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Relacje rodzinne fundamentem tożsamości  

i egzystencji społecznej człowieka 

 

Rodzina, a głębiej ujmując, relacje w niej zachodzące, stanowią fundament człowieczego 

losu. „Więzy łączące rodzinę należą do najsilniejszych i najbardziej charakterystycznych zjawisk 

decydujących o tym, kim tak naprawdę jesteśmy” (za: Jagieła, 2007, s. 7). 

Statystyki dotyczące pytań zadawanych młodym ludziom odnośnie do wartości 

życiowych wskazują, że  rodzina wciąż pozostaje najważniejszą w hierarchii wartości. Na na 

kolejnych miejscach plasują się: przyjaźń, praca, przyjemności, zdrowie, dobra materialne. 

Można założyć, iż jest to faktyczne przekonanie ludzi, zwłaszcza młodych, co do znaczenia 

rodziny w ich życiu, a nie tylko wskazanie wynikające z jakiegoś przyzwyczajenia. Wiemy też, że 

negatywne wzorce wyniesione zwłaszcza z dzieciństwa mogą mieć destrukcyjny wpływ na życie 

ludzkie, choć znamy przypadki przepracowania „przeszłości”, by w sposób odmienny od niej, 

czyli obiektywnie uznany za właściwy, kształtować swą historię.  

Rodziny nie można ujmować jako za zbiór konkretnych osób, członków rodziny, ale 

przede wszystkim trzeba spojrzeć na zachodzące między nimi wzajemne odniesienia, łączące 

więzi (Zatwardnicki, 2012, s. 35). Gdy jest ich brak, członkowie rodziny szukają bliższych relacji 

poza domem, a dzieci – często w środowisku młodocianych buntowników. Brak pozytywnych 

więzi niejednokrotnie prowadzi młodych ludzi do wejścia w świat uzależnień (alkohol, 

narkotyki, nikotyna), w świat przestępczy (kradzieże, bójki), w świat imitujący dorosłość, a w 

rzeczywistości będący jej zaprzeczeniem (pozamałżeńskie życie seksualne, aborcje, zdrady). Jest 

to poszukiwanie miłości w niewłaściwy sposób, często z niewłaściwymi osobami i w nie-

właściwych miejscach. To wszystko prowadzi zwykle ku kolejnym sytuacjom zawodu, nie 

znalezienia tego, czego młody człowiek w głębi serca poszukiwał, czyli prawdziwej miłości - 

odpowiedzialnej i dojrzałej, opartej na wierności i trosce (Jagieła, 2007, s. 7). W takich 

sytuacjach pojawia się poczucie zdrady, wykorzystania i porzucenia. Często osoby wiążące się  

z grupami działającymi aspołecznie wpadają konflikt z prawem karnym. Wszystko to może 

prowadzić do stwierdzenia o bezsensowności życia, jego okrucieństwie, a taka perspektywa 

może doprowadzić młodego człowieka do podejmowania prób samobójczych (Dziewiecki, 2006, 

s. 185). 

Analiza tego typu przypadków, rozmowy z osobami uzależnionymi czy odratowanymi  

z prób samobójczych wyraźnie wskazują, że podstawą tego typu wyboru był brak doświadczenia 

miłości w rodzinnym domu, brak poczucia zainteresowania swoją osobą, egoizm domowników 

(zwłaszcza rodziców), brak czasu na wzajemne spotkanie, brak pozytywnych relacji, postawy 

materialistyczne. 

Gary Chapman (2014, s. 7), specjalista od relacji małżeńskich, we wstępie do swej książki 

„5 języków miłości” używa takiego sformułowania: „Miłość zaczyna się, a w każdym razie 

powinna się zacząć, w domu.”  
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W Familiaris Consortio, Jan Paweł II podkreśla znaczenie patrzenia na małżeństwo, jako 

na podstawę życia rodzinnego, ujmując je jako na środowisko powołane do miłości i do służby 

życiu (Jan Paweł II, 1981, 1).  

Klimat rodziny jest zależny od panujących relacji małżeńskich, które udzielają się 

potomstwu. Wzajemna zgoda i poszanowanie współmałżonka uczy dziecko postawy ufności, 

daje radość, pozwala odkryć swą godność, budować swą tożsamość. Kiedy dziecko spotyka się z 

agresją rodziców, czy brakiem rozmów, z egoizmem, brakiem zainteresowanie domowymi 

sprawami, zaczyna tracić poczucie bezpieczeństwa. U członków rodziny mogą pojawiać się lęki, 

brak zaufania, postawa zamykania się i izolowania się, posądzanie o deficyt miłości.  

 

1) Waga relacji małżeńskiej i troska o nią 

 

Dla osób wierzących małżeństwo to związek dwojga ludzi – mężczyzny i kobiety – którzy 

we wzajemną relację zaprosili w sposób sakramentalny samego Boga – Trójcę Świętą. 

Małżeństwo to związek otwarty na pomnażanie daru życia przez rodzenie potomstwa (Zawada, 

2012, s. 104).  

Zaznaczyć tutaj warto, iż niestety rosnąca liczba separacji i rozwodów cywilnych, może 

oznaczać niedojrzałość osób dorosłych w podejmowaniu decyzji o małżeństwie, wynikającą 

niejednokrotnie z podejścia egoistycznego do tej szczególnej relacji, a nie patrzenia na tę decyzję 

w kontekście ofiarowania siebie, jako daru całkowitego dla drugiej osoby – współmałżonka i 

przyszłego potomstwa (Powell, 2006, s. 59).  

W procesie przygotowania do małżeństwa ważną rolę odgrywają rodzice, ponieważ to 

na nich spoczywa największa i pierwsza odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie 

wszystkich członków w rodzinie (Jagieła, 2007, s. 124).  

Dla budowania wzajemnej relacji konieczne jest poznanie świata wartości, upodobań, 

hobby, itd.  

W budowaniu relacji małżeńskiej duże znaczenie ma potrzeba wyrażania – werba-

lizowania - swych stanów uczuciowych w całkowitej świadomości zaufania, poszanowania  

i otwartości. Chodzi o umiejętność zakomunikowania nie tylko poczucia szczęścia, miłości, ale 

także poczucia braku miłości, bólu, strachu, lęku czy smutku i bezradności (Augustyn, 2001,  

s. 25).  

Bardzo przydatna w tym zakresie jest koncepcja tzw. języków miłości Garego Chapmana 

(2014). Chapman przyjmuje 5 podstawowych języków miłości – język akceptacji, pomocy, 

przytulenia, poświęcania czasu dla drugiej osoby oraz język prezentów sprawianych 

najbliższym, takich, które sprawią im radość.  

Każdego człowieka cechują określone preferencje w wyborze danego języka. „Jeśli mamy 

się skutecznie komunikować ponad podziałami kulturowymi musimy poznać język ludzi, z 

którymi chcemy się porozumieć. Podobnie jest z miłością. Twój język miłości i język, jakim 

posługuje się twój małżonek, mogą się różnić tak bardzo jak chiński i angielski” (tamże, s. 15). 

Poznanie tego kodu i właściwe jego rozumienie, zdecydowanie ułatwia właściwe odczytanie 

informacji wysyłanej od nadawcy, stwarzając przez to możliwość udzielenia odpowiedzi  

i zareagowania na tę wiadomość.  
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Wyrażenia afirmatywne, najlepiej w formie prostej i bezpośredniej, zgodnej z prefe-

rowanym „językiem miłości” współmałżonka, mogą bardzo pozytywnie wpływać na budowanie 

więzi, a także na budowanie poczucia wartości drugiej osoby, na jej samopoczucie. Przekaz 

postawy miłości wyrażony w języku miłości partnera staje się jakby motorem napędowym do 

nowych działań, podejmowanych z miłości i z miłością, także wtedy, gdy wiąże się to z ponie-

sieniem trudu (Benedykt XVI, 2013, s. 67).  

Analizując komunikację pomiędzy małżonkami nie można pominąć kwestii 

wypowiadania słów - przepraszam, proszę, dziękuję - świadczących o podstawowej kulturze 

osobistej. Obok otwartego i szczerego mówienia w budowaniu więzi konieczne jest zdobywanie 

umiejętności słuchania z uwagą.  

Warto także podkreślić rangę uprzejmości wyrażanej w słowach wypowiadanych w 

odpowiednim tonie, z łagodnością. Ważne jest nie wypominanie dawnych błędów, nie 

powracanie do sytuacji już wybaczonych. Miłość, jak pisze Chapman, nie przedstawia żądań, ale 

umie pokornie prosić, co nie paraliżuje drugiej osoby, ale pozwala pozytywnie odpowiedzieć na 

pragnienie wyeksponowane pokornym słowem. Realizacja takiej prośby jest uważana za oznakę 

miłości, akceptacji i chęci dalszej współpracy, dla rozwoju związku i nowych obopólnych 

korzyści (Chapman, 2014, s. 45-62).  

Brak przekazywania informacji trudnych nie jest rozwiązaniem. Zdecydowanie bardziej 

pożądane jest podanie faktycznego stanu rzeczy w jasnym komunikacie, niż liczenie na to, że 

współmałżonek odgadnie o co chodzi i sam się domyśli.  

Ważne jest także umiejętność wypowiedzenia swego punktu widzenia w sposób jasny, 

ale również uargumentowany potrzebami. Chodzi o to, by druga osoba znała podłoże motywacji 

potrzeb i upodobań współmałżonka, sięgających korzeniami także okresu dzieciństwa. 

Przyzwolenie na niewłaściwe zachowania współmałżonka, staje się drogą prowadzącą ku 

frustracji i w rezultacie do zanikania pozytywnych relacji. Chapman ujmuje to następującymi 

słowami: „Miłość mówi: ‘Kocham cię za bardzo, by pozwolić ci tak się traktować; to nie jest 

dobre ani dla mnie, ani dla ciebie’.” (tamże, s. 125).  

Bardzo istotnym problemem relacji w małżeństwie jest kwestia dotyku (Augustyn, 1993, 

s. 204). Pięknie ujmuje to Paweł Apostoł opisując Mistyczne Ciało Chrystusa odnosząc się do 

organizmu ludzkiego: „Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; 

podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie 

członki” (1 Kor 12,26).  

Dotyk ma ogromny wpływ na drugiego człowieka, na jego emocje, psychikę, uczucia, na 

sferę seksualną. Dotyk wyraża pragnienie bliskości, a w przypadku osób zakochanych również 

pożądanie. Dotyk może wyrażać także złość, agresję, odepchnięcie ośmieszające, gardzenie 

drugim człowiekiem, itp. Małżonkowie uczą się odróżniania dotyku oznaczającego miłość 

wyrażonego przez przytulenie czy pocałunek od dotyk sugerującego pragnienie bliskości 

seksualnej – zaproszenia do tej formy okazania miłości małżeńskiej (West, 2010, s. 118). 

Małżonkowie powinni znać swoje ulubione formy dotyku. Dobrze jest, gdy tego 

wzajemnie się uczą. Ta wiedza, mądrze wykorzystana, może wnieść we wzajemną relację bardzo 

wiele pożytku ku wzajemnemu zbudowaniu. Chapman podkreśla jednak, że to, co sprawia 

przyjemność jednemu partnerowi, wcale nie musi być przyjemne dla współmałżonka. Osoby 
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doświadczające bliskości i piękna dotyku zyskują więcej doświadczenia miłości niż osoby pod 

tym względem zaniedbane, niedopieszczone (Chapman, 2014, s. 137). 

Kwestia dotyku ma swoje ogromne znaczenie również w relacji rodzic – dziecko. 

Chapman podkreślając jego rolę tak oto konkluduje: „Dzieci, które się przytula i całuje, mają 

później zdrowsze życie emocjonalne niż dzieci, które przez długi czas są pozbawione kontaktu 

fizycznego” (cyt. za: Chapman, 2014, s. 135). Dzieci po urodzeniu, karmione, ale nie dotykane, 

potrafią umrzeć, jeśli zabraknie tej właśnie formy bliskości, wyrażającej bliskość i miłość 

rodzica. Ta potrzeba istnieje zawsze, oczywiście odpowiednio dopasowana do wieku i sytuacji. 

Jest to dla dziecka ważna droga informacji o uczuciu miłości rodzica i akceptacji, budującej 

wewnętrzną siłę człowieka wchodzącego w życie (Pilch, 2010, s. 27).  

G. Chapman wymienia jako ważny język miłości – prezenty. Podarunek to coś więcej niż 

rzecz, oznacza bowiem wyraz pamięci i sympatii wobec drugiego. Realizacja tego języka wymaga 

poznawania upodobań czy pragnień małżonka. Podarunki (np. kwiaty, biżuteria, książka, inny 

gadżet) można nazwać swoistymi symbolami miłości. Nie najważniejsze są same dary, ale to, co 

one oznaczają. Prezent nie tylko ubogaca drugą osobę i relację. Jest to również dobra forma 

uczenia się właściwej postawy wobec dóbr materialnych i ustawienia ich w właściwej 

płaszczyźnie wobec wartości wyższych, takich jak przyjaźń, miłość, czy rodzina. Warto 

podkreślić tutaj jeszcze kwestię uczenia się nie tylko obdarowywania innych, ale również 

umiejętność przyjmowania podarunków, tak, by nigdy osoba obdarowująca nie poczuła się 

zażenowana czy wręcz wyśmiana(tamże, s. 94). 

Inną odmianą języka miłości są drobne przysługi, czyli zastąpienie w dotychczasowych 

obowiązkach, także czasowe, ze względu na specyficzną sytuację burzącą ustalone zasady 

współpracy domowej, wynikające np. z kwestii zmiany organizacji pracy, studiów, stanu 

zdrowia, wyjazdu, opieki nad teściem, itp. lub stałe wyrażone najlepiej w formie próśb przez 

współmałżonka, co dla niego oznacza okazywanie miłości w codzienności wyrażane przez owe 

przysługi. Są to wszystko zachowania wskazujące na zainteresowanie się człowieka losem 

drugiej osoby i chęć pomocy właśnie wtedy, gdy wymaga tego sytuacja zewnętrzna, zaskakująca 

środowisko domowe (Góralski, 2010, s. 109-110).  

Język miłości wyrażany przez czas - to umiejętność bycia „z” i „przy” współmałżonku. 

Ten typ zachowania daje poczucie wybrania i potwierdza miłość. Ofiarowanie czasu może 

wyrażać się w sytuacjach, jakich jak: wspólny spacer czy wycieczka, kolacja we dwoje i wizyta w 

kinie, umiejętność patrzenia sobie w oczy, wspólne planowanie czasu, np. wakacji, itp.  

W komunikacji z najbliższymi bardzo ważny jest tzw. niewerbalny język komunikacji. 

Trzeba podkreślić, że na jego dobre poznanie potrzeba zdecydowanie więcej czasu, niż na 

słowne opowiedzenie o bieżącej sytuacji. Wykorzystywanie jedynie niewerbalnych form 

komunikacji może być bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla młodych małżeństw, które mogą 

przez brak klarownej informacji zacząć błędnie interpretować sygnały drugiej strony. Istnieje 

więc potrzeba ustawicznego odkrywania i potwierdzania komunikatów niewerbalnych, 

szczególnie poprzez ustne wypowiadanie ich. Jest to sytuacja w której świadomie można 

uniknąć ewentualnej pomyłki.  

Budowanie relacji w oparciu o języki miłości dotyczy wszystkich małżonków. Dla osób 

wierzących ważne jest przede wszystkim to, że małżeństwo jest sakramentalne (Miras, Banares, 

2009, s. 90) i jako takie winno troszczyć się o stałe odniesienie do Źródła Miłości, poprzez – jeśli 
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tylko jest taka możliwość - codzienną modlitwę wspólną, poprzez modlitwę za siebie nawzajem, 

poprzez regularny sakrament pokuty, najlepiej u stałego spowiednika, poprzez uczestnictwo w 

dniach skupienia czy rekolekcjach dla małżonków, a także poprzez lekturę z zakresu budowania 

relacji małżeńskiej (Jan Paweł II, 1981, 57-59).  

 

2) Znaczenie  relacji z dziećmi 

 

Czas poświęcony dziecku na wspólną naukę, kształtuje stosunek dziecka jako ucznia do 

instytucji szkoły i szeroko rozumianej potrzeby edukacji. Im więcej pozytywnego nastawienia  

i wsparcia, tym lepsze ostateczne wyniki w nauce, ale również w ogólnym nastawieniu do 

potrzeby edukacji. Wpływa to bezpośrednio na kwestię wyboru szkół na kolejnych etapach 

edukacyjnych, na wybór kierunku studiów i zawodu, w którym dziecko powinno czuć się 

spełnione. Nie chodzi o to, by to rodzic podejmował decyzje za dziecko, ale kiedy wchodzi ono w 

dorosłość, potrzebuje pomocy we właściwym rozeznaniu (Vanni, 2012, s. 57). 

 Relacja rodzic dziecko wpływa pośrednio na światopogląd dziecka i na jego dalsze 

życiowe decyzje, dotyczące obrazu siebie, poczucia własnej wartości i tożsamości. Wzajemna 

relacja rodziców względem siebie odzwierciedla się również na kwestii stosunku dziecka do płci 

przeciwnej. Nie mówimy tu o etapach wstydzenia się relacji chłopcy – dziewczynki na etapie 

wczesnoszkolnym, ale koncentrujemy się na relacji damsko – męskiej na etapie dorastania  

i dorosłości. Niewątpliwie kształtują się one na podstawie doświadczeń wyniesionych z domu  

z obserwacji wzajemnego odnoszenia się do siebie rodziców (Canfield, 2013, s. 124).  

Doświadczenie wyniesione z relacji domowych i styl wychowania kształtują stosunek 

człowieka do wartości, do religii i do Boga. Ten ostatni aspekt ma ogromne znaczenie w 

odwzorowaniu relacji ojca do syna, która wielokrotnie ma swoje przełożenie i odniesienie na 

poziomie: człowiek – Bóg. Jakiego ojca w domu doświadczy i zapamięta dziecko, taki wizerunek 

Boga tworzy. Ma to ogromny wpływ na kwestię odkrycia swej tożsamości, poczucia bycia 

chcianym i kochanym. Nieprawidłowe wzorce mogą prowadzić do zakłócenia w obrazie samego 

siebie, do nieumiejętności poukładania własnego życia rodzinnego i emocjonalnych relacji  z 

innymi ludźmi (Guzewicz, 2011, s. 73).  

Właściwie kształtowany klimat szacunku, miłości, wspólnie spędzanego czasu i 

współpraca dają dziecku zaspokojenie pragnienia bycia razem, które w wieku dorosłym 

uobecnia się szczególnie w relacji jedności obu płci, przewidzianej już od początku: „Nie jest 

dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18) 

oraz jak czytamy w Piśmie Świętym kilka wersetów dalej: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca 

swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).  

Właściwy obraz relacji tych dwojga, ma prowadzić do wypowiedzenia radości, jaka 

towarzyszyła Adamowi po spotkaniu Ewy: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego 

ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta” (Rdz 2,23). Odkrycie 

piękna i komplementarności tego szczególnego związku, ma prowadzić do poczucia szczęścia 

poprzez budowanie jedności, otwartej na prokreację, postrzeganą jako zaproszenie do udziału  

w „kreacji” świata poprzez dzielenie się swoim życiem z tymi, których małżonkowie poczną we 

współpracy ze Stwórcą – dawcą wszelkiego życia i miłości (Babik, 2003, s. 126).  
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Podejmując te rozważania trzeba podkreślić szczególne  znaczenie roli matki. Matka 

nawiązuje pierwszą relację z dzieckiem już na etapie rozwoju prenatalnego dziecka, budując od 

samego początku relację w zakresie akceptacji i przyjęcia dziecka (Znaniecki, 2011, s. 143).  

W tym zakresie pozna wyróżnić  macierzyństwo: biologiczne, społeczne i duchowe 

(tamże, s. 147).  W kobiecie kształtuje się świadomość, że narodzony potomek, będzie nazywany 

jej dzieckiem. Wpływa to niewątpliwie na zachowania i wybory matki,  a także o cele działań, 

których spodziewa się społeczeństwo po kobiecie biorącej odpowiedzialność za dziecko (Jan 

Paweł II, 1988, nr 18-19).  

Matka jest tą, która wpływa nie tylko na rozwój ciała dziecka, ale również na jego 

psychikę, w tym emocjonalność, a także na zdolność tworzenia relacji społecznych (Znaniecki, 

2011, s. 161).  

W toku rozwoju dziecka coraz większą role zaczyna odrywać także ojciec. 

Dziecko jest bacznym obserwatorem relacji, dlatego powinno być zawsze traktowane 

przez rodziców w sposób szanujący jego godność (Kwiek, 1994, s. 27-28).  Rodzice są 

pierwszymi, najważniejszymi i niezastąpionymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój i wycho-

wanie dzieci.  

Ogromnym wrogiem tej relacji w historii był i dziś na nowo odradzający się, bardziej lub 

mniej jawny, system totalitarny, próbujący przejąć całkowitą kontrolę nad wychowaniem 

dziecka, poprzez próbę prawnego ograniczania, czy wręcz zabronienia wpływu rodziców na 

system edukacyjny dziecka i na treść materii nauczania (Jagieła, 2007, s. 125). Wydaje się dzisiaj  

konieczne analizowanie treści, które różne jednostki proponują w procesie nauczania dzieci i 

młodzieży. Istotnym  celem podejmowanych  działań w tym zakresie jest chęć wyeliminowania 

stereotypów, tradycji i obyczajów, dotyczących małżeństwa, rodziny, które od wieków 

kształtowały i budowały dobro kulturowe narodu. Niebezpiecznym zjawiskiem staja się 

momenty narzucania przez instytucje zewnętrzne, takie jak np. Unia Europejska, wzorców 

przeciwnych danej mentalności społecznej, zwłaszcza tradycji opartych o wartości 

chrześcijańskie. Analiza  realizowanych programów edukacyjnych, dotyczących tzw. „edukacji 

seksualnej” w krajach zachodnich, wykazuje zdecydowanie destrukcyjne konsekwencje, 

zaniżające poziom życia moralnego dzieci i młodzieży, nie pozwalające wchodzić na wyższy 

poziom kultury i moralności (por. np. Miras, Banares, 2009, s. 191).  

W rozwoju młodego człowieka niezwykle  ważny jest cały zespół doświadczeń 

związanych z postawami wobec wartości, norm moralnych, a także ze  sposobami odnoszenia 

się do siebie, kulturą języka, wzajemną współpracą, rozwojem zainteresowań, które wynosi on  

z domu. Całokształt tych doświadczeń odgrywa  istotną rolę w procesie socjalizacji, który 

obejmuje także kształtowanie umiejętności realizacji swej roli społecznej, właściwą troskę o 

zaspokojenie własnych potrzeb egzystencjalnych, zwłaszcza prowadzących do komple-

mentarnego rozwoju personalnego (Adamski, 2002, s. 38-39). Dobrze wychowane dziecko może 

przyczynić się do wniesienia pozytywnego wkładu społecznego i przeciwnie – źle wychowane – 

będzie burzyło porządek, przynosząc różnorakie fory szkód (Hennelowa, 1977, s. 141).  
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3) Trska o relacje z rodzeństwem 

 

Niezwykle istotną  kwestią jest problem relacji z rodzeństwem. Te relacje  stanowią 

ważną bazę  w budowaniu wszelkich relacji międzyludzkich, na różnych płaszczyznach, zarówno 

poprzez zdrowe współzawodnictwo, jak i poprzez współpracę (Guzewicz, 2011, s. 102).  

Relacje te mają także wymiar duchowy. Paweł Apostoł przedstawia model współpracy 

wszystkich, jako członków jednego ciała, wzajemnie się wspierających, troszczących się o dobro 

drugiego. Szczególnie bliski staje się  tu wzorzec wychowania chrześcijańskiego, oparty na 

Ewangelii, wskazujący na wartość troski o godne życie każdego człowieka, wyrażony w 

sformułowaniu: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, a znany powszechnie jako drugie 

przykazanie miłości: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31). 

Chrześcijaństwo wskazuje, by patrzeć na drugiego, jako na swego brata, jak na swa siostrę. Z 

punktu widzenia ludzkich relacji nie można jednak wykluczyć zachodzących w obrębie 

rodzeństwa konkurencji rywalizacji o względy mamy czy taty (Grün, 2014, s. 88).  

Jagieła podkreśla, że „nie chodzi o to, że młodsze dziecko ma zawsze ustępować 

starszemu, a starsze ma bez względu na okoliczności rację lub jest lepsze w jakimś sensie od 

następnego” (Jagieła, 2007, s. 15). Nie wykluczona jest wzajemna konkurencja – walka 

rodzeństwa o wpływy, władzę, pozycję, dlatego potrzeba tutaj roztropnej reakcji rodziców, 

koordynujących rozwój wzajemnych relacji wśród rodzeństwa.  

Relacje z rodzeństwem wielokrotnie są doświadczeniem otwierającym także  na 

tworzenie więzi koleżeńskich oraz na zawieranie przyjaźni.  

Historia wskazuje na inny status brata, niźli siostry, zwłaszcza w realizacji tych 

oczekiwań, które nakazywały  podjąć obowiązki tego, który ją chroni, wspiera i zapewnia pomoc 

i wsparcie w sytuacjach dla niej kryzysowych. Dzisiaj te relacje coraz bardziej się równoważą, 

kształtują się w zależności od tego, jak wygląda sytuacja, kiedy jedno z rodzeństwa zmienia stan 

cywilny, a do rodziny wchodzi nowa osoba (Znaniecki, 2011, s. 179). 

W jakimś stopniu odbiciem relacji pośród rodzeństwa są tworzone różnego rodzaju 

bractwa czy stowarzyszenia, kluby pasjonatów i kółka wspólnych zainteresowań (Kręcidło, 

2013, s. 50). Relacje braterskie czy siostrzane określa się mianem „sympatetyczne”, czyli 

współczujące. Oznacza to, że oczekuje się od współbraci postawy otwartej na komunikację, czy 

dialog, na wspólne zdobywanie doświadczeń i dzielenie się nimi, wyrażanie uczuć i pragnień, 

wspólne idee, itp. W szczególny i bliski sposób na wzór relacji w rodzinie przedstawia się relacje 

we wspólnotach religijnych. Ludzie są dla siebie braćmi, kiedy uznają istnienie Boga, jako swego 

Ojca (Znaniecki, 2011, s. 186).  

Właściwie zbudowane relacje wśród rodzeństwa stanowią ogromną wartość zwłaszcza 

wtedy, kiedy jako ludzie dorośli, żyjąc w określonych warunkach życiowych, mogą być dla siebie 

wzajemnym źródłem różnego rodzaju wsparcia (Lecaillon, 2001, s. 35) oraz kiedy wspólnie 

przejmują obowiązki opieki nad starszymi rodzicami czy kiedy pozostają zintegrowani po ich 

śmierci. Rodzeństwo jest również w społeczeństwie, jako element rodziny, nośnikiem kultury  

i tradycji przodków, pielęgnując obrzędy wyniesione z rodzinnego domu (Dziewiecki, 2011,  

s. 83).  
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4) Troska o relacje z dziadkami i z dalszą rodziną 

 

Niezwykle ważnym zjawiskiem, choć dziś już nieco zaniedbanym i zepchniętym na 

boczne tory, jest kwestia trwania w relacjach z dziadkami i dalszą rodziną (por. np. Dyczewski, 

1973, s. 231). Przez wiele wieków uważano rodzinę wielopokoleniową za wzór wspólnego życia 

i najlepszy przykład trwania w relacjach. Model ten zachowany jest dziś w niektórych systemach 

krajów wschodnich. Europa Zachodnia, w tym Polska, raczej zrywa z tą tradycją (Sarmiento, 

2002, s. 422).  

Większość małżeństw, zwłaszcza młodych, kiedy tylko pozwalają okoliczności życiowe, 

woli opuścić rodzinny dom i być „na swoim”, nawet kosztem poważnego zadłużenia 

kredytowego. Następuje rozluźnienie  kontaktów z rodziną, zauważa się coraz mniejszą 

znajomość krewnych, natomiast wzrasta częstotliwość wyjazdów w miejsca rozrywkowo–

wypoczynkowe. Trudno jest wielu  młodym wskazać historię rodzinnej sagi, wymienić 

przodków, ponazywać krewnych ze zdjęć. Mentalność współczesnego Europejczyka zmierza 

bardziej w kierunku indywidualizmu, aniżeli kolektywizmu. Przejawia się to, również ze 

względu na czas pracy, na częstsze oddawanie starszych rodziców czy dziadków do domów tzw. 

„pogodnej starości”. Wiele wnucząt nie zabiega o relacje z seniorami rodu. Owszem spotykane są 

próby organizacji zjazdów rodzinnych, jako formy mobilizacyjnej ku zjednoczeniu, jednak z racji 

na ponoszony trud organizacyjny, są to wydarzenia raczej rzadko występujące. Należy tu 

wspomnieć cenną uwagę św. Jana Pawła II, podkreślającą prawdę, iż naród odcinający się od 

swych korzeni, nie rokuje dobrej przyszłości. Należy w jakimś sensie widzieć tu odniesienie do 

rodziny, która stanowi swoisty nośnik tradycji i kultury.  

 

Podsumowanie 

 

Rodzina jest środowiskiem, w którym człowiek ma największe i najpełniejsze możliwości 

rozwoju (Ryś, 1998, s. 37). Nie chodzi nam tu o aspekty tylko intelektualne, choć czas 

dzieciństwa to okres kształtowania również metody nauki i podejścia do kwestii zgłębiania 

wiedzy, ale przede wszystkim o dorastanie osobowo–społeczne, o kształtowanie światopoglądu, 

postaw wobec wartości religijno–społecznych. Małżeństwo, zwłaszcza chrześcijańskie, otwarte 

na Boga i Jego działanie, jest wspólnotą życia i miłości zdolną przetrwać różnego rodzaju 

kryzysy. Te rozwiązywane we właściwy sposób, przyczyniają się do jego umocnienia i zjedno-

czenia (Cieślik, 2011, s. 8).  

Taka relacja mężczyzny i kobiety, zakorzenionych w miłości Stwórcy jest w stanie 

promieniować na innych i być świadkiem piękna przeżywanej relacji, mimo ponoszonych 

indywidualnych czy wspólnotowych trudów życia. Takie małżeństwo, to nie tylko droga relacji 

miłości międzyludzkiej, ale również przestrzeń doświadczania mistycznej miłości Boga, 

wyrażającej się w otwartości na drugiego, zwłaszcza na rodzicielstwo. Rodzina zjednoczona  

i kochająca się, to wspólnota niosąca w sobie niejako najbardziej właściwy i pożądany 

„genetyczny kod kulturowy”, swoiste DNA człowieczeństwa, oparte o relację do samego Stwórcy 

(Kiernikowski, 2001, s. 305).  

