w jednym momen-
cie i stanem tego samego systemu w innym momencie. Procesy industrializacji, 
urbanizacji, migracji, rozwój nauki, nowe idee społeczne, do których możemy za-
liczyć: idee emancypacyjne czy feministyczne były i nadal są siłą napędową owej 
zmiany.
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2. Badania

Postanowiłem zapytać grupę dyrektorów, których szkoliłem na dwóch specjalnych 
edycjach studiów podyplomowych w ramach uzyskania specjalności uprawnia-
jącej do zarządzania placówką oświatową. Studia podyplomowe nosiły nazwę: 
Zarządzanie Placówką Oświatową i realizowane były w 2011 roku (luty, marzec). 
Ogółem zbadałem za pomocą kwestionariusza ankiety zawierającego kafeterię za-
mkniętą i otwartą 49 dyrektorów szkół z województwa dolnośląskiego na różnych 
szczeblach edukacji. Były to zarówno zespoły szkolno- przedszkolne, szkoły pod-
stawowe, gimnazja jak i szkoły średnie. Wśród badanych była jedna zakonnica 
pracująca w przedszkolu prowadzonym przez jej zgromadzenie. Taka kadra dyrek-
torska obejmuje znaczą część województwa dolnośląskiego. Przeciętna szkoła liczy 
minimum 300 i więcej uczniów, więc moje badania na pewno w jakimś zakresie 
opisują rzeczywistość dotyczącą rodzin na sporym terenie. 

Zapytałem się między innymi o to, czy dyrektorzy placówek wychowawczych 
dostrzegają w ostatnich pięciu latach wzrost liczby dzieci bez jednego z członków 
rodziny: matki lub ojca, kiedy proces wychowania spada na jednego rodzica. 

Rys.1. W szkole dostrzegamy problem wychowywania dzieci w rodzinie bez 
jednego z członków rodziny – dane procentowe

Wyniki chyba nie zaskakują. Aż 95 procent dyrektorów dostrzega problem 
społeczny, jakim jest fakt, że w Polsce coraz więcej dzieci wychowuje się bez któ-
regoś z rodziców, najczęściej ojca. Wskaźnik rozwodów zwiększa się każdego roku, 
wolne związki, separacje, wyjazdy za pracą – to wszystko odbija się na modelu 
rodziny. 
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Rys. 2. Dane GUS na temat ilości rozwodów na przestrzeni lat (od 2003 do 2009)

W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na 
wsi. [http://www.rozwod.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Ite-
mid=26]

Zapytałem się również dyrektorów, czy brak jednego z opiekunów wpływa na 
to, że wychowawcy, szkoła musi pomagać takiemu dziecku, np. poprzez finan-
sowanie obiadów, zakup podręczników, mówiąc wprost: czy absencja jednego z 
rodziców ma przełożenie na stronę finansową.

Tab. 1. Formy pomocy dzieciom z rozbitych rodzin. Dane procentowe

Formy 
pomocy

Opłacamy 
posiłki

Finansujemy 
podręczniki

Staramy się 
wspomagać 
np. odzieżą

Pomagamy 
w inny 
sposób

Pomagają 
instytucje  

i organizacje

Po rozejściu 
się rodziców 
lub 
opiekunów

30 10 3 5 60

Te rodziny 
już wcześniej 
były objęte 
pomocą

25 10 3 4 45
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Dane nie sumują się do 100, gdyż respondenci wybierali po kilka odpowiedzi. 
Widać nieznaczny wzrost pomocy ze strony placówek w stosunku do uczniów 

i rodzin, w sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny odchodzi, z dzieckiem zostaje 
mama lub tata. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dyrektorzy 
w luźnych uwagach sugerowali, że w obecnych czasach, kiedy ludzie zarabiają 
pieniądze na kilku etatach, brak wpłat z tytuły alimentów nie jest aż tak widocz-
ny. Sytuacja finansowa rodzin pogarsza się, ale nie zawsze w takim zakresie, aby
szkoła musiała podejmować szybką i doraźną pomoc. Co więcej, zwłaszcza w mia-
stach, dość częsty jest model, kiedy po odejściu męża w domu pojawia się „wujek”, 
nierzadko mający pod opieką swoje dzieci z poprzedniego związku. 

Największy wzrost w skali pomocy widać ze strony instytucji – 15 procent. Są 
to zazwyczaj gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej, rzadziej Caritas. 
Forma pomocy to wypłacanie jednorazowych lub czasowych zapomóg dla ro-
dzin. 

Interesowało mnie również funkcjonowanie tych dzieci w placówce, czy po-
garszają się relacje z rówieśnikami, nasilają nieadekwatne zachowania naruszające 
szkolny system wychowawczy? 

Tab. 2. Sfera wychowawcza dzieci opuszczonych przez rodzica. Dane procentowe

Formy za-
chowania 
uczniów 
po odej-
ściu ro-
dzica

Zachowa-
nie jest 
takie samo

Zaczynają 
sprawiać 
większe 
problemy 
z zachowa-
niem

Są skryci Bywają 
agresywni

Wymagają 
pomocy 
psychologa 
lub peda-
goga

Klasa ich 
nie akcep-
tuje, nie są 
zapraszani 
do innych 
domów

Po odejściu 
jednego z 
opiekunów

8 35 55 60 40 15

Dane nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wybierać kilka odpowiedzi. 
Odpowiedzi respondentów były dla mnie zaskoczeniem. Wiedziałem, że stan 

psychiczny takich uczniów może się pogorszyć, że mogą sprawiać problemy, 
zwłaszcza wychowawcze, ale nie sądziłem, że jest to aż tak znaczny problem. Tylko 
8 procent dyrektorów nie dostrzega zmiany w zachowaniu takich dzieci. Pozostali 
dostrzegają i to na wielu płaszczyznach. Co trzeci uczeń źle się zachowuje, w więk-
szości zaczynają być agresywni, potrzebują wsparcia psychologa lub pedagoga. 
Ale co jest najbardziej kontrowersyjne – aż 15 procent dyrektorów wskazało na 
zmniejszenie akceptacji w klasie ze strony kolegów w stosunku do takiego ucznia. 
A przecież wiadomo, że relacje społeczne w okresie szkolnym są bardzo istotnym 
czynnikiem dla funkcjonowania młodzieży. 
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Powstaje tu pewnego rodzaju sprzężenie: w moim domu źle się dzieje, tato od-
szedł, więc szukam gdzieś wsparcia. W szkole go nie otrzymuję, staję się agresyw-
ny, wchodzę w konflikt z kolegami, oni mnie odtrącają. Być może nie otrzymu-
ję kieszonkowego, nie zapraszam innych do mieszkania na, np. urodziny, bo się 
wstydzę, więc i inni nie zapraszają mnie. Czuję się gorszy, bo koledzy i koleżanki 
mają pełne rodziny, a ja nie.

Rówieśnicy w tym okresie są istotni nie tylko w kontekście zaspakajania okre-
ślonych potrzeb, ale warto na nich popatrzeć jako „odbicie” zachowań wyniesio-
nych z domów, często nawet powielających schemat domu bez ojca czy matki. Te 
zachowania rówieśników nie są tonowane przez placówkę, nie patrzy się na nie 
szerzej. Właściwie należałoby ewentualne zmiany zachowań zacząć od rodziców, 
ale to we współczesnej szkole nie wchodzi w grę. Rośnie nam społeczeństwo ludzi 
nastawionych egocentrycznie, mało podatne na zmiany. Ale próby formułowania 
na nowo pewnych zachowań, choćby przez nauczycieli w szkole nie są realizowa-
ne i stosowane. Szkoła ucieka od tego problemu. Toleruje się takie zachowania, 
nie nagłaśnia chyba, że przyjmą agresywną formę. A granica pomiędzy agresją  
a zachowaniami agresywnymi dla ofiary jest nie do zaobserwowania. Opisywane
przykłady naśmiewania się z takiej osoby, robienie zdjęć, przykre komentarze na 
forach uchodzą na sucho chyba, że doprowadzą do tragedii lub będą zawierać 
treści, np. wulgarne lub nawołujące do zachowań agresywnych.

