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Rodzina jako system 

  Bertalanffy definiuje system jako „zbiór 

elementów pozostających we wzajemnych 

relacjach”.  
 

  Do cech charakterystycznych systemu zalicza się 

najczęściej: 

 całościowość 

 addytywność 

 mechanizację 

 hierarchiczną organizację systemu. 

 



SYSTEMOWA KONCEPCJA RODZINY: 

MODEL CIRCUMPLEX  

(Olson 1991; Gaś 2006) 

MODEL CIRCUMPLEX  

 zakłada, iż rodzina jest systemem 

funkcjonującym w oparciu o trzy 

wymiary: 

  spójność,  

 adaptacyjność oraz  

 procesy komunikacyjne.  

 

 Różne nasilenie każdego z tych wymiarów 

i ich wzajemne konfiguracje sprawiają, iż 

system rodziny jest: 

 niepowtarzalny 

 osiąga różny poziom 

funkcjonalności/dysfunkcjonalności 

 posiada specyficzne ograniczenia i 

możliwości rozwoju 

 



Spójność systemu  
 Więź emocjonalna – wyraża się ona siłą przywiązania, zaangażowaniem w życie 

drugiego człowieka, zainteresowaniem się jego sprawami. 

 Granice – świadomość gdzie zaczyna się i kończy się rodzina, kto ją buduje. Dają 
poczucie wyjątkowości i odrębności danej rodziny. Granice są ważnym elementem 
dającym poczucie bezpieczeństwa i poczucie tożsamości. 

 Koalicje – to budowane dla osiągnięcia wspólnych celów podgrupy. Dają poczucie 
siły w działaniu. Mają raczej charakter krótkotrwały, gdyż skupiają się z reguły wokół 
określonych interesów. Mogą przyjmować postać konstruktywną lub destrukcyjną. 

 Czas i przestrzeń – to dwa ważne wymiary dla budowania poczucia wolności i 
odpowiedzialności, ale też dla siły więzi. Pierwszy z nich mówi o tym, jak dużo czasu 
spędzamy w rodzinie, a ile poza nią. Przestrzeń to miejsce dla poszanowanie 
indywidualności członka rodziny ale nie kosztem rodziny.  

 Przyjaźnie – to wskaźnik mówiący o tym, gdzie budujemy głębsze relacje, w 
systemie, czy poza nim.  

 Podejmowanie decyzji – to wymiar określający sposób podejmowania decyzji. 
Określa, na ile społeczność pozwala wszystkim członkom uczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji, a w konsekwencji w braniu odpowiedzialności za jakość 
systemu. 

 Spędzanie czasu wolnego, zainteresowania członków systemu – ten wymiar 
opisuje sposoby spędzania czasu wolnego i realizacji zainteresowań w rodzinie. 
Inaczej ujmując, na ile członkowie rodziny spędzają go wspólnie, a na ile 
indywidualnie. 



Czynniki ryzyka 

 Negatywny klimat emocjonalny 

ze strony matki (Jessor, 1977; 

Gaś 2006) 

 Deficyt czasu w kontakcie z 

dzieckiem (EU NET ADB 

Dreier i zespół, 2012) 

 Brak rodzinnych form 

spędzania czasu wolnego 

(Poleszak, 2012) 

 Brak dojrzałych więzi w 

rodzinie (Gaś, 2006) 

 Nieodpowiednie strategie 

wychowawcze (EU NET ADB 

Dreier i zespół, 2012) 

 

Czynniki chroniące 

 Wysoka jakość relacji rodzic – 

dziecko (Nelson, Padilla-

Walker, Carroll, 2010),  

 Bliskość  z ojcem (Nelson, 

Padilla-Walker, Carroll, 2010; 

Poleszak 2013), 

 Bliskość  z matką (Nelson, 

Padilla-Walker, Carroll, 2010; 

Poleszak 2013), 

 Silne i pozytywne więzi 

rodzinne (Gaś, 2006) 

 Zaangażowanie rodziców w 

życie dzieci (Gaś, 2006) 

 

 



Adaptacyjność 

 Wyrażanie opinii -  to otwartość na wyrażanie różnych stanowisk i 
punktów widzenia. Różnorodność opinii to warunek rozwoju rodziny, 
aczkolwiek konstruktywna jest wtedy, gdy idzie w parze z umiejętnością 
przyjmowania jednego ustalonego stanowiska. 