Troska o  małżeństwa i rodziny, o możliwość właściwego wypełniania przez nich 

obowiązków i zadań, troska o właściwe  relacje, powinny leżeć na sercu wszystkich. Na pewno 
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są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego Kościoła, co obserwujemy w decyzji 

papieża Franciszka o powołaniu pierwszego, za jego pontyfikatu, synodu poświęconemu tejże 

tematyce (Laffitte, 2014).  
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Znaczenie pierwszej relacji w życiu człowieka 

 

 

Wprowadzenie 

 

Historia każdego człowieka rozpoczyna się od poczęcia. Pierwsze miesiące jego 

bytowania w łonie matki tworzą szczególną więź z rodzicielką, która w dużej mierze ma także 

już charakter wychowawczy. Matka, jako pierwszy nauczyciel poczętego dziecka, „rodzi” je  

w znaczeniu duchowym, zanim jeszcze urodzi go fizycznie. (Jan Paweł II, 1994, 16). 

„Minuta wychowania dziecka w okresie wewnątrzmacicznym warta jest miesiąca jego 

kształcenia po urodzeniu”, powie w wywiadzie udzielonym w 1974 roku dr David Cheek  

położnik i czołowy psychoterapeuta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w San Francisco 

(Fijałkowski, 2005). 

W łonie matki dziecko uczy się budowania relacji, które są jednym z najważniejszych 

warunków prawidłowego funkcjonowania człowieka. Jakość tej pierwszej relacji będzie 

determinować następne relacje, jakie dziecko nawiąże z najbliższym otoczeniem. Ta pierwsza 

relacja jest niejako „bazą”, „matrycą” na której będą budowane kolejne kontakty z innymi 

ludźmi.  

Współczesna nauka przedstawia wiele dowodów na to, że to właśnie przed-urodzeniowy 

okres życia dziecka determinuje wiele jego cech, że jest to najważniejszy etap jego życia. 

(Wolański, 1983, s. 335) Osiągnięcia genetyki, biologii oraz psychologii prenatalnej diametralnie 

zmieniły dotychczasową wizję dziecka w fazie prenatalnej. Dzięki tym badaniom dostrzeżono w 

dziecku prenatalnym „ludzkie cechy”, ustalono, że jest ono w fazie intensywnego rozwoju 

(odczuwa, zapamiętuje, uczy się, ….) (Kornas–Biela, 2011, s. 147-171). 

Poczęcie dziecka ma ogromne znaczenie dla matki. To jedyne w swoim rodzaju 

psychofizyczne zjednoczenie z dzieckiem prenatalnym jest szczególną szansą jej osobistego 

rozwoju, gdyż wzmacnia w niej wrażliwość na potrzeby innego człowieka, wyostrza intuicję i 

empatię, rozwija w kobiecie zdolność do obdarowywania sobą. Ten jedyny sposób obcowania 

kobiety z dzieckiem prenatalnym pomaga kobiecie w rozwoju jej osobowości.(Kornas–Biela, 

2009, s. 382-386) Choć mężczyzna – ojciec dziecka nie bierze w tym procesie bezpośredniego 

udziału, poczęcie dziecka również w nim inicjuje rozwój emocjonalny. Jeśli kobieta „zaprosi” 

mężczyznę to tego specyficznego kontaktu z dzieckiem, pozwoli mu współprzeżywać ten czas 

we wspólnocie – rodzinie, pomoże tym samym mężczyźnie nadać osobisty wymiar jego 

ojcostwa.  

Dla „cywilizacji miłości” jest sprawą zasadniczą, ażeby mężczyzna czuł się obdarzony 

macierzyństwem kobiety, swojej żony (Jan Paweł II, 1994, 16). 
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Pozostawanie we wspólnocie „matka- dziecko- ojciec”, ma charakter wychowawczy dla 

każdego z jej członków. Warto by rodzice poczętego dziecka od samego początku wsłuchiwali 

się w oznaki „nowego życia” (na długo przed pierwszymi ruchami dziecka), by rozpoznali 

sygnały i podjęli dialog z dzieckiem, które jest w pełni gotowe do nawiązania z nimi pierwszej 

relacji.    

 

1. Znaczenie relacji w życiu człowieka 

 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o szczęściu człowieka, jak wykazują badania 

są dobre relacje z innymi ludźmi. Człowiek potrzebuje innych ludzi, aby wzrastać, rozwijać się, 

dojrzewać,  czuć się zadowolonym i spełnionym w życiu.  

Ludzie wzajemnie stymulują się intelektualnie, uczą się od siebie, motywują się 

wzajemnie do wspólnego wysiłku i aktywności. Dzięki relacjom z innymi dana osoba czuje się 

akceptowana, doświadcza opieki i  troski, lepiej radzi sobie ze stresem. Bliskie relacje 

zapobiegają depresji, sprawiają, że ludzie czują się zdrowsi, szczęśliwsi.  

Jak podkreślają  psychologowie i psychoterapeuci - człowiek ma silną potrzebę 

przynależności.  Z tego powodu na ogół chętnie i łatwo tworzy więzi, z trudem je zrywa i bardzo 

źle znosi ich brak. Często utrzymuje nawet szkodliwe relacje, gdyż takie związki wydają się  

o wiele lepsze niż brak jakiejkolwiek relacji (por. np. Kłos, 2010). 

Badania dowodzą a praktyka potwierdza, że jednym z najważniejszych warunków 

prawidłowego funkcjonowania człowieka są relacje emocjonalne z bliskimi osobami. To one 

determinują takie sfery życia jak sposób myślenia, system wartości czy styl reagowania na 

bodźce zewnętrzne płynące z otoczenia.  

Dobre relacje z bliskimi osobami ułatwiają i decydują o formach i sposobach 

adoptowania się człowieka do środowiska. Na uwagę zasługują zwłaszcza pozytywne i trwałe 

więzi dziecka z rodzicami (opiekunami), które stanowią fundament prawidłowego rozwoju 

psychicznego i kształtują model bezpiecznego nawiązywania relacji dziecka w dorosłym życiu 

(Kornaszewska–Polak, 2013). 

Jakość wzajemnych relacji w rodzinie, szczególnie relacji rodzice – dziecko, ma znaczący 

wpływ na rozwój dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa. Dziecko już od poczęcia jest 

podmiotem, jest aktywną osobą, a nie tylko odbiorcą, który biernie przyjmuje bodźce 

docierające z otoczenia. Budowanie relacji z otoczeniem jest podstawą funkcjonowania  

i włączania dziecka w świat. W pierwszych trzech latach życia powinna wytwarzać się 

specyficzna, silna relacja – przywiązanie – która sprawia, że rodzice stają się dla dziecka 

najważniejszymi osobami. Dzięki tej więzi kształtowane są podstawowe cechy osobowości,  

a przede wszystkim dziecko rozwija się emocjonalnie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa  

i przekonanie, że jest kochane, co daje mu możliwość kochania innych w przyszłości. Badania 

dowodzą, że w sytuacji, gdy owa pierwsza relacja jest zaburzona powstają niewłaściwe 

mechanizmy regulacji zachowań dziecka, które skutkują zaniżeniem samooceny lub 

nadmiernym skoncentrowaniem na sobie (Wałęcka-Matyja, 2010, s. 49–51).  

Dzięki szczególnym relacjom w rodzinie możliwy jest werbalny i przede wszystkim 

pozawerbalny przekaz wartości, treści, znaczeń, wzorców zachowań, symboliki. Może wpływać 

to pozytywnie na kształtowanie tożsamości dziecka, o ile ten przekaz dokonywany jest w relacji 
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nazwanej przywiązaniem, czyli w rodzinie z jej szczególnym rodzajem relacji, więzi i ogólnej 

atmosfery życia rodzinnego. Pierwsze doświadczenia dziecka w dużej mierze zależą również od 

modelu rodziny oraz systemu wychowania wybranego świadomie lub nieświadomie przez 

rodziców. Barbara Harwas–Napierała (2010, s. 12– 4) przeprowadziła badania, które wskazały, 

że ograniczenie relacji wspólnotowych w rodzinie, rozluźnienie struktury rodziny i jej 

atomizacja oraz łatwe wchodzenie rodziców w tzw. poziome relacje (które nie są relacjami 

wychowawczymi) działają negatywnie na rozwój i kształtowanie się tożsamości dziecka. 

 

2. Psychologia prenatalna  

 

Zainteresowanie wczesnym, przedurodzeniowym  etapem psychicznego rozwoju dziecka 

jest nowym zjawiskiem kulturowo–społecznym. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku 

dziecko nienarodzone a także noworodek traktowany był jako istota głucha, ślepa, bez czucia  

i bez emocji, pozbawiona życia psychicznego. Dzięki badaniom ostatnich lat wiemy, że dziecko w 

fazie prenatalnej ma pełne możliwości kontaktu ze swoimi rodzicami (Kornas–Biela, 2009,  

s. 128-133).  

Problematyką wychowania człowieka w okresie prenatalnym zajmują się pedagogika  

i psychologia prenatalna. Jako nauki interdyscyplinarne badają „rzeczywistość łona” kobiety,  

a więc zarówno samo dziecko, jego rodziców oraz wzajemne relacje między nimi (Kornas–Biela, 

2002).   

Psychologia prenatalna zajmując się badaniem rozwoju dziecka przed urodzeniem oraz 

w czasie okołourodzeniowym, potwierdziła że dziecko już w fazie prenatalnej ma zdolność 

komunikowania się z otoczeniem, jest gotowe do podjęcia dialogu ze swoimi rodzicami. Smuci 

fakt, że to często rodzice nie są gotowi, by podjąć z nim dialog, by wejść z nim w relację. 

 

3. Relacja matka - dziecko 

 

Psycholog Barbara Smolińska (2010) pisze, że  pierwsza i najważniejsza  więź w życiu 

człowieka to więź z matką. Tworzenie się relacji między dzieckiem a matką ma swój początek 

już w fazie prenatalnej, kiedy dziecko przebywa jeszcze we wnętrzu ciała kobiety. Nie potrafimy 

do końca wyjaśnić natury tego zjawiska, ale badania empiryczne potwierdzają, że stosunek 

matki do dziecka prenatalnego ma wpływ na jego rozwój. Dziecko odbiera uczucia matki na 

drodze neurohormonalnej. Dla nienarodzonego dziecka nie jest obojętne czy wzrasta  

w atmosferze „pustki uczuciowej” czy negatywnego stosunku do niego czy otoczone jest 

akceptacją i miłością. Kiedy matka oczekująca dziecka przeżywa uczucia radości i szczęścia do 

jej krwi wydzielają się różne związki chemiczne (np. endorfiny) i dziecko niejako „kąpane” jest w 

„neurohormonach szczęścia”.  Są one obecne w organizmie dziecka już  w 6 tygodniu życia 

prenatalnego. Silnie negatywny stosunek matki do poczętego dziecka, przeżywanie przez nią 

długotrwałego stresu połączonego z niezaspokojeniem potrzeb psychicznych, niepokoju, 

napięcia, depresji, nieszczęścia, powoduje że do krwi wydzielane są hormony stresu (kortyzol), 

które negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa dziecka. 

Myśli i uczucia matki są rodzajem „energii chemicznej”, która jest odbierana przez 

dziecko w fazie prenatalnej. Fascynacja matki poczętym dzieckiem, radość z jego obecności, jest 
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„informacją” dla dziecka, że jest kochane i oczekiwane. Dzięki tym informacjom mały człowiek 

jeszcze zanim się urodzi formuje swoje nastawienie do świata i osobowościowe predyspozycje 

(Kornas–Biela, 2002, s. 90-95). Wczesna więź emocjonalna dziecka prenatalnego z matką  

(z rodzicami) modeluje jego późniejszy sposób odbierania rzeczywistości ze świata 

zewnętrznego. Warto dołożyć starań by już w fazie prenatalnej wychować optymistę, 

pozytywnie nastawionego do świata zewnętrznego.   

Liczne badania potwierdzają, że doświadczenia dziecka w fazie prenatalnej są bardzo 

istotne dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Okres rozwoju prenatalnego to czas 

kształtowania się podwalin pod osobowość dziecka. W tym czasie bowiem powstają pierwsze 

skojarzenia, pierwsze ślady pamięciowe, predyspozycje. Wtedy właśnie „żłobi” się psychika 

dziecka, bo to co pierwsze jest najtrwalsze. Matka, która zaspokaja potrzeby dziecka w fazie jego 

życia prenatalnego, reaguje na jego sygnały, komunikuje się z nim na drodze werbalnej  

i pozawerbalnej, rozwija z nim więź emocjonalną, wyposaża dziecko w poczucie zaufania, 

„informuje je”, że świat jest przyjazny a ono da sobie w nim radę (Kornas–Biela, 2009, s. 119– 

125). 

Dziecko przed urodzeniem nabywa stopniowo zdolności do uczenia się i zapa-

miętywania. Jego mózg  poprzez wiązania synaptyczne między komórkami nerwowymi – 

kształtuje się.  

W zależności od tego jakie bodźce będą mu przekazywane, w mózgu tworzy się 

określona sieć połączeń. Każde doświadczenie w fazie prenatalnej ma znaczenie dla tworzenia 

się „mapy mózgu” u dziecka. Mózg człowieka przez całe życie podlega bodźcom, które go 

rozwijają, lecz bazuje na tej pierwszej sieci połączeń, na tych pierwszych doświadczeniach z fazy 

prenatalnej (Kornas–Biela, 2009, s. 128–135). 

 

4. Relacja ojciec – dziecko 

 

Rodzicielstwa, jak zauważa prof. Włodzimierz Fijałkowski, nie można zredukować tylko 

do macierzyństwa, gdyż dziecko rodziłoby się z „luką spowodowaną brakiem czynnika 

ojcowskiego już od chwili poczęcia” (Fijałkowski, 1985, s. 43-44). Świadomość poczęcia dziecka 

wprowadza zmiany również w życiu mężczyzny – ojca dziecka. Zmieniają się jego plany, 

hierarchia wartości, zwiększa zakres obowiązków.  

Różne są reakcje ojców na pojawienie się dziecka, zależą od rodzaju wyznawanych 

wartości, wzorców wyniesionych z domu czy orientacji życiowej.  

Niekiedy u ojców mogą pojawić się dolegliwości psychosomatyczne. Podobnie jak 

występują dolegliwości ciążowe u kobiet, ojciec dziecka może również doświadczyć tzw. 

symptomatologii ciąży, zwanej zespołem wylęgania1.  

Syndrom kuwady, znany też jako zespół couvade (fr. couver – wysiadywać, leżeć), to 

współwystępowanie symptomów ciąży u mężczyzny. Mężczyźni, mający zostać ojcami, mogą 

odczuwać prawie wszystkie towarzyszące „odmiennemu stanowi” kobiety, objawy – mdłości, 

zgagę, bezsenność, zwiększony apetyt, huśtawkę hormonalną, nadmierny apetyt lub brak 

łaknienia. Korzenie syndromu couvade tkwią w starożytnych rytuałach kultur prymitywnych, 

                                                 
1 „Zespół wylęgania” (couvade). Są to objawy fizyczne występujące u mężczyzn – ojców poczętych dzieci. 
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gdzie związek między stosunkiem seksualnym a zapłodnieniem nie był jednoznacznie określony. 

Badania dowodzą, że dolegliwości fizyczne pojawiają się częściej u mężczyzn po poczęciu 

pierwszego dziecka. Wtedy nowa sytuacja wywołuje u mężczyzny silniejszy lęk i niepokój. 

Tłumione przez niego emocje przeradzają się w zaburzenia psychosomatyczne, objawiające się 

pogorszeniem stanu zdrowia (Kornas–Biela, 2002, s. 83-86).  

Zgodnie z tradycją naszej kultury mężczyzna stawał się ojcem dopiero wówczas, gdy 

rytualnym gestem położył noworodka na swoich kolanach i nadał mu imię – tym samym 

przyjmował go do rodziny (Kornas–Biela, 2002, s. 71). Współczesna kultura roli mężczyzny nie 

ogranicza tylko do „biologicznego poczęcia” dziecka, ale traktuje go jako ojca w aspekcie 

psychicznym i społecznym od momentu poczęcia (Lichtenberg–Kokoszka, 2008, s. 13). 

Mężczyzna, który świadomie przeżywa fazę prenatalną swojego dziecka, który jest 

zaangażowany w poznanie i dobre przeżycie nowej sytuacji, w której się znalazł, będzie  lepiej 

realizował rolę ojca po urodzeniu dziecka i z satysfakcją ją wypełniał. Potrzebne jest jednak 

mężczyźnie wsparcie i „przyzwolenie” matki dziecka oraz otoczenia, na zmiany, jakie muszą  

w nim zajść w sferze psychicznej i społecznej, a czasem także fizycznej. Zmiany te zachodzą  

w samym mężczyźnie, a także w jego relacjach małżeńskich, rodzinnych i wytwarzających się 

relacjach z poczętym dzieckiem (Dąbrowska–Wnuk, 2010, s. 83–98). 

Literatura podaje, że relacja ojciec – dziecko tworzy się jeszcze w fazie prenatalnej, 

ponieważ dziecko poznaje swojego ojca przez głos i dotyk, kiedy jest jeszcze w łonie matki.  

Obecność ojca daje poczucie spokoju i stabilizacji rodziny. Kontakt fizyczny z „tatą” 

tworzy atmosferę bezpieczeństwa dziecku, dlatego powinien on m.in. na równi z matką 

uczestniczyć w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych noworodka. Taka równowaga pozwala 

uniknąć zaborczości i pozwala na przywiązanie dziecka, czyli nawiązanie prawidłowych relacji  

z obojgiem rodziców (Kołodziej, 2010, s. 36 – 40). 

Badania na temat więzi uczuciowych w rodzinach wskazują, że kształtowaniu się więzi 

ojca z dzieckiem sprzyja brak dystansu emocjonalnego, czyli bliski kontakt oraz możliwość 

wzajemnej wymiany uczuć. Natomiast przeszkodą w budowaniu relacji jest wysoki poziom 

bezradności w wychowaniu, spowodowany niskimi kompetencjami mężczyzny w nawiązywaniu 

relacji z otoczeniem lub brakiem współpracy rodzicielskiej. Jednak najważniejsza w prawi-

dłowym rozwoju dziecka jest więź budowana na realniej, fizycznej obecności i interakcji 

pomiędzy dzieckiem a rodzicem (Błażej, Kazimierczak, Lewandowska–Walter, 2010). 

Dziecko dla prawidłowego rozwoju osobowości i tożsamości potrzebuje zarówno matki, 

jak i ojca, zatem „rodzicielstwo to komplementarne, równouprawnione i uzupełniające się 

macierzyństwo i ojcostwo” (Myers 2003, s. 132), rozpoczynające się już w chwili poczęcia, a nie 

narodzin dziecka. Jan Paweł II w Liście do Rodzin napisał: „Dla „cywilizacji miłości” jest sprawą 

zasadniczą, ażeby mężczyzna czuł się obdarzony macierzyństwem kobiety, swojej żony. I to ma z 

kolei ogromny wpływ na cały proces wychowawczy. Ogromnie wiele zależy od tego, czy i w jaki 

sposób uczestniczy on w tej pierwszej fazie obdarzania człowieczeństwem, czy i jak angażuje swą 

męskość i swoje ojcostwo w macierzyństwo własnej żony” (Jan Paweł II, 1994, 16). 
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5. Relacja dziecko – rodzice 

 

Okazuje się, że już poczęcie dziecka wpływa na zmiany fizyczne, psychiczne i społeczne 

zarówno u matki jak i u ojca. To właśnie poczęcie się dziecka oddziałuje na rodziców, 

rozpoczyna nowy etap w życiu każdego z nich.  

W psychologii prenatalnej okres między poczęciem a narodzinami dziecka określa się 

czasem tzw. kryzysu rozwojowego. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest on normą pierwszego 

okresu po poczęciu dziecka. Dobrze przeżyty, pozytywnie rozwiązane problemy z nim związane,  

prowadzi rodziców do pozytywnej integracji, do funkcjonowania na wyższym poziomie 

dojrzałości psychicznej, do bardziej satysfakcjonującego życia małżeńsko–rodzinnego (Kornas–

Biela, 2004, s.42). 

Pierwsze tygodnie po poczęciu są trudne zarówno dla kobiety jak i ojca dziecka. 

Zmieniają się ich plany, zwiększa się zakres obowiązków, inny jest sposób spędzania wolnego 

czasu.  

W bardzo krótkim czasie rodzice poczętego dziecka muszą przewartościować 

dotychczasowe życie, wchodzą na wyższy poziom moralny (Cudak, 2000, s. 29). 

Elżbieta Sujak pisze iż: „skok rozwojowy, jaki dokonuje się w człowieku poprzez przyjęcie 

ojcostwa i macierzyństwa, choć na ogół mniej dramatycznie przeżywany, ma większą wagę aniżeli 

wielka ewolucja młodzieńczego dojrzewania (Sujak, 1998, s. 21). 

Z badań naukowych wynika, że poczęcie dziecka inicjuje stymulację rozwoju dla 

rodziców. Jest okazją do ujawnienia się ich potencjalnych zdolności i przymiotów takich jak 

otwartość, cierpliwość, empatia, czułość, tkliwość. Rodzice kształtują w sobie wartościowe 

postawy, stymulują własny rozwój i kontakty z innymi. Coraz częściej obserwuje się że 

macierzyństwo i ojcostwo staje się świadomie wybraną drogą do samorealizacji, sferą rozwoju 

osobistego, przestrzenią dającą satysfakcję z życia zarówno kobiecie jak i mężczyźnie (Kornas–

Biela, 2009, s. 103-105). 

Rodzice już w fazie prenatalnej obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem (jeśli tak 

jest w rzeczywistości) poczęte dziecko, ono z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością 

człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat (Jan Paweł II, 1994, 16) 

 

Podsumowanie 

 

Człowiek uczy się budowania pierwszych relacji już w fazie prenatalnej. Zbudowana  

w łonie matki pierwsza relacja, jest jednym z najważniejszych warunków prawidłowego 

funkcjonowania dziecka w przyszłości. Jakość tej pierwszej będzie determinować następne 

relacje, jakie dziecko nawiąże po urodzeniu z najbliższym otoczeniem.  

W łonie matki kształtują się podwaliny pod osobowość dziecka. W tym czasie powstają 

pierwsze skojarzenia, pierwsze ślady pamięciowe, predyspozycje. Wtedy właśnie „żłobi” się 

psychika dziecka, bo to co pierwsze jest najtrwalsze.  

Dlatego tak ważne jest, by matka zaspokajała potrzeby dziecka w fazie jego życia 

prenatalnego. By reagowała na jego sygnały, komunikowała się z nim na drodze werbalnej i 

pozawerbalnej, by rozwijała z nim więź emocjonalną. Dzięki tej relacji wyposaża dziecko  
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w poczucie zaufania, „informuje je”, że świat jest przyjazny a ono da sobie w nim radę. 

Ta jedyna w swoim rodzaju relacja kobiety z dzieckiem prenatalnym pomaga również 

kobiecie w rozwoju jej osobowości. Psychofizyczne zjednoczenie matki z dzieckiem prenatalnym 

jest szczególną szansą jej osobistego rozwoju, gdyż wzmacnia w niej wrażliwość na potrzeby 

innego człowieka, wyostrza intuicję i empatię, rozwija w kobiecie zdolność do obdarowywania 

sobą.  

Kontakt z dzieckiem w fazie prenatalnej również w ojcu inicjuje rozwój emocjonalny. 

Jeśli kobieta zaprosi ojca dziecka do tego specyficznego kontaktu  z dzieckiem w fazie 

prenatalnej, jeśli pozwoli mu współprzeżywać ten czas we wspólnocie, pomoże tym samym 

mężczyźnie nadać osobisty wymiar jego ojcostwa.  

Jak wykazują badania najważniejszym czynnikiem decydującym o szczęściu człowieka są 

dobre relacje z innymi ludźmi. Warto zatem zadbać o to, by dziecko od samego początku swego 

istnienia mogło uczyć się budowania relacji z rodzicami, gdyż jest to jeden z warunków jego 

prawidłowego funkcjonowania w przyszłości.         
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Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Jan Paweł II 

 

Autorytet a wychowanie  

– czy możliwe jest wychowanie bez autorytetu? 

 

Słowo autorytet pochodzi z łaciny i oznacza: wpływ, znaczenie, uznanie, poważanie, 

szacunek jakim cieszą się określone osoby. Niektórzy autorzy uważają, że autorytet jest pewną 

swoistą właściwością tkwiącą w osobie lub instytucji, dzięki której to właściwości 

podporządkowują się jej inne osoby, instytucje, grupy społeczne w sposób bardziej lub mniej 

dobrowolny. Są i takie definicje, które określają autorytet jako stosunek między dwiema 

osobami, w którym jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej woli się dostosowuje i ulega jej 

(Jasiński, 2012, s. 23). 

 Obecnie w dobie kryzysu autorytetów często powtarza się pytanie o potrzebę 

autorytetu, jego rolę i znaczenie w procesie wychowawczym. „Zgodnie z ustaleniami psychologii 

rozwojowej należy stwierdzić, iż człowiek posiada naturalne potrzeby oraz skłonności do 

naśladowania innych. Obserwowanie zatem oraz powtarzanie zachowań określonych 

przykładów oraz wzorów wpisane jest jakby w mechanizm rozwojowy dziecka, młodzieży, ale 

również człowieka dorosłego” (Olubiński, 2012, s. 9). Z kolei H. Izdebska podkreśla, iż 

wychowanie nie może być skuteczne, nie może spełniać społecznych oczekiwań bez możliwości 

odwołania się do pozytywnych wzorów. Gdy bowiem ich brak, tudzież przestaną istnieć lub 

załamują się, przede wszystkim zakłóca to mechanizm przekazywania wartości, tak ważnych  

w kształtowaniu postaw moralnych i społecznych młodego pokolenia. Ponadto może to zakłócić 

proces naturalnego wzrastania dzieci i młodzieży w społeczeństwo oraz kulturę, głównie na 

skutek pozbawienia psychicznego oparcia w dorosłych, co ściśle wiąże się z brakiem poczucia 

bezpieczeństwa. Świadomość, że nie ma się takiego pozytywnego oparcia może pogłębiać 

niepewność i przygnębienie, rodzić bunt i odrzucenie wszystkiego, co dorośli mówią i czego 

wymagają (Izdebska, 1990, s. 34). Tak więc, autorytet w procesie wychowawczym jest 

konieczny, wynika bowiem z naturalnych potrzeb rozwojowych człowieka, stymuluje jego 

prawidłowy rozwój w kierunku autonomicznej i podmiotowej osoby.  

Pierwszym i zarazem szczególnym rodzajem autorytetu, bo wypływającym z więzów 

krwi, jest autorytet rodzicielski wywodzący się w sposób naturalny z samej relacji pomiędzy 

rodzicami a dzieckiem (Frenz, 2009, s. 45). Z uwagi właśnie na ową wyjątkową wieź, rodzice są 

pierwszymi wychowawcami oraz nauczycielami dziecka, pełniącymi rolę pierwszych 

inicjatorów i przewodników w jego życiu. Rodzice jako pierwsi wychowawcy wywierają 
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znaczący wpływ na wzorce, zachowania i postawy swoich dzieci poprzez przekazywanie im 

odpowiednich norm i wartości społecznie akceptowanych i uznawanych. „Naturalny autorytet 

rodziców jest uwarunkowany osobowościowo (…). Dziecko nie traktuje rodzica jako autorytetu 

tylko dlatego, że ten pełni taką funkcję. Genezy i rozwoju rodzicielskiego autorytetu należy 

upatrywać przede wszystkim w umiejętności budowania międzyosobowych więzi rodzinnych  

i wewnętrznej siły rodziny opartej na wzajemnej miłości, zaufaniu i dialogu” (Łuczyński, 2010,  

s. 151). Należy jednak pamiętać, iż autorytet rodzicielski, tak, jak inne rodzaje autorytetów, nie 

jest niezmienny i nie jest nadany na zawsze. Podlega on procesowi zmiany, w wyniku której 

może ulec umocnieniu, osłabieniu lub w ogóle zaniknąć. W pierwszym etapie życia dziecka, 

autorytet rodzicielski przyjmowany jest przez dziecko bezkrytycznie i bezwarunkowo. Wraz  

z rozwojem dziecka, jego kontaktów z innymi osobami - nauczycielami, rówieśnikami - autorytet 

rodzicielski zostaje poddawany konfrontacji oraz weryfikacji. Dlatego, aby autorytet rodzicielski 

spełniał swoją funkcję w procesie wychowawczym, istotne jest, aby był „autorytetem 

prawdziwym tj. autorytetem wyzwalającym i wewnętrznym” (Błędowska, 1996, s. 4). Autorytet 

wyzwalający wpływa bowiem inspirująco i konstruktywnie na dziecko, natomiast autorytet 

wewnętrzny powoduje, iż w sposób dobrowolny poddaje się ono wpływom swoich 

wychowawców (rodziców), którzy otaczają je miłością, szacunkiem, zrozumieniem i życzli-

wością, którzy aktywnie uczestniczą w jego życiu zarówno w radosnych, jak i trudnych jego 

chwilach, gdyż „dziecko chętnie i bez przymusu wypełnia zalecenia osób, które kocha i szanuje” 

(Langerowa, 1937, s. 4). 

„Rola autorytetu w procesie wychowania ma fundamentalne znaczenie. Proces 

wychowania jest bowiem nierozłącznie związany z wpływem osób znaczących (rodziców) na 

zachowania i postawy wychowanków (dzieci). Nie ma więc wychowania bez autorytetów. To 

przecież właśnie one są nośnikami odpowiednich wartości” (Kruk, 2005, s. 59). Przekazywanie  

i kształtowanie hierarchii wartości następuje przede wszystkim za pośrednictwem rodziny, 

jednakże wpływ na nią mają także zasady i normy głoszone przez rówieśników czy też różnego 

rodzaju instytucje funkcjonujące w społeczeństwie. Dlatego ważne jest, aby wartości 

ukształtowane w rodzinie były na tyle silne, by nie poddawały się negatywnym wpływom 

otoczenia. Wartości uznane przez jednostkę, które traktowane są przez nią jako wartości 

własne, są niezwykle istotne, gdyż stanowią one podstawę do określania przez jednostkę 

kierunków i celów podejmowanych przez nią działań oraz dokonywanych ocen wszelkich 

aspektów życia społecznego. 