Odejście jednego z rodziców poprzedza zazwyczaj wyniszczający konflikt 
w rodzinie. Toczące się kłótnie, sprawy rozwodowe, podział majątku, które śred-
nio w Polsce trwają rok, a niekiedy dużo dłużej. 

Brak wiadomości od rodzica, który wyjechał za chlebem poza Polskę i nie daje 
znaku życia, nie przyjeżdża do kraju na święta czy ważne rocznice, brakuje go na 
wakacjach. To wszystko powoduje, że dziecko, jako uważny obserwator, przeżywa 
traumę. Jego świat i dotychczasowe funkcjonowanie ulegają załamaniu. Przy tego 
typu sytuacjach trudno oczekiwać wsparcia od drugiego rodzica, bo on sam często 
nie umie poradzić sobie z emocjami. Długo odreagowuje własną traumę.

Kto zatem ma wspomóc takiego młodego człowieka? Wychowawca, pedagog, 
koledzy z klasy? Okazuje się, że nie zawsze tak bywa. Dlatego nasilają się zachowa-
nia agresywne, zmniejsza się akceptacja kolegów i koleżanek z klasy. 

Szkoła nie prowadzi zajęć wspomagających w takich sytuacjach. Zapytani dy-
rektorzy w 100 procentach powiedzieli mi, że w żadnej z placówek nie ma pro-
gramu realizowanego i nakierowanego wprost na takich uczniów, nie ma zapisów  
w statutach i szkolnych programach wychowawczych.

Szkoła z racji funkcji, jakie pełni, osób które zatrudnia – posiadających kompe-
tencje do nauczania i wspomagania wychowania – nie ma programu skierowanego 
wprost do uczniów potrzebujących wsparcia, kiedy ich rodzina przeżywa kryzys, 
rozpada się. Są ośrodki terapii rodzinnych, ale funkcjonują poza szkołą, a rodzice 
nie zawsze chcą uczęszczać na terapię, jeżeli już, to zazwyczaj bez dzieci. 
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Co zatem z dziećmi?
Pozostawione są same z problemami. Bez wsparcia dorosłych próbują zmierzyć się 
ze światem w czasie, kiedy są do tego nieprzygotowani. Wszelkie konsekwencje 
rozpadu rodziny skupiają się na nich, często pogarszają się ich oceny zarówno dy-
daktyczne, jak i z zachowania. Nie ma odgórnych sposobów, aby temu zaradzić. 
Złe wzorce w przyszłości będą powielane i nie uciekniemy od tego problemu.
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Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego 

trzecioklasistów środowiska wielkomiejskiego

Intensywność i różnorodność bodźców stymulujących proces kształcenia i rozwo-
ju mowy decyduje o jego jakości. Mimo to jednak w wielu przypadkach kontakt 
dziecka z odmiennymi wzorami komunikowania się niż te, które z racji narodzenia 
i przynależności narzuca mu rodzina i najbliższe grono rówieśników, ma charakter 
incydentalny. W efekcie czego w pierwszych latach życia człowieka przeważają 
formy komunikacji związanej ze strukturą kontaktów rodzinno-sąsiedzko-rówie-
śniczych [Aleksander 2000], podporządkowane zasadzie homolalii. 

Rodzina, choć funkcjonuje wewnątrz szerszych społeczności, jest jednostką 
odrębną, jednak nie obojętną na wpływy społeczeństwa globalnego. Przyjmując 
oddziaływanie makrostruktury, stara się je weryfikować i próbuje oddziaływać
na nie w celu dokonywania w nich zmian. Jest więc lokomotywą napędową ma-
krostruktur, ale także zaworem bezpieczeństwa dla swoich członków. Ze względu 
na fakt, że to w niej przede wszystkim, dziecko poddawane jest wszechstronne-
mu procesowi socjalizacyjno-wychowawczemu, którego celem jest ukształtowanie 
człowieka rozumnego, musi ona poprzez zaspokojenie potrzeb psychofizycznych
młodego człowieka kształtować jego uczucia, potrzeby, postawy, stosunek do in-
nych osób, do świata wartości, norm i wzorców zachowania [Skrzypniak, 1997]. 

Posiada więc ona ogromną zdolność oddziaływania socjalizacyjno-wychowaw-
czego. Wykonując „zadania transmisji kulturowej zmierzającej od zewnętrznych  
w stosunku do rodziny układów społecznych (ze społeczeństwem globalnym 
włącznie), kreuje kulturę behawioralną rodziny, do osobowości jej członków, na 
skutek czego formowaniu ulega ich kultura indywidualna” [Tyszka, 2002: 71].

 Oznacza to więc, iż „każdy socjolekt wnosi do dyspozycji jednostki swoisty 
repertuar środków językowych i system wartości właściwy grupie, która socjolekt 
tworzy i tym socjolektem się posługuje. To socjolekty tak naprawdę budują ob-
razy świata w umysłach jednostek i dostarczają im wzorców interakcyjnych, (....) 
językowo sprawny jest ten, kto umie w danym socjolekcie budować wypowiedzi 
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gramatycznie poprawne, a jeszcze bardziej sprawny ten, kto potrafi w razie potrze-
by zmieniać socjolekty - przechodzić z jednego na inne. Wyposażenie uczestników 
życia społecznego w ów mechanizm przełączania kodów (...) jawi się jako ważny 
warunek skuteczności interakcji, bo im bardziej w umysłach jej uczestników będą 
ujednolicone sposoby kodowania zjawisk, systemy wartości i wzorce przekazu, 
tym bardziej interakcja będzie skuteczna” [Grabias, 2005: 32–34].

Szczególnego znaczenia nabiera więc spojrzenie na kompetencję językową 
ucznia, rozumianą jako rozwijający się system komunikacji, której poziom bezpo-
średnio uwarunkowany jest stymulacją najbliższego środowiska rodzinnego.

Jaki jest więc wpływ rodziców, ich kultury i świadomości pedagogicznej na 
poziom osiąganej przez dziecko sprawności komunikowania się?

W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie podjęłam próbę zbadania 
tej zależności w dwóch losowo wybranych szkołach z losowo wybranych dziel-
nic administracyjnych Wrocławia. Do badania przystąpiło łącznie 46 uczniów 
klasy III kształcenia zintegrowanego oraz tyle samo rodziców (matka lub ojciec) 
z dzielnic Stare Miasto oraz Śródmieście. Przyjęta procedura badawcza miała cha-
rakter 2-etapowy:
1. etap pierwszy obejmował spotkanie z rodzicami uczniów poszczególnych klas 

III szkoły podstawowej, wypełnienie przez rodziców skonstruowanego przeze 
mnie kwestionariusza wywiadu, 

2. etap drugi obejmował spotkanie z uczniami poszczególnych klas III, podczas 
którego dzieci o przygotowywały prace pisemne Mój ulubiony program 
telewizyjny.
Oś ideową wzajemnych stosunków w relacji rodzic-dziecko wyznacza przyjmo-

wany styl oddziaływania wychowawczego, który w sposób bezpośredni oddziałuje 
na rodzaj i jakość komunikacji wzajemnej.

W tym aspekcie analiz szczególnie interesujący wydaje się fakt, iż żaden 
z rodziców badanych dzieci nie przyjął, lub przynajmniej zdeklarował, że nie 
„przyjmuje jako swój condicio sine qua non pewnik ontologicznej różnorodności 
świata i podmiotów.” Oznacza to więc odrzucenie systemu oddziaływań wycho-
wawczych, w którym heterogeniczność dziecka i rodzica stałaby się przedmiotem 
afirmacji, a dziecko nie byłoby zobowiązane do ujednolicenia z pragnieniami czy 
zaleceniami rodzica, posiadając prawo, a raczej moralny obowiązek do racjonalne-
go i odpowiedzialnego kreowania własnego indywiduum. 

Cechą charakterystyczną dominującego stylu wychowania, które deklaruje 
przeszło 80% rodziców badanych uczniów jest podmiotowe traktowanie dzieci. 
Pozostawianie im swobody i autonomii działania, otwartość, empatia, poszano-
wanie i tolerancja rodziców wobec indywidualności dziecka. 