 Kontrola – oparta na zdrowym rozsądku, dostosowana do poziomu 
odpowiedzialności członków społeczności. 

 Dyscyplina – umiejętność respektowania zasad przyjętych przez 
społeczność. 

 Poziom negocjacji – sprawność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

 Pełnione role – świadomość pełnionej roli oraz zdolność do jej 
wypełniania zgodnie z wysokimi standardami etycznymi.  

 Zasady – świadomość i jawność zasad regulujących życie społeczności. 
Dla optymalnego funkcjonowania rodziny ważnym jest, aby były one 
wprowadzanie w uzgodnieniu z innymi członkami rodziny. 

 Sprzężenia zwrotne (pozytywne lub negatywne) – dotyczą one jakości 
relacji i opierają się na społecznej regule wzajemności. Przykładowo 
agresja budzi agresję, otwartość na drugiego człowieka sprzyja 
budowaniu postawy otwartości. Zgodnie z zasadą – co siejesz to 
zbierasz. 



Czynniki ryzyka 

 Niska skuteczność rodziców w 

wypełnianiu swoich ról (Dreier i 

zespół, 2012; Gaś, 2006) 

 Aprobata dla zachowań 

niekonwencjonalnych (Dreier i 

zespół, 2012; Gaś, 2006) 

 Niekonsekwentna lub 

nieskuteczna dyscyplina w 

rodzinie (Dreier i zespół, 2012; 

Gaś, 2006) 

 Rodzicielskie wzorce zachowań 

dysfunkcjonalnych (Lowe i zespół, 

2000; Kwiatkowski 2011) 

 Chaotyczne środowisko rodzinne 

(Gaś, 2006) 

 Brak kontroli rodzicielskiej 

(Kwiatkowski, 2011) 

 

Czynniki chroniące 

 Rodzicielska kontrola 

zachowania dzieci (Jessor, 

1977; Gaś 2006) 

 Jasne zasady zachowania 

(Gaś 2006) 

 Wzorzec rodzicielskiego 

zaangażowania w praktyki 

religijne (Jessor, 1977; Nelson, 

Padilla-Walker, Carroll, 2010),  



Komunikowanie się 
 Porozumiewanie jest zdolnością do 

zrozumienia punktu widzenia drugiego 
człowieka. 

 Sprawność w procesie porozumiewania 
się zależy od: 
 zdolności w wymiarze dostosowania 

poziomu komunikatu do odbiorcy i 
sytuacji,  

 umiejętności związanych z aktywnym 
słuchaniem, 

 sprawności w identyfikowaniu i unikaniu 
barier komunikacyjnych. 

 Warunkiem poprawnego 
komunikowania się jest umiejętność 
nadawania jasnych, konkretnych i 
spójnych wewnętrznie komunikatów 
oraz podtrzymywanie wymiany 
informacji.  

 Dzięki temu procesowi możemy poznać 
potrzeby członków danego systemu.  



Czynniki ryzyka 

 Nieumiejętność wyrażania 

aprobaty dla dziecka (Lowe i 

zespół, 2000) 

 Błędy w przekazywaniu 

informacji zwrotnych 

(Poleszak, 2011) 

 Nieumiejętność rodziców 

rozwiązywania konfliktów 

(Deutch, 2011)  

 Trudności w okazywaniu 

zrozumienia dla przeżyć 

dziecka (Lowe i zespół, 2000) 

Czynniki chroniące 

 Współpraca rodziców ze 

szkołą i grupą religijną 

(Gaś, 2006) 

 Konwencjonalizm 

społeczny (Lowe i zespół, 

2000) 
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