 Niektórzy badacze idą w swoich stwierdzeniach dalej stawiając znak równości pomiędzy 

autorytetem a wychowaniem: „autorytet jest odbiciem norm i wartości uznanych przez 

społeczeństwo. Wychowanie rozumiane jako oddziaływanie dorosłych na młode pokolenie 

także zawiera w sobie normy i wartości. Autorytet i wychowanie są zatem zjawiskiem 

równoważnym” (Kron, 1996, s. 14). Wykorzystując autorytet w procesie wychowania ważne 

jest, aby podejmowane działania rodzicielskie opierać nie tylko na normach i wartościach, ale 

także na potrzebach rozwojowych dziecka. Wychowanie winno być przejawem troski o dobro  

i rozwój jednostki. Istotne więc jest, aby wszelkie działania rodzicielskie były podejmowane  

z poszanowaniem wolności i godności osobistej dziecka, w przyjaznej dziecku atmosferze 

rodzinnej nakierowanej na zaspokojenie jego emocjonalnych potrzeb, zwłaszcza potrzeby 

miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Atmosfera rodzinna zależy nie tylko od relacji rodzice – 
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dziecko, ale w dominującym stopniu uzależniona jest również od relacji pomiędzy samymi 

rodzicami, od sposobu w jaki się małżonkowie do siebie wzajemnie odnoszą, jak ze sobą 

rozmawiają, jak rozwiązują sytuacje konfliktowe czy sytuacje trudne. Wzajemne zrozumienie, 

szacunek i miłość okazywana sobie wzajemnie przez małżonków będzie podstawą tworzonej 

przez nich relacji interpersonalnej z dzieckiem oraz będzie stanowiła podstawę przekazywanych 

mu wartości: „najważniejsze wartości przekazywane są w rodzinie, w której rodzice się szanują, 

kochają, podziwiają i tak samo odnoszą się do dziecka” (Jankowska, 2006, s. 137). I dalej: 

„Relacje interpersonalne są jedną z najważniejszych sfer funkcjonowania człowieka. Dzieci uczą 

się zachowań społecznych obserwując rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, rówieśników, obcych 

ludzi w różnych sytuacjach społecznych. Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych jest jedną 

z podstawowych umiejętności ludzkich zapewniających mu zabezpieczenie wszelkich jego 

potrzeb niezbędnych do życia (…). Stąd rodzice (…) powinni nauczyć dziecko nawiązywać 

kontakty społeczne z rówieśnikami, pozwolić na posiadanie grono znajomych, kolegów, 

przyjaciół, a także nauczyć go podstawowych zasad współdziałania, rozwiązywania konfliktów, 

prowadzenia negocjacji” (tamże, s. 137-138). Tylko bowiem pozytywna atmosfera rodzinna 

będzie wspierała rozwój takich cech u dziecka, jak wiara we własne możliwości, samodzielne 

podejmowanie decyzji, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach czy korzystania  

z pomocy innych, a więc takich cech, które w przyszłości pozwolą mu na swobodne 

funkcjonowanie w otaczającym go środowisku. Autorytet rodzicielski, stosownie do poziomu 

rozwoju dziecka, powinien zapewnić dziecku swobodę formułowania opinii, osądu oraz 

działania, gdyż „wychowanie człowieka, który jako osoba jest istotą wolną, nie jest możliwe 

poprzez warunkowe (determinowanie) jego osobowości” (Chrobak, 1999, s. 8). Wychowanie 

powinno następować w drodze wzajemnego dialogu pomiędzy rodzicami a dzieckiem, który 

należy się wzajemnie uczyć od samego początku i aktywnie rozwijać poprzez aktywne słuchanie 

i okazywanie zainteresowania oraz zaangażowanie w sprawy dziecka. Rodzice posiadający 

autorytet nie muszą go narzucać dziecku, a wręcz przeciwnie - potrafią znaleźć równowagę 

pomiędzy wolnością daną dziecku a stosowaniem i egzekwowaniem zasad wobec niego, 

ponieważ „wolność we właściwym znaczeniu nie przeciwstawia się autorytetowi, przeciwnie 

dopełniają się one wzajemnie” (Langerowa, 1937, s. 1). 

Rodzice towarzyszą dziecku w jego rozwoju tzn. wprowadzają go stopniowo  

w otaczający świat, odpowiadają na pytania dziecka i służą mu wsparciem, radą czy pomocą, 

kiedy się o to do nich zwraca. Ważne jest, aby rodzice udzielając wsparcia dziecku nie 

przyjmowali postawy nadopiekuńczej, gdyż opóźnia ona proces socjalizacji dziecka ani też 

postawy zbyt wymagającej, ponieważ może ona w konsekwencji doprowadzić do braku wiary  

u dziecka we własne siły, rodzić frustrację i doprowadzić do zaniżonej samooceny własnej 

wartości. Wspieranie dziecka, angażowanie się w jego sprawy nie oznacza dokonywania wyboru 

za dziecko czy też narzucania mu swego zdania oraz swojej woli. Powinno ono natomiast 

oznaczać jak najszerszy sposób przedstawienia i omówienia możliwych wyborów i ich konse-

kwencji, jednak sam akt wyboru powinien zostać pozostawiony dziecku. Nawet jeśli dziecko 

dokona wyboru innego niż oczekiwali tego rodzice ważne jest, aby czuło ono, iż dokonany przez 

niego wybór został także zaakceptowany przez rodziców i że dziecko może liczyć i otrzyma ich 

wsparcie – jeśli będzie ono potrzebne - przy jego realizacji.  
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Proces wychowania, po osiągnięciu przez dziecko zdolności do samodzielnego wyboru 

właściwych dla swojego dalszego rozwoju norm, wzorców i wartości (autorytetu), powinien 

prowadzić u dziecka do samowychowania. „Samowychowanie polega na świadomym i odpowie-

dzialnym kierowaniu sobą” (Jundziłł, 1975, s. 94). Według Jana Pawła II samowychowanie 

integralnie jest związane z wychowaniem i stanowi „normę personalistyczną” która przede 

wszystkim uwrażliwia na wielkość i godność każdego człowieka jako osoby (Urbański, 2000,  

s. 9). Samowychowanie jest procesem nadrzędnym nad wychowaniem i zmierza „do tego, aby 

bardziej być człowiekiem i chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane 

od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości” (Wojtyła, 1994, s. 123). 

Samowychowanie jest procesem ciągłego doskonalenia wewnętrznego, przez codzienne 

stawianie sobie nowych, wyższych wymagań na drodze do osiągnięcia pełni człowieczeństwa: 

„musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Jan Paweł II, 1983). 

„Proces samowychowania w zasadniczej mierze potwierdza to, co dokonało się w dziecku, 

poprzez wychowanie w rodzinie i w szkole. Nawet przeobrażając się, odchodząc we własnym 

kierunku młody człowiek pozostaje nadal w orbicie swoich egzystencjalnych korzeni” (Jan 

Paweł II, 1994). Samowychowanie jest ciężką pracą nad samym sobą i niestety nie wszyscy ją 

podejmują: „niepokojąco wielu ludzi do końca swego życia pozostaje na etapie dorastania, 

podatności na modele, którymi są postaci odnoszące sukces, na zewnętrzne modelowanie przez 

środowisko i media” (Olbrycht, 2007, s. 69). „Pozostanie na etapie dorastania”, jest proste  

i łatwe, gdyż nie wymaga od jednostki podjęcia codziennego trudu i wysiłku w walce ze swoimi 

niedoskonałościami, jednakże nie pozwoli jednostce na realizację istoty wychowania, którą 

najpełniej przedstawiał w swoim nauczaniu Jan Paweł II podkreśla, iż w wychowaniu chodzi 

przede wszystkim o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to ażeby bardziej 

był niż miał, ażeby przez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

co znaczy być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich (Jan Paweł II, 1980, s. 58-59). 

Tak więc już na samym początku swego życia, bo jeszcze jako dziecko, człowiek napotyka 

na autorytety. Najpierw jest to autorytet rodzicielski, który można określić jako autorytet 

nadany, gdyż nie występuje tu żaden proces świadomego wyboru autorytetu, wynika on bowiem 

wyłącznie z naturalnej relacji rodzic-dziecko, a rodziców się przecież nie wybiera. Wraz  

z rozwojem i poznawaniem otoczenia, człowiek poznaje inne od rodzicielskich wartości, wzory, 

postawy czy normy, które dzięki posiadanej zdolności oceny, wartościowania, selekcji może 

świadomie wybrać, zaakceptować lub odrzucić, a zatem napotyka na nowe rodzaje autorytetów, 

które można nazwać autorytetami autonomicznymi tzn. samodzielnie określanymi w drodze 

świadomie dokonanego wyboru. Zarówno autorytet nadany (rodzicielski), jak i autorytet 

wybrany (autonomiczny) pełnią w życiu człowieka rodzaj drogowskazu, punktu odniesienia, na 

których może się on oprzeć w trudnych momentach życia czy też przy dokonywaniu ważnych 

wyborów życiowych i na których może on skutecznie oprzeć dalszy proces swojego 

wychowania, czyli samowychowanie. Proces samowychowania jest procesem nie tylko 

wymagającym podjęcia przez osobę dużego wysiłku w celu osiągnięcia zamierzonego poziomu 

rozwoju osobowego i społecznego, ale także jest narażony na wiele negatywnych zjawisk 

zewnętrznych typu konformizm, sceptycyzm, cynizm, koniunkturalizm i właśnie tylko dzięki 

przyjętym przez siebie autorytetom człowiek będzie w stanie przeciwstawić się tym 

negatywnym oddziaływaniom. Istotne jest więc, aby autorytety, które człowiek w swym życiu 



RELACJE W RODZINIE 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 27 

uznaje odzwierciedlały społecznie uznane, pożądane i szanowane wartości, gdyż tylko takie 

przyczynią się do pełnego rozwoju osobowego i społecznego człowieka, ale także umożliwią 

budowanie i umacnianie pożądanych przez otoczenie hierarchii wartości, postaw i norm 

moralnych, a w konsekwencji - do integracji, trwania oraz funkcjonowania społeczeństwa jako 

całości.  

Podsumowując należy stwierdzić, iż autorytety towarzyszą człowiekowi przez całe życie 

określając i wyznaczając kierunek jego rozwoju osobowego i społecznego, jego drogi 

prowadzącej do prawdziwego człowieczeństwa, gdyż tylko jego osiągnięcie umożliwi w pełni 

ludzkie i godne przeżywanie wszystkich aspektów życia ludzkiego. Ma więc rację M. Łobocki 

twierdząc, iż „wychowanie pozbawione autorytetów byłoby wyraźnie zubożałe, a na dalszą metę 

– niemożliwe” (Łobocki, 2002, s. 9). 
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Motywowanie do szczęścia poprzez wspieranie autonomii dziecka 

– perspektywa teorii autodeterminacji 

 

 

1. Potrzeby i cele  – główne pojęcia teorii autodeterminacji  

 

Teoria autodeterminacji, autorstwa Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana, postrzega 

człowieka jako aktywny organizm posiadający potencjał do działania. Źródła ludzkiego 

potencjału umiejscowione są zarówno wewnątrz jednostki (np. popędy, emocje), jak i w środo-

wisku, w którym funkcjonuje. Teoria ta opisuje człowieka jako zdolny do samoregulacji system 

posiadający możliwość do samorozwoju i integrowania swojego funkcjonowania. Spójność tego 

systemu sprzyja osiąganiu dobrostanu (Ryan, Deci 2001, s. 146; Deci, Vansteenkiste, 2004,  

s. 33).  

Aby człowiek mógł osiągać satysfakcję nie wystarczy mu jednak sama aktywność. Musi 

być ona optymalnie „dostrojona” do jednostki i do wymogów środowiska, które ją otacza. Innymi 

słowy, szczęście (versus nieszczęście) ludzi zależy od tego, w jaki sposób mogą oni realizować 

potrzeby w swoim środowisku. 

Potrzeby to główne pojęcie wykorzystywane w teorii autodeterminacji. Definiowane są 

jako uniwersalne i konieczne, a zalicza się do nich: potrzebę autonomii, kompetencji i relacji z 

innymi (Deci, Ryan 2000a; Deci, Ryan, 2000b). Ich zaspokojenie pozwala na właściwe 

funkcjonowanie człowieka już od najmłodszych lat. Z kolei deficyty na tym polu powiązane są z 

negatywnymi stanami emocjonalnymi, powodują pasywność jednostki, obniżenie zadowolenia z 

życia oraz wzmacnia tendencję do alienacji. Poszczególne potrzeby można zdefiniować 

następująco:  

Potrzeba kompetencji to pragnienie odczuwania własnej efektywności w środowisku i 

poczucie sensu podejmowanych działań. Człowiek, dzięki tej potrzebie, zainteresowany jest 

własną aktywnością, otwarty na nowe doświadczenia i chętny do uczenia się nowych rzeczy. 

Potrzeba autonomii wiąże się z poczuciem człowieka, że jest on przyczyną zdarzeń. Może 

kreować te zdarzenia uwzględniając osobiste wartości. Jednocześnie, co podkreślają autorzy, 

autonomia nie wyklucza zależności od innych ludzi. Jest raczej rozumiana jako możliwość 

dokonywania wyboru. W prawidłowym funkcjonowaniu człowieka, kluczowe jest bowiem nie 

tylko myślenie o sobie, jako o osobie skutecznej, efektywnej i kompetentnej, ale również 

postrzeganie swojego zachowania jako wewnątrzpochodnego i zgodnego z indywidualnymi 

pragnieniami. 

Potrzeba relacji odnosi się do interakcji z innymi ludźmi, uczucia przywiązania oraz 

doświadczenia opieki, troski i zainteresowania ze stronny innych osób. Realizowanie tej 

potrzeby odbywa się poprzez różnorodne aktywności np.: budowanie i podtrzymywanie relacji 

lub pomaganie innym. W konsekwencji człowiek oprócz zdobywania wsparcia społecznego  
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i akceptacji rozwija w sobie zaufanie interpersonalne pozytywnie powiązane z jakością życia 

(Skarżyńska 2003).  

Zgodnie z założeniami opisywanego podejścia, ludzie dążą do sytuacji sprzyjających 

zaspokojeniu potrzeb, a unikają tych, które udaremniają możliwość ich spełnienia. Zdarza się 

jednak, że ludzie kierują swoją działalność w stronę tego, co pozwala na uzyskanie jedynie 

krótkotrwałej satysfakcji (Deci, Vansteenkiste, 2004, s. 25). Tym samym zmniejszają swoją 

szansę na odczuwanie wysokiej jakości życia w ujęciu eudajmonistycznym, a koncentrują się 

raczej na hedonistycznych aspektach swojego istnienia (Ryan i in. 2008; Huta, Ryan, 2010).  

Teoria autodeterminacji łączy podstawowe potrzeby z celami osobistymi człowieka. 

Zakłada, że optymalne określenie celów pozwala jednostce na rozwój i osiąganie zadowolenia z 

życia poprzez zaspakajanie potrzeb (Deci, Ryan 1990; Kasser, Ryan 1996; Ryan i in. 1999; 

Sheldon i in. 2004). Koncepcja ta wyróżnia dwa rodzaje celów: zewnętrzne i wewnętrzne. Do 

tych pierwszych zalicza się na przykład: kumulowanie dóbr materialnych, atrakcyjny wizerunek, 

sławę, do drugich: relacje interpersonalne, rozwój osobisty, aktywność na rzecz społeczeństwa.  

Badania pokazują, że pierwszy typ aspiracji obniża możliwość osiągnięcia satysfak-

cjonującego poziomu trzech głównych potrzeb ludzkich, jednakże, pozwala uzyskać efekt 

chwilowego zadowolenia (Ryan, Deci 2000 s. 323;  Ryan, Deci 2001, s. 153). Dlatego też, ludzie 

nastawieni na zewnętrzne nagrody (cele zewnętrzne) mają tendencję do nieustannego 

poszerzania swoich dążeń, aby utrzymać stan satysfakcji. Inaczej jest w przypadku dążeń 

wewnętrznych (cele wewnętrzne) - ponieważ są one silnie powiązane z uniwersalnymi 

psychologicznymi potrzebami – skoncentrowanie na osiąganiu tego rodzaju aspiracji gwarantuje 

pozytywny dobrostan (por. np.: Kasser, Ryan 1993, 1996; Ryan i in. 1999; Ryan, Deci, 2001; 

Skarżyńska 2004;  Véronnea i in. 2005; Lekes i in., 2010). 

Jakie konsekwencje niesie za sobą orientacja na cele zewnętrzne? Seria badań wskazuje 

na istnienie pozytywnej korelacji pomiędzy zewnętrznymi aspiracjami a różnymi negatywnymi 

zjawiskami takimi jak: uzależnienia i inne zachowania ryzykowne (Williams i in. 2000), mniejsze 

przywiązanie do zachowań ekologicznych (Brown, Kasser 2005), wyższy poziom makiawelizmu 

jednostki (McHoskey 1999), czy niższa witalność (Nix i in. 1999) i gorsze zdrowie (Deci, 

Vansteenkiste 2004). Niektórzy autorzy skłonni są nawet twierdzić, że nastawienie na wartości 

materialistyczne ma negatywny związek z odczuwaniem ogólnej satysfakcji z życia (Richins, 

Dawson 1992, s. 313).  

 

2. Rodzaje motywacji i proces internalizacji  

 

Motywacja wewnętrzna rozumiana jest w teorii autodeterminacji jako podstawa 

proaktywnej, nakierowanej na uczenie się i rozwój działalności człowieka. Bazą do jej powstania 

są opisane wcześniej potrzeby, szczególnie: kompetencji i autonomii (przy czym, potrzeba 

autonomii traktowana jest nadrzędnie wobec potrzeby kompetencji, Deci, Vansteenkiste, 2004,  

s. 26). Pozwalają one podejmować działania wartościowe z perspektywy integracji jednostki – 

wszystkie aktywności motywowane w ten sposób włączane są w „Ja” jednostki w sposób 

naturalny (zob np.: Deci, Ryan 1990; Niemiec i in., 2009).  

Wewnętrzna motywacja wyjaśnia naturalną potrzebę człowieka do asymilacji, osiągania 

mistrzostwa w tym, co robi, spontanicznego zainteresowania czynnościami i odkrywania 
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nowych obszarów, czy zagadnień (Deci, Ryan 1990; Mageau i in., 2009).  Zachowania 

wyznaczane przez motywację wewnętrzną są traktowane, jako działalność autonomiczna, 

sprzyjająca wzrostowi autodeterminacji. Na przykład, badania Deciego (1971) pokazują, że 

studenci motywowani wewnętrznie odczuwają w odróżnieniu od tych motywowanych 

zewnętrznie, większe zainteresowanie wykonywaną aktywnością. Te same badania wskazują, że 

podwyższeniu motywacji wewnętrznej (poprzez zaspokojenie potrzeby kompetencji) może 

służyć pozytywna informacja zwrotna otrzymana po wykonaniu zadania, natomiast 

otrzymywanie nagrody za zrealizowanie zadania obniża ją. Inne badania nad motywacją 

wewnętrzną wskazują również, że sprzyja ona odczuwaniu radości z wykonywanych zadań  

i kreatywności (Grolnick, Ryan 1989). 

Przeciwstawna do motywacji wewnętrznej jest więc motywacja zewnętrzna. Sama 

aktywność inspirowana zewnętrznie pełni jedynie funkcję instrumentalną, z uwzględnieniem 

konsekwencji działań. Propozycja Deciego i Ryana dotycząca rozumienia motywacji zewnętrznej 

wskazuje na różne formy jej występowania, w zależności od poziomu wzbudzonej autonomii 

człowieka. Proces internalizacji zewnętrznych wartości używany jest do wyjaśnienia różnych 

zachowań. Jak bowiem wiadomo, nie wszystkie zachowania niezbędne do właściwej socjalizacji 

mogą być motywowane wewnętrznie. Wiele z nich może wymagać wykorzystania zewnętrznych 

motywatorów. Zachowania zgodne z normami społecznymi, aby mogły być uznane za „własne”  

i wynikające z osobistych wartości, muszą być poddane procesowi internalizacji (Ryan i in., 

1995). 

Autorzy wyróżniają cztery style regulacyjne, wpływające na poziom odczuwanego 

samostanowienia (autodeterminacji), a tym samym na poziom i rodzaj motywacji (Deci, Ryan 

1990; Vallerand, Bissonnette 1992; Deci, Ryan, 2000a). Te cztery typy tworzą wraz z sytuacją 

amotywacyjną swoiste kontinuum:  

Zewnętrzna regulacja – aktywność wynika z chęci uniknięcia negatywnych konsekwencji 

lub uzyskania nagrody. Działania podejmowane są samodzielnie, jednak nie są akceptowane – są 

jedynie wynikiem presji płynącej ze środowiska.  

Introjekcja – podobnie, jak w regulacji zewnętrznej, działanie podejmowane jest ze 

względu na wywieraną presję. Różnica polega na tym, że nacisk pochodzi z wewnątrz jednostki. 

Człowiek wybiera dane zachowanie, aby zredukować lęk, poczucie winy lub poczuć dumę.  

Identyfikacja – jednostka przyswaja dane zachowanie w ramach swoich osobistych 

wartości. Charakteryzuje się wyższym stopniem autonomii i jednostka przypisuje wartościom 

ważne znaczenie osobiste. Jednak wciąż traktuje daną aktywność jako środek do celu, a nie sam 

cel.  

Integracja – ten typ regulacji wprowadza harmonie między zachowaniem a indywi-

dualnymi wartościami jednostki. Aktywność jednostki jest zintegrowana z jej wiedzą o sobie  

i wybierana pod kątem dopasowania do celów jednostki. Ten typ regulacji zbliżony jest do 

motywacji wewnętrznej.  

Przykłady ilustrujące typy regulacji odnaleźć można w badaniach Richarda M. Ryana  

i Jamesa P. Connella (1989, s. 752). Badacze pytali dzieci o powody wykonywania pracy 

domowej. Klasyfikowali odpowiedzi umieszczając je na opisanym kontinuum. Do najbardziej 

zewnętrznych zaliczali powody, które wynikały z obaw dzieci przed karą lub pragnieniem 

uzyskania nagrody od rodziców lub nauczycieli np. „odrabiam pracę domową, bo inaczej 
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nauczyciel będzie krzyczał”. Powód „bo jeśli tego nie zrobię będzie mi wstyd” stanowił  

o introjekcyjnym stylu regulacji. Odrobienie pracy domowej ze względu na chęć nauczenia było 

motywem zaliczanym do identyfikacyjnego stylu regulacji. Do ostatniego ze stylów – integracji – 

autorzy zaliczyli taki argument jak np. „odrobię pracę domową dla przyjemności”.  

Oprócz pojęcia motywacji wewnętrznej i zewnętrznej autorzy wprowadzają również 

termin: amotywacja, porównywalny w swej definicji do pojęcia wyuczonej bezradności. Jest ona 

powiązana z poczuciem niekompetencji oraz brakiem kontroli nad daną sytuacją i nie jest 

bezpośrednio związana z aktywnością jednostki (Deci, Vansteenkiste, 2004, s.  27). 

 

3. Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu autodeterminacji 

 

Autorzy omawianej koncepcji podkreślają aspekt cechujący działalność człowieka - 

zachowanie może być wynikiem wzbudzonej autonomii lub być kontrolowane przez czynniki 

zewnętrzne (Deci, Ryan 2000a; Deci, Ryan 2006, 2008). W pierwszym przypadku, aktywność 

powiązana jest z doświadczaniem wewnętrznego umiejscowienia przyczynowości, w drugim, 

powody zachowania postrzegane są jako leżące poza jednostką. Jak wykazano wcześniej, te dwie 

różnorodne formy motywowania do aktywności mają nie tylko różny charakter, ale są również 

źródłem odmiennych konsekwencji na wielu wymiarach: zaangażowania w zadanie, 

skuteczności osobistej i szerzej w kontekście odczuwanej jakości życia.  

 Badacze przyjmują, że niezbędne dla właściwego rozwoju jednostki jest wspierające  

i bezpieczne środowisko w którym się ona rozwija, przede wszystkim rodzinne i szkolne. 

Testowanie empiryczne założeń teorii wskazuje na rolę tych środowisk w tworzeniu potencjału 

jednostki koniecznego do zaspakajania potrzeb i kształtowania aprobującej postawy wobec 

wewnętrznych celów życiowych. Autorzy i kontynuatorzy badań nad koncepcją 

autodeterminacji dużo uwagi poświęcają dwóm wymiarom – kontroli i wspieraniu autonomii – 

jako kluczowym dla rozwoju lub hamowania samostanowienia dziecka.  

Celem kontroli jest dokonanie zmiany w dziecku, aby jego myśli, uczucia czy zachowania 

były zgodne ze szczególnymi wymaganiami opiekunów. Kontrolowanie dzieci przez otoczenie 

„przenosi” ich motywacji z wewnątrz i utrudnia samostanowienie. Do wywierania presji 

opiekunowie wykorzystują takie techniki jak na przykład: indukowanie poczucia winy, 

unieważnianie/lekceważenie uczuć, czy wycofanie swojego uczucia (Assor i in. 2004). 

Kontrolujący rodzice mogą blokować autonomię dziecka, a tym samym  znacząco wpływać na 

tworzenie u dzieci orientacji na cele zewnętrzne, szczególnie związanej z wysokim 

wartościowaniem sfery materialnej (zob. np.: Grolnick, Ryan, 1989; Kasser, Ryan, 1993; Guay  

i in., 2003).  Jak pokazują badania, młodzież wyżej ceniła cele wewnętrzne, gdy ich matki 

preferowały demokratyczny styl rodzicielstwa (Kasser i in., 1995, s. 912). Wynika to z faktu, że 

rodzice dający dziecku wsparcie i możliwość dokonywania wyborów rozwijają w nim tendencje 

do internalizacji aspiracji wewnętrznych. Ciepło rodzinne, partnerski styl relacji z dziećmi i niski 

poziom kontroli dzieci to warunki sprzyjające rozbudzeniu motywacji do osiągania celów 

wewnętrznych (zob. np.: Grolnick i in. 1991, 1997).  

Doniesienia z badań pokazują, że formowanie autonomii od najmłodszych lat zwiększa 

prawdopodobieństwo wyższego wartościowania celów wewnętrznych w dorosłym życiu. Brak 

wsparcia, nadmierna kontrola i ograniczenie ekspresji dzieci powiązane jest z kształtowaniem 
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postawy materialistycznej a nie prospołecznej. Jest więc zachętą do realizowania w życiu celów 

zewnętrznych, które nie zaspakajają trzech istotnych dla zadowolenia z życia potrzeb. Inaczej 

mówiąc, autoteliczne zachowania opierają się na autonomii dziecka. Analizy przeprowadzone 

przez Geofreya Williamsa i jego zespół (Williams i in. 2000) pokazują na przykład, że nastolatki 

wychowywane w środowisku wspierającym ich autonomiczne stanowisko, wykazują większą 

akceptację dla celów wewnętrznych niż ich koledzy pochodzący z rodzin mniej 

zainteresowanych samostanowieniem dzieci.  

Wspieranie autodeterminacji dzieci opiera się więc na wykorzystywaniu w wychowaniu 

technik pomagających dziecku samodzielnie rozwiązywać problemy, dokonywać wyborów  

i partycypować w podejmowaniu decyzji (Grolnick, Ryan, 1989,  s. 144). Już badania 

prowadzone w grupie niemowlaków i ich matek pokazują, że matki kontrolujące dzieci 

(mówiące im co mają robić, krytykujące w trakcie zabawy) poprzez swoje zachowania 

przyczyniają się do ograniczenia ich potrzeby eksploracji środowiska i wytrwałości w działaniu 

(Grolnick i in. 1984, s. 79). W jednym z badań autorstwa Wendy Grolnick i Ryana (1989, s. 149) 

przeprowadzono  

z matkami wywiady na temat ich zachowań wobec osiągnięć szkolnych i społecznych dzieci. 

Okazuje się, że dzieci (8-12 lat) matek wspierających autonomię charakteryzowały się wyższym 

poziomem autodeterminacji i lepszym funkcjonowaniem w obu sferach matki.  

Poczucie autodeterminacji przekłada się na umiejętność adaptacji i skuteczność działań 

w dorosłości. Polskie badania prowadzone przez Annę Chojnacką (2006) wskazują na związki 

wyższego poziomu autonomii z lepszym przystosowaniem studentów do rozpoczęcia nowego 

etapu edukacji. Najwyższy poziom negatywnych emocji i najniższy pozytywnych 

zaobserwowano w grupie studentów o słabym wskaźniku autodeterminacji. Odwrotny bilans 

emocjonalny (więcej emocji pozytywnych i mniej negatywnych) charakterystyczny był dla 

badanych o wysokim poziomie autodeterminacji. Badaczka uwzględniła też w swojej pracy styl 

przywiązania studentów – jak się okazuje bezpieczny styl przywiązana wiąże się z wyższym 

poczuciem samostanowienia. Wynik ten jest kolejnym potwierdzeniem tezy autorów 

opisywanej koncepcji, że rodzaj więzi i relacji rodzinnych odgrywa kluczową rolę w rozwoju 

autonomii u dzieci.  

Z innych badań wiadomo, że motywacja powiązana jest również ze stylem komunikacji – 

wspierającym autonomię, informacyjnym lub kontrolującym. W jednym z eksperymentalnych 

badań, E. Deci wraz ze współpracownikami sprawdzali, w jaki sposób mowa matek wiąże się ze 

wzbudzaniem motywacji wśród ich 6 – 7 letnich dzieci (Deci i in. 1993, s. 160). Okazuje się, że 

kontrolujący przekaz (np. dyrektywne wskazówki, sugestie, co do zachowania, krytyka) obniża 

motywację wewnętrzną. Autorzy innych badań proponowali dzieciom namalowanie farbami 

wymarzonego domu (Koestner i in., 1984, s. 245). W pierwszym przypadku – styl kontrolujący – 

określano im reguły zachowania (np. musicie umyć pędzle, możecie malować jedynie na małej 

kartce papieru), w drugim – styl informacyjny – tłumaczono, że pokój będzie wykorzystywany 

również przez inne dzieci, dlatego powinni zwrócić uwagę na to, aby pozostawić go czystym.  

Uzyskane rezultaty wskazują, że wewnętrzna motywacja była wyższa w warunkach 

informacyjnych niż kontrolnych. W tym drugim przypadku, dzieci wykazywały też mniejsze 

zadowolenie z wykonywania zadania i niższy poziom kreatywności.  
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Warto na koniec podkreślić, że wspieranie autonomii u dzieci nie jest jednoznaczne  

z brakiem opieki nad nimi, czy postawą niezależności lub egoizmu, co podkreślane jest w wielu 

opracowaniach, pozwala jednak na wolicjonalne, samodzielne podejmowanie przez dzieci wielu 

decyzji życiowych w celu integracji funkcjonowania (Deci, Ryan, 2000b; Guay i in., 2003; 

Kagitcibasi 2005; Jousseme i in. 2008).  