Wychowanie treningowe, w którym rodzic przyjmuje rolę autorytetu, kształ-
tując tym samym pożądane zachowania, postawy i ideały dzieci, wdrażając je tym 
samym do samodzielności charakteryzuje 19,6% rodziców. 
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Rys. 1. Style wychowania

Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ ten styl „wywodzi się z wizji świata społecznego, w której prawomoc-
ność zyskuje jeden wybrany dyskurs. Z jego perspektywy dokonuje się legalizacji 
lub delegalizacji znaczeń, systemów wartości, koncepcji poznawczych, definicji 
ról. Świat nie ma tu statusu tekstu (w hermeneutycznym znaczeniu), jego inter-
pretacja nie jest zadana, lecz dana.

Rys. 2. Style wychowania-rozkład procentowy

Źródło: opracowanie własne. 
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Natomiast sama relacja wychowawcza jest zdominowana w swej warstwie me-
todycznej przez przekaz (także różne formy nacisku i przymusu) [Zalewska 1997], 
to głównie rodzic jest źródłem wszelkich komunikatów, ograniczając tym samym 
możliwość prowadzenia konstruktywnego dialogu, sprawiając, iż dziecko nie ma 
możliwości argumentacji własnego stanowiska, werbalizacji swoich poglądów 
i opinii.

Mimo to jednak, niezależnie od sposobu oddziaływań wychowawczych oraz 
poziomu wykształcenia rodziców oceniają oni wysoko znajomość zasad prowadze-
nia konstruktywnego dialogu przez swoje dzieci. 

Istotna w kontekście powyższych analiz wydaje się także wielkość rodziny, któ-
ra choć nie warunkuje sama przez się jakości oddziaływań wychowawczych, ani 
ich skutków, to jednak wiąże się z pewnymi charakterystycznymi tendencjami.

Otóż w rodzinach wielodzietnych wyraźnie zarysowuje się podział funkcji 
i obowiązków między dziećmi, w rodzinach małych natomiast, rodzice znacznie 
więcej swojego czasu poświęcają wychowaniu dziecka. 

Rys. 3. Wielkość rodzin 

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w rodzinach większych, dziecko poprzez uczestnictwo (wchodząc bez-
pośrednio w dyskurs z bliskimi) i obserwacje komunikacji wzajemnej w różnych 
relacjach (np. rodzic-rodzeństwo, dziecko-dziecko itd.) już najbliższym środowi-
sku uczestniczy w większej ilości sytuacji komunikacyjnych, które mogą wpływać 
na poziom jego sprawności językowej nie tylko w płaszczyźnie dyskursu czy też 
sprawności gramatycznej, ale także społeczno-lingwistycznej. 

Z analizy zgromadzonych danych empirycznych wynika, iż dominującym 
modelem okazują się być rodziny nieliczne, najczęściej z dwójką dzieci (39%). 
Rodziny z 3 dzieci stanowią 21% wszystkich rodzin, wielodzietne stanowią 21%, 
zaś 17% dzieci wychowuje się jako dzieci jedyne.
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Okazuje się także, iż rodziny wyżej wykształcone są rodzinami mniej licznymi, 
choć zdarzają się jednostkowe wyjątki. 

Rodzice poprzez szeroki repertuar zachowań werbalnych i niewerbalnych 
wpływają na jakość konstruowanych przez dzieci wypowiedzeń już od pierwszych 
chwil życia dziecka, utrwalając tym samym poprawne ale też błędne struktury 
gramatyczne. Reakcje rodziców mogą przyjmować formy wzmocnień wyrażanych 
poprzez parajęzykowe elementy komunikacji, akty werbalne, jak i niewerbalne.

Rys. 4. Sposoby reagowania na błędy językowe dzieci

Źródło: opracowanie własne.
Analizie zostały poddane następujące formy zachowań, jako szczególnie ko-

rzystne dla prawidłowej stymulacji rozwoju sprawności językowej dziecka w co-
dziennym dyskursie:

rodzic/ opiekun dziecka dokonuje powtórzenia błędnie skonstruowanej wypo-
wiedzi w formie poprawnej, bardziej rozwiniętej, lub rodzic/opiekun przetwarza 
wypowiedź dziecka poprzez powtórzenie jego wypowiedzi z jednoczesnym doko-
naniem zmiany w jej strukturze, lub rodzic/opiekun zadaje pytania wyjaśniające 
intencję komunikacyjną dziecka.

Pierwszy z opisanych wyżej sposobów reagowania na błędy dzieci stosuje 37% 
rodziców. Dokładnie tyle samo powtarza błędnie skonstruowane wypowiedzi 
w formie poprawnej, bardziej rozwiniętej. Pytania wyjaśniające intencję komuni-
kacyjną dziecka konstruuje 26% rodziców. Jak wynika z deklaracji żaden z rodzi-
ców/ opiekunów nie pozostaje obojętny na tę sferę rozwoju dziecka.
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Poziom wykształcenia rodziców wydaje się nie mieć bezpośredniego wpływu 
na sposoby reagowania na zachowania językowe dziecka. Istniejąca tendencja po-
pularności zachowań i reakcji, o których mowa utrzymuje się bez względu na 
poziom wykształcenia. 

Rys. 5. Poziom wykształcenia rodziców a sposoby reagowania na błędy językowe 
dzieci

Po
zi

om
 

w
yk

sz
ta

łc
en

ia
 

ro
dz

ic
ów

 
a 

w
ie

lk
oś

ć 
ro

dz
in

y

 B
ra

k 
re

ak
cj

i

Z
ad

aj
ę 

py
ta

ni
a 

w
yj

aś
ni

aj
ąc

e

Pr
ze

tw
ar

za
m

 
w

yp
ow

ie
dź

 
dz

ie
ck

a

Po
w

ta
rz

am
 

bł
ęd

ną
 

w
yp

o w
ie

dź
 

w
 fo

rm
ie

 
po

pr
aw

ne
j

podstawowe 0 0 1 1

zawodowe 0 3 3 0

średnie 0 6 5 7

wyższe 0 5 7 8

Źródło: opracowanie własne.

Wyjątek w tym aspekcie stanowią rodzice zawodowo wykształceni, którzy nie 
powtarzają błędnie konstruowanych wypowiedzeń w formie poprawnej i/lub bar-
dziej rozwiniętej. 

W przypadkach, kiedy wymowa dziecka odbiega od normy fonetycznej ogól-
nie przyjętej w danym języku szczególnego znaczenia nabiera rola rodziców, któ-
rzy powinni umożliwić dziecku uczestnictwo w terapii logopedycznej mającej na 
celu likwidację odchyleń od wspomnianej normy.

Niezależnie od formy nieprawidłowej realizacji dźwięków (opuszczanie oczeki-
wanego dźwięku (elizja), zastępowanie dźwięku przez inny, realizowany prawidło-
wo (substytucja), czy też deformacji dźwięku) każda z nich może wpływać nega-
tywnie na samoocenę dziecka, budować w nim niechęć do wyrażania publicznego 
swojej opinii itd.

Frekwencyjność wad wymowy w języku polskim wiąże się z kolejnością przy-
swajania głosek w toku rozwoju ontogenetycznego [Jastrzębowska, Pelc-Pękala 
2003]. Głoski, które w mowie dziecka pojawiają się późno, znacznie częściej ule-
gają zniekształceniom. Takie stanowisko wyjaśnia fakt, iż rotacyzm jest jedną 
z najczęstszych wad artykulacyjnych i występuje u 4 z badanych dzieci.

U pozostałej 2 stwierdza się sygmatyzm (nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, 
ć, dź; s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż). 

Tylko jeden chłopiec z wadą wymowy nie uczęszcza na terapię logopedyczną. 
I choć pochodzi on z rodziny wysoko wykształconej matka stwierdza, iż „nie wi-
dzę sensu”.
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Rys. 6. Występowanie wad wymowy

Źródło: opracowanie własne.

W czerwcu 2001 roku, czyli w okresie, kiedy badane dzieci znajdowały się 
w przedziale wiekowym 6–18 miesięcy rozpoczęła się społeczna akcja reklamowa 
Cała Polska Czyta Dzieciom, zainicjowana przez Irenę Koźmińską, założycielkę 
i prezes Fundacji ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego, mająca na celu 
rozpropagowanie czytelnictwa wśród małych dzieci i ich rodziców/opiekunów. 

Kampania ta zachęcała i zachęca rodziców/opiekunów, wychowawców do co-
dziennego, co najmniej 20-minutowego czytania najmłodszym. 