 

Podsumowanie  

 

Proces socjalizacji postrzegany jest w teorii autodeterminacji jako nieodłączny element 

wzrostu i rozwoju jednostki poprzez zaspokojenie potrzeb. Według autorów koncepcji tylko 

optymalna internalizacja, rozumiana jako naturalny, aktywny proces integracji świata, sprzyja 

rozwojowi jednostki. Motywacja leżąca poza jednostką jest traktowana instrumentalnie i nie 

przyczynia się do zaspakajania jej potrzeb. Wewnętrznie motywowane działania są natomiast 

spontaniczne, podejmowane z własnej woli i przynoszące zadowolenie. Sprzyjają więc 

świadomemu kształtowaniu środowiska, w którym funkcjonuje człowiek, robieniu w życiu 

rzeczy interesujących i podejmowaniu wyzwań. Dla własnego rozwoju dzieci muszą aktywnie 

asymilować wartości, aby mogły uznać je za własne. Mają one bowiem naturalną umiejętność 

transformacji wartości zewnętrznych na swoje osobiste. Im więcej motywów wewnętrznych do 

podejmowania jakiegoś zadania, tym większa satysfakcja z jego realizacji. Proces ten może być 

wspierany lub hamowany przez agentów socjalizacji. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno 

rodzice, jak i nauczyciele wspierali dziecięcą tendencję do internalizacji wartości poprzez 

wzbudzanie motywacji wewnętrznej. Działania te prowadzą bowiem do budowania kapitału 

niezbędnego do świadomej, autonomicznej aktywności, zaspakajania potrzeb i realizowaniu 

aspiracji sprzyjających zadowoleniu z życia.   
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Wzajemna miłość  

Sztuka filmowa o relacjach w rodzinie 

 

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, 

ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. 

(Biblia, Księga Izajasza, 54,10) 

 

Największe odkrycie filmu polega na zdolności ukazywania naszym oczom najprostszych,  

a zarazem najtrudniejszych do pokazania stosunków międzyludzkich. 

(Jean Duvignaud, „Socjologia sztuki”) 

 

Każda rodzina ma własne sekrety i tajemnice, dostępne jedynie jej poszczególnym 

członkom. Nieodłączny rodzinie jest również poufny kod, rozumiany tylko przez należące do niej 

osoby. Posiada także swój model uczuć, wyobrażeń, motywów, wzajemnego zrozumienia, 

zainteresowań (Rembowski, 1972, s. 15-16). Wszystko to szkicuje niepowtarzalny świat danej 

rodziny, portret, zyskujący barwy i połączenia między poszczególnymi elementami dzięki 

relacjom międzyludzkim. Dopiero one przyczyniają się do funkcjonowania i życia, które daje 

tworzącym ją ludziom. Relacje rodzinne łączą wspólnotę osób, która, jako nierozerwalna całość 

powinna stanowić interpretację danych o życiu jej członków. Najważniejsza w tym związku 

okazuje się zatem osoba, wchodząca w relację z drugą osobą. Relacja ta natomiast oznacza 

zawsze relację nie „obok siebie”, „przy sobie”, „nad sobą”, „poza sobą” czy „przeciw sobie”,  

a relację „ku sobie” i drugiemu. Nad wszystkimi wydarzeniami, sprawami czy problemami w 

rodzinie należy zastanawiać się właśnie z perspektywy relacji osobowych. To one stanowią 

pryzmat, poprzez który należy patrzeć na wszelkie zachowania osób uczestniczących w życiu 

rodzinnym (Kukołowicz, 1984, s. 11).  

Można zatem powiedzieć, że relacje w rodzinie tworzą jej obraz. Doskonałą „sceną” na 

jego „ożywienie”, wprawienie w ruch, przyjrzenie się mu, okazuje się film. Jak podkreśla Henryk 

Depta (1975, s. 20-21), przede wszystkim ze względu na charakterystyczne dla niej 

uwrażliwienie, otwarcie na świat współczesny, szerokość odbioru czy sugestywność 

oddziaływania, wpływania przekazem na uczucia i myśli odbiorcy, uprzywilejowaną pozycję 

wśród dziedzin sztuki zajmuje sztuka filmowa. Wyzwalane przez film wzruszenie przyczynia się 

do tego, że przedstawiane przez niego obrazy zostają nie tylko zmysłowo odebrane, lecz także 

głęboko uczuciowo przeżyte. Uczuciowe przeżycie przekazu dzieła sztuki filmowej wiąże się 

również z konkretnym postrzeganiem rzeczywistości i poglądami na nią, a zwłaszcza  

z odbieraniem człowieka i sytuacji międzyludzkich. Tylko bowiem konkretni ludzie, sytuacje,  

w których się znajdują czy ważne dla nich sprawy mogą widza poruszyć i wpłynąć na jego 

widzenie świata (tamże, s. 52).   
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Sztuka filmowa stosunkowo najszybciej i najodważniej podejmuje sprawy współczesnej 

rzeczywistości. Depta podkreśla, że ukazując bolesną problematykę naszej współczesności, film 

często ją krytykuje i jako sztuka związana z rzeczywistością jest do krytyki powołany (tamże,  

s. 53). Warto jednak zwrócić uwagę na zmiany w kinie współczesnym. Obecnie filmowcy 

najczęściej ukazują intymne, wielowymiarowe portrety ludzi, unikając jednocześnie ich 

oceniania. Powstają dzięki temu obrazy operujące emocjami i zarazem apelujące do emocji 

odbiorcy, skłaniające widzów niekoniecznie do oceny, raczej do refleksji. Poza tym ukazując 

codzienną rzeczywistość i czyniąc z niej wielki temat kina twórcy filmowi sprawiają, że zyskuje 

ona na znaczeniu, jest ważna, dostrzeżona, zauważona. „Kino dokonuje rewolucji, tej 

mianowicie, że możemy widzieć to, co dotychczas tylko dostrzegaliśmy” (Leger, 1970, s. 189).   

Dzieło filmowe ukazuje nie tylko sam świat, lecz także różnorodne relacje międzyludzkie. 

Kino najwięcej opowiada o człowieku nie poprzez jego słowa o własnych przeżyciach czy 

introspekcję psychologiczną, lecz ukazując drobne gesty, reakcje czy zachowania w różnych 

sytuacjach. Film zatem może okazać się sztuką, która w niezastąpiony sposób uchwyci 

rzeczywistość i zbliży do niej widza. Według Jeana Duvignaud „największe odkrycie filmu polega 

na zdolności ukazywania naszym oczom najprostszych, a zarazem najtrudniejszych do 

pokazania stosunków międzyludzkich” (Duvignaud, 1970, s. 147). Współzawodnicząc  

z literaturą piękną, sztuka filmowa potrafi uchwycić życie wewnętrzne człowieka. Bela Balazs 

twierdzi, że ludzka twarz ma ogromną siłę wyrazu, ponieważ odbijają się na niej najskrytsze 

myśli i uczucia. „Jeżeli widzimy przed sobą twarz w zbliżeniu to odkrywamy w niej każdy 

szczegół, jakbyśmy patrzyli na nią przez mikroskop. Może to być twarz bardzo zdyscyplinowana, 

opanowana, lecz i taka zdradzi przed widzem, że ukrywa coś lub kłamie. (…) Film pokazuje, 

odkrywa przed nami wszystkie najbardziej ukryte uczucia” (Balazs, 1987, s. 75).  

 

1. Kontemplacja o miłości. Miłość w relacjach z drugim człowiekiem jako wstęp 

do miłości Boga 

 

Bardzo ważną cechą wspólnoty jest silna więź psychiczna. Powstaje ona nie tylko na 

gruncie związków obiektywnych, lecz także wspólnych przekonań, uczuć czy akceptowanych 

wartości. Dlatego rodzina określana jest terminem communio personarum, co oznacza wspólnotę 

osób, wspólnotę małżeńską, rodzicielską, wychowawczą, gospodarczą, a zarazem wspólnotę 

emocjonalnych przeżyć, niedostępnych poza rodziną (Minkiewicz, 1995, s. 4). System mąż – 

żona, jak pozostałe systemy w ramach rodziny, to system społeczny w tym znaczeniu, że dwie 

jednostki współdziałają ze sobą poprzez wspólne zobowiązania, wzajemne oczekiwania i 

odpowiednie zachowanie się wobec samych siebie, wobec innych członków rodziny oraz wobec 

osób spoza kręgu rodzinnego (Rembowski, 1972, s. 17). Partnerzy tworzący więzi rodzinne 

wnoszą do małżeństwa wzajemną miłość, własne cechy charakteru oraz cechy społeczne (takie, 

jak pochodzenie, wykształcenie, zawód), system wartości i warunki materialne. Zawarcie 

małżeństwa rozpoczyna czas wypracowywania kolejnych elementów więzi rodzinnej. Należą do 

nich: wzajemna wyrozumiałość, tolerancja, zaufanie, wspólne cele i zainteresowania, 

dopasowywanie cech charakteru, współżycie seksualne oraz dzieci. To jednocześnie siły, które 

wzmacniają i zapewniają nierozerwalność rodziny (Kawula, 2003, s. 489). 
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Prawdziwym, a zarazem najważniejszym spoiwem łączącym jest jednak wzajemna 

miłość i odpowiedzialność moralna (Rembowski, 1972, s. 14). To one stanowią podstawę 

zdolności regeneracyjnych rodziny, wewnątrzrodzinne atuty funkcjonowania. Wzajemna miłość 

przezwycięży największy kryzys, ponieważ zostaną odnalezione właściwe sposoby poradzenia 

sobie z nim. Szczere rozmowy, posługiwanie się poczuciem humoru, wspólna zabawa, a przede 

wszystkim otwarte wyrażanie uczuć świadczą o tym, że wzajemne zaufanie nie wyczerpuje się,  

a siłą łączącą rodzinę i niepozwalającą jej upaść, jest miłość. To ona spaja rodzinę, ale to również 

ona ją rozpoczyna.  

Bardzo intymny i poruszający portret rodziny przedstawia Derek Cianfrance w swoim  

filmie Blue Valentine (2010). Dean i Cindy to dwoje ludzi, których połączyło silne uczucie  

i wzajemna fascynacja, a zarazem dwoje ludzi, których związek przeżywa kryzys. Reżyser 

prowadzi bowiem podwójną narrację. Z jednej strony widz obserwuje młodych, zakochanych w 

sobie ludzi, z drugiej natomiast tych samych bohaterów kilka lat później – małżeństwo, które się 

rozpada. Równolegle poprowadzone części różnią się między sobą kolorami. Barwy scen 

ukazujących szczęśliwych i zakochanych Deana i Cindy są rozświetlone, intensywne, ciepłe, 

„żywe”, nasycone, natomiast barwy scen przedstawiających kryzys w związku bohaterów – 

ciemniejsze, stonowane, często pojawia się kolor niebieski, który kreuje tęsknotę za czymś 

nieskończonym, uwypukla wszechobecną w danej opowieści melancholię, „łagodny smutek”. 

Dzięki temu, że odbiorca ogląda naprzemiennie fragmenty dopiero poznających się młodych 

ludzi i ich życie po latach, obserwuje zderzenie tak naprawdę dwóch odmiennych opowieści, 

historia ta silniej na niego oddziałuje, może wywoływać pewnego rodzaju zaskoczenie, 

zdziwienie czy nawet szok, bowiem widz już od samego początku postawiony jest przed 

dylematem: co stało się z tak piękną miłością?  

Jak podkreśla C.S. Lewis (2010, s. 114), gdy człowiek się zakochuje, na początku bardzo 

często „pojawia się po prostu zachwyt i zaprzątnięcie myśli osobą kochaną – ogólne  

i nieokreślone zaprzątnięcie nią całą. (…) Człowiek ten kontempluje miłość”. Kiedy Dean poznaje 

Cindy, nie potrafi przestać o niej myśleć. Podczas rozmowy z kolegą przyznaje się do tego, że 

czuje, jakby ją znał od bardzo dawna. Mówi o niej: „Jest inna. To tylko przeczucie. Czasem 

słyszysz kawałek i musisz zatańczyć”. Dean jest zafascynowany Cindy, a ona nim. Reżyser 

prezentuje subtelne, piękne sceny, pokazujące rozwój uczucia dwojga ludzi od ich pierwszego 

spotkania. „Gra” zbliżeniami twarzy aktorów potęguje wrażenia widza. Aktorzy doskonale 

kreują bohaterów pełnych miłości, wzajemnego zachwytu i zaufania. Odbiorca może mieć nawet 

wrażenie, że „podgląda” bardzo osobiste czułości i oznaki sympatii młodych ludzi. Mimo 

niesprzyjających okoliczności, a może nawet lekkiego sprzeciwu rodziców (dziewczyna 

zamierza studiować medycynę, ma ambitne plany na przyszłość, chłopak nie skończył nawet 

szkoły, żyje chwilą i pracuje dorywczo), para daje się ponieść prowadzącemu ich, silnemu 

uczuciu. Wydaje się, że rzeczywiście tylko oni istnieją, nie ma nikogo więcej na świecie, tak jak w 

piosence You and me, którą znajduje Dean i dedykuje Cindy nazywając ten utwór „ich piosenką”.  

Sytuacja się zmienia, kiedy Cindy zachodzi w ciążę. Wówczas w ustach Deana pojawia się 

magiczne słowo „rodzina”. Chłopak postanawia ją poślubić: „Zróbmy to. Zostańmy rodziną. 

Kocham cię”. Ślub to ostatnia scena, która ukazuje miłość Cindy i Deana sprzed lat. Zostaje ona 

skonfrontowana ze sceną ich rozmowy po jednej z kłótni. Oboje biorą pod uwagę dobro ich 

córki. Cindy chce się rozstać z mężem, żeby Frankie nie patrzyła na to, jak traktują się jej rodzice. 
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Dean natomiast przeprasza żonę, przypomina przysięgę małżeńską, obiecuje poprawę i prosi o 

jeszcze jedną szansę: „Po prostu walczę o moją rodzinę. Nie wiem co robić. Powiedz mi, jaki mam 

być”. Nie chce narażać córki, która go kocha i z którą ma bardzo dobry kontakt, na dorastanie w 

rozbitej rodzinie. Cindy natomiast, znużona codziennymi pretensjami i oczekująca od męża 

czegoś więcej od bycia jedynie mężem i ojcem ma już dosyć takiego życia: „Nie wychodzi nam, 

źle się traktujemy. Nie mogę się zmienić, ty też nie. Co można zrobić”. Podczas jednej w 

wcześniejszych rozmów Cindy zdradza swoje prawdziwe pragnienia. Chciałaby, żeby Dean 

osiągnął w życiu coś więcej, żeby zrealizował jakieś swoje marzenie. Mężczyzna natomiast broni 

się: „Kim jestem w twoim wymarzonym scenariuszu? Nie chciałem być mężem ani ojcem. To nie 

był mój cel w życiu. Niektórzy taki mają, nie ja. Ale okazało się, że tego pragnę. Nie chcę robić nic 

innego. Mam pracę po to, by móc się wami zajmować”.  

Kto jest odpowiedzialny za kryzys w ich związku? Czy Dean, który nie ma marzeń, 

aspiracji, planów na przyszłość i pogrąża się w nałogu, nadużywając alkoholu? Czy może Cindy, 

która zbyt dużo oczekuje i wymaga od innych, stając się oschła i oziębła? Mimo ciągłych 

pretensji, kłótni, sporów, nieporozumień i wzajemnego obwiniania się wciąż są jednak razem. Co 

przyczynia się do tego, że nie postanawiają się rozstać? Co ich jeszcze łączy? Czy to z powodu 

córeczki, której nie chcą narazić na życie bez jednego z rodziców? A może to tylko rutyna i 

codzienność „przykryły” wielką miłość, a oni ciągle jeszcze nie przestali się kochać? Czy tych 

dwoje w ogóle łączyła kiedyś miłość?  

Jedną z wypowiedzi Deana można potraktować symbolicznie. Mężczyzna mówi do żony, 

że pragnie jej, a nie tylko jej ciała. Rzeczywiście Cindy przestaje Deanowi okazywać uczucia, jest 

„obecna” w jego życiu jedynie ciałem, jakby przestała go kochać. Dean natomiast wręcz 

przeciwnie – owszem, nadużywa alkoholu, ale nie ulega wątpliwości, że ciągle kocha swoją żonę. 

Mężczyzna nie chce jej stracić, nie wyobraża sobie życia bez niej, w końcu nawet obiecuje 

zmienić się, by zasługiwać na miłość swojej ukochanej. C.S. Lewis podkreśla wzniosłość  

i straszliwość miłości. „Nawet kiedy nie da się nie zauważyć, że małżeństwo z ukochaną osobą 

nie może prowadzić do szczęścia – kiedy nie oferuje ono innego życia niż opieka nad 

nieuleczalnym inwalidą, borykanie się z beznadziejną biedą, wygnaniem czy hańbą – miłość 

erotyczna bez wahania stwierdza: Lepszy brak szczęścia z nią niż szczęście bez niej. Choćby  

i serce miało pęknąć, byle tylko razem” (tamże, s. 132). Jeżeli człowiek uczci w swoim życiu 

miłość w takim zakresie, w jakim pozwala na to miłość Boga i bliźnich, to może się ona nas stać 

sposobem przybliżania się do Boga. Istniejące w miłości całkowite oddanie to wbudowany  

w ludzką naturę paradygmat czy przykład miłości, którą człowiek powinien praktykować wobec 

Boga. Miłość do drugiej osoby, w której człowiek się zakochuje i z którą zakłada rodzinę pozwala 

zrozumieć, co oznacza Caritas – miłość Boga i bliźniego (tamże, s. 135).  

Blue Valentine to dojrzały, szczery i piękny film o uczuciach, który pokazuje, jak ważna 

jest miłość w relacjach z drugą osobą – miłość w małżeństwie. Reżyser nie daje odpowiedzi na 

wiele pytań, pojawiających się w dziele, ale to nie one okazują się istotą obrazu. Operujący 

emocjami film konfrontuje szczęście z cierpieniem, miłość z obojętnością i bólem. Reżyser nie 

pokazuje przeciwstawnych uczuć, w tej opowieści nie ma nienawiści, bowiem istotą tego dzieła 

jest miłość, ale miłość nie w kolorze czerwieni, tylko w kolorze niebieskim, który podkreśla 

zadumę, skupienie, autorefleksję nad miłością czy – używając słów C.S. Lewisa – kontemplację  

o miłości. Niewątpliwie ważną sceną, jakby podsumowującą sytuację i stan bohaterów, jest 
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scena wspólnego szukania ślubnej obrączki w przydrożnych zaroślach. Blue Valentine to bowiem 

film o poszukiwaniu prawdziwej miłości i o poszukiwaniu miłości gdzieś na drodze wspólnego 

życia zagubionej, częściowo utraconej, ale takiej, którą jeszcze można odzyskać. Jakże 

prawdziwe wydają się w obliczu tej konkluzji słowa piosenki You always hurt the one you love, 

śpiewanej przez Deana dla Cindy podczas jednego z ich pierwszych spotkań.      

 

2. Emocjonalna samotność. „Przepaść” w relacjach rodziców z dziećmi 

 

Rodzinę jako fundamentalną komórkę wytwarzania społecznego charakteru i społecz-

nych ideałów oraz dającą życie i wychowującą instytucję, w której panują intymne, bezpośrednie 

wzajemne stosunki uczuciowe, określa się grupą pierwotną (Rembowski, 1972, s. 12). To w niej 

budowane są wzajemne relacje i wspólne życie rodzinne. Relacje w rodzinie opierają się na 

bogatej i dodatniej treści emocjonalnej, która, umożliwiając zaspokojenie potrzeb psychicznych  

i społecznych, łączy poszczególne, należące do niej osoby. Treść tych relacji stanowią myśli, 

uczucia i pragnienia oraz wzajemne postawy, jakie zajmują wobec siebie poszczególni 

członkowie rodziny. Kształtowane i rozwijane m.in. przez normy i wzory kulturowe, społeczne i 

osobowościowe, przedstawiają szczególnego rodzaju zależności, które zachodzą w określonych 

warunkach społecznych i pod wpływem określonych czynników psychologicznych (tamże, s. 18, 

112-113). Stosunki międzyosobowe okazują się zdeterminowane panującą w domu atmosferą 

uczuciową. Rodzice jako pierwsi pomagają dzieciom w identyfikowaniu emocji, ich akceptacji 

czy ich wiązaniu z sytuacjami społecznymi. Dzięki ich spójnym komunikatom dzieci 

wykształcają umiejętności, związane z trafnym wyrażaniem i odczytywaniem emocji. Unikanie 

przez rodziców okazywania uczuć czy zaprzeczanie pojawiania się tych negatywnych przyczynia 

się do tego, że wychowankowie mogą mieć zaburzone wzory reagowania emocjonalnego.  

Rodzina to pierwsza scena, na której dziecko „próbuje” poszczególnych emocji, reakcji  

i relacji, okazuje swoje emocje, mówi o nich, radzi sobie z nimi. Zadaniem rodzica jest natomiast 

aktywna obserwacja, zainteresowanie, odpowiednie reakcje. Rodzic, wprowadzając dziecko w 

świat emocji może również przybrać rolę aktora czy nauczyciela swojego dziecka. Wówczas to 

ono staje się obserwatorem, zapamiętującym to, a później wprowadzającym w życie. Dzięki 

wyrażaniu i wyjaśnianiu własnych emocji dzieciom rodzice prezentują przykładowe ekspresje 

emocjonalne i sytuacje, w których one występują. Warto podkreślić, że ważne są odczucia matki 

i ojca na temat własnych emocji (rozpoznawanie doświadczanych emocji, odróżnianie jednych 

od drugich, mówienie i opisywanie emocji, odpowiadanie na pytania dotyczące emocji, stosunek 

do wyrażania i kontroli emocji), stosunek do emocji dzieci oraz emocjonalne prowadzenie 

wychowanków. Emocje wyrażane przez rodziców to bardzo ważny interpersonalny regulator 

społeczno-emocjonalny. To właśnie oni uświadamiają dziecku emocjonalną wartość i inten-

sywność poszczególnych doświadczeń oraz sposoby modelowania emocji odpowiednio do 

sytuacji.  

Na rozwój emocjonalny dzieci i ich życie uczuciowe wpływa zaspokajanie potrzeb 

psychicznych dziecka przez jego rodziców. Omawia je Maria Ziemska (1973, s. 26-29), uznając je 

za niezwykle ważne w kształtowaniu właściwych postaw rodzicielskich. Rodzice powinni 

zaspokajać potrzebę życzliwości, ciepła i miłości. Wiąże się ona z radością z narodzin, 

cierpliwością, akceptacją dziecka i tolerancją jego różnych zachowań. Dzieci potrzebują również 
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kontaktu z rodzicami, ich czujności i współdziałania. Potrzeba ta łączy się z potrzebą wzoru. 

Ziemska mówi także o potrzebie szacunku dla rozwijającej się odrębnej jednostki oraz potrzebie 

samourzeczywistnienia. Dziecko powinno mieć poczucie własnej wartości, pewność siebie, 

wiarę we własne siły oraz poczucie, że jest pożyteczne i potrzebne. Zaspokajanie tych potrzeb  

z jednej strony pokazuje, jaki stosunek do swojej roli rodzicielskiej prezentują rodzice, z drugiej 

natomiast wpływa na jakość jej odgrywania. Ziemska zwraca uwagę na przeświadczenie  

o ważności roli rodzicielskiej, stopień identyfikacji z rolą oraz treść motywacji współżycia 

rodzinnego. Roli rodziców nie da się przecenić w życiu młodego człowieka, który powoli 

dojrzewa i kształtuje samego siebie (tamże, s. 25).  

Dzieci potrzebują bliskiej relacji z rodzicem. Dzięki niej czują się kochane i bezpieczne. 

Stosunki rodzinne, a zatem porozumienie czy konflikty między rodzicami, mają ogromne 

znaczenie dla prawidłowego lub zaburzonego rozwoju emocjonalnego. Dużą rolę odgrywa 

również m.in. nadmiar lub niedobór uczuć, jakimi darzą dzieci oraz ilość poświęcanego czasu. 

Dojrzewaniu społecznemu i rozwojowi osobowości małego człowieka sprzyja zaufanie  

w relacjach z rodzicami. Odtrącanie i lekceważenie dziecka wzbudza w nim poczucie krzywdy  

i nieufności nie tylko do rodziców, lecz także rówieśników. Dzieci i młodzież potrzebują miłości, 

poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz wiedzy, komu mogą ufać, na kim polegać, kogo 

poprosić o pomoc czy radę (Rembowski, 1972, s. 69, 111-112).  

Problem „przepaści” w relacjach między rodzicem i dzieckiem przedstawia Michel 

Franco w swoim filmie Pragnienie miłości (2012). Alejandra i jej ojciec Roberto tworzą kochającą 

się rodzinę i, chociaż są dla siebie wzajemnie wsparciem, nie potrafią ze sobą rozmawiać. 

Dziewczyna, którą prześladują znajomi ze szkoły, przekraczając granice molestowania 

seksualnego, nie wyjawia ojcu przyczyn swojego smutku. Roberto natomiast okłamuje córkę, 

mówiąc, że idzie do pracy, a kładzie się z powrotem do łóżka. Wymieniają jedynie ciągłe pytania 

o samopoczucie, wygląd czy wydarzenia minionego dnia. Odpowiedzi jednak pozostają 

przemilczane. Powolne tempo akcji, długie sekwencje i często szokujące obrazy wzmacniane są 

pojawiającą się wymowną ciszą, będącą najbardziej trafnym symbolem relacji między ojcem  

i córką. Może to brak gotowości do prośby o pomoc? Może brak zaufania? Może decyzja  

o uchronieniu kochanej osoby przed bolesną i wstydliwą prawdą, którą trudno będzie znieść?  

A może po prostu strach przed utratą miłości i zaufania drugiej osoby po poznaniu hańbiącej 

prawdy? Obecna w relacjach Alejandry i Roberta troska i przywiązanie powinna zostać 

wzmocniona szczerą komunikacją i otwartością między nimi. Bez niej bowiem ich cierpienie nie 

zmniejsza się, wręcz przeciwnie – zwiększa, pogrążając oboje w emocjonalnej samotności.   

Emocjonalna samotność to główny temat dzieła Doroty Kędzierzawskiej, 

zatytułowanego Wrony (1994). Tytułowa „Wrona” to dziewięcioletnia dziewczynka, żyjąca z 

matką. Zapracowana kobieta nie okazuje miłości i ciepła córce, która tak naprawdę musi radzić 

sobie sama. Perspektywa powrotu ze szkoły do pustego domu powoduje, że Wrona wybiera 

samotne snucie się po mieście i plaży. Pustka ogromnej plaży i niedostępne dla niej miasto 

potęgują i symbolizują zarazem jej poczucie samotności. Czasem jedynie zajrzy przez okno do 

pracy matki, żeby wiedzieć, że ona ciągle istnieje. Zmęczona po powrocie do domu nie przytuli 

córki nawet przed snem, odtrącając jej pragnienia czułości. Brak matczynego uczucia owocuje 

porwaniem przez Wronę trzyletniej dziewczynki. Dziewięciolatka przenosi relację z własną 

matką na relację z Małą. Z jednej strony jest to relacja dziecka z matką – skazana tylko na nią 
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dziewczynka będzie musiała ją mimo wszystko kochać, tak jak Wrona kocha swoją matkę,  

z drugiej natomiast – relacja matki z dzieckiem. Pragnąca kogoś, kto będzie ją kochał, planuje 

ucieczkę „na koniec świata”, podczas której odgrywa dwie role: matki idealnej – opiekuńczej, 

czułej, kochającej oraz matki znanej prawdopodobnie z własnego doświadczenia – krzykliwej, 

nerwowej, bezustannie się złoszczącej. Wrona krzyczy do Małej: „Ty gnoju mały, matki trzeba 

słuchać”. Strach w oczach dziewczynki satysfakcjonuje dziewięciolatkę, ponieważ wiąże się z 

przewagą, może nawet zmusić do miłości, tak jak dzieje się to w przypadku Wrony. Chociaż 

matka ją odtrąca i nie okazuje uczuć, jest w jej życiu, daje namiastkę i złudzenie bliskości. Kiedy 

Mała w końcu mówi, że ją kocha, Wrona zaczyna rozumieć, gdzie tak naprawdę może odnaleźć 

to, czego szuka – w ramionach matki. Dziewięciolatka odprowadza dziecko do jego matki, a sama 

wraca do swojego pustego domu i oczekuje powrotu własnej mamy. Chociaż znużona i zmę-

czona kobieta prosi córkę o spokój, ta zbiera w sobie odwagę, by podjąć jeszcze jedną próbę – 

skulona na podłodze kilkukrotnie cichym głosem powtarza słowa: „Przytul mnie”. Nie wiadomo, 

czy dziewczynka wreszcie odnajduje w ramionach matki ukojenie i bezpieczeństwo. Istotą filmu 

jest jednak coś innego. „Dziecko, któremu skąpi się pieszczot, myśli, że tak właśnie ma być. 

Prędzej za taki stan rzeczy skłonne jest obwiniać siebie, niż wyidealizowanego rodzica. Dzieci 

nie pytają: dlaczego rodzice mnie nie kochają, tylko: co we mnie jest złego, że nie jestem wart ich 

uczucia” (Cyganek, 2004, s. 32).   

 

3. Tożsamość, zło i moralność, cielesność, duchowe dorastanie. Postawy 

rodzicielskie a dorastające dziecko  

 

Zmiany w znaczeniu poszczególnych funkcji rodziny sprawiają, że powstaje jej odmienny 

obraz. Współczesne warunki życia, anonimowość, większa autonomizacja jednostek oraz 

częstsze przebywanie poza domem przyczyniają się do ograniczenia funkcji kontrolnej. Ze 

względu na obecność wielu instytucji zawęża się także obszar działania rodziny w ramach 

funkcji socjalizacyjno-wychowawczej. Brak satysfakcji seksualnej jednego lub obojga 

współmałżonków przyczynia się do konfliktów częściej niż przed laty (funkcja seksualna). W 

związku z indywidualnymi celami poszczególnych członków rodziny następuje partykularyzacja 

dochodów (funkcja materialno-ekonomiczna). Wciąż pozostaje ważna, a nawet staje się coraz 

bardziej istotna funkcja emocjonalno-ekspresyjna. Następuje bowiem wzrost rangi uczuć 

wyższych w rodzinie, przede wszystkim miłości (Tyszka, 2003, s. 147-150). Zmiany w obszarze 

tych funkcji wskazują na to, że z jednej strony zwiększyła się indywidualizacja członków 

rodziny, z drugiej strony natomiast jeszcze bardziej potrzebują oni rodzinnego wsparcia, miłości 

i ciepła. Indywidualizacja wiąże się z autonomizacją oraz egalitaryzacją, skutkującymi 

zmniejszaniem się spójności rodziny, jej dezintegracją i dezorganizacją. To z kolei wzmacnia  

i wywyższa rolę miłości – jako tej, która mimo rosnącej niezależności członków rodziny nie 

pozwoli zerwać, a nawet silniej podbuduje i umocni więzi i relacje w rodzinie. To przywodzi na 

myśl postawy rodzicielskie jako ukształtowane podczas pełnienia funkcji rodzicielskich 

całościowe formy ustosunkowania się rodziców (osobno matki i ojca) do dzieci, do zagadnień 

wychowawczych (Rembowski, 1972, s. 55). Dzięki nim bowiem mogą zostać zbudowane 

prawidłowe relacje w rodzinie. Jak podkreśla Maria Ziemska (1973, s. 36) utrwalone postawy 

wobec dziecka, przyczyniając się do nasilenia pewnych typów interakcji, sprzyjają powstawaniu 
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pewnych cech osobowości dziecka. Znaczenie ich można zauważyć w zakresie rozwoju 

sprawności umysłowej, uczuciowości, aktywności i uspołecznienia dziecka oraz dobrego lub 

złego przystosowania w szkole i stosunku do dorosłych. U podłoża niewłaściwych postaw, jak 

twierdzi Ziemska (tamże, s. 54), znajduje się nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka lub 

nadmierna koncentracja na nim. Dystans uczuciowy może skutkować postawą unikającą lub 

odtrącającą, natomiast nadmierna koncentracja postawą nadmiernie chroniącą lub nadmiernie 

wymagającą. Te niewłaściwe postawy wobec dzieci można odnaleźć w wielu filmach, 

przedstawiających skomplikowane relacje w rodzinie. 

Rodzina zmienia się w grupę dysfunkcjonalną wtedy, gdy siły wewnętrzne, więź między 

jej członkami ulega rozbiciu (Jarosz, 1980, s. 72). Niemożność zaspokojenia w niej 

emocjonalnych potrzeb dziecka, źle wpływa na jego rozwój emocjonalny. Brak więzi 

uczuciowych, poczucie wyobcowania i odrzucenia mogą okazać się czynnikami zdecydowanie 

bardziej patogennymi niż niedostatek. Potwierdzają to, zdaniem Stanisława Kawuli (2003, s. 

486), przypadki wykolejenia dzieci i młodzieży z rodzin dobrze sytuowanych. Historię chłopaka, 

który nie odnajduje u swoich rodziców wsparcia, przedstawia Jan Komasa w filmie Sala 

samobójców (2011). Rodzina Dominika wydaje się na wskroś idealna – bogaci rodzice 

zapewniają jedynemu synowi doskonałe warunki życia, mają satysfakcjonujące ich prace, syn 

uczęszcza do dobrej szkoły, razem chodzą do teatru i opery. Zapracowani i zajęci własnymi 

karierami nie zauważają, że w życiu ich dojrzewającego i dorastającego syna pojawia się kryzys 

własnego „ja”. Przed osiągnięciem ustabilizowanego poczucia tożsamości dziecko „próbuje” 

różnych ról. Po drodze, czasami trwa to dłuższy czas, zanim pojawi się poczucie stabilności, 

może się zdarzyć, że ktoś będzie „przymierzał” osobowość o cechach przestępczych lub 

osobowość niekonwencjonalną. Jednostka może przeżywać kryzys tożsamości, podczas którego 

zastanawia się nad własnymi celami i wartościami, wciąż poszukując trwałego zobowiązania. 

Rodzice Dominika wytworzyli we własnych wyobrażeniach i myślach rodzinę, która jak „domek 

z kart” runęła, ponieważ nie została zbudowana na trwałych podstawach i fundamentach, 

zapewniających trwałość, spójność i bezpieczeństwo. „Wszystko ci daliśmy” czy „ty już nie wiesz, 

czego chcieć”, wykrzyczane do chłopaka z wyrzutem dowodzą, co według nich w życiu jest 

najważniejsze – rzeczy materialne, kariera, prestiż. Oczywiście tych rodziców da się obronić. 

Chcą oni dla syna tego, co najlepsze, kochają go, ale przez codzienne obowiązki i skupienie na 

własnym rozwoju zawodowym, gubią po drodze to, co niezbędne w rodzinie – rozmowy, 

otwartość, szczerość, spontaniczność, ciepło, czułość. Przecież musi być jakaś przyczyna ukrycia 

przed rodzicami własnych problemów i cierpień. Oni po prostu nie potrafią ze sobą rozmawiać, 

co dowodzi symboliczna scena ich wymiany zdań w samochodzie. Rodzice siedzą z przodu, 

Dominik z tyłu, nie patrzą sobie w oczy, chłopak nawet lekko z nich żartuje, jakby czuł 

satysfakcję z tego, że coś do ich poukładanego dokładnie życia wreszcie przestaje pasować. 

Szybko kończą temat, uznając własną wygraną. Rodzice Dominika prezentują postawę 

rodzicielską unikającą, oznaczającą bierność, obojętność uczuciową. Wolą zrobić krok w tył, 

unik, niż zmierzyć się z problemem, ponieważ problem nie pasuje do ich wygodnego i zapla-

nowanego życia. W końcu nie zauważają tego, że ich nastoletni syn od dziesięciu dni nie chodzi 

do szkoły, a nawet nie wychodzi z pokoju. Zalecenia porady u psychologa traktują jak obrazę, 

wykrzykując zdanie „nasz syn jest normalnym dzieckiem”, natomiast kiedy już rozmawiają ze 

specjalistą, za najważniejsze uznają to, by ich syn „nie stracił roku”, by zdał maturę. Pod koniec 



 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

filmu okazuje się, co dla Dominika jest najważniejsze. Chłopak trafia bowiem do wirtualnego 

świata o nazwie „Sala samobójców”, o której mówi tak: „Tam po prostu żyjesz, rozmawiasz  

z ludźmi, przebywasz z nimi. Jesteś dla nich, a oni są dla ciebie. Oni mi bardzo pomogli, bardzo. 

Oni mnie przyjęli do siebie jak rodzina. Teraz na pewno się zastanawiają, co ze mną jest, gdzie 

jestem”. A po pytaniu matki „ci ludzie są dla ciebie jak rodzina?” następuje wymowne milczenie. 

Dla Dominika rodzina łączy się z pojęciami, takimi jak życie, rozmowa, przebywanie z innymi,  

a nie mijanie się. Wiąże się z troską, zaufaniem, pomocą, wspólnym rozwiązywaniem 

problemów, a nie ucieczką przed nimi.  

Skomplikowane relacje w rodzinie, skutkujące nieodpowiednimi zachowaniami dziecka 

prezentuje Mikael Hafstrom w swoim dziele Zło (2003). Szesnastoletni Eryk wychowywany jest 

przez matkę i surowego, sadystycznego ojczyma. Matka, by nie słyszeć razów, które zadaje jej 

synowi mężczyzna, gra na fortepianie. Kocha Eryka, a jednocześnie boi się stracić partnera i mu 

narazić. Ojczym natomiast, chociaż już należy do rodziny, nie tworzy w niej prawdziwych więzi. 

Matka Eryka się go obawia, a chłopak posłusznie, choć nie bez wewnętrznego buntu, nadstawia 

plecy na kolejne uderzenia. Ojczym prezentuje postawę odtrącającą, oznaczającą albo 

nieokazywanie uczuć, albo demonstrowanie negatywnych. Skutkuje to nieodpowiednimi 

zachowaniami przybranego syna, który wyładowuje narastającą w nim złość i frustrację  

w brutalnych szkolnych bójkach. Sytuacja wreszcie ulega zmianie, kiedy Eryk zaczyna uczyć się 

w akademii z internatem. To miejsce postawi pod znakiem zapytania jego dotychczasową, 

wyniesioną z domu moralność i to tutaj jego będący efektem wściekłości bunt stanie się 

oczyszczającą, przekształcającą rzeczywistość siłą.   

Toksyczne relacje matki z córką przedstawia Darren Aronofsky w filmie Czarny łabędź 

(2010). Kobieta przenosi na dziewczynę swoje plany i marzenia. Córka wytrwale ćwiczy  

i doskonali się, realizując pragnienia matki o tańcu w balecie. Z jednej strony stara się zadowolić 

matkę, czyniąc ze swojego ciała precyzyjne narzędzie i wypracowując wszystkie ruchy i gesty.  

Z drugiej strony taniec wymaga pewnej spontaniczności, zatracenia się, ofiarowania z siebie nie 

tylko ciała, lecz także duszy. Można uznać to za pewien symbol dorastania. Matka Niny nie 

potrafi pogodzić się z tym, że jej córka dorosła. Dla niej dziewczyna ciągle jest „cukiereczkiem”, 

zamkniętym w gorsecie rygorystycznych schematów baletu. Z jednej strony poprzez Ninę 

realizuje utraconą szansę na karierę taneczną, z drugiej natomiast zatrzymuje dorosłą córkę 

ciągle przy sobie, nawet czuwając przy niej w nocy. Kiedy Nina odkrywa wreszcie własną 

cielesność i poddaje się tańcu, zmienia się z małej dziewczynki w kobietę i prawdziwą artystkę. 

Apodyktyczna, nie znosząca sprzeciwu matka prezentuje postawę rodzicielską nadmiernie 

chroniącą. Przez bezwzględnie skoncentrowaną na córce i nadopiekuńczą matkę Nina, żeby 

dorosnąć, musi dokonać na sobie symbolicznej zbrodni. Dziewczyna nie zabija jednak w sobie 

dziewczynki – biały łabędź w jej wykonaniu ciągle jest piękny. Nina po prostu uwalnia z siebie 

również czarnego łabędzia. Nie trzeba bowiem wyzbywać się pewnej dziecięcości, by stać się 

dorosłym, ale nie można kosztem pozostania dzieckiem wyrzec się dorastania.        

Relacje ojca z synem stanowią przejmujące tło wydarzeń przedstawionych w filmie 

Seana Penna Wszystko za życie (2007), zrealizowanym na podstawie książki Jona Krakauera  

o tym samym tytule, a zarazem prawdziwej historii Chrisa McCandlessa, pozostawiającego 

rodzinę i dotychczasowe życie dla podróży na Alaskę. Rodzice bardzo chcą, żeby Chris dalej 

studiował, jednak on planuje swoje życie całkowicie inaczej. Postanawia wyruszyć w podróż, 
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która nieoczekiwanie wiąże się dla niego z duchowym dorastaniem. Pogoń rodziców za 

idealnymi warunkami życia budzi jego sprzeciw. Tak naprawdę niezgoda Chrisa z rodzicami 

pojawia się wcześniej, kiedy to chłopak dowiaduje się, że ojciec, gdy poznał jego matkę, ciągle 

był mężem innej. Jak opisuje Krakauer (2013, s. 120), przez przypadkowe odkrycie Chris 

zamyka się w sobie i odwraca od rodziców, wciągając siebie i tych, którzy go kochają  

w grzęzawisko nieporozumień, złości i bezustannego żalu. Nie jest w stanie przebaczyć ojcu 

błędów popełnionych w młodości i ukrywania ich przed synem, dlatego przez oszustwo Walta i 

Billie towarzyszy mu poczucie niesprawiedliwości. Zdaniem Krakauera, dzieci są surowymi, 

niezdolnymi do wyrozumiałości sędziami własnych rodziców. A Chris narzuca nie tylko sobie, 

lecz także rodzicom rygorystyczny kod moralny.       

Chris i Walt McCandless. I ojciec, i syn byli uparci i nieugięci. Biorąc pod uwagę skłonność 

Walta do kontrolowania i absolutnie niezależną naturę Chrisa, trzeba uznać, że konflikt był 

nieunikniony. Chris poddawał się woli ojca w okresie szkolnym i studenckim w zdumiewająco 

wysokim stopniu, ale wewnętrznie się buntował. Rozwodził się długo nad tym, co dla niego było 

moralnymi wadami ojca, hipokryzją stylu życia rodziców, tyranią ich uzależniającej miłości.  

W końcu Chris się zbuntował, a kiedy to zrobił, postąpił z charakterystycznym dla siebie 

brakiem umiaru (Wszystko za życie, s. 69). 

Walt prezentuje postawę rodzicielską nadmiernie wymagającą, zmuszającą, która łączy 

się z ciągłymi kontrolami i podporządkowywaniem dziecka woli rodzica. Krakauer mówi  

o „uzależniającej miłości”. Miłość rodzica powinna być bowiem bezinteresowna, pozostawiająca 

dziecku prawo do niezależności i własnego pomysłu na życie.   

Omówione na przykładzie kilku filmów niewłaściwe postawy rodzicielskie oznaczają, że 

rodzice są „nad dzieckiem”, „obok dziecka” czy „przeciw dziecku”. Jak podkreśla Ziemska, 

podejście rodzica powinno być skierowane „ku dziecku”, a zatem zrównoważone, swobodne, 

nastawione na jego rzeczywiste potrzeby. Właściwe postawy rodzicielskie to akceptacja, 

współdziałanie, dawanie właściwej dla wieku, rozumnej swobody oraz uznanie praw dziecka w 

rodzinie bez przeceniania i niedoceniania (Ziemska, 1973, s. 57-59). Wiążą się one z podejściem 

nie władczym i dyrygującym, ale zarazem nie uległym i biernym, lecz w miarę stanowczym, 

zdecydowanym i konsekwentnym, opartym na autonomii wewnętrznej i zrównoważeniu 

uczuciowym. Ważną rolę odgrywa dobry kontakt z dzieckiem i traktowanie go jako odrębnej, 

wzrastającej jednostki. Równie istotna pozostaje wzajemna wymiana uczuć, z jednej strony 

okazywanie dziecku ciepła i miłości, z drugiej natomiast przyjmowanie dowodów jego uczuć. 

Wyrażanie i ekspresja emocji, takich jak radość, smutek czy złość, nie powinny wiązać się ze 

wstydem i strachem. Nie bez znaczenia pozostaje też wyczulenie rodziców na wszelkie oznaki ze 

strony ich dzieci sygnalizujące ich różne potrzeby (tamże, s. 54-55). Warto wspomnieć również  

o wyróżnionych przez Hoffmana dwóch przeciwstawnych stylów wychowawczych, okre-

ślających postępowanie rodziców wobec dzieci (Birch, 2005, s. 170). Jednym z nich jest styl 

„dyscypliny opartej na władzy”. Zakłada on użycie siły, gróźb albo odebranie przywilejów. 

Oczywiście tego typu styl jest nieodpowiedni względem dzieci, gdyż łączy się z przejawianiem 

przez nie zachowań moralnych motywowanych wyłącznie chęcią uniknięcia kary. Właściwym 

okazuje się styl odwołujący się do „dialogu”. Sprzyja on bowiem refleksji dziecka nad własnym 

zachowaniem oraz jego konsekwencjami dla innych ludzi. Dialog stymuluje rozwój osobowości, 

co owocuje moralnym zachowaniem nawet wtedy, kiedy inni go nie żądają. Dziecko po prostu 
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wie, że takie zachowanie jest dobre lub odczuwa winę, gdy zachowuje się niemoralnie. Rodzina 

to zatem miejsce, w którym można poszukiwać nie tylko źródeł inteligencji emocjonalnej 

dziecka, lecz także źródeł jego moralności.  

Jak podkreśla C. Meyrs  (za: Rembowski, 1972, s. 20) istnieje zależność pomiędzy 

stosunkami w rodzinie a odnalezieniem się dziecka w szkole i innych środowiskach. Decyduje o 

tym przede wszystkim branie pod uwagę jego zdania, nagradzanie go oraz łagodność i perswazja 

w postępowaniu. Badania J. Andersona podkreślają ważną rolę miłości w relacjach z dziećmi. 

Wychowankowie rodziców kochających swe potomstwo, niedominujących i nienarzucających 

danych zachowań, okazują się stabilniejsi i silniejsi emocjonalnie, weselsi i pogodniejsi oraz 

chętniej współdziałający z innymi niż dzieci rodziców rygorystycznych i niekochających swych 

dzieci (tamże). Według M. Taegre i J. Anderson wszelkie wypaczenia w zachowaniu dzieci można 

przypisać wpływom stosunków domowych. Dom rodzinny to świat dziecka, stanowiący 

najważniejszą scenę, na której jeszcze zanim osiągnie ono wiek szkolny z pomocą, wsparciem 

i ciepłem rodziców uczy się radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwija się w kierunku 

sprostania wymaganiom życia (tamże, s. 51). To w rodzinie również ma miejsce proces 

socjalizacji. „Efektem socjalizacji jest uspołecznienie, które wyraża się w postawach człowieka w 

stosunku do siebie i do innych, w stosunku do otoczenia, do rodziny, do narodu, ojczyzny, do 

świata. Dzięki uspołecznieniu dziecko wrasta w społeczeństwo, pełni w nim odpowiednie role i 

staje się pełnoprawnym i pełnowartościowym jego członkiem” (Ryś, 2011, s. 86).  

 

4. Wołanie o relacje. Droga „ku rodzicom” 

 

Relacje w rodzinie łączą, spajają należące do niej osoby. To dlatego dzieciom tak trudno 

odnaleźć samych siebie bez nich. To dlatego również tak bardzo o nie walczą, zabiegają albo, gdy 

rodzic umiera lub odchodzi, próbują te relacje odnowić poprzez wykonywanie czynności jego 

przypominających.  

Niezwykłe portrety dzieci „wołających o relacje” przedstawia kino. Jednym z takich 

filmów, jest klasyk Na wschód od Edenu (1955). Reżyser Elia Kazan przedstawia historię 

młodego chłopaka, Caleba oraz jego drogę ku odnalezieniu samego siebie poprzez relacje  

z matką, ojcem i bratem. Zabiegający o miłość surowego ojca, rywalizuje o nią z Aaronem, który 

zawsze z nim wygrywa. Zaradny i porządny Aaron stanowi przeciwieństwo Caleba, którego 

buntownicza natura czyni z niego kogoś wyróżniającego się, „innego”. Widząc w Calebie 

odzwierciedlenie cech żony, która nie chcąc podporządkować się jego planom i zasadom przed 

laty go opuszcza, ojciec faworyzuje Aarona. Niepokorny i odrzucony przez ojca chłopak 

odnajduje matkę i odnawia relacje z nią oraz stara się odnieść finansowy sukces, by 

zaimponować ojcu i odzyskać również jego rodzicielską miłość. Wyjątkowość postaci Caleba 

dzieło zawdzięcza poruszającej kreacji Jamesa Deana, który stwarza bohatera bardzo 

wiarygodnego, szamoczącego się między wewnętrzną złością a silnym pragnieniem miłości  

i wytrwale zabiegającego o utracone relacje. To one bowiem pozwolą przezwyciężyć samotność  

i brak zrozumienia, przynosząc bliskość i zaufanie.         

Świat dziecka w obliczu utraty relacji z bliską, ukochaną osobą, przedstawia Stephen 

Daldry w swoim filmie Strasznie głośno, niesamowicie blisko (2011), zrealizowanym na 

podstawie powieści Jonathana Safrana Foera o tym samym tytule. Oscar, bohater tego dzieła, za 
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wszelką cenę próbuje cofnąć się do rzeczywistości sprzed tragedii, w wyniku której ginie jego 

ojciec. Reżyser obrazu prezentuje przejmujący portret relacji ojciec-syn, bliskich nawet po 

śmierci rodzica. Chłopak spędza bardzo dużo czasu z ojcem, starającym się uczynić dzieciństwo 

syna niezwykłym przeżyciem i przygodą. Tworzona przez niego baśniowa i zabawowa 

konwencja kolejnych zagadek, gier i zawodów sprawia, że świat Oscara jest wyjątkowo barwny. 

Tym samym uczy syna wytrwałości w spełnianiu własnych marzeń i realizowaniu 

wyznaczanych celów, umacniając jednocześnie wiarę w to, że jeżeli czegoś bardzo się pragnie  

i do tego dąży, nie ma rzeczy niemożliwych. Zaszczepiona w chłopcu wiara pozostaje w nim  

i prowadzi do zagadki, której rozwiązanie przyniesie Oscarowi zmierzenie się z tragedią śmierci 

ukochanego ojca, a zarazem odnalezienie samego siebie.  

 

Podsumowanie  

 

Szkic ten pokazuje, że wzmocnione miłością, bliskością, zaufaniem i zrozumieniem 

relacje w rodzinie wiele ofiarowują członkom rodziny, którą łączą, zapewniając jej spójność, ale 

również wyraźnie wiążą się z pewnymi obowiązkami. Na drodze wspólnego, dzielonego razem 

życia okazują się one jednak nie powinnością, przymusem czy koniecznością, a misją, 

posłannictwem, przysługą, dzięki którym przeplatają się czułość i wysiłek, wzajemnie 

wzbogacając. Relacje w rodzinie jako małej społeczności są przeżywane zdecydowanie silniej  

i bardziej emocjonalnie niż poza nią. To w rodzinie bowiem odkrywamy prawdziwych siebie, a 

pozostałe należące do niej osoby odkrywają nas. Dlatego to rodzina i rodzinne relacje często 

stają się tematem sztuki filmowej. Twórcy filmowi potrafią w skupieniu i wielkim 

zaangażowaniu snuć opowieści o ludziach, obiektywnie rejestrując historie bardzo intymne, 

osobiste. Filmy, opowiadając o oddaniu w miłości małżeńskiej i mimo różnych przeciwności 

pragnieniu dzielenia życia z ukochaną osobą, o emocjonalnej samotności dziecka, o braku 

szczerej komunikacji, o niewłaściwych postawach rodzicielskich czy o bardzo dobrych relacjach 

i o zabieganiu, pragnieniu bliskich relacji dziecka z rodzicem pokazują, jak ważne są relacje w 

rodzinie i jak niezbędna okazuje się wzajemna miłość, która pozwoli przetrwać wszystko. 

Prezentowane w kinie życiowe sytuacje i dramaty najczęściej nie dają się jednoznacznie ocenić, 

wymagając głębokiego namysłu i przemyśleń. Poza tym film dokonuje czegoś niezwykłego. 

Prezentując zjawiska codzienne i bliskie człowiekowi i zwracając jego uwagę na wydarzenia  

i rzeczy, które, nieukazywane na ekranie kinowym, często są niezauważane, odkrywa 

rzeczywistość najbliższą i najpowszedniejszą. Sztuka filmowa nobilituje zwykłą rzeczywistość i 

czyni z niej święto oraz atakuje bezwładność wrażliwości widza, gdyż film ma ogromne 

możliwości wzbudzania w odbiorcy wrażenia zdziwienia światem, zaskoczenia nim i tak 

naprawdę pozwala zobaczyć, odkryć go na nowo.    
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The proposed family relations presented on selected examples of the Polish ideational 

culture model with respect to social roles within a marriage 

 

The term "culture" has been assigned many various meanings, depending on historical 

processes and philosophical, methodological, ideological and political beliefs (cf. Petrykowski, 

2008, p. 59). During the process of the development of scientific knowledge, an enormous 

amount of definitions of the word "culture" has been created in the following categories: 

historical, normative, psychological, structuralistic, genetic (cf. Ziemski, 1999, p. 18). It may be 

added that the anthropological definitions define culture as a whole of  human output and 

actions in a given circle of culture, the philosophical definitions define culture with regard to the 

above-individual reality of thought (within the scope of ideas, values, symbols, social awareness, 

process of socialization). According to sociological definitions, the culture implies models of 

social interactions, depending on the social roles pursued, interactions, symbols. Psychological 

definitions place emphasis on mutual influence of personalities and culture, whereas historical 

definitions define historical background of historical phenomena, the variability of reality 

ordered within time and space. 

"Culture" is thus a heterogeneous concept. It is very complex. Stefan Czarnowski stated 

that "both the study of the past and the comparative and descriptive research lead to the 

conclusion that changes in culture - considering it always a total of social outputs within  

a specified system - happen spontaneously, if only the conditions allow it. Cultures come into 

being, blossom and die. They change along the way" (Czarnowski, 1939, p. 18). The basis for the 

continuity of culture is maintenance of spiritual community (cf. Znaniecki, 2001, p. 175). The 

major part of culture, as a creation of past/previous generations (cf. Kroeber, 2002, p. 87) 

enables the social spiritual community, it determines the (evolutionary) continuity and 

durability of culture (cf. Griese, 2002, p. 13). The culture constitutes "a group of aims (...) values, 

behavior models, and (...) language models shared by the whole community" (Sztompka, 2000, 

pp. 291-292). 

In the scientific classification of culture areas, the following has been specified: the 

culture of being (material culture), the social culture (societal culture), the symbolic culture 

(non-material, spiritual culture concerning values and experiences) (cf. Włodarczyk, 2003, p. 

950). The term "culture" is connected with the definition concept of "cultural heritage". Ruth 

Benedict made a generalization stating that cultural heritage is not passed on biologically (cf. 

Benedict, 2002, p. 92). Margaret Mead, a cultural anthropologist, assumed that the models of 

social personality are determined rather by culture than by nature (see Mead, 2000, pp. 24 - 

133). Mead stressed the relation of culture models - understood as a group of repetitive and 
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relatively permanent ways of thinking and behaving of people belonging to the same culture - 

with a past and a future. Edmund Kotarski explained that the tradition is born as an effect of the 

identification of an emotional identification of its components and constitutes an implication of 

cultural heritage (cf. Kotarski, 1990, p. 5) which, as a whole of outputs of the culture of a given 

society, lasts in time because it is passed on from one generation to the next. Thanks to the social 

transmission, the cultural heritage is kept alive (cf. Ziemski, 1999, p. 22). Cultural heritage as  

a whole of outputs of a given society, passed on from one generation to the other constitute a 

type of an "inheritance" of the lasting of some ideas. It covers everything that is connected with 

cultural goods, human behavior, outputs constituting the results of this behavior. Cultural 

heritage implies the legacy from out ancestors (Petrykowski 2005, p. 113). It may be added that 

cultural heritage is subject to idealization, it is considered to be a holy set of values, venerated 

symbols (cf. Nikitorowicz, 2003, p. 900; Nikitorowicz, 2008, p. 7). 

In the history of Polish culture, the meaning of a family was significant. The family, apart 

from the personal functions: of a spouse, parent, sibling, had also institutional functions, such as 

the procreational, stratificational, protective, educational, economic (cf. Adamski, 1984, p. 116 et 

sec.; cf. Mariański, 2007, p. 684). A number of tasks were performed that resulted from the social 

roles: that of a husband, wife, father, mother, son, daughter, brother, sister - they served the 

survival of the family as an institution finding moral support in the Christian religion. The social 

roles reflect social expectations assigned to particular statuses or social positions. Social roles 

related to the gender imply different tasks for men and woman, while the marriage roles: of  

a husband and wife, result from the division of duties, work done within the family. 

The patriarchal family model (meaning literally the "power of the father") has been 

developing in the Republic of Poland over centuries and has also been the object of 

considerations of many authors. One of them and one of the greatest Polish writers of the 

Renaissance - Mikołaj Rej (1505 - 1569), in his artwork Wizerunek własny żywota człowieka 

poczciwego (The Image of a Good Man's Life) (1558) stated that among for statuses: spose, 

widow, virgin and single (non-monastic), the state of being married is the most advisable one; 

however, under the condition that the "marriage is rewarding" (Rej, 2003, volume 1, p. 126) and 

constitutes a rightful, chase married life. According to Rej, the life of a single man in the non-

monastic state may turn into a frolicsome life (p. 129) which is inappropriate for a kind 

nobleman (p. 136). Rej recommended to implement mature interpersonal attitudes in a family 

which, in his opinion, constitutes a "true blessing" (volume 2, p. 595) in the social relations. In 

the concept of Mikołaj Rej, a nobleman should be a good father - non only for his family, but also 

for his servants and other persons subordinated within the feudal structure of the society. The 

wife of a nobleman should be equal to him in the social hierarchy, bring a marriage portion into 

the marriage life and remain a moral, religious (pious) person. 

The Polish model of the ideational culture within the scope of social roles in a marriage 

has also been elaborated on by a Polish humanist Łukasz Górnicki (1527-1603), a widely 

educated political writer, secretary and librarian of the king Sigismund II Augustus. Górnicki 

called for balanced interpersonal attitudes and noticed the meaning of women in the process of 

child upbringing. He wrote that although women are the most imperfect among animals and 

have no dignity compared to that of men, they do not have the strength and the harshness of 
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men, and are therefore to raise young children, while the fathers educate older children 

(Górnicki, 2004, volume 2, p. 314, pp. 316-317). 

A religious writer, Erazm Gliczner Skrzetuski (1535 - 1603) in an educational guide for 

parents entitled Książki o wychowaniu dzieci bardzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których 

rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą, teraz nowo uczynione  

i z pilnością wyrobione (Books on raising children, very good, useful and necessary for the 

parents to use the acquired knowledge with diligence) (1558), noticed the influence of 

personality and moral values of mothers on the process of raising children in a family. For this 

reason he advised fathers to choose a good, diligent woman to be his wife and have children with 

her if he wants them to be staid and reputable (Gliczner, 1876, p. 7). According to Gliczner 

Skrzetuski, a father - as a person experienced in social relations should also be able to wisely 

instruct his son on the marriage life (p. 129). 

The aforementioned examples of relations within social roles in a marriage were 

developed in the time of Renaissance when the new (comapred to the Middle Ages) cognitive 

quality was created. It affirmed the present life according to the statement of Terence: "I am a 

human being, I consider nothing that is human alien to me". The examples are part of the ideal of 

education of the culture of Renaissance which implies religious and moral values, defined in the 

present categories, related to the joyful (but not promiscuous) activity of life (cf. Smołalski, 

1994, p. 17). In the period of national captivity, however, in the Polish lands under partitions, the 

ideal of education developed in the direction of creating individual, strong personalities, 

fascinated by folk, Slavonic culture (Romanticism). Also a few examples of interpersonal relation 

models of the 19th century with regard to the social roles in a marriage may be noted. 

Adam Mickiewicz (1798 - 1855) in his poem Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. 

Historia szlachecka z roku 1812 we dwunastu księgach wierszem (Sir Tadeus, or the Last 

Lithuanian Foray: A Nobleman's Tale from the Years of 1811 and 1812 in Twelve Books of 

Verse) (1834), showing the beauty of his home country immortalized the Polish models of 

behavior with regards to personal social roles of a husband and wife. This model is confirmed by 

an example of a statement of Zosia, the (future) wife of the main character, in which she says 

that she is a woman and so she does not have the authority and agrees with everything he 

decides (Mickiewicz, 1986, p. 346). 

Karol Libert (1807 - 1875) - philosopher, author, representative of Polish messianism, 

who believed in the power of moral "deed", stated that married women should not dedicate their 

selves to scientific works, because such women will give poems instead of children, build a 

library instead of a home (cf. Libelt, 1852, p. 3 - 19). 