Jak wynika z analiz przeszło 67 % rodziców deklaruje regularne czytanie bajek 
dziecku w pierwszych latach jego życia, natomiast 52% z nich śpiewało dziecku 
kołysanki przed snem, stymulując tym samym jego wrażliwość estetyczną.

 Dwie matki (wysoko i średnio wykształcona) zadeklarowały, iż nie śpiewały 
kołysanek dziecku, natomiast wspierały się w tej kwestii nagraniami: „Puszczałam 
śpiewane dobranocki z płyt CD”– pisze jedna z nich, druga podkreśla podobnie, 
córka „słuchała muzyki z odtwarzacza”.
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Rys. 7. Czytanie bajek i śpiewanie kołysanek dziecku w pierwszych latach życia 
dziecka

Poziom 
wykształcenia 
rodziców 

Czytanie 
bajek przed 
snem

Śpiewanie kołysanek 
przed snem

podstawowe 2 1

zawodowe 3 4

średnie 12 9

wyższe 14 10

Źródło: opracowanie własne.

Im wyżej wykształceni rodzice tym owa aktywność czytelnicza wydaje się 
częstsza (w rodzinach wysoko wykształconych 70%, średnio wykształconych 
-66% i zawodowo wykształconych -50%). 

Trudno o ocenę rodzin podstawowo wykształconych, albowiem z racji ich nie-
wielkiej liczby (2) wszelkie generalizacje byłyby nadużyciem.

Okazuje się także, iż w przypadku dzieci z rodzin podstawowo wykształconych 
owe zachowania nie uległy silnemu utrwaleniu, w efekcie czego dzieci z tej grupy 
rodzin nie czytają w ogóle lektur nadobowiązkowych. Ogólnie rzecz ujmując prze-
szło 21% wszystkich dzieci nie czyta lektur nadobowiązkowych, 2% z nich sięga 
po książkę tylko raz w roku, 13% kilka razy w roku. Regularnemu codziennemu 
czytaniu poświęca czas tylko 17% dzieci, w większości z rodzin średnio i wysoko 
wykształconych. Podobna tendencja utrzymuje się także w przypadku regularne-
go czytelnictwa kilka razy w tygodniu, jednak dotyczy ona prawie 37% dzieci.
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Rys. 8. Czytelnictwo lektur nadobowiązkowych

Źródło: opracowanie własne.
Bogata oferta zajęć dodatkowych sprawia, iż uczęszcza na nie 50% dzieci. 

Rys. 9. Zajęcia dodatkowe a poziom wykształcenia rodziców

Źródło: opracowanie własne.
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Największą grupę stanowią w tym aspekcie analizy dzieci z rodzin średnio wy-
kształconych, gdzie dwukrotnie częściej uczęszcza się na dodatkowe zajęcia.

Zaskakujący wydał się fakt, iż 60% dzieci z domów wysoko wykształconych 
nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia, natomiast w przypadku rodzin zawodowo 
wykształconych 50%.

Ponadto uczestnikami zajęć nadobowiązkowych są częściej dziewczynki. 
Najczęściej są to jedne dodatkowe zajęcia, nieco rzadziej dwa zajęcia nadobo-
wiązkowe. Odosobniony przypadek stanowi dziecko uczęszczające na 3 zajęcia. 
Istnieje zależność pomiędzy poziomem wykształcenia rodziców a wspomnianą 
wyżej ilością zajęć nadobowiązkowych. Oznacza to więc, iż dzieci z domów słabiej 
wykształconych uczestniczą rzadziej i w mniejszej ilości takich zajęć.

Szczególnie interesujący wydaje się w tym aspekcie analiz fakt, jakie zajęcia 
rodzice uznają za stymulujące rozwój kompetencji werbalnych.

Jak pokazuje poniższa tabela kilkoro z nich uważa, iż zajęcia sportowe SKS, 
czy też ping-pong, skauting lub tańce mogą wpływać korzystnie na kształtowanie 
i rozwój zasobów słownikowych, ogólną sprawność językową dzieci. Pozytywnym 
sygnałem poziomu świadomości wychowawczej rodziców jest fakt, iż pytani 
o sprawność językową dzieci nie koncentrują się tylko na językach obcych. Choć 
ten rodzaj zajęć dodatkowych jest oczywiście najpopularniejszy.

Ten stan rzeczy można tłumaczyć faktem, iż funkcjonowanie w poszczegól-
nych grupach sportowych wzbogaca czynny i bierny słownik dziecka, chociażby 
w terminologię charakterystyczną dla uprawianych dyscyplin sportowych czy ar-
tystycznych. Ponadto zajęcia te stanowią dodatkowy obszar nawiązywania przez 
dziecko relacji interpersonalnych, a tym samym więc stanowią istotny element 
środowiska wychowawczego dziecka. Trudno więc nie zgodzić się z opiniami ro-
dziców.

Ponadto wspominana wcześniej fundacja ABCXXI – Program Zdrowia 
Emocjonalnego przypomniała jednocześnie o potrzebie kontrolowania ilości i ja-
kości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przecięt-
nego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

Popularyzacji ulegają także opinie na temat negatywnego wpływu oglądania 
telewizji przez dzieci oraz grania w gry komputerowe na ich kondycję psychofi-
zyczną, relacje z ludźmi oraz sprawność werbalną. Mimo to jednak tylko 25% 
dzieci z domów wysoko wykształconych nie ogląda telewizji w ogóle. Tyle samo 
dzieci z rodzin wysoko wykształconych robi to kilka godzin dziennie. Kilka go-
dzin dziennie spędza tez 50% dzieci z rodzin o zawodowym poziomie wykształ-
cenia i przeszło 1/3 dzieci z domów o średnim poziomie.

Do najpopularniejszych programów telewizyjnych, bez względu na poziom 
wykształcenia rodziców należą bajki oraz seriale. Interesujący wydaje się także 
związek pomiędzy czasem spędzanym przed telewizorem a rodzajem oglądanych 
propozycji telewizyjnych. 

Otóż dzieci oglądające seriale spędzają znacznie więcej czasu przed telewizo-
rem niż inne. 
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Rys.10. Ilość czasu spędzanego przed odbiornikiem telewizyjnym

Źródło: opracowanie własne.

Rys.11. Rodzaje programów telewizyjnych

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, jak wynika z analizy jakościowej prac pisemnych dzieci, seriale przez 
nie oglądane adresowane są do widzów dorosłych (np. „Barwy szczęścia”, „M jak 
miłość”).
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Okazuje się także, iż 93% dzieci spędza czas wolny grając na komputerze z róż-
ną częstotliwością. 2,3 razy w tygodniu gra 67%, godzinę dziennie około 22%, 
a pozostałe nawet kilka godzin dziennie. 

Rys.12. Częstotliwość grania na komputerze a poziom wykształcenia rodziców

Źródło: opracowanie własne.

Wrocław wydaje się szczególnie sprzyjającym miejscem rozwoju kulturalno-
-społecznego, albowiem jest on jednym z największych ośrodków kulturalnych 
i intelektualnych w kraju, zapewniającym szeroką ofertę kulturalną. Działa tu 
między innymi kilkanaście teatrów i grup teatralnych, Opera i Filharmonia, 5 
multipleksów i kilka kin kameralnych. 

Mimo to jednak 37% badanych dzieci uczestniczy w spektaklu teatralnym 
zaledwie raz w roku. Przeszło połowa badanych dzieci tylko kilka razy w roku, 
a ponad 8% dzieci w ogóle do teatru nie uczęszcza. Zaskakujący jest fakt, iż tę 
grupę dzieci stanowią uczniowie pochodzący z lepiej wykształconych rodzin.

Większą popularnością cieszy się kino. Blisko 74% wszystkich dzieci jest 
w kinie przynajmniej kilka razy w roku, a niespełna 20 % jest w kinie przynajm-
niej raz w miesiącu bez względu na poziom wykształcenia rodziców.

Taki stan rzeczy przekłada się w sposób bezpośredni na poziom sprawności 
językowej badanych trzecioklasistów. 
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Jak wynika z analiz ich prac pisemnych frekwencja czasowników oznacza-
jących czynności wynosi 246 i jest znacznie mniejsza niż rzeczowników, dla 
których wartość wynosi 440. Średnia ilość czasowników dla badanej grupy 
dzieci z rodzin wysoko wykształconych wynosi 5,4, dla dzieci z rodzin średnio 
wykształconych 5,1, dla rodzin zawodowo wykształconych 6,2, a podstawowo 
wykształconych 4,5. 