Ewaryst Estkowski, an educational activist (1820 - 1856), analysing the issue  of 

relations in a marriage stated that when a marriage is happy and harmonious, both husband and 

wife share all the duties and that whatever the husband earns should be multiplied by the wife 

(cf. Estkowski, 1861, p. 35). 

Finally, I would like to stress the fact that the chosen examples of models of balanced 

interpersonal attitude in a family from the Polish literature constitute an implication of the 

positive model of the Polish culture in the period of Renaissance and Romanticism. The 

ideational culture in the aforementioned examples defines harmonious interpersonal relations 

in a marriage within the social personality of individuals, formed in the process of socialization. 
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The symbolic expression of the cultural model is reflected in the attitudes as a social and cultural 

phenomenon, the real attitudes in action and the ideational ones - described in the form of 

thoughts about activities (cf. Znaniecki, 1992, p. 248 et sec.). The symbolism of words is related 

to the cultural context of social existence in a given place, space and time. 

In particular historical periods the society defined common models of thinking, created 

the social awareness with regard to the  ideal (ideational) culture and identified itself with it. 

According to Ralph Linton - without cultural models (in the wide meaning), no society can 

survive (cf. Linton, 2000, p. 89 et sec.). Mainly in the institutions of natural upbringing (e.g. 

family) and in institutions of direct (e.g. school) and indirect upbringing (e.g. mass media) boys 

and girls develop to perform social roles - on the basis of values and cultural models which are 

passed on from one generation to the next thanks to the social transmission. It should be noted 

that the process of integrating with culture is slow, enables the understanding of internalized 

cultural identity and social roles to which an individual develops in the process of socialization. 

Every society protects its own cultural models, also within the scope of social roles in a 

marriage. The socialization lasts the whole life and is an infinite process. The new social 

generations enter the cultural heritage left for them from a new perspective, crossing the 

borders (cf. Piekarski, 2004, p. 196) in the intergenerational social life (cf. Ablewicz, 2004, p. 

306). 
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Jakość relacji pomiędzy małżonkami posiadającymi  

i nieposiadającymi rodzeństwo 

 

Wstęp 

 

Dla rozwoju psychospołecznego człowieka, oprócz wielu czynników związanych  

z uwarunkowaniami biologicznymi i środowiskowymi, wśród których nadrzędną rolę przypisuje 

się rodzinie pochodzenia, a szczególnie postaci matki i ojca, ważnym jest także to, czy wzrastał 

on w obecności rodzeństwa, czy był dzieckiem jedynym. Wiele badań prowadzonych od 

początku XX wieku ukazuje różnice w funkcjonowaniu dzieci w okresie przedszkolnym  

i szkolnym, które pochodzą z rodzin małych lub dużych, natomiast niewiele jest badań 

ukazujących, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu fakt wychowywania się w określonym typie 

rodziny uwzględniającym liczbę dzieci ma związek z ich funkcjonowaniem w dorosłości,  

a szczególnie w małżeństwie i w założonej przez siebie rodzinie własnej.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza jakości wzajemnych relacji młodych małżonków 

w obszarze więzi, miłości, komunikacji i seksualności z uwzględnieniem ich doświadczeń 

rozwojowych w dzieciństwie przeżytym w relacjach z mniejszą lub większą liczbą rodzeństwa 

bądź w jedynactwie. Mimo, że relacje z rodzeństwem obejmują m.in. liczbę i płeć poszczególnych 

dzieci, kolejność urodzenia, pozycję psychospołeczną wśród rodzeństwa, odstępy między 

porodami, stan zdrowia dzieci, w badaniach podjęto szczegółową analizę tylko jednego z wyżej 

wymienionych czynników, jakim jest liczba dzieci w rodzinach, w których wychowywali się 

respondenci biorący udział w badaniach. W pierwszej części opisano istotę jakości relacji 

między małżonkami i przedstawiono specyfikę rozwoju psychospołecznego oraz sylwetkę 

dorosłej osoby wychowywanej w rodzinie posiadającej jedno lub więcej niż jedno dziecko.  

W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych, w których porównano różne 

obszary relacji małżeńskich z uwzględnieniem zmiennych uwzględniających liczbę dzieci  

w rodzinie pochodzenia. 

 

1. Istota jakości relacji między małżonkami 

 

Relacja między małżonkami określana jest jako suma interakcji zachodzących między 

nimi (Harwas-Napierała, 2006). G.B. Spanier i R.A. Lewis za ocenę jakości małżeństwa przyjęli 

subiektywną ocenę wskazaną przez określony związek (za: Rostowski, 1987, s. 25). Wysoka 

jakość związku oznacza poczucie zadowolenia małżonków, wyrażane poprzez określenia: 

związek udany, dobrany, szczęśliwy (por. Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 66). Na jakość 

związku małżeńskiego, w tym także na jakość relacji między małżonkami, składają się 

uwarunkowania indywidualne (np. zaspokojenie potrzeb indywidualnych, poczucie szczęścia 

osobistego, równowaga emocjonalna, zadowolenie uczuciowe, poczucie wolności, spełnienia, 
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rozwój osobisty, zadowolenie seksualne, relacje z innymi, uzyskiwanie wsparcia społecznego), 

właściwości dotyczące funkcjonowania w diadzie małżeńskiej (np. wspólne cele i powodzenie w 

ich realizacji, przystosowanie małżeńskie, zadowolenie, wierność, zharmonizowanie 

osobowości, harmonijne współżycie, wzajemne zaangażowanie, intymność, miłość, uczuciowość, 

wsparcie, więź, zgodność, szacunek, zrozumienie, otwartość, empatia, tolerancja, komunikacja, 

satysfakcjonujące relacje seksualne, posiadanie i wychowywanie dzieci), czynniki ekonomiczno-

społeczne (m.in. posiadanie pracy, status materialny, posiadanie mieszkania), a także wiek i staż 

małżeński, przekonania religijne, charakter więzi z rodzicami (Braun-Gałkowska, 1992; 

Rostowski, 1987; Ryś, 1999; Janicka, Niebrzydowski, 1994; Plopa, 2006). 

  

2. Sylwetka psychospołeczna osób posiadających rodzeństwo  i jej 

uwarunkowania 

 

Pomiędzy rodzeństwem kształtuje się szczególny rodzaj więzi. Józef Rembowski (1984, 

s. 152) określa ją miniaturowym światem rodziny. Więzi między dziećmi są porównywalne do 

tych, które tworzą się między dorosłymi, jednakże kierują nimi odrębne prawa. Przeżycia, które 

objawiają się w świecie więzi braci i sióstr nie są możliwe do odtworzenia w innych rodzajach 

relacji.  

Dzieci poprzez relacje z rodzeństwem budują własną odrębną tożsamość w rodzinie, 

„określają siebie w kontekście własnej percepcji związku z innymi” (Richardson, Richardson, 

1999, s. 24). W dużym stopniu osobowość osób dorosłych kształtowana jest poprzez 

doświadczenia w dzieciństwie, które w dużym stopniu wiążą się z członkami rodziny, wśród 

których wzrastają, w tym także z rodzeństwem (por. Blake i wsp., 1991, s. 271-273). Niektórzy 

autorzy kwestionują jednak wpływ rodzeństwa w dzieciństwie na kształt osobowości jednostki 

w dorosłości. Według nich efekty tego wpływu z czasem zanikają (Baltes, Brim, Kagan, za: tamże, 

s. 271). 

Wraz ze zwiększeniem się liczby członków rodziny zwiększa się liczba i zagęszczenie 

wzajemnych interakcji i oddziaływań, a w konsekwencji doświadczeń, stanowiących podstawę 

wyuczania się umiejętności społecznych. Szczególnymi elementami tych doświadczeń nie są 

tylko liczby kontaktów dziecka z członkami rodziny. Są to m.in. charakter więzi, system wartości, 

styl życia, jakość komunikowania się (Tyszkowa, 1984, s. 105).  

Liczba rodzeństwa w dużym stopniu wiąże się z procesem socjalizacji. Poprzez 

uwzględnianie obecności innych osób w rodzinie podczas własnych zachowań dzieci uczą się 

relacji społecznych i komunikowania się interpersonalnego (Blake i wsp., 1991, s. 271). 

Proces socjalizacji wiąże się bezpośrednio z osiągnięciem dojrzałości społecznej, która 

jest jednym z podstawowych warunków dojrzałości do małżeństwa. Poziom uspołecznienia 

jednostki można określić poprzez analizę takich umiejętności, jak: zdolność do odczuwania, 

spostrzegania i rozumienia potrzeb innych ludzi, gotowość do działań prospołecznych, zdolność 

do współdziałania i współpracy w realizacji zadań, umiejętność współżycia w grupie, akceptacja 

norm grupowych (Tyszkowa, 1984, s. 111). Biorąc pod uwagę wymogi dojrzałości społecznej, 

takie jak otwarcie się na potrzeby innych, na dzielenie się i obdarzanie, współpracę, optymalne 

wypełnianie ról społecznych (m.in. małżeńskich), posiadanie dojrzałego systemu wartości (Ryś, 
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1999, s. 39), wszystkie wyżej wymienione umiejętności, kształtowane w domu rodzinnym 

znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłych związkach małżeńskich.  

Maria Tyszkowa (1984, s. 94) podkreśla, że „odpowiedni poziom uspołecznienia stanowi 

warunek właściwych interakcji, współżycia i współdziałania z innymi ludźmi”. Na rozwój 

społeczny dziecka największy wpływ ma charakter doświadczeń w środowisku rodzinnym, 

początkowo z matką, potem z ojcem i rodzeństwem, następnie z dalszymi członkami rodziny, np. 

babcią i dziadkiem, których rola jest większa, jeśli dziecko ma z nimi codzienny kontakt. 

Szczególne znaczenie dla psychospołecznej sfery rozwoju mają postawy rodzicielskie 

przejawiane przez rodziców i cechy ich osobowości (tamże, 1984, s. 105). Przejawianie 

niewłaściwych postaw rodzicielskich, w przypadku rodzin jednodzietnych głównie 

nadopiekuńczych, a w pozostałych przypadkach np. postawy nadmiernego wymagania, 

unikania, odrzucenia, czy niekonsekwencji, może zaburzyć proces osiągania dojrzałości 

emocjonalno-społecznej (tamże, 1984, s. 106).  

Dla rozwoju społecznego ważne jest posiadanie rodzeństwa, natomiast badacze 

amerykańscy podkreślają, że niewiele jest badań i dowodów na to, że większa liczba dzieci  

w rodzinie zwiększa ich umiejętności społeczne (Downey, Condron, 2004, s. 336). Większe 

efekty dotyczące zależności pomiędzy liczbą rodzeństwa i osobowością w aspekcie relacji  

z innymi zauważono w przypadku badanych mężczyzn (Blake i wsp., 1991, s. 279). Może to się 

wiązać z tym, że kobiety na ogół są bardzie towarzyskie, stąd większych różnic dotyczących ww. 

związku nie stwierdzono (tamże). Inne elementy umiejętności społecznych mogą też rozwijać 

się w związku z płcią dzieci (sami chłopcy, same dziewczęta, rodzeństwo mieszane) i kolejnością 

rodzenia się dzieci o określonej płci, a także z ich wiekiem i odstępami między porodami, stanem 

zdrowia, itp. (por. Downey, Condron, 2004, s. 337; Richardson, Richardson, 1999, s. 17). Inne 

cechy umiejętności społecznych mogą być ukształtowane wśród starszego, inne wśród 

młodszego rodzeństwa. Starsi mogą mieć bardziej rozwiniętą pomocniczość, opiekuńczość, 

ustępliwość, skłonność do nauczania (Brody, Murry, Zajonc, Markus, za: Downey, Condron, 

2004, s. 337). 

W rodzeństwie zdarzają się chwile związane z rywalizacją, z zazdrością, konfliktami. 

Plusy z tego wynikające, to uczenie się współzawodnictwa, dostosowywania do wymagań życia 

w grupie, zauważania potrzeb innych osób i przezwyciężania egocentrycznych pragnień (Werry, 

za: Smykowski, 2005, s. 250). Aby proces ten przebiegał prawidłowo szczególną rolę trzeba tu 

przypisać rodzicom kontrolującym przebieg interakcji między dziećmi oraz własne relacje  

z nimi (Voling, Belsky, Wery, za: tamże, s. 251). W różnych sytuacjach konfliktowych między 

rodzeństwem dzieci mają możliwość uczenia się negocjacji, doskonalenia umiejętności 

komunikacyjnych, okazywania własnych emocji i uczuć (Brody, za: Downey, Condron, 2004,  

s. 334-335). Jedynacy wypadają gorzej niż dzieci posiadające rodzeństwo w umiejętnościach 

interpersonalnych, m.in. w regulowaniu zdolności do współpracy i pomocy w relacjach  

z rówieśnikami. Im większa liczba rodzeństwa, tym lepszy rozwój umiejętności społecznych 

dzieci, nawet w przypadku dwojga dzieci zauważa się takie efekty (Polit, Falbo, za: tamże, s. 335-

336).  

Mimo, że posiadanie większej liczby dzieci w rodzinie zmniejsza możliwości czasowe, 

które mogliby rodzice poświęcać dzieciom ważne jest kontrolowanie relacji między 

rodzeństwem przez rodziców. Ich interwencja w trudnych sytuacjach konfliktowych zwiększa 
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kształtowanie zdolności społecznych, natomiast brak tych oddziaływań wiąże się z rozwojem 

między dziećmi relacji destrukcyjnych (konfliktowość, agresja, „wygrywanie” starszego 

rodzeństwa z młodszym poprzez użycie siły), co skutecznie obniża możliwość nauczenia się 

skutecznych umiejętności społecznych. Rodzice powinni nauczyć dzieci podstawowych zasad 

rozwiązywania sporów (Blake, Polit, Falbo, za: tamże, s. 335). 

Osoby posiadające rodzeństwo zdecydowanie częściej niż jedynacy cechują się 

roztropnością i taktem w kontaktach społecznych, wyrozumiałością, rzadziej występującymi  

w ich relacjach z innymi konfliktami, zdobywaniem uznania wśród innych, głównie poprzez 

uległość i kooperację (Połomski, Peplińska, 2010, s. 191-195).  

Liczba rodzeństwa wiąże się z tendencją do afiliacji i bezpośrednio z poziomem 

towarzyskości (Blake i wsp., 1991, s. 271). W liczniejszej rodzinie jest motywacja do afiliacji,  

a pozytywną dla ludzi okazuje się potrzeba przynależności. Potrzeba ta wiąże się z chęcią 

zbliżenia, współpracy, wzajemnością i przyjaźnią. Działania związane z tą potrzebą opierają się 

na chęci spotykania się z innymi, na okazywaniu dobrej woli i miłości, unikaniu ranienia innych, 

czynieniu tego, co podoba się innym, zaufaniu, okazywaniu sympatii i empatii, rozmowach, 

wspólnych grach, podejmowaniu wysiłków w celu usunięcia różnic, dbałości o harmonię, 

otwarciu na zwierzenia, inwestowaniu czasu i zaangażowania w przyjaźń. (Boyatzis, Murray, za: 

tamże).  

Nie wszystkie badania potwierdzają związek wychowywania się wśród rodzeństwa ze 

ściśle określonymi umiejętnościami. Riggio (za: Downey, Condron, 2004, s. 336) nie stwierdził 

wśród badanych dorosłych posiadających i nieposiadających rodzeństwa różnic dotyczących 

poziomu ich wrażliwości, ekspresyjności, kontrolowania siebie. Rodzeństwo może jednak 

stanowić pewnego rodzaju bufor podczas wydarzeń stresujących. 

Wielu umiejętności społecznych dzieci mogą się nauczyć także w relacjach 

pozarodzinnych. Z badań wynika, że dzieci posiadające rodzeństwo częściej uczestniczyły  

w zajęciach grupowych i praktycznych (np. sport zespołowy) (Claudy, Farrell, Dayton, za: Blake i 

wsp., 1991, s. 272), co jeszcze bardziej zwiększa ich zdolności relacyjne. Z kolei jedynacy rzadziej 

korzystają z tego rodzaju zajęć, u nich inwestycja rodziców w ich rozwój odnosi się głównie do 

rozwoju intelektualnego. Z badań wynika jednoznacznie, że większa liczba rodzeństwa wiąże się 

z mniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi, natomiast mniejsza liczba dzieci w rodzinie 

powoduje, że dzieci młodsze korzystają z obecności starszych w kontekście możliwości 

poznawczych, co wpływa na ich większą efektywność edukacyjną (Downey, Condron, 2004,  

s. 333-334). 

Należy także zwrócić uwagę, że rodzice, którzy mają wiele dzieci różnią się od tych, 

którzy mają ich mało lub tylko jedno. Dotyczy do zarówno rozwojowego aspektu poznawczego  

i społecznego u dzieci, jak i typu rodziny (małżeńska, niemałżeńska, rozwiedziona, powstała  

w wyniku śmierci jednego rodzica, monoparentalna, itd.) (tamże, s. 337). W związku z tym na 

mniejsze umiejętności społeczne dzieci jedynych może też mieć wpływ cały bagaż przeżyć 

dotyczących doświadczeń ich własnej rodziny. 

W Polsce większość rodziców posiadających liczne potomstwo ma niższe wykształcenie 

niż ci rodzice, którzy posiadają jedno lub dwoje dzieci. Dodatkowo często borykają się oni  

z brakiem pracy i problemami związanymi z niskim statusem ekonomicznym. Rodziny 

wielodzietne mogą być świadomie planowane, co dotyczy około 10% rodzin (Nowacka, za: 
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Kotlarska-Michalska, 2002, s. 60), gdzie rodzicielstwo jest akceptowane, a postawy rodzicielskie 

wobec dzieci prawidłowe. Często jednak wielodzietność bywa niezaplanowana, co częściej wiąże 

się z niewłaściwymi postawami rodzicielskimi (por. tamże, s. 58-59). W ubogich rodzinach 

wielodzietnych często nieprawidłowo pełniona jest funkcja socjalizacyjna. Dzieci 

niejednokrotnie pełnią zadania rodziców, którzy koncentrują się głównie na zabezpieczeniu 

bytu rodzinie i nie kontrolują relacji pomiędzy własnymi dziećmi (Lustig, za: tamże, s. 61) oraz 

nie wyrażają w wystarczającym stopniu wdzięczności oraz pochwał wobec dzieci za wypełniane 

w domach obowiązki. Czyni tak 20-43% rodziców (Nowacka, za: tamże, s. 62). Tymczasem brak 

nagród, choćby w postaci pochwał obniża motywację dzieci do działania i przejawiania 

pozytywnych form zachowania. 

Z badań Downey i Condron (2004, s. 345) wynika, że dzieci posiadające rodzeństwo 

przejawiają więcej samokontroli niż te, które go nie posiadają. Z kolei rodzeństwa z pełnych 

rodzin przejawiają wyższy poziom umiejętności społecznych niż rodzeństwa z innych typów 

rodzin. Rodzeństwa rozdzielane lub dzieci łączone w rodzinach zrekonstruowanych przejawiają 

niższy poziom tych umiejętności ze względu na przeżycia o charakterze stresującym w ich życiu. 

Także status socjoekonomiczny rodziny okazał się być ważny. Liczne rodzeństwa z rodzin  

o niskim statusie przejawiają niższy poziom rozwoju psychospołecznego niż dzieci z rodzin  

o statusie wyższym. Ten problem jest bardziej widoczny, jeśli niski poziom socjalny i finansowy 

warunkuje obniżoną samoocenę rodziców. Ich oddziaływanie na dzieci nie wzmacnia 

kształtowania prawidłowego rozwoju psychospołecznego. Ostatecznie też w badaniach autorów 

potwierdzone zostało, że dzieci posiadające rodzeństwo są oceniane jako posiadające lepsze 

umiejętności społeczne, szczególnie interpersonalne, natomiast okazało się, że nie jest istotne 

dla rozwoju tych umiejętności, czy dzieci mają siostry czy braci. Ważny wniosek dotyczył także 

wielkości liczby rodzeństwa. Im mniej było dzieci w rodzinie (np. dwoje), tym częściej stanowiło 

ono dla siebie cenne wsparcie w odreagowywaniu emocji w sytuacjach trudnych, natomiast im 

więcej było dzieci w rodzinie (troje lub więcej) efekt ten zanikał. Autorzy zwracają także uwagę, 

że łatwiej jest poradzić sobie z rozwodem rodziców dzieciom posiadającym rodzeństwo niż 

jedynakom (Kempton, Armistead, Wierson, Forehand, za: tamże, s. 336). 

W sytuacji przychodzenia na świat kolejnych dzieci rodzice zwykle stosują nieco inny 

styl wychowania czy metody wychowawcze, związane z rozwojem ich wiedzy i doświadczeń,  

w porównaniu do sytuacji, gdy mieli tylko jedno dziecko (Richardson, Richardson, 1999, s. 18). 

Duża koncentracja, związana niejednokrotnie z niepokojem, wątpliwościami i nieporadnością 

przy wychowywaniu pierwszego dziecka zmniejsza się zdecydowanie wraz z przychodzeniem 

kolejnych dzieci na świat. Ma to zdecydowane przełożenie na rozwój emocjonalny i społeczny 

dzieci rodzących się jako kolejne w rodzinie. 

Powyższe zalety posiadania rodzeństwa dla procesu uspołecznienia dzieci uwidaczniają 

się w polskich badaniach rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko. W sytuacjach 

wymagających wsparcia 10,4% dzieci z rodzin wielodzietnych korzystało z pomocy rodzeństwa. 

Pomimo, iż wiele z tych dzieci ma problemy szkolne (w co trzeciej rodzinie zdarzały się wagary) 

i często sprawiają problemy wychowawcze, aspekt socjalizacyjny jest w takich rodzinach 

nieporównywalny w stosunku do małych rodzin. W badanych przez B. Doleszczaka (za: 

Kotlarska-Michalska, 2002, s. 63) takich rodzinach ujawniły się ważne elementy umiejętności 

społecznych: wzajemna pomoc, solidarność, bezinteresowne dzielenie się z rodzeństwem, 
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opieka nad młodszymi dziećmi w rodzinie, rozwijanie i utrwalanie dobrych stosunków 

międzypokoleniowych. W 43% poznańskich rodzin wielodzietnych występowała bardzo silna, w 

co trzeciej silna, a w co piątej średnia siła więzi między rodzeństwem (Nowacka, za: tamże,  

s. 64). 

 

3. Sylwetka psychospołeczna osób nieposiadających rodzeństwa i jej 

uwarunkowania 

 

W literaturze poświęconej charakterystyce jedynaków oraz otaczających je czynników 

rodzinnych można znaleźć wiele danych wskazujących na przewagę negatywnych nad 

pozytywnymi aspektami nieposiadania rodzeństwa. Pojęcie jedynactwa wiąże się z różno-

rodnymi stereotypowymi określeniami: egoizm, niedojrzałość, rozpieszczenie, zarozumiałość, 

egocentryzm, brak umiejętności współpracy z innymi (Kumpel, za: Litwińska 2010, s. 169). 

Większość danych opisywanych w badaniach przez prawie całe XX-lecie sprzyjało 

podtrzymywaniu powyższego obrazu. Mimo, że w ostatnich dekadach można znaleźć coraz 

więcej plusów związanych z jedynactwem, w dalszym ciągu jednak wiele ich właściwości 

ukształtowanych w wyniku wychowywania się bez rodzeństwa może im utrudnić relacje  

z innymi. 

Wśród pozytywnych aspektów wychowywania się w małej rodzinie podkreślana jest większa 

autonomia dziecka i jego bliższy kontakt z rodzicami, (Blake i wsp., 1991, s. 272). Jedynacy nie 

muszą rywalizować o uwagę, czas, wsparcie i względy rodziców. Dzieci w takich rodzinach 

częściej niż w rodzinach wielodzietnych są uznawane za wyjątkowe i cenne. W sytuacji, gdy 

czują się kochane zwykle mają dość wysoką samoocenę i nie mają potrzeby kontrolowania 

innych. Doświadczają także wiele zainteresowania, podziwu i wzmocnień dotyczących własnej 

osoby ze strony dorosłych i cechują się zwykle wysokim poczuciem bezpieczeństwa 

(Richardson, Richardson, 1999, s. 156). Połowa nastoletnich jedynaczek w badaniach  

A. Piotrowskiej (za: Litwińska, 2010, s. 173) podkreślała, że najcenniejsza była dla nich 

wyłączność czasu i uwagi rodziców, natomiast najtrudniejsza samotność i brak bliskiej 

emocjonalnie więzi. 

Dzieci jedyne, wychowywane w małych rodzinach mają większe możliwości zdobywania 

wiedzy i rozwoju intelektualnego, częściej stanowią w przyszłości elitarne grupy społeczne 

(Blake i wsp., 1991, s. 273). Częściej też uczestniczą w różnych zajęciach pozalekcyjnych  

i rozwijają swoje hobby niż dzieci z rodzin wielodzietnych, ale zwykle są to zajęcia dotyczące 

rozwoju indywidualnego, intelektualnego i artystycznego (np. czytanie, śpiew, muzyka). (Claudy, 

Farrell, Dayton, za: tamże, s. 272). Toni Falbo (za: Litwińska, 2010, s. 169) twierdzi, że jedynak 

czy dzieci pierworodne cechują się dobrą inteligencją, motywacją do sukcesu oraz 

niezależnością i lojalnością. Poza tym jedynacy zwykle wzrastają w lepszym dobrobycie 

materialnym i socjalnym (Połomski, Peplińska, 2010, s. 184). 

Przy dojrzałości emocjonalnej i społecznej rodziców jedynak ma większe szanse na 

prawidłowy rozwój niż w przypadku, gdy jego rodzice takiej dojrzałości nie mają (Richardson, 

Richardson, 1999, s. 157). Jedynacy nadmiernie chronieni i rozpieszczani przez rodziców mogą 

w dorosłości być egocentrykami (tamże, s. 161). Ponadto brak innych dzieci powoduje często 

dalszą koncentrację rodziców na swoim jedynaku w dorosłości. Oni sami mają też większe 
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problemy z procesem odseparowania się od rodziców, szczególnie jeśli ci zaczynają starzeć się  

i chorować (tamże, s. 160).  

U dzieci wychowujących się w małych rodzinach, w wyniku bliższego kontaktu z 

rodzicami, zwiększa się niechęć do przyłączania się do rówieśników w różnych sytuacjach 

społecznych, co w połączeniu z tendencją do izolacji może wiązać się z bardziej sztywnymi 

postawami wobec innych (Blake i wsp., 1991, s. 273). 

Jedynacy posiadają umiejętność koncentrowania na sobie uwagi dorosłych, szczególnie 

rodziców. Potrafią stawiać wymagania wobec innych, cechuje ich oczekiwanie od innych 

ochrony, także w dorosłości, mocne zaangażowanie w pracę i dążenie do perfekcji (Capodieci, za 

Litwińska, 2010, s. 169).  

Jedynacy doświadczają silnych przeżyć emocjonalnych, w większym stopniu identyfikują 

się z rodzicem tej samej płci, częściej są włączane do triangulacji i albo ulegają parentyfikowaniu 

albo infantylizowaniu. W dorosłości częściej zdarzają się im problemy w takich obszarach, jak 

kontakty z autorytetami, perfekcjonizm, konieczność posiadania własnego terytorium (Jagieła, 

za: tamże, s. 170). Częściej mają braki w inteligencji emocjonalnej i społecznej, w 

umiejętnościach interpersonalnych, we właściwym rozumieniu własnych potrzeb oraz potrzeb 

innych osób (Kumpel, Józefik, Iniewicz, za: tamże, s. 170). Częściej też mają poczucie 

osamotnienia oraz potrzebę kontaktów emocjonalnych z innymi, częściej odczuwają smutek 

oraz niepokój w towarzystwie innych osób, stąd gorzej oceniają swoje relacje towarzyskie niż 

osoby posiadające rodzeństwo  (M. Sikorska, za: tamże, s. 177). W dążeniu do „doskonałości” 

oczekiwanej przez rodziców jedynacy szybko tracą dziecięce cechy wiążące się z charakte-

rystyczną dla dziecka ciekawością poznawczą oraz spontanicznością emocji i zachowań 

przejawianych w zabawach (Richardson, Richardson, 1999, s. 156).   

Jedynacy częściej mają trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi i przysto-

sowaniem się do nowych sytuacji, a także z obdarzaniem uczuciami innych. Ze względu na mało 

liczną rodzinę i brak rodzeństwa nie nauczyli się tego, gdy byli dziećmi. Poza tym przyjmowali 

raczej postawę „biorczą” niż „dawczą” (Adler, za: Tyszkowa, 1984, s. 107). Mają problem  

z uzyskaniem autonomii psychicznej, a ze względu na wysokie oczekiwania rodziców częściej niż 

dzieci posiadające rodzeństwo mogą mieć problemy nerwicowe (Baley, Przetacznikowa, za: 

tamże, s. 107). W rodzinie zajmują zwykle albo pozycję uprzywilejowaną, albo podpo-

rządkowaną (tamże, s. 109).  

Ze względu na to, że jedynym obiektem odniesienia i porównań są rodzice, czyli osoby 

dorosłe, oceniani często jako bardziej „doskonali”, jedynacy nie radząc sobie z dorównaniem do 

takiego wzoru, mogą mieć zaniżoną samoocenę, a ponadto zbyt wcześnie stają się dojrzali  

i poważni, ze szczególną podatnością na przestrzeganie zasad i norm (Zaborowski, za: tamże,  

s. 107). Istnieje ryzyko, że jeśli rodziny małe sprzyjają nieafiliatywności może się to wiązać  

z kształtowaniem osobowości aspołecznych. Społeczna izolacja i mniejsza integracja społeczna 

wiąże się z obniżeniem zdrowia psychicznego i fizycznego jednostek i przedwczesnym 

umieraniem (House, Landis, Umberson, za: Blake i wsp., 1991, s. 273). 

Jedynacy mają problemy z przyjmowaniem krytyki, są wrażliwi na ocenę swojej osoby, 

mają wysokie oczekiwania od życia, rozbudowaną wyobraźnię (musieli sobie stworzyć 

wyimaginowany dziecięcy świat), ich rozwój werbalny, przez stały kontakt z dorosłymi 

przebiega szybciej i sprawniej, ale są jednocześnie mało swobodni w dorosłości w rozmowach 
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żartobliwych, czy związanych z przekomarzaniem się. Mimo braku dziecięcych doświadczeń we 

współżyciu z rodzeństwem zwykle są dobrze przystosowani do dorosłego życia (Richardson, 

Richardson, 1999, s. 157-160). 