Rys.13. Części mowy

Źródło: opracowanie własne.

Różnice indywidualne w zakresie ilości użytych czasowników przez dzieci 
z domów wysoko wykształconych mają swą rozpiętość od 0 (w dwóch przy-
padkach) do 18 (w jednym przypadku), z domów średnio wykształconych od 0 
(w trzech przypadkach) do 13 (w jednym przypadku), z domów zawodowo wy-
kształconych od 1 (w jednym przypadku) do 13 (w jednym przypadku) i od 1 do 
8 w pojedynczych pracach dzieci z rodzin podstawowo wykształconych.

Jak wynika ze szczegółowych analiz w znacznej większości przypadków czyn-
ność nie została jeszcze zakończona. Biorąc pod uwagę ten aspekt czasowników, 
okazuje się iż w znacznej większości dzieci używały czasowników niedokonanych 
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w stronie czynnej (bez względu na poziom wykształcenia rodziców). Czasowniki 
użyto głównie w czasie teraźniejszym, w trybie orzekającym. W swoich wypo-
wiedziach dzieci zrezygnowały z wyrażania rozkazów bądź poleceń, co wiąże się 
raczej z charakterem przygotowanej pracy pisemnej.

Ze względu na fakt, iż kategoria strony informuje o relacji między wykonawcą 
czynności a tą czynnością, w większości wypowiedzeń podmiot jest wykonawcą 
czynności. Zdecydowanie rzadziej podmiot jest odbiorcą skutków danej czynności. 

Częste użycie osobowych form czasowników uzasadnia niską frekwencję za-
imków osobowych niezależnie od poziomu kultury domu rodzinnego, albowiem 
końcówki czasowników wyraźnie wskazują na osobę będącą wykonawcą czynno-
ści. Do nieosobowych form czasowników należą także imiesłowy przymiotniko-
we i przysłówkowe.

Mimo to jednak dzieci nie używają imiesłowów przymiotnikowych oraz imie-
słowów przysłówkowych, które mówią o czynnościach, wykonywanych równo-
cześnie z inną czynnością lub o czynnościach wykonywanych wcześniej, niż te 
czynności o których mowa w orzeczeniu, a więc w kontekście opisu interesującego 
programu telewizyjnego jest to zjawisko zrozumiałe. Wyjątek w tym aspekcie ana-
liz stanowią odosobnione przypadki 3 dzieci, które incydentalnie używają imie-
słowów (2 razy imiesłów bierny, 1 raz imiesłów współczesny), a pochodzą z rodzin 
wysoko wykształconych.

Zasoby przymiotnikowe, jakimi operują dzieci wiążą się w sposób bezpośredni 
z poziomem ich inteligencji. Inteligentniejsze dzieci operują większym zasobem 
słów niż dzieci w tym samym wieku, ale posiadające niższy poziom IQ [Szuman 
1956]. Stąd też rozbieżności ilościowe bez względu na poziom kultury rodziny 
wahają się w zakresie 0-9 wskazując na szeroki wachlarz rozpiętości możliwości 
intelektualnych badanych dzieci. Średnie użycie przymiotników wynosi 3 w pra-
cach dzieci z rodzin wysoko wykształconych, 3 w pracach dzieci z rodzin średnio 
wykształconych, 3,4 w pracach dzieci z rodzin zawodowo wykształconych, 2,2,  
w pracach dzieci z rodzin podstawowo wykształconych. 

Zaimek liczebny pojawił się w tekście dziecka zawodowo wykształconych ro-
dziców. 

Z kolei zaimki przymiotne pojawiły się średnio 2.5, 3.5, 2.8, 2.65 w opisach 
zredagowanych przez dzieci z domów wysoko, średnio, zawodowo i podstawowo 
wykształconych. Średnie dla podgrup wskazują porównywalne wyniki, choć roz-
piętość ilościowa waha się od 0 do 13. Wartość maksymalna pojawia się epizo-
dycznie w pracy dziewczynki z zawodowo wykształconego domu rodzinnego.

Średnia ilość liczebników dla badanej grupy dzieci z rodzin wysoko wykształ-
conych wynosi 0, dla dzieci z rodzin średnio wykształconych 1,1, dla rodzin zawo-
dowo wykształconych 0,2, a podstawowo wykształconych 0,3. 

Zasoby rzeczowników, jakimi posługują się dzieci wiążą się z jakością środo-
wiska ich życia. Otóż jak wynika z badań szeroki wachlarz doświadczeń w zróż-
nicowanym, atrakcyjnym poznawczo środowisku sprzyja wzbogacaniu się zaso-
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bu rzeczowników dziecka [Jurkowski 1986]. Średnia ich ilość dla badanej grupy 
dzieci z rodzin wysoko wykształconych wynosi 6,5, dla dzieci z rodzin średnio 
wykształconych 12,3, dla rodzin zawodowo wykształconych 10,7, a podstawowo 
wykształconych 8. 

We wszystkich opisach, bez względu na płeć autorów oraz poziom wykształce-
nia rodziców nie pojawiły się wykrzykniki, a więc wyrazy wyrażające stany emo-
cjonalne oraz będące imitacją zjawisk.

Większość dzieci zrezygnowało także z nadawania samodzielnym wyrazom  
w zdaniu, czy też całym wypowiedzeniom swoistego odcienia uczuciowego czy zna-
czeniowego poprzez użycie partykuł. Wartość maksymalna dla grupy wynosi 2. 

Tylko kilkoro dzieci używa przysłówków w celu ukazania stopnia właściwości 
konkretnych czynności, a dokładnie w celu wskazania stopnia natężenia własnej 
sympatii wobec wybranego programu telewizyjnego. W efekcie czego rozpoczynają 
one swoją wypowiedź pisemną od zwrotu „Bardzo lubię”. Ograniczenie się do owe-
go wstępu wpływa w sposób bezpośredni na nikłą frekwencję przysłówków w sto-
sunku do innych części mowy- zarówno tych nieodmiennych, jak i odmiennych.

Słownictwo ukazujące stosunki przyczynowo skutkowe, a więc przyimki pro-
ste, spójniki współrzędne i podrzędne mają dość niską frekwencję, jednak porów-
nywalną dla grup wyróżnionych ze względu na poziom wykształcenia rodziców 
dzieci. 

Wśród przyimków obejmujących wyrazy nieodmienne i niesamodzielne, łą-
czących niejednorodne części zdania lub wyrażenia i określających stosunki pod-
rzędne zachodzące między wyrazami samodzielnymi (Malczewski, 1993), zdecy-
dowanie większa popularnością cieszą się przyimki proste, których średnia ilość 
dla badanej grupy dzieci z rodzin wysoko wykształconych wynosi 1,75, dla dzieci 
z rodzin średnio wykształconych 1,4, dla rodzin zawodowo wykształconych 2,7,  
a podstawowo wykształconych 1,5. 

Przyimki złożone natomiast nie pojawiły się w żadnej z prac.
Spójniki łączące logicznie samodzielne wyrazy w zdaniu lub zdania w wy-

powiedzeniu złożonym w stosunku współrzędnym pojawiają się średnio 1,4 razy  
w pracach dzieci z rodzin wysoko wykształconych, 1,7 razy w pracach dzieci z 
rodzin średnio wykształconych, 2,1 razy w pracach dzieci z rodzin zawodowo wy-
kształconych, 2 razy w pracach dzieci z rodzin podstawowo wykształconych.

Mniejsze są również wartości średniego użycia wykładników podrzędności. 
Spójniki upodrzędniające występują bowiem średnio 0,65 w tekstach dzieci z ro-
dzin wysoko wykształconych, 0,55 z rodzin średnio wykształconych, 0,6 z rodzin 
zawodowo wykształconych i 1,5 z podstawowo wykształconych . 

Średnia ilość zaimków przysłownych natomiast jest bliska zeru i wynosi 0,2 
dla badanej grupy dzieci z rodzin wysoko wykształconych, dla dzieci z rodzin 
średnio wykształconych 0,4, dla rodzin zawodowo wykształconych osiąga wartość 
1, a podstawowo wykształconych 0. 

Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego trzecioklasistów…
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Wszystkie niedoskonałości systemu syntaktycznego języka dziecka znajdują 
swoje źródło w jego niepełnej dojrzałości intelektualnej, dlatego też prace pisemne 
pełne są błędów, które obejmują między innymi: brak logicznego powiązania cią-
gów składniowych, błędnie wyrażone związki między członami wypowiedzenia, 
niewłaściwe użycie wyrazu w kontekście, znaczeniu lub w zniekształconej postaci, 
zmiany składu związku leksykalnego (dodanie, usunięcie lub wymiana jednego 
z wyrazów na inny), kontaminacje frazeologiczne (skrzyżowanie się dwóch wy-
razów lub związków), stosowanie tautologii, a więc wypowiedzi składających się 
z wyrazów jednoznacznych itd..

Jak wynika z analiz i interpretacji otrzymanych wyników badań większość 
wypowiedzeń, bez względu na poziom wykształcenia rodziców ma charakter zdań 
pojedynczych rozwiniętych o bardzo prostej konstrukcji. 

Wyraźnie zarysowuje się problem z konstruowaniem wypowiedzi wieloczłono-
wych, złożonych gramatycznie i strukturalnie, o czym świadczą liczne błędy skła-
dniowe, ale też duża liczba zdań pojedynczych rozwiniętych, które nie zostały po-
prawnie połączone w rozbudowane struktury gramatyczne. Zdania wielokrotnie 
złożone, nawet jeśli mają poprawną gramatycznie konstrukcje, przyjmują postać 
zdań o charakterze wyliczeniowym, połączonych spójnikiem i lub oddzielonych 
znakiem interpunkcyjnym- przecinkiem. Prace o wyższym poziomie struktural-
no-składniowym są częściej autorstwa dziewczynek.

Neologizmy świadczące o kreatywności języka są nieobecne w pracach dzieci 
bez względu na płeć. Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje mi się być fakt, iż ze 
względu na zakres tematyczny pracy, krótką formę przekazu, dzieci zrezygnowały 
z tworzenia nowotworów językowych, jako niepotrzebnych i nieuzasadnionych, 
zbędnych do wyrażenia własnych opinii i poglądów. 

Taki obraz poziomu sprawności językowej trzecioklasistów, choć jest dopiero 
wstępna próbą opisu obserwowanych zjawisk, oparta tylko na analizie ilościowej 
wskazuje, iż nie ma bezpośredniego przełożenia zależność pomiędzy poziomem 
wykształcenia rodziców a sprawnością językową dzieci.

Określenie zależności pomiędzy poziomem umiejętności językowych dzieci 
a jakością oddziaływań środowisk rodzinnych ma przede wszystkim charakter 
praktyczny. Spojrzenie na specyfikę interakcji w rodzinie, pozwala bowiem na 
wyodrębnienie czynników optymalnych dla procesów stymulacji rozwoju języ-
kowego, wskazując konieczność uwrażliwienia rodziców na tę sferę życia i zmianę 
ich sposobu postępowania (np. w zakresie wprowadzenia obowiązku czytania lek-
tur nadobowiązkowych, rezygnacji lub ograniczenia czasu grania na komputerze 
i oglądania telewizji przez dziecko).
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Rys. 14. Nieodmienne części mowy

Źródło: opracowanie własne.

Frazesem wydaje się stwierdzenie, iż kompetencja werbalna jest warunkiem 
wszelkich społecznych zachowań językowych jednostki, a wszelkie odmienności 
w jej zakresie wiążą się ze sposobem, ale i jakością rozumienia i produkowania 
mowy w życiu codziennym. Dlatego też współczesna szkoła proponuje ofertę 
edukacyjną (dodatkowe formy aktywności, zajęcia o charakterze wyrównawczym 
itp.), które pozwalają eliminować owe rozbieżności i zapobiegać procesowi dzie-
dziczenia ubóstwa kulturowego w zakresie języka w sposób skuteczny. 

Koniecznym wydaje się uwrażliwienie rodziców na tę sferę rozwoju człowieka, 
tak by i oni mogli skutecznie wypełniać swą rolę edukatorów językowych.
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W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Robert Merton (1982: 221) napisał 
o rodzinie, że jest ona najważniejszym „pasem transmisyjnym” służącym prze-
kazywaniu wzorów kulturowych kolejnym pokoleniom. Obok szkoły i Kościoła 
ówczesna rodzina brała czynny udział w procesie socjalizacji, to jest „nabywa-
nia przez jednostkę wiedzy, systemu wartości, biegłości językowej, umiejętno-
ści społecznych i społecznej wrażliwości, które pozwalały jej zintegrować się ze 
społeczeństwem i zachowywać w nim przystosowawczo” [Reber, Reber, 2005; 
Dobrołowicz, 2010: 123–132].

Tak w istocie działo się do niedawna. W tradycyjnym, pewnym i bezpiecznym 
świecie socjalizacja była bowiem procesem transmisji i dziedziczenia stabilnej hie-
rarchii wartości, dzięki czemu młody człowiek zdobywał kompetencje pozwala-
jące mu rozpoznawać to, co słuszne i właściwe i oddzielać od tego, co niesłuszne, 
niewłaściwe, a czasem nawet niegodne. 

Dzisiejszy, odmieniony w wyniku przemian społeczno-gospodarczych, świat 
funkcjonuje w zupełnie inny sposób – jest niestabilny i zróżnicowany, nie oferuje 
już młodemu człowiekowi jednoznacznych drogowskazów. Zdaniem Zbigniewa 
Kwiecińskiego dokonało się w nim i nadal dokonuje tzw. przesunięcie socjaliza-
cyjne (Kwieciński, 2000). Rodzina funkcjonuje zupełnie inaczej niż przed laty, 
szkoła i Kościół tracą na sile swych wpływów – głównie na rzecz mediów i grupy 
rówieśniczej. Tomasz Biernat (Muszyński, Sikora (red.) 2008: 276–289) na temat 
specyfiki współczesnej rodziny pisze, że oddzielały ją niegdyś od świata wyraźne
granice, zapewniające jej członkom bezpieczeństwo i chroniące ich przed szkodli-
wymi wpływami otoczenia. Rodzina była rodzajem enklawy redukującej stres, 
dającej odpoczynek i wytchnienie jej członkom. Współczesna, postmodernistycz-
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na rodzina to taka, której granice są przepuszczalne, elastyczne i nieostre. Kontakt 
rodziny ze światem ma inny charakter niż dawniej. Dziś świat jak rzeka „wlewa 
się” do rodziny za pośrednictwem mediów i przynosi nowe normy, wartości, style 
życia, „rozpuszcza” strukturę rodziny, role, reguły życia rodzinnego i wewnątrz-
rodzinne granice. Nie trudno się domyślić, że w takiej rzeczywistości niezwykle 
trudno jest żyć, rozwijać się, budować swoją tożsamość, wszystko jest bowiem 
niestabilne, nietrwałe, ulotne, wręcz efemeryczne. 

Na domiar złego wszędobylskie, agresywne mass media, wychodząc niejako 
naprzeciw omówionym trudnościom, pełnią coraz bardziej znaczącą rolę w socja-
lizacji pokolenia wstępującego – telewizja, gry komputerowe, muzyka popularna, 
kolorowe czasopisma, czy widowiska muzyczne – to główne kanały transmisji no-
wych wzorów, wartości, postaw, poglądów, opinii. Trud analiz studyjnych i ba-
dawczych omówionych tu pokrótce kwestii podjęła Justyna Dobrołowicz w książ-
ce pt. Jaki jest chłopak? Dyskurs męskości w piśmie dla trzynastolatek, która w roku 
2010 ukazała się nakładem kieleckiego wydawnictwa uniwersyteckiego. 

Rekomendowane przyszłym czytelnikom opracowanie jest niezwykle intere-
sującym studium czasopiśmiennictwa młodzieżowego, z którego niemal wprost 
wynika, że wzory życia lansowane w mediach powinny stać się przedmiotem 
pogłębionej refleksji środowiska pedagogicznego, a także innych, które w sposób 
bezpośredni lub tylko pośredni współtworzą warunki życia przyszłym dorosłym.