Z badań przeprowadzonych w 2007 roku wśród młodzieży szkolnej i studenckiej 

wynika, że jedynacy, tak mężczyźni, jak kobiety cechują się gotowością do inicjatyw społecznych, 

optymizmem i otwartością, ciekawością intelektualną, przeciętną samooceną, zrównoważeniem, 

tolerancyjnością, umiejętnością przestrzegania norm i zasad, gotowością do współpracy z grupą. 

U mężczyzn w sytuacjach związanych z oceną może ujawniać się nieśmiałość i ostrożność, 

natomiast u kobiet cechy te ujawniają się poza taką oceną, natomiast ogólnie dotyczą kontaktów 

z innymi ludźmi. Mężczyźni jedynacy są także gotowi do pomocy i udzielania wsparcia, ale nie  

z własnej potrzeby, lecz z powinności. Kobiety jedynaczki, poza wyżej wymienionymi 

właściwościami cechuje także większa samowystarczalność, odpowiedzialność i przed-

siębiorczość. Badani obu płci okazali się jednocześnie przystosowani do życia oraz do 

funkcjonowania w relacjach interpersonalnych. Autorzy tych badań, poza opisem osób 

nieposiadających rodzeństwa porównali ich z rówieśnikami z rodzin posiadających dwoje lub 

troje dzieci. Okazało się, że respondenci wychowywani bez braci i sióstr w porównaniu do 

mężczyzn posiadających rodzeństwo cechują się wyższym poziomem dominacji, choć rzadziej 

kobiety niż mężczyźni (inicjatywa w sytuacjach interpersonalnych, dążenie do funkcji 

przywódczych w grupie, zabieganie o uwagę otoczenia, potrzeba bycia popularnym, cenionym  

i lubianym oraz godnym zaufania), wyższym poziomem towarzyskości (zaangażowanie  

w kontakty społeczne, zabieganie o liczne znajomości) i powodzenia przez konformizm 

(przestrzeganie norm i zasad, ugodowość), natomiast niższym poziomem uspołecznienia i chęci 

podobania się (dążenie do bycia akceptowanym, wrażliwość na ocenę) (Połomski, Peplińska, 

2010, s. 191-195).  

Jill Pitkeathley i David Emerson (2007, s. 19-238) przedstawili, na podstawie szerokich 

badań brytyjskich, obraz jedynaków w różnych sferach ich funkcjonowania. Specyficzne cechy, 

które powtarzały się w badaniach tworzą psychospołeczną sylwetkę jedynaka. W relacjach z 

samym sobą cechuje się on poczuciem wyjątkowości, ale i poczuciem presji bycia „doskonałym”, 

którą wysuwają na nim rodzice. Ma tendencje do skupiania się na sobie, potrzebuje akceptacji, 

zrozumienia i bycia w centrum uwagi, ale jednocześnie pragnie zachować autonomię. Dominuje 

u niego poczucie odpowiedzialności za spełnianie stawianych wymagań, poczucie 

sprawiedliwości i obowiązkowości, pomysłowość, bogata wyobraźnia, ale ma też skłonność do 

perfekcjonizmu. Jednocześnie jednak cechuje go poczucie winy za niesprostanie wymogom, 

samokrytycyzm, nieumiejętność przyjmowania krytyki, podatność na zranienia, nieradzenie 

sobie ze złością i agresją, skłonność do frustracji, skłonność do zbytniej intensywności uczuć  

i ogólnie rozumiana niedojrzałość uczuciowa. Często odczuwa napięcie i niepewność, ma 

tendencje do problemów z oceną rzeczywistości i z podejmowaniem decyzji. Z jednej strony  

w swojej sytuacji rodzinnej ma warunki do przyspieszonego, z drugiej, do opóźnionego 

dorastania psychicznego. Towarzyszy mu też poczucie samotności, co uwidacznia się  

w skłonności do samotnego działania oraz w zamykaniu się w sobie, poprzez ujawnianie 

potrzeby ochrony własnej prywatności. Często ma problem z separacją od rodziców i nadmierną 

koncentracją na zaspokajaniu ich oczekiwań i emocjonalnych potrzeb. W relacjach społecznych 

przejawia się u jedynaków brak poczucia wspólnoty z innymi, niepokój związany z bliskością, 
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nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, z współpracą i współzawodnictwem. 

Cechuje go wysoki poziom zdolności towarzyskich grupowych, ale nie w kontekście relacji  

z jedną osobą. Ma zdolności organizacyjne, posiada cechy przywódcze, ma potrzebę 

kontrolowania innych i stawiania im własnych warunków, które mogą mieć charakter zbyt 

wygórowanych wymagań. Nadmiernie chroni własną przestrzeń fizyczną i psychiczną, ma 

problem z dzieleniem się, z proszeniem, ale jednocześnie ma skłonność do nadmiernego 

przepraszania. Często jest też konformistą i w różnych sytuacjach zdarza mu się obdarzać innych 

nadmiernym zaufaniem, co można też nazwać łatwowiernością. 

 

4. Relacje pomiędzy małżonkami posiadającymi i nieposiadającymi rodzeństwo w 

świetle literatury 

 

Niewiele jest badań wskazujących, czy charakter relacji w dzieciństwie pomiędzy 

rodzeństwem lub brak rodzeństwa i jakość przeżyć z tym związanych oddziałuje na przyszłe 

losy poszczególnych osób, a szczególnie, czy oddziałuje na jakość relacji małżeńskich  

w przyszłych związkach. Wiele wniosków można wykorzystać odnosząc się do źródeł 

opisujących mechanizmy oddziaływania rodziny pochodzenia jako systemu, głównie w 

kontekście kontaktów rodziców z dziećmi (zob. Forward 1993; Bradshaw, 1994; Mellody, 2005; 

Firestone 2007; Harris 2009). Richardsonowie (1999) podkreślają, że doświadczenia z domu 

rodzinnego wpływają na ocenę różnych sytuacji i oczekiwania w tworzonych związkach  

w dorosłości. W związku z tym na wiele wydarzeń człowiek może reagować tak, jak we własnej 

rodzinie pochodzenia. Dotyczy to także sposobów odnoszenia się do ważnych dla danej osoby 

ludzi. Jeśli w dzieciństwie towarzyszyły jego przeżyciom rodzinnym pozytywne doświadczenia, 

najprawdopodobniej w jego dorosłości więcej będzie równie pozytywnych doświadczeń niż 

negatywnych. Na te pozytywne doświadczenia w dużym stopniu, jak wskazano wyżej, 

oddziałuje, poza rodzicami, rodzeństwo. Trafnie określił zjawisko przenoszenia jakości relacji 

Carl Jung (za: tamże, s. 26) stwierdzając, że „mały świat dzieciństwa  z jego znajomym 

otoczeniem jest modelem większego świata (…). Im silniejsze piętno charakter rodziny wycisnął 

na osobowości dziecka, tym silniejsze będą jego tendencje do ponownego odczuwania  

i dostrzegania swojego wcześniejszego miniaturowego świata – w większym świecie dorosłego 

życia. Oczywiście nie jest to świadomy, intelektualny proces”. Przy nieprawidłowej relacji 

między sobą rodziców jedynaków, mogą one wejść w koalicję z jednym z nich i przyjąć rolę 

partnera, powiernika i przyjaciela, co w dużym stopniu może im  utrudnić tworzenie  

w przyszłości własnego związku intymnego. Najczęściej taka sytuacja zdarza się w relacji matki 

z synem. Ponieważ jedynacy zwykle nie martwią się w dzieciństwie różnymi problemami, np. 

finansowymi, mogą nie mieć w dorosłości umiejętności właściwego funkcjonowania w nowych 

dorosłych rolach. Trudno będzie im zmienić swoje nawyki i dostosować się do innych wymagań, 

niż stawiano im w ich domu rodzinnym. Rzadko ujawniają wobec współmałżonków swoje 

uczucia i często ukrywają pojawiające się w ich życiu pozarodzinnym problemy (tamże, s. 168).  

W przypadku kobiet jedynaczek częściej w ich związkach intymnych ujawniają się 

potrzeby aprobaty i adoracji, ochrony i opieki oraz pomocy w rozwiązywaniu różnych 

problemów. Jeśli ich rodzice przejawiali nadmiernie opiekuńcze postawy częściej cechują się 

bezradnością i zależnością od innych, natomiast przy postawach prawidłowych częściej są 
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osobami samowystarczalnymi i niezależnymi. Kobiety jedynaczki rzadziej lubią podejmować 

obowiązki domowe i rodzinne, a także rzadziej decydują się na posiadanie dzieci, w porównaniu 

z kobietami posiadającymi rodzeństwo oraz rzadziej zauważają i zaspokajają potrzeby członków 

swojej rodziny (tamże, s. 175-177).  

Dorośli izolowani w dzieciństwie od rówieśników i od spontanicznej radości dziecięcej 

mogą w swoim małżeństwie mieć trudności ze spontanicznością i zadowoleniem,  

z zaakceptowaniem różnych zachowań różnych osób w rodzinie własnej (o różnych emocjach, 

temperamencie i cechach osobowości), z negocjowaniem, z dzieleniem się różnymi rolami czy 

rzeczami bądź terytorium, z adekwatnym przepraszaniem, wybaczaniem, krytyką,  

z koniecznością reorganizowania czy przerywania zadań, jeśli wymaga to uwzględnienia potrzeb 

małżonka lub dzieci (tamże, s. 161). Osoby posiadające rodzeństwo mają większą możliwość niż 

jedynacy ukształtowania zdolności do empatii i potrzeby posiadania partnera (Tyszkowa, za: 

Śledzianowski, 2008, s. 149).  

Jedynacy tworzący związki małżeńskie starają się, by je utrzymać. Opowiadają się za 

monogamią i częściej sprzeciwiają się rozwodom, co wynika z ogromnej potrzeby poczucia 

bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, że koncentracja na jednym związku z rodzicami we własnym 

dzieciństwie może wiązać się z podejmowaniem decyzji o życiu w samotności (Richardson, 

Richardson, 1999, s. 175-177).  

W intymnych związkach mogą się ujawnić u jedynaków trudności w relacjach, m.in. 

problemy z zaangażowaniem emocjonalnym w związku, z budowaniem związków, z nadmierną 

zależnością albo z niezależnością, z dystansem, jednoczesne pragnieniem i lękiem dotyczącym 

zaangażowania. W sytuacjach trudnych mogą obwiniać siebie za niepowodzenia związku 

(Pitkeathley, Emerson, 2007, s. 19-238). 

Z badań K. Grabskiej z 1977 r. (za: Litwińska, 2010, s. 171-172) wynika, że u mężów i żon 

posiadających rodzeństwo poziom zadowolenia z małżeństwa, mierzonego za pomocą skali SPM 

M. Braun-Gałkowskiej, był wyższy niż u jedynaków. Mężczyźni nieposiadający rodzeństwa 

stawiali niższe oczekiwania od małżeństwa, mieli większe problemy z zauważeniem  

i zaspokojeniem oczekiwań własnych żon (co prawdopodobnie warunkowało niższy poziom 

zadowolenia z małżeństwa u tych żon), wyrażali potrzebę akceptacji ich indywidualności. 

Mężczyźni ci cechowali się także nadmierną koncentracją na sobie.  

 

5. Jakość relacji pomiędzy małżonkami posiadającymi i nieposiadającymi 

rodzeństwo w świetle badań własnych 

 

5.1. Metodologia badań własnych 

 

Problem badawczy skoncentrowany był na pytaniu: W jakim stopniu nieposiadanie lub 

posiadanie rodzeństwa w różnej ich liczbie warunkuje jakość relacji między małżonkami? Przyjęto 

hipotezę, że nieposiadanie bądź posiadanie rodzeństwa, a dodatkowo różna jego liczba  

w wysokim stopniu różnicuje jakość relacji między małżonkami. Posiadanie rodzeństwa 

warunkuje satysfakcjonujące relacje małżonków. Jedynactwo lub bardzo duża liczba dzieci  

w rodzinie pochodzenia (czworo i więcej) wiąże się z mniej satysfakcjonującymi relacjami  

w małżeństwach osób zakładanych przez nie w dorosłości. Za zmienną zależną przyjęto jakość 
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relacji między małżonkami, określoną poprzez poziom więzi małżeńskiej, jakość miłości wobec 

współmałżonka, komunikacji małżeńskiej oraz satysfakcji seksualnej. Zmienne niezależne 

określone dla potrzeb badawczych, to liczba rodzeństwa posiadanego przez respondentów lub 

jedynactwo. 

Do zebrania niezbędnych danych wykorzystano takie narzędzia badawcze, jak SWM – 

Skalę Więzi Małżeńskiej J. Szopińskiego (Szopiński, 1980), PM – Kwestionariusz Pomiaru Miłości 

R. Sternberga (Wojciszke, 1995, 2010), KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej M. 

Kaźmierczak i M. Plopy (Plopa, 2006; Kaźmierczak, Plopa, 2008), SSS – Skalę Satysfakcji 

Seksualnej D. Davis (Davis i in., 2006; Sałasińska i in., 2012) oraz kwestionariusz ankiety. 

W Skali Więzi Małżeńskiej pomiarowi poddano trzy elementy więzi: współrozumienie, 

współodczuwanie i współdziałanie oraz dokonano oceny więzi ogólnej. Współodczuwanie 

związane jest z umiejętnościami empatycznymi, przejawianiem uczuć wobec partnera, 

oddziaływaniem na jego uczucia własnymi działaniami wobec niego, z uwzględnianiem jego 

uczuć i przeżyć w różnych sytuacjach. Współrozumienie dotyczy wzajemnych rozmów  

o problemach, uwzględniania przy tym perspektywy poznawczej współmałżonka, dzielenia się 

własnymi doświadczeniami i poglądami, przestrzegania zasad prawidłowej komunikacji 

małżeńskiej, rozumienia jego potrzeb, otwartości na wzajemne wsparcie. Współdziałanie 

obejmuje wzajemne zaangażowanie na rzecz własnego domu i wychowania dzieci, wspólne 

spędzanie czasu wolnego, przejawianą pomoc (Szopiński, 1980, s. 102-103). 

Pomiar miłości umożliwił określenie poziomu trzech składników składających się na 

miłość wobec współmałżonków badanych osób: namiętność, intymność i zaangażowanie oraz 

ogólny obraz pełnej miłości. Wysoki poziom namiętności wiąże się z wysoką oceną atrakcyjności 

fizycznej i seksualnej partnera, wysokim poziomem fascynacji nim i pragnienia kontaktów 

seksualnych z nim. Wiąże się z silnymi emocjami i motywacją, a w konsekwencji słabszą 

kontrolą poznawczą sytuacji, w której się objawia. Intymność jest wymiarem określającym 

poziom bliskości uczuciowej z partnerem, zaufania, przywiązania, wzajemnej troski, tolerancji, 

zrozumienia. Zobowiązanie (zaangażowanie) związane jest z podejmowaniem decyzji  

o trwałości związku, jego optymalnej jakości i dokładaniem starań chroniących go przed 

rozpadem (Wojciszke, 1995, s. 217-218; Wojciszke, 2010). 

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej umożliwił zbadanie odczuwanego ze strony 

współmałżonka i kierowanego do niego wsparcia, zaangażowania i deprecjacji. Wsparcie wiąże 

się z szacunkiem wobec partnera, docenianiem jego pracy, zainteresowaniem jego 

doświadczeniami i przeżyciami, troską i wspólnym rozwiązywaniem problemów. 

Zaangażowanie dotyczy tworzenia atmosfery bliskości i zrozumienia w związku, okazywania 

sobie uczuć, podkreślania wyjątkowości partnera i jego znaczenia, organizowania wspólnego 

czasu partnerów dla siebie, dbałości o zapobieganie sytuacjom konfliktowym. Deprecjacja 

związana jest z zachowaniami agresywnymi, dominacją, kontrolowaniem, brakiem szacunku do 

niego (Plopa, 2006, s. 129-130).  

Skala Satysfakcji Seksualnej pozwoliła na określenie poziomu satysfakcji fizycznej, 

emocjonalnej i poczucia kontroli w relacjach seksualnych, a także ogólnego poziomu satysfakcji 

małżonków w tej sferze. Badanie poziomu seksualnej satysfakcji fizycznej obejmowało ocenę 

jakości doświadczeń seksualnych w związku, umiejętności w tej sferze oraz realizacji potrzeb 

seksualnych. Satysfakcja emocjonalna obejmuje satysfakcję z afektywnych odczuć względem 
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seksu i zachowań partnera oraz uczucia żywione w stosunku do partnera. Satysfakcja z poczucia 

kontroli dotyczy poziomu zadowolenia z oceny własnego wpływu na to, jak i kiedy oraz czy  

w ogóle odbędą się kontakty seksualne w związku (Davis, 2006).   

W kwestionariuszu zebrano podstawowe dane metryczkowe respondentów, m.in. płeć i 

liczbę rodzeństwa. Istotność związków pomiędzy zmienną zależną i zmiennymi niezależnymi 

zmierzono za pomocą analizy statystycznej. Poziom istotności statystycznej został określony za 

pomocą wskaźnika korelacji Tau-Kendalla. 

W badaniach wzięło udział 240 osób (120 kobiet i 120 mężczyzn) żyjących  

w małżeństwach. Wiek respondentów wynosił 25-35 lat. Pochodzili oni z województwa 

zachodniopomorskiego i lubuskiego i zamieszkiwali miejscowości o różnej wielkości. Badania 

zostały przeprowadzone w 2013 roku.  

 

 Tabela 1. Liczba dzieci w rodzinach pochodzenia respondentów 

Liczba dzieci 
w rodzinie 
pochodzenia 
respondentów 

Mężczyźni Kobiety Razem 

N % N % N % 

1 8 6,7 17 14,2 25 10,5 

2 50 41,7 39 32,5 89 37,1 

3 36 30 29 24,2 65 27,1 

4 i więcej 26 21,7 35 29,2 61 25,5 

Razem 120 100 120 100 240 100 

 

W populacji badawczej najmniejszą grupę respondentów stanowili jedynacy (10,5%). Co 

trzeci badany wychowywał się z jednym bratem lub siostrą (37,1%), a połowa respondentów w 

rodzinach bardziej licznych. Z dwójką rodzeństwa wzrastało 27,1% badanych osób, a z trojgiem 

i więcej 25,5% respondentów (w domach 31 osób było czworo dzieci, 19 osób pięcioro, 5 osób 

sześcioro, 4 osób siedmioro i 2 badanych ośmioro).    

  

5.2. Analiza wyników badań własnych 

 

Uzyskane w badaniach wyniki ukazały pewne zróżnicowanie jakości relacji między 

małżonkami w zależności od ilości dzieci w rodzinach, w których wychowywali się respondenci. 

Mimo, że różnice są widoczne w analizie procentowej nie wszystkie zostały potwierdzone  

w analizie statystycznej (tabela 2). Do opisu szczegółowych danych wykorzystano zarówno 

wyniki istotne, jak i istotne statystycznie na poziomie tendencji. Dla uwidocznienia omawianych 

różnic wykorzystano do prezentacji w poszczególnych wykresach jedynie wysoki poziom 

poszczególnych składników analizowanych wymiarów określających jakość relacji między 

małżonkami. Poziom wysoki, średni i niski, opisujący uzyskane w badaniach dane określone 

zostały w wyniku przekształcenia wyników surowych na wyniki skali stenowej.  
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Tabela 2. Związek liczby dzieci w rodzinie pochodzenia z obszarami relacji małżeńskich 

respondentów 

Związek liczby dzieci w rodzinie pochodzenia z 

obszarami relacji małżeńskich respondentów 

Liczba dzieci w rodzinie 

Mężczyźni Kobiety Razem 

Tau 

Ken-

dalla 

p 

Tau 

Ken-

dalla 

p 

Tau 

Ken-

dalla 

p 

POZIOM WIĘZI 

MAŁŻEŃSKIEJ (SWM) 

Współodczuwanie 0,04 0,54 -0,06 0,34 0,07 0,10 

Współrozumienie 0,04 0,49 -0,11 0,06 0,07 0,12 

Współdziałanie 0,03 0,58 -0,09 0,17 0,04 0,42 

Ogólny poziom więzi 0,05 0,39 -0,07 0,25 0,08 0,07 

JAKOŚĆ MIŁOŚCI (SM) 

Namiętność 0,05 0,42 -0,07 0,28 0,10 0,02 

Intymność 0,04 0,56 -0,02 0,69 0,08 0,08 

Zaangażowanie 0,12 0,05 0,10 0,11 0,12 0,01 

Miłość pełna 0,06 0,36 -0,06 0,36 0,09 0,03 

JAKOŚĆ KOMUNIKACJI 

WOBEC 

WSPÓŁMAŁŻONKA 

(KKM) 

Wsparcie  0,10 0,11 0,03 0,62 0,07 0,13 

Zaangażowanie -0,09 0,13 -0,14 0,03 -0,06 0,18 

Deprecjacja -0,11 0,08 -0,08 0,19 -0,08 0,07 

JAKOŚĆ ODCZUWANEJ 

KOMUNIKACJI OD 

WSPÓŁMAŁŻONKA 

(KKM) 

Wsparcie  0,17 0,07 -0,08 0,20 0,08 0,05 

Zaangażowanie -0,03 0,76 -0,23 0,00 0,00 0,91 

Deprecjacja -0,08 0,38 0,11 0,06 -0,10 0,02 

POZIOM SATYSFAKCJI 

SEKSUALNEJ (SSS) 

Satysfakcja fizyczna 0,00 0,95 -0,01 0,89 0,10 0,02 

Satysfakcja emocjonalna 0,00 0,94 -0,14 0,03 0,04 0,30 

Poczucie kontroli 0,03 0,62 -0,04 0,53 0,05 0,24 

Satysfakcja ogólna -0,06 0,32 -0,18 0,00 0,01 0,76 

Pierwszym z analizowanych wymiarów była więź łącząca małżonków. Każdy z badanych 

elementów więzi, czyli współodczuwanie, współrozumienie i współdziałanie, wskazujący na 

wysoki ich poziom w przypadku mężczyzn wzrastał wraz ze zwiększającą się liczbą dzieci w ich 

rodzinach pochodzenia (wykres 1). Okazało się, że mężczyźni nieposiadający rodzeństwa 

ujawniali najniższy poziom więzi, w porównaniu do tych, którzy je posiadali, co potwierdza 

wnioski z analizy literatury dotyczące jakości życia osób dorosłych, tworzących bliskie związki  

z innymi. Posiadanie rodzeństwa, szczególnie większej liczby braci i sióstr sprzyja 

współodczuwaniu, współrozumieniu i współdziałaniu. Szczegółowa analiza odpowiedzi 

respondentów pozwoliła stwierdzić, że mężczyźni posiadający rodzeństwo częściej niż pozostali 
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rozumieli się ze współmałżonką w wielu sprawach (p=0,07), wyczuwali, czym mogli sprawić jej 

radość (p=0,05), sami też wyrażali bez obaw swoje życzenia (p=0,05), wyrażali gotowość do 

kompromisów z małżonką (p=0,09), uznawali sens wierności małżeńskiej (p=0,06) i stwierdzali, 

że są gotowi zrobić wszystko, aby zachować trwałość własnego małżeństwa (p=0,01), 

wskazywali małżonkę jako pierwszą osobę, do której zwracają się po radę (p=0,06), deklarowali, 

że gdyby mieli jeszcze raz założyć związek małżeński wybraliby swą żonę po raz drugi (p=0,04), 

inicjując współżycie seksualne zwracają uwagę na samopoczucie małżonki (p=0,01), 

wskazywali, że dominującym rodzajem więzi w ich życiu jest więź z żoną (p=0,00), potwierdzali 

zaufanie wobec współmałżonki (p=0,08). 

W przypadku kobiet największy odsetek wykazujących wysoki poziom więzi w skali 

współodczuwania i współrozumienia występował wśród kobiet posiadających dwoje 

rodzeństwa (wykres 2). W pozostałych przypadkach różnice dotyczące pozostałych 

respondentów posiadających rodzeństwo były podobne. Jedynaczki najrzadziej wysoki poziom 

więzi uzyskiwały w skali współodczuwania i współrozumienia, co może wiązać się  

z trudnościami rozumienia potrzeb innych osób oraz z rozumieniem i okazywaniem uczuć 

i empatii. Podobny do pozostałych grup, wysoki poziom współdziałania uzyskany przez te 

respondentki wynika prawdopodobnie z ukształtowanego u nich w dzieciństwie poczucia 

obowiązku, konieczności spełniania wymogów rodziców oraz skłonności do pragnienia 

odnoszenia sukcesu, związanego niejednokrotnie z perfekcjonizmem.  

Szczegółowa analiza wyników dotyczących więzi małżeńskiej wykazała, że kobiety 

posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa częściej niż pozostałe wskazywały na zrozumienie  

z małżonkiem w wielu sprawach (p=0,01), częściej stwierdzały, że wyrażają bez obawy swoje 

życzenia (p=0,06), wspólnie z mężem troszczą się o porządek w domu (p=0,08), mówią mężom 

o ich błędach tak, by ich nie urazić (p=0,05), zachowują równość głosu z mężami we wszystkich 

sprawach (p=0,00), uznają razem z mężami podobne wartości w życiu (p=0,03). 
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W analizie statystycznej związek poszczególnych wymiarów składających się na Skalę 

Więzi Małżeńskiej z liczbą dzieci w rodzinach pochodzenia okazał się istotny na poziomie 

tendencji wśród kobiet tylko w przypadku współrozumienia, a wśród respondentów jako 

ogólnej badanej populacji w przypadku łącznego pomiaru więzi. U mężczyzn żadna z różnic nie 

okazała się istotna statystycznie (tabela 2). 

Postawa miłości między małżonkami okazała się dość zróżnicowana u respondentów 

pochodzących z rodzin o różnej liczebności dzieci. Mimo, że skala procentowa ukazuje różnice 

(wykres 3 i 4), okazały się one istotne statystycznie jedynie w przypadku takiego wymiaru 

miłości u mężczyzn, jak zaangażowanie, a w przypadku populacji ogólnej wszystkich trzech 

składników miłości, czyli namiętności, intymności i zaangażowania. W grupie  kobiet żadna z 

różnic nie została potwierdzona statystycznie (tabela 2).  

Z uzyskanych danych wynika, że zarówno badani mężczyźni, jak i kobiety nieposiadający 

rodzeństwa przejawiają, w porównaniu do osób posiadających je zdecydowanie niższy poziom 

namiętności, intymności oraz ogólnie rozumianej pełnej miłości (wykres 3 i 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku zaangażowania, natomiast, wyniki mężczyzn – jedynaków były zbliżone do 

tych, którzy posiadali jednego brata lub siostrę, a w przypadku kobiet ich wysoki poziom 

zaangażowania był zbliżony do poziomu tego wymiaru miłości wśród respondentek 

posiadających dwoje lub więcej rodzeństwa. Można przypuszczać, że niski poziom intymności  

i namiętności wiązał się z niższym poczuciem ufności oraz z tendencją do izolowania się od 

innych, czy brakami w inteligencji emocjonalnej i społecznej, w wyniku braku bliskich relacji  

z rówieśnikami w okresie dzieciństwa. Wyższy od pozostałych wymiarów poziom 

zaangażowania u tej grupy osób może wiązać się z umiejętnościami wchodzenia w zadania 

związane z budowaniem związku, z realizowaniem wymagań, które stoją przed małżonkami, 
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dbałością o trwałość związku, gdyż w tej grupie perspektywa utraty obecnego związku lub 

konieczności utworzenia innego może wiązać się z dużym lękiem i utratą poczucia 

bezpieczeństwa.Dorośli pochodzący z rodzin wielodzietnych, szczególnie o większej liczbie 

rodzeństwa w każdym wymiarze składającym się na pomiar miłości uzyskiwali wyniki dość 

wysokie.  

 

Szczegółowa analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że mężczyźni posiadający 

rodzeństwo częściej niż nieposiadający go byli zdecydowani na zrezygnowanie z niektórych 

własnych pragnień, jeśli zagrażałoby to ich związkom małżeńskim (p=0,00), z radością 

przyjmują słowa otuchy od swych małżonek (p=0,08), wiedzą, że zawsze znajdą u żon wsparcie  

i pomoc (p=0,09) i częściej stwierdzali, że sama obecność żony przynosi im spokój (p=0,08). 

Kobiety posiadające rodzeństwo częściej niż jedynaczki swoje działania dostosowują do 

wspólnego małżeńskiego dobra (p=0,09). 

 

Szczególnie ważnym czynnikiem warunkującym jakość relacji małżonków jest ich 

wzajemna komunikacja. Mierzone za pomocą Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej 

wymiary obejmujące wsparcie, zaangażowanie i deprecjację wskazują w przypadku kobiet na 

podobne zależności dotyczące zarówno kierunku komunikacji kierowanej do współmałżonka, 

jak i odczuwanej jako kierowaną do nich od współmałżonka, w zależności od tego, czy były 

jedynaczkami, czy wzrastały w rodzinie z określoną liczbą rodzeństwa (wykres 6 i 8). Natomiast 

w przypadku mężczyzn inny jest charakter deklarowanych wymiarów komunikacji wobec 

małżonek, a inny odczuwany przez nich jako oferowany im przez żony (wykres 5 i 7).  
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Z badań wynika, że mężczyźni nieposiadający rodzeństwa nie znaleźli się w ogóle  

w grupie okazujących wysoki poziom wsparcia swoim małżonkom. Kobiety – jedynaczki 

reprezentowały najmniejszą grupę badanych udzielających wsparcia swoim współmałżonkom. 

Wśród mężczyzn największą grupę respondentów wspierających małżonki stanowią ci, którzy 

wychowywali się w domach z licznym rodzeństwem. W przypadku kobiet były to respondentki 

posiadające dwoje rodzeństwa i nieco rzadziej, posiadające jedną siostrę lub brata. Wymiar 

zaangażowania w niewielkim stopniu różnił się u mężczyzn z poszczególnych grup, związanych 

z wielkością rodziny pochodzenia, natomiast kobiety najbardziej zaangażowane w budowanie 

relacji ze współmałżonkiem to jedynaczki oraz kobiety posiadające dwoje rodzeństwa. 

Najbardziej deprecjonującymi współmałżonków respondentami okazali się zarówno mężczyźni, 

jak i kobiety wychowywani w domach bez rodzeństwa. Mimo widocznych różnic w analizie 

procentowej w grupie mężczyzn związek okazał się istotny statystycznie na poziomie tendencji 

w przypadku deprecjacji kierowanej przez mężów do żon (p=0,08) i odczuwanego wsparcia od 

nich (p=0,07), a w grupie kobiet w przypadku kierowanego do mężów (p=0,03) oraz 

odczuwanego od nich (0,00) zaangażowania, dodatkowo także w przypadku odczuwanej 

deprecjacji kierowanej do nich ze strony mężów (p=0,06) (tabela 2). 