W pierwszych rozdziałach książki: Przemiany współczesnej kultury oraz Media 
jako współtwórca rzeczywistości społecznej autorka pisze, że przełom XX i XXI 
wieku to czas gwałtownych przemian – także kulturowych. Ekspansja nowych 
mediów doprowadziła do zastąpienia kultury druku kulturą obrazu, kultury wy-
sokoartystycznej i elitarnej – kulturą popularną, w której konsumenci szybko  
i bez wysiłku „zaliczają” kolejne produkty kulturowe. Świadomość tych przemian 
dociera jednak do instytucji edukacyjnych z dużymi oporami. 

Wychowawcy (nauczyciele, rodzice) odpowiedzialni za kształtowanie kompe-
tencji kulturowych młodego pokolenia często nie zauważają (lub nie chcą zauwa-
żać) różnorodności, zmienności i niejednoznaczności współczesnej rzeczywistości 
kulturowej i nadal próbują wdrażać i adaptować młodych ludzi do kultury zasta-
nej. Działania takie nie przynoszą, a raczej nie mogą przynieść, zadawalających 
efektów, bowiem kultura współczesna niemal co chwila zmienia swe oblicze.

Sztywne trzymanie się nieadekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości stra-
tegii edukacyjnych prowadzi do zjawiska alienacji szkoły i odrzucenia jej oferty 
przez młodzież, do pogłębiania się przepaści między szkołą a codziennym do-
świadczeniem młodych ludzi. Coraz częściej traktują oni szkołę jako pozorny, 
nierzeczywisty i niepotrzebny świat, który istnieje obok ich prawdziwego życia. 
To rzeczywiste życie tworzą media i wykreowana przez nie kultura popularna. 

Szczególne zainteresowanie czytelników obu płci wzbudzi zapewne rozdział 
trzeci: Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa i jej przemiany, w którym po-
ruszona została niezwykle ważna kwestia feminizacji męskości – zjawiska opisa-
nego dość obszernie w ostatnich latach przez Zbyszko Melosika (2008). 
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W kolejnych rozdziałach Autorka przedstawia założenia metodologiczne pro-
wadzonych analiz oraz dokonuje obszernej prezentacji przyjętej metody – anali-
zy dyskursu. Kolejny krok to prezentacja wyników owych analiz jednej z wielu 
ofert kultury popularnej – czasopisma dla dorastających dziewcząt „13. Magazyn 
Szczęśliwej Nastolatki”6, które ukazuje się każdego miesiąca w nakładzie 90 000 
egzemplarzy.

Jaką zatem wizję świata proponuje swoim czytelniczkom „13. Magazyn 
Szczęśliwej Nastolatki”? Otóż, „zwykła” dziewczyna – żeby stać się szczęśliwą – 
musi wyglądać jak gwiazda z okładki kolorowego pisma czy afisza; umożliwią jej
to drukowane w piśmie rady i reklamy. Ideałem i wzorem wartym naśladowania 
przez nastolatki – przynajmniej w kwestii wyglądu – są idole show-biznesu (kra-
jowi i zagraniczni). Kariera „gwiazdy” jest najwspanialszą z możliwych. A jeśli nie 
można zrobić takiej kariery, trzeba przynajmniej starać się o odpowiedni wygląd 
(główne źródło szczęścia).

Największym sukcesem współczesnej nastolatki byłoby oczywiście osiągnięcie 
statusu gwiazdy, gdy jednak trzeba zadowolić się czymś skromniejszym i zwy-
czajnym, miarą sukcesu jest życzliwość koleżanek, sympatia grupy, ładny wygląd, 
posiadanie modnych ubrań i chłopaka. O chłopakach pisze się w „13. Magazynie 
Szczęśliwej Nastolatki” niemal tak często jak o gwiazdach, modzie lub kosmety-
kach w rubryce noszącej tytuł Love i chłopaki. Tematyka rubryki jest zrozumiała, 
gdyż jest ona niejako z natury w całości poświęcona relacjom między nastolat-
kami obojga płci. Ale tekstów o chłopakach jest całe mnóstwo także w prawie 
wszystkich innych rubrykach – może z wyjątkiem tych poświęconych dziewczęcej 
modzie i kosmetykom. 

Bycie z chłopakiem, a mówiąc ściślej, posiadanie chłopaka traktowane jest  
w tych tekstach – pisze autorka – jako elementarna potrzeba, niezbędny warunek 
życiowego sukcesu nastolatki. Chłopak jest chyba nawet ważniejszy niż modne 
stroje i dodatki czy kosmetyki. 

W prezentowanej książce niezwykle szczegółowej analizie poddany został dys-
kurs męskości w piśmie adresowanym do dziewcząt, które kończą szkołę podsta-
wową i przekraczają próg między dzieciństwem a młodzieńczością. W tym okresie 
życia ma miejsce dojrzewanie nie tylko biologiczne, ale – co znacznie ważniejsze 
– dojrzewania do ról, które niebawem czytelniczki (dziewczynki, kobiety) będą 
odgrywać – pracownic, narzeczonych, żon, matek. Jest to czas, w którym kształ-
tują się życiowe cele i ideały, oczekiwania wobec innych i wobec siebie – oczeki-
wania wobec życia. Poruszony w książce problem jest ważny, gdyż dziś społecz-
ne oczekiwania wobec mężczyzny są niejednoznaczne. Coraz częściej mówi się  
o męskości poszukującej, której konstruowanie jest trudne i złożone. Komplikacje 
towarzyszące procesowi formowania tożsamości płciowej wynikają w dużej mie-

6 Analizie poddano 24 numery pisma, które ukazały się w roku 2008 i 2009. 
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rze z faktu, że w procesie tym coraz większą rolę odgrywa materiał symboliczny, 
którego źródłem jest kultura popularna. Z ekranów telewizyjnych, z czasopism, 
z reklam docierają do odbiorców wyobrażenia i instrukcje, jak być mężczyzną. 
Te wyobrażenia kształtują potrzeby, oczekiwania i wymagania młodych ludzi 
– dziewcząt i chłopców. Można przyjąć, że chłopcy podobni do tych, którzy wy-
stępują w serialach telewizyjnych, czy o których można przeczytać w kolorowych 
pismach, będą najbardziej cenieni i atrakcyjni, a więc będą podobali się dziewczę-
tom. Zagadnienie to wydaje się być w naszym kraju niedostrzegane, nie poświęca 
mu się prawie wcale uwagi. Stąd książka, wypełniając lukę w tym obszarze badań 
i analiz, skierowana jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców dorastającej 
młodzieży. Muszą oni, bowiem jak najwcześniej podjąć obowiązek przygotowania 
młodych ludzi do korzystania z kultury popularnej. Powinność ta wynika z fak-
tu, że w popkulturze tkwi szereg zagrożeń, z których zarówno dzieci, jak i często 
ich rodzice, nie zdają sobie sprawy. Kultura popularna kształtuje aspiracje życio-
we i wyznacza standardy sukcesu współczesnych młodych Polaków. Niezwykle 
niebezpieczne jest w związku z tym utrwalanie przez czasopisma przekonania, 
że odpowiedni strój, fryzura, makijaż, a także piękne przedmioty (a wśród nich 
również chłopak), są gwarancją wysokiego statusu społecznego, poczucia własnej 
wartości i szczęścia.    

Ufam, że te, tak obszernie przedstawione treści recenzowanej książki, skłonią 
potencjalnych czytelników do sięgnięcia po jej egzemplarz. Dodać wypada, że 
książka została wydana bardzo starannie i zaopatrzona w elegancką, adekwatną 
do poruszanych w niej kwestii, choć skromną okładkę.

Polecam tę książkę nie tylko do czytania w celach poznawczych, ale też do 
przemyślenia własnej linii wychowawczej i nabycia potrzebnej umiejętności wy-
korzystywania wiedzy o mechanizmach działania wytworów pop kultury w taki 
sposób, żeby ułatwić młodym ludziom dokonywanie właściwych życiowych wy-
borów.
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Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Basak W. (red.) Społeczno-prawne aspekty 
funkcjonowania jednostki i grupy

Recenzowane opracowanie składa się z trzech części, z których pierwsza traktuje 
o historycznym i politycznym kontekście aktywności człowieka, druga rozważa 
prawne i organizacyjne obszary działalności ludzkiej, zaś trzecia przybliża pedago-
giczno-społeczną problematykę funkcjonowania człowieka. Przedmiotem recen-
zji uczyniono poszczególne artykuły w części dotyczącej pedagogiczno-społecznej 
problematyki funkcjonowania człowieka. 

Waldemar Basak w artykule Przystosowanie dzieci w wieku przedszkolnym do 
środowiska pozarodzinnego, zwraca uwagę na istotną rolę, jaką spełnia w życiu 
małego dziecka instytucja przedszkolna, umożliwiająca wszechstronny rozwój 
dziecka, ucząca zachowań społecznych oraz podporządkowania się wymaganiom 
życia zbiorowego. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak prze-
biegała adaptacja dzieci do środowiska przedszkolnego. Posłużono się metodą 
sondażu diagnostycznego, stosując jako techniki obserwację, wywiad, ankietę 
oraz analizę dokumentów. Wyniki badań przedstawiono za pomocą opisu, bez 
wsparcia tabelarycznego bądź graficznej prezentacji. Słusznie zwrócono uwa-
gę na istotę programu adaptacyjnego, skierowanego do dzieci rozpoczynających 
edukację przedszkolną. Wnioski stanowią zamknięcie rozważanego problemu.  
W publikacji Ewy Gładysz poświęconej Programom profilaktycznym w szkołach 
i środowisku lokalnym jako jednemu z elementów w walce z patologią młodzieży, 
autorka wprowadza w problematykę i, opierając się na dostępnej literaturze przed-
miotu, zarysowuje problem patologii społecznej. Ukazuje środowiska szczególnie 
ważne w kształtowaniu osobowości młodego człowieka: dom rodzinny i szkołę. 
Autorka przytacza dane ze statystyk policyjnych, wskazujące na udział uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w czynach karalnych. 
Istotnym jest zwrócenie uwagi na programy profilaktyczne oraz instytucje odpo-
wiedzialne za realizację tych programów. 
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W opracowaniu Konflikty interpersonalne w grupie przedszkolnej Alina Basak, 
w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, wprowadza w istotę socjalizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem procesu uspołecznienia dziecka w wieku przed-
szkolnym. Sytuacje konfliktowe pojawiają się w życiu każdego dziecka, są nie-
uniknione. Celem badań autorki było ukazanie zjawiska konfliktów w grupie
pięcio- i sześciolatków w jednym z polskich przedszkoli. Przeprowadzając bada-
nia posłużono się: arkuszem uspołecznienia, testem socjometrycznym oraz kwe-
stionariuszem wywiadu z rodzicami. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie 
opisowej. Z uwagi na małą grupę badanych dzieci (20, w tym 13 chłopców i 7 
dziewczynek), wyników uogólniać nie można. Zwrócono uwagę na konieczność 
oddziaływań wychowawczych, które są skutecznym środkiem, zarówno zapobie-
gającym powstawaniu konfliktów, jak również pomagającym je rozwiązać.

Ewa Gładysz, poruszając zagadnienie Agresji dzieci i młodzieży w środowisku 
śródrówieśniczym, pokazuje, że agresja jest problemem aktualnym i mieszczącym 
się w ramach pedagogiczno-społecznego funkcjonowania człowieka. W artyku-
le znajdujemy: ustalenia definicyjne zjawiska agresji, dane ze statystyk Komendy
Głównej Policji, wyniki badań oraz podsumowanie. W badaniach posłużono się 
metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, zaś grupę badawczą stanowili 
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Wśród obszarów analizowanych w bada-
niach w odniesieniu do zjawiska agresji znalazły się: rodzina i postawy rodziców, 
szkoła i akty agresji śródrówieśniczej. 

Z kolei Robert Przybyła postanowił omówić Wpływ subkultur na przestępczość 
w środowisku młodzieży. Czy autor jednak sprawdził wpływ subkultur na prze-
stępczość w środowisku młodych ludzi? Praca jest charakterystyką kilku wybra-
nych subkultur (satanistów, skinheadów, szalikowców, punkowców i dresiarzy) 
oraz ukazaniem typowych dla danej subkultury zachowań. 

Bezdomność to zjawisko, które istotnie nasiliło się w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat, zaś przyczyn tego szukać należy, m.in. w procesach transformacji 
ustrojowej. Joanna Wawrzyniak i Elżbieta Woźnicka w artykule Bezdomność jako 
problem osobisty i społeczny, opierając się na aktualnej literaturze przedmiotu, de-
finiują problem bezdomności. Badania, analizujące czynniki, które doprowadziły
do bezdomności, problemy z wyjściem z tego stanu, oraz plany dotyczące po-
wrotu do społeczeństwa, zostały przeprowadzone w Schronisku dla Bezdomnych 
Mężczyzn. Autorki posłużyły się metodą indywidualnego przypadku, a jako tech-
nikę zastosowały wywiady z bezdomnymi mężczyznami. Artykuł skłania do po-
stawienia pytania, co dalej z tym problemem robić, jak zmniejszyć nasilenie tego 
zjawiska. 

Problem bezdomności poruszył również Waldemar Basak w artykule 
Bezdomność – narastający problem społeczny. Bezdomność, będąca jednym z naj-
bardziej dramatycznych przejawów wykluczenia społecznego, jest coraz częściej 
dostrzegana przez różne dziedziny naukowe, jak również przez polityków, którzy 
mają wpływ na zarządzanie państwem. Autor pracy po spojrzeniu na szerokość 
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problemu bezdomności z perspektywy historii (okresu po drugiej wojnie świa-
towej), podjął próbę zdefiniowania tego zjawiska. Przedstawił m.in. rodzaje bez-
domności, typy ludzi bezdomnych, sposoby pozyskiwania przez nich środków do 
życia. 

Alina Basak zwróciła uwagę na Rodzinę jako środowisko kształtujące osobowość 
człowieka. Autorka przybliża czynniki, które zaburzają prawidłowy proces kształ-
towania osobowości dziecka, wspominając o wpływie problemów rodzinnych, 
bezrobocia oraz dysfunkcjonalności rodziny. 

Elżbieta Woźnicka i Joanna Wawrzyniak przedstawiły Uniwersytet Wirtualny 
jako środowisko edukacyjne i społeczne. Uniwersytet Wirtualny wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom społecznym, umożliwia naukę osobom, dla których tradycyjna 
forma studiowania byłaby niezwykle trudna – niepełnosprawnym, mieszkającym 
za granicami kraju lub tym, którzy chcą studiować nie wychodząc z domu, w do-
wolnym miejscu i czasie. W artykule autorki wyróżniły: rys historyczny naucza-
nia on-line, specyfikę tej formy edukacji, zwracając uwagę zarówno na zalety, jak 
i wady. Skupiono się jednak głównie za plusach tej formy edukacji, wiadomo zaś, 
że zdalne nauczanie ogranicza więzi społeczne, brak bezpośredniego kontaktu po-
woduje spadek motywacji, wytrwałości, jak również osamotnienie studenta. Nie 
jest również możliwe studiowanie tą metodą każdego kierunku studiów. 

Waldemar Basak w artykule Poziom empatii uczniów w środowisku szkolnym 
na przykładzie badań własnych zwraca uwagę, że zachowania empatyczne są zja-
wiskiem indywidualnym, zależnym między innymi od wychowania czy wieku. 
Autor pracy po ukazaniu różnicy między empatią a współodczuwaniem, przy-
bliża rodzaje empatii, jej uwarunkowania. Przeprowadzone przez autora badania 
ankietowe z wykorzystaniem ankiety środowiskowej pozwoliły na poszukiwanie 
odpowiedzi na temat poziomu rozumienia empatycznego wychowanków świetli-
cy, ich osobistych uczuć i przekonań, przy założeniu, że poziom empatii badanych 
uczniów będzie znikomy. Postawiona hipoteza, zakładająca niski poziom empatii 
u badanych uczniów, nie potwierdziła się. 

Duża różnorodność poruszanych w tej części opracowania problemów poka-
zuje, że tematyka funkcjonowania jednostki i grupy jest tematem interesującym 
badaczy oraz cieszy się sporą popularnością.

Basak W., Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania…