W szczegółowej analizie stwierdzono, że im większa jest liczba rodzeństwa u badanych 

mężczyzn, tym częściej niż jedynacy i posiadający mniejszą jego liczbę okazują troskę 

współmałżonkom (p=0,02), interesują się ich potrzebami (p=0,03), podtrzymują je na duchu 

(p=0,01), adorują je (p=0,06) i służą im radą, gdy one tego potrzebują (p=0,00), natomiast 

rzadziej niż jedynacy lub mężczyźni z mniejszą liczbą rodzeństwa prowokują ze 

współmałżonkami konflikty (p=0,03).  

Kobiety jedynaczki lub posiadający mniejszą liczbę rodzeństwa częściej niż posiadające 

wielu braci i/lub sióstr stwierdzały, że w odniesieniu do własnych mężów interesują się ich 

sukcesami i problemami (p=0,04), wyznają swoje uczucia wobec nich (p=0,00), okazują o nich 

troskę (p=0,08), choć rzadziej ma ona charakter wsparcia psychicznego, emocjonalnego  

i duchowego (p=0,08), częściej też organizują wspólne wyjścia czy wyjazdy (p=0,01), rozwiązują 

wspólnie z nimi problemy i podejmują razem z nimi decyzje (p=0,04). Jednakże rzadziej 

pomagają mężom, gdy on tego potrzebuje (np. gdy jest chory lub zmęczony). Częściej też 

narzucają im własne zdanie (p=0,03), krytykują ich (p=0,00), wybuchają złością i krzyczą na 

nich (p=(0,07).  

Zastanawiający jest widoczny w badaniach jednocześnie występujący wysoki poziom 

zaangażowania i deprecjacji kierowanej przez kobiety nieposiadające rodzeństwa wobec 

własnych mężów. Z jednej strony uwidacznia się wśród nich troska o dobrą organizację życia 

małżeńskiego i zainteresowanie doświadczeniami małżonka, z drugiej strony, zaś, 

powierzchowność zaangażowania bez wyraźnych elementów empatii, zaangażowania 

emocjonalnego, wyraźnego zrozumienia prawdziwych potrzeb męża. Wyniki tych badań 

potwierdzają opisane w literaturze wnioski innych badaczy, podkreślający trudności jedynaków 

z pełnym otwarciem się na relację z drugą osobą, spowodowaną prawdopodobnie 

nieumiejętnością przeniesienia koncentracji z własnej osoby na innego człowieka, a także z 

wyraźnymi brakami w inteligencji emocjonalnej i społecznej. Wysoki poziom deprecjonowania 

małżonka potwierdza nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, być może w obliczu 
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odmiennego zdania czy niespełniania oczekiwań przez małżonka, które żona jedynaczka stawia 

mu w obliczu egocentrycznego postrzegania rzeczywistości. 

Odczuwana przez współmałżonków jakość komunikacji różni się w niewielkim stopniu 

od udzielanej mężom i żonom (wykres 6 i 7). Najniższy poziom wsparcia ze strony 

współmałżonków odczuwają respondenci nieposiadający rodzeństwa, a najwyższy mężczyźni 

pochodzący z rodzin, gdzie liczba dzieci wynosiła czworo lub więcej i kobiety pochodzące  

z rodzin z trojgiem dzieci. Badani jedynacy obu płci, podobnie jak respondenci posiadający 

dwoje rodzeństwa, odczuwali nieco wyższy poziom zaangażowania ze strony współmałżonków 

w porównaniu do pozostałych osób biorących udział w badaniu. W przypadku deprecjacji 

najwyższy poziom tego wymiaru odczuwały kobiety jedynaczki oraz mężczyźni posiadający 

jednego brata lub siostrę lub nieposiadający ich wcale. 

Analiza szczegółowych danych wskazujących na odczuwane wsparcie, zaangażowanie  

i deprecjację od współmałżonek wskazuje na to, że mężczyźni posiadający większą liczbę 

rodzeństwa częściej niż nieposiadający go lub posiadający mniejszą jego liczbę odczuwają, iż 

współmałżonki interesują się ich sukcesami i problemami (p=0,01), okazują im swoją troskę 

(p=0,00), udzielają im wsparcia psychicznego, emocjonalnego i duchowego (p=0,02), pomagają 

im, gdy tego potrzebują (p=0,01), popierają ich w działaniach i poglądach (p=0,07), służą im 

radą, gdy tego potrzebują (p=0,06), rozwiązują razem z nimi problemy i podejmują z nimi 

decyzje „po partnersku” (p=0,05), robią im drobne, miłe niespodzianki (p=0,07). Jednakże też 

mężczyźni ci częściej odczuwają, że ich żony domagają się większej ich uległości (p=0,04) i że 

rzadko ich adorują (p=0,22). Z kolei jedynacy częściej niż posiadający rodzeństwo stwierdzali, że 

żony ich poniżają (p=0,06) i zachowują się wobec nich ordynarnie (p=0,01).  
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Kobiety jedynaczki lub posiadające mniejszą liczbę rodzeństwa w porównaniu do tych, 

których rodzeństwo w dzieciństwie było liczne częściej wskazywały, że ich mężowie interesują 

się ich sukcesami i problemami (p=0,01), wyznają im swoje uczucia (p=0,00), okazują troskę o 

nie (p=0,01), prawią im komplementy (p=0,01), przytulają się do nich i je całują (p=0,01) oraz 

adorują (p=0,00), rozweselają (p=0,02) i robią im drobne niespodzianki  (p=0,0001), organizują 

wspólne wyjścia lub wyjazdy (p=0,0001), dążą do wspólnego kompromisu z nimi podczas 

różnych konfliktów i dyskusji (p=0,00), razem z nimi wspólnie rozwiązują problemy i podejmują 

decyzje (p=0,03). Kobiety te wskazują także, że ich mężowie rzadziej mówią im coś 

nieprzemyślanego (p=0,08), czy je poniżają (p=0,05), obrażają (p=0,05) lub dokuczają (p=0,02). 

Wyniki dotyczące odczuwania jakości komunikacji przez jedynaków, kierowanej do nich 

przez współmałżonków wskazują na wysoki poziom wrażliwości i koncentrowania się na 

własnych potrzebach. Mężczyźni są szczególnie wyczuleni na wszelką formę deprecjonowania 

przez żony, co może się wiązać z nieradzeniem sobie z oceną i z krytyką ze strony innych oraz 

niskim poziomem radzenia sobie z emocjami. Ponownie zastanawiające jest, że kobiety 

jedynaczki odczuwają niższy poziom wsparcia w porównaniu do odczuwanego dość wysokiego 

poziomu zaangażowania i jeszcze wyższego poziomu deprecjacji ze strony mężów. Nasuwa się 

wniosek ponownie wskazujący na bardzo wysoki poziom wrażliwości związanej z własną osobą 

i być może z wytwarzaniem przez nie atmosfery małżeńskiej wymagającej wzmożenia 

zainteresowania sobą w relacji z mężem. Szczególnie w kontekście danych szczegółowych 

niespójny jest wynik z ogólnym wnioskiem dotyczącym odczuwanego poziomu 

deprecjonowania żon przez mężów. Warto zastanowić się na ile kobiety jedynaczki deklarowały 

w badaniach dane rzeczywiste, a na ile oczekiwane i stawiające je w lepszym świetle wobec nich 

samych. Z badań korelacji cech osobowości z deprecjacją w małżeństwie wynika, że osoby 

deprecjonujące partnerów cechują się m.in. neurotycznością, ekspansywnością, egocentryzmem, 

niedojrzałością, niższym poziomem ugodowości, introwersją (Kaźmierczak, Plopa, 2008, s. 36-

39). Uwzględnienie takich cech u jedynaków potwierdzałoby wyżej opisane dane uzyskane w 

badaniach. 

 

Z danych dotyczących relacji małżonków w sferze seksualnej wynika, że respondenci obu 

płci nieposiadający rodzeństwa najrzadziej uzyskiwali wyniki wskazujące na odczuwanie 

wysokiego poziomu satysfakcji seksualnej we wszystkich analizowanych wymiarach: fizycznym, 

emocjonalnym i poczucia kontroli. Najwięcej wyników wysokich świadczących o wysokim 

zadowoleniu z relacji o charakterze seksualnym uzyskali mężczyźni, którzy wychowywali się 

wśród bardzo licznego rodzeństwa, niewiele mniej takich samych wyników uzyskali mężczyźni 

posiadający jednego brata lub siostrę. W przypadku kobiet procentowy rozkład wyników 

wskazuje na największą grupę wysoce usatysfakcjonowanych w obszarze emocjonalnym i 

poczucia kontroli w sferze seksualnej wśród posiadających dwoje rodzeństwa, nieco niższy 

poziom wyników wysokich w obu tych skalach uzyskały kobiety posiadające jednego brata lub 

siostrę. One też najwyżej, w porównaniu  do pozostałych respondentek oceniły swoje 

doświadczenia w zakresie fizycznej satysfakcji seksualnej. Spośród kobiet posiadających 

rodzeństwo najniżej oceniły swoje zadowolenie w omawianej sferze kobiety, które 

wychowywały się w rodzinach najliczniejszych. 
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W analizie statystycznej wyniki dotyczące różnic w poszczególnych wymiarach 

satysfakcji seksualnej mężczyzn posiadających lub nieposiadających rodzeństwa nie zostały 

potwierdzone, natomiast w przypadku kobiet okazały się one istotne statystycznie w zakresie 

wymiaru satysfakcji emocjonalnej i ogólnej. W całej populacji badanych istotność statystyczna 

dotycząca różnic pomiędzy analizowanymi obszarami obejmowała fizyczną satysfakcję 

seksualną. Jednakże szczegółowa analiza poszczególnych wskaźników składających się na 

fizyczną i  emocjonalną satysfakcję seksualną oraz poczucie kontroli w tej sferze ujawniła, że 

mężczyźni wychowywani wśród licznego rodzeństwa, częściej niż wychowywani w mniej 

licznych rodzinach stwierdzali, iż zwykle zaspokajają swoje potrzeby seksualne w małżeństwie 

(p=0,01), choć zaznaczają, że chcieliby być zdolni do czerpania większej przyjemności fizycznej z 

seksu (p=0,001) i chcieliby, aby ich małżonki były bardziej romantyczne (p=0,04). Kobiety z tej 

samej grupy badawczej (posiadające liczne rodzeństwo) częściej podkreślały, iż chciałyby, aby 

ich mężowie byli bardziej uczuciowi (p=0,001) i ogólnie bardziej romantyczni (p=0,02).  

Najniższy poziom satysfakcji seksualnej u jedynaków może wiązać się m.in. z ich 

problemem dotyczącym rozumienia potrzeb własnych i potrzeb innych osób, z problemem 

okazywania uczuć i spontaniczności oraz z otwartością na bliskość i zaufanie. 

 

Podsumowanie 

  

Podjęta w niniejszym artykule analiza pozwala na częściowe potwierdzenie postawionej 

w części metodologicznej hipotezy. Posiadanie lub nieposiadanie rodzeństwa w dużym stopniu 

różnicuje jakość relacji między małżonkami, jednakże różna jest siła tych różnic i w pewnym 

stopniu różni się ona kierunkiem zależności. W zdecydowanej większości opisywanych 

obszarów relacji jedynactwo nie sprzyjało wysokiej jakości kierowanej do współmałżonka  
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i odczuwanej od niego relacji, a posiadanie licznego rodzeństwa często okazywało się 

czynnikiem warunkującym wysoki ich poziom. Mimo widocznych w analizie procentowej różnic 

nie wszystkie zostały potwierdzone w analizie statystycznej. 

Mężczyźni posiadający rodzeństwo przejawiali wyższy poziom więzi małżeńskiej w skali 

współodczuwania, współrozumienia i współdziałania niż mężczyźni, którzy są jedynakami.  

W przypadku kobiet jedynaczek poziom współodczuwania, współrozumienia i ogólnej więzi 

małżeńskiej był niższy niż u tych, które posiadają rodzeństwo, natomiast poziom współdziałania 

okazał się podobny do pozostałych respondentek. Kobiety pochodzące z rodzin najliczniejszych 

osiągnęły wyniki wskazujące na niższy poziom zadowolenia, w porównaniu do tych, które 

posiadają jedno lub dwoje rodzeństwa, w zakresie współodczuwania i współrozumienia. 

Respondenci obojga płci nieposiadający rodzeństwa osiągnęli zdecydowanie niższe 

wyniki wskazujące na pełną miłość, w porównaniu do posiadających rodzeństwo. Wraz ze 

wzrostem liczby rodzeństwa wzrastała jednocześnie liczba osób, które osiągnęły wysoki poziom 

satysfakcji w zakresie pełnej miłości wobec współmałżonka. Taki sam kierunek wyników 

dotyczył w przypadku respondentów obojga płci namiętności, w przypadku mężczyzn 

zaangażowania, a w przypadku kobiet także intymności. Z kolei w odniesieniu do 

zaangażowania kobiety jedynaczki uzyskały wyniki porównywalne do kobiet pochodzących  

z rodzin wielodzietnych. 

W zakresie wsparcia kierowanego do współmałżonka najniższe wyniki uzyskali jedynacy 

obojga płci, najwyższe zaś mężczyźni pochodzący z rodzin najliczniejszych, a kobiety z rodzin 

posiadających troje dzieci. Zaangażowanie w relację ze współmałżonkiem było najwyższe u 

kobiet wśród jedynaczek i posiadających dwoje rodzeństwa, u mężczyzn zaś okazało się ono 

mało zróżnicowane liczbą rodzeństwa. Deprecjonowanie współmałżonka było najsilniejsze 

wśród jedynaków, tak kobiet, jak i mężczyzn.  

Odczuwany poziom wsparcia ze strony współmałżonka był najniższy u jedynaków. 

Odczuwany poziom zaangażowania był wymiarem w niewielkim stopniu różnicującym 

poszczególne grupy. Natomiast najwyższy poziom odczuwanej deprecjacji ujawnił się wśród 

kobiet jedynaczek, a najniższy wśród posiadających liczne rodzeństwo. 

Zdecydowanie wyższy poziom satysfakcji seksualnej występuje wśród respondentów 

obu płci posiadających rodzeństwo niż u jedynaków. Dotyczyło to wszystkich elementów 

analizowanej satysfakcji. Najbardziej usatysfakcjonowani w relacjach seksualnych okazali się 

mężczyźni z najliczniejszych rodzin, a wśród kobiet najwyższy poziom zadowolenia w tej sferze 

występował wśród posiadających dwoje rodzeństwa. 

Podsumowując otrzymane wyniki można jednoznacznie stwierdzić, że posiadanie 

rodzeństwa sprzyja lepszym relacjom małżeńskim, przy czym w wielu obszarach im większa 

liczba rodzeństwa, tym wyższy poziom jakości związku, natomiast brak rodzeństwa stanowi 

czynnik utrudniający nawiązywanie wysoce satysfakcjonujących relacji małżeńskich. 
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 Wprowadzenie 

 

Relacja małżeńska w największym stopniu tworzy klimat życia rodzinnego, który 

wpływa na samych małżonków, ich dzieci i szerszą rodzinę (Dakowicz, 1999; Braun-Gałkowska, 

2003; Juroszek, 2014). Udana relacja daje małżonkom silne podstawy poczucia szczęścia  

w zwykłej codzienności, natomiast nieudana prowadzi do wielu nieporozumień, konfliktów 

obniżających poziom ich satysfakcji ze swojej relacji (Argyle, 2004). Coraz bardziej postępująca 

destabilizacja związków małżeńskich, kończąca się nierzadko ich rozpadem oraz wysoce 

niekorzystne konsekwencje społeczne tego zjawiska skłaniają ku odkrywaniu prawidłowości  

i poszukiwaniu istotnych czynników wpływających na dobre funkcjonowanie małżonków  

w tworzonej przez siebie relacji. Efekty podjętego wysiłku poznawczego mogą mieć istotne 

znaczenie profilaktyczne i terapeutyczne (Braun-Gałkowska, 1992; Rostowski, Rostowska, 

2014). Badacze wykorzystując różne koncepcje teoretyczne próbują wyjaśniać zachodzące 

procesy i określić najistotniejsze czynniki wpływające na jakość relacji małżeńskiej. 

 

1. Relacja małżeńska w ujęciu psychotransgresyjnym 

 

Jedno z interesujących spojrzeń na relację małżeńską daje nowy kierunek w psychologii 

– psychotransgresjonizm – opracowany przez Józefa Kozieleckiego (2007). Małżonkowie 

podejmują dwa rodzaje działań: ochronne (paliatywne) i transgresyjne. Pierwsze bronią przed 

bólem fizycznym i psychicznym, pozwalają zachować względną równowagę, co przejawia się w 

wypełnianiu różnego rodzaju obowiązków domowych, unikaniu zadrażnień, nieporozumień czy 

konfliktów. Drugie polegają na intencjonalnym wychodzeniu poza codzienną rzeczywistość 

małżeńską i robieniu rzeczy nowych lub w nowy sposób (Kozielecki, 2007). Efektywność 

podejmowanych przez małżonków działań zależy od ich osobowości rozumianej jako sieciowa 

organizacja pięciu względnie trwałych i równoważnych składników psychicznych, zwanych 

psychonami, które funkcjonują jako pewna całość cementująca poczucie tożsamości i umożli-

wiająca interakcję ze środowiskiem. Psychon poznawczy jest swego rodzaju „subiektywną 

encyklopedią” zapewniającą orientację w świecie. Zawiera wiedzę, m.in. na temat 

współmałżonka i życia małżeńskiego, poszerzającą przestrzeń poznawczą bez której trudno 

wyobrazić sobie utrzymanie bliskości pośród zawirowań losu. Istotnym elementem psychonu 

poznawczego są również sądy relacyjne dotyczące stosunków i więzi istniejących między 

światem zewnętrznym a własną osobą, które wpływają na zbliżanie się do innych lub oddalanie 



RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

się od innych, jak również sądy o sobie samym. Psychon instrumentalny wpływa na to, jak 

małżonkowie wykonują codzienne zadania i jak rozwiązują nietypowe problemy. Istotnym 

elementem tego psychonu jest inteligencja, często rozumiana jako umiejętność radzenia sobie  

w nowych sytuacjach odwołując się do wcześniejszych doświadczeń i korzystając z własnych 

procesów poznawczych. Psychon motywacyjny oparty jest na potrzebach funkcjonujących  

w przestrzeni czterech światów: materialnego – potrzeby witalne, poznawczego – potrzeby 

poznawcze, społecznego – potrzeby społeczne, wewnętrznego – potrzeby osobiste. Wymienione 

potrzeby uruchamiają proces motywacyjny, wyznaczają ogólny kierunek, podtrzymują go, 

wpływają na dokończenie czy też przerwanie podjętych myśli lub czynów. Psychon emocjonalny 

składa się z trwałych układów neurofizjologicznych i psychicznych generujących stany, procesy 

emocjonalne, afekty i nastroje, którym towarzyszą zmiany somatyczne, charakterystyczna 

mimika twarzy i zachowania. Psychon osobisty stanowi głęboką strukturę neurofizjologiczną, 

psychiczną i duchową, zawierającą treści egzystencjalno-tożsamościowe, dotyczące danej osoby. 

Są one zakodowane w świadomych przekonaniach i w prawie niewyrażalnych stanach 

świadomych, zwanych poczuciami. Najważniejsze z nich to przekonanie (poczucie): o własnym 

istnieniu jako osoby i bytu sprawczego, o afirmacji świata, o własnej jedności i integralności,  

o swojej ciągłości, o niepowtarzalności własnej osoby (Kozielecki, 2007). 

Ponieważ specyfika podejmowanych przez małżonków działań transgresyjnych bardziej 

odpowiada zmiennej rzeczywistości życia małżeńskiego można spodziewać się, że będzie się to 

przekładało na większą efektywność podejmowanych zachowań w relacji małżeńskiej, a co za 

tym idzie zwiększy prawdopodobieństwo wzrostu poczucia zadowolenia z małżeństwa. 

Odwołując się do podstawowych założeń psychotransgresjonizmu sformułowano następującą 

hipotezę badawczą: 

H: Małżonkowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku charakteryzują 

się większą potencjalną siłą, mocą poszczególnych psychonów (poznawczego, instrumentalnego, 

motywacyjnego, emocjonalnego i osobistego), niż małżonkowie o niższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku. 

 

2. Metodologia badań 

 

Badaniami objęto 200 białostockich par małżeńskich, będących w pierwszym formalnym 

związku małżeńskim z minimum 5-letnim stażem, posiadających wykształcenie średnie lub 

wyższe, aktywnych zawodowo i pełniących funkcje rodzicielskie. Na podstawie wyniku 

uzyskanego w Kwestionariuszu Dobranego Małżeństwa (Plopa, 2005) podzielono małżonków 

na grupy o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku (tabela 1). 

W oparciu o koncepcję teoretyczną psychotransgresjonizmu zoperacjonalizowano pięć 

psychonów dobierając lub tworząc nowe narzędzia badawcze. Psychon poznawczy zbadany 

został przy użyciu Kwestionariusza Wiedzy o Współmałżonku: ogólnej, uczuciowej, zadaniowej  

i wartości. Badani małżonkowie odpowiadają na 10 pytań z zakresu każdej ze sfer na temat 

współmałżonka, a później odpowiadają na te same pytania odnośnie siebie. Porównując obie 

listy można stwierdzić, jaki jest poziom wiedzy na temat współmałżonka (Dakowicz, 2012). Do 

zbadania psychonu instrumentalnego wykorzystano skalę inteligencji ogólnej APIS-Z, która daje 

możliwość określenia następujących zdolności badanych: abstrakcyjno-logicznych, werbalnych, 
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wzrokowo-przestrzennych i społecznych (Matczak i in., 2006). Psychon motywacyjny zbadany 

został przy wykorzystaniu Testu Indywidualnych Potrzeb, gdzie istnieje możliwość określenia 

preferencji potrzeb: witalnych, poznawczych, społecznych i osobistych (Reddin, 1993; 

Dakowicz, 2012). Psychon emocjonalny zdiagnozowany został przy użyciu dyferencjału 

semantycznego, gdzie badani w stosunku do dwunastu pojęć wyrażają swoje konotacje 

emocjonalne (Babbie, 2004). Psychon osobisty zbadany został przy użyciu Testu Świadomych 

Osobistych Przekonań, gdzie badani na 5-cio stopniowej skali wyrażają swoje przekonania, co do 

siedmiu rodzajów poczuć stanowiących istotę psychonu osobistego (Dakowicz, 2012). 

 
Tabela 1. Charakterystyka badanych małżonków 
 

Wybrane cechy 

Typy badanych małżonków 

ŻZ (n=100) ŻNZ (n=100) MZ (n=100) MNZ (n=100) 

Stopień zadowolenia 
z małżeństwa 

142,6 117,8 140,4 118,1 

Wiek 36,1 lat 36,7 lat 37,5 lat 37,8 lat 

Staż małżeński 11,9 lat 12,9 lat 12,2 lat 12,6 lat 

Wykształce-nie 
Wyższe 86 (86%) 76 (76%) 74 (74%) 73 (73%) 
Średnie 14 (14%) 24 (24%) 26 (26%) 27 (27%) 

Liczba 
posiadanych 
dzieci 

Jedno 37 (37%) 35 (35%) 30 (30%) 43 (43%) 
Dwoje 39 (39%) 56 (56%) 50 (50%) 43 (43%) 
Troje 18 (18%) 9 (9%) 15 (15%) 13 (13%) 
Czworo 4 (4%) - 3 (3%) 1 (1%) 
Pięcioro 2 (2%) - 2 (2%) - 

 

Objaśnienia: ŻZ – żony o wyższym poziomie zadowolenia z małżeństwa; ŻNZ – żony o niższym poziomie 

zadowolenia z małżeństwa; MZ – mężowie o wyższym poziomie zadowolenia z małżeństwa; MNZ – 

mężowie o niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

 

 

Opracowując uzyskane wyniki wykorzystano program komputerowy SPSS 21.0 PL for 

Windows, za pomocą którego obliczono wartość testu t-Studenta dla porównywanych grup 

(Górniak, Wachnicki, 2003). 

 

3. Wyniki 

 

W sferze wiedzy o mężu ogólnej i zadaniowej żony o wyższym i niższym poziomie 

zadowolenia z małżeństwa nie różnią się między sobą w sposób istotny statystycznie. Istotna 

statystycznie różnica wystąpiła w zakresie sfery uczuciowej (p<0,000) i wartości (p<0,000), 

gdzie żony o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku posiadają znacznie bogatszą 

wiedzę w tym względzie, niż żony o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Biorąc 

pod uwagę wszystkie cztery sfery razem wiedza żon o wyższym poziomie zadowolenia ze 



RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

swojego związku na temat swoich mężów jest znacznie większa, niż wiedza żon o niższym 

poziomie zadowolenia ze swojego związku (p<0,000). 

 
Tabela 2. Wiedza o mężu żon o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Sfery wiedzy 
o mężu 

Żony o wyższym poziomie 
zadowolenia 

z małżeństwa (n=100) 

Żony o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Ogólna 6,31 1,63 6,17 1,66 0,60 n.i. 
Uczuciowa 7,28 1,58 6,43 1,57 3,82 0,000 
Zadaniowa 6,98 1,79 6,84 1,61 0,58 n.i. 
Wartości 8,91 1,10 7,72 1,52 6,34 0,000 
Razem 29,52 3,27 27,16 3,46 4,95 0,000 

  

Podobnie w przypadku badanych mężów o wysokim i niskim poziomie zadowolenia ze 

swojego związku ich wiedza na temat żon w sferze ogólnej i zadaniowej nie różni się w sposób 

istotny statystycznie. Istotna statystycznie różnica wystąpiła w zakresie sfery uczuciowej 

(p<0,003) i wartości (p<0,000), gdzie mężowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego 

związku posiadają znacznie bogatszą wiedzę w tym względzie na temat swoich żon, niż mężowie 

o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Sumując wszystkie cztery sfery razem 

wiedza mężów o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku na temat swoich żon jest 

znacznie większa, niż wiedza mężów o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku 

(p<0,003). 

 
Tabela 3. Wiedza o żonie mężów o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Sfery wiedzy 
o żonie 

Mężowie o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Mężowie o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Ogólna 5,24 1,60 5,19 1,48 0,23 n.i. 
Uczuciowa 7,12 1,44 6,49 1,57 2,96 0,003 
Zadaniowa 6,85 1,68 6,85 1,58 0,00 n.i. 
Wartości 8,91 1,18 8,17 1,56 3,79 0,000 
Razem 28,12 3,41 26,70 3,34 2,97 0,003 

 

 Wśród badanych czterech typów zdolności żony o wyższym poziomie zadowolenia ze 

swojego związku uzyskały nieco niższe wyniki, niż żony o niższym poziomie zadowolenia ze 

swojego związku. Nie są to jednak różnice osiągające poziom istotności statystycznej. 

 
Tabela 4. Zdolności żon o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Typy zdolności 

Żony o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Żony o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Abstr.-logiczne 7,13 2,85 7,12 2,78 0,25 n.i. 
Werbalne 4,98 3,02 5,59 2,79 -1,48 n.i. 
Wzr.-przestrz. 7,43 2,93 8,08 3,00 -1,55 n.i. 
Społeczne 8,35 2,54 8,71 2,67 -0,98 n.i. 
Razem 27,89 8,33 29,50 8,58 -1,35 n.i. 
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Mężowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku uzyskali nieco niższe 

wyniki w zakresie wszystkich typów zdolności, niż mężowie o niższym poziomie zadowolenia ze 

swojego związku. Występujące różnice nie osiągnęły jednak poziomów istotnych statystycznie. 

 
Tabela 5. Zdolności mężów o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Typy zdolności 

Mężowie o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Mężowie o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Abstr.-logiczne 8,00 2,92 8,38 2,80 -0,94 n.i. 
Werbalne 5,45 3,29 6,07 3,10 -1,37 n.i. 
Wzr.-przestrz. 9,81 2,83 10,13 3,11 -0,76 n.i. 
Społeczne 8,32 2,61 8,81 2,74 -1,29 n.i. 
Razem 31,58 8,29 33,39 8,33 -1,54 n.i. 

 

 Spośród potrzeb indywidualnych żony o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z 

małżeństwa w największym stopniu preferują potrzeby osobiste, następnie poznawcze, 

społeczne i na końcu witalne. Pomiędzy badanymi grupami żon nie zarejestrowano różnic 

istotnych statystycznie. 

 

Tabela 6. Potrzeby indywidualne żon o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Rodzaje potrzeb 

Żony o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Żony o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Witalne 11,77 6,30 12,34 5,76 -0,67 n.i. 
Poznawcze 15,13 6,75 13,53 5,62 1,82 n.i. 
Społeczne 13,58 5,44 13,03 4,74 0,76 n.i. 
Osobiste 15,52 6,70 17,10 6,34 -1,71 n.i. 

 

 Mężowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku w największym stopniu 

preferują potrzeby osobiste, następnie społeczne, poznawcze i na końcu witalne. Mężowie  

o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku również w największym stopniu preferują 

potrzeby osobiste, ale w dalszej kolejności preferowane są przez nich potrzeby witalne, 

społeczne i na końcu poznawcze. Pomiędzy badanymi grupami mężów nie zarejestrowano 

różnic istotnych statystycznie. 

 

Tabela 7. Potrzeby indywidualne mężów o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Rodzaje potrzeb 

Mężowie o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Mężowie o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Witalne 13,14 5,81 14,50 6,31 -1,58 n.i. 
Poznawcze 13,53 6,36 12,55 5,92 1,13 n.i. 
Społeczne 14,63 5,66 14,06 5,95 0,69 n.i. 
Osobiste 14,70 5,78 14,89 6,06 -0,23 n.i. 
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 W przypadku wszystkich trzech rodzajów konotacji emocjonalnych wystąpiły różnice 

istotne statystycznie pomiędzy żonami o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego 

związku. Żony o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku charakteryzują się 

silniejszymi konotacjami emocjonalnymi dodatnimi (p<0,002), niż żony o niższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku. Żony o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku 

charakteryzują się silniejszymi konotacjami ujemnymi (p<0,002) i neutralnymi (p<0,046), niż 

żony o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. 

 

Tabela 8. Konotacje emocjonalne żon o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 

Rodzaje konotacji 

Żony o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Żony o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Dodatnie 39,58 7,24 36,12 8,06 3,19 0,002 
Neutralne 5,37 5,35 6,94 5,70 -2,01 0,046 
Ujemne 3,05 4,19 4,94 4,31 -3,15 0,002 

 

 W przypadku badanych mężów w dwóch rodzajach konotacji emocjonalnych wystąpiły 

różnice istotne statystycznie pomiędzy mężami o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze 

swojego związku. Mężowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku 

charakteryzują się silniejszymi konotacjami emocjonalnymi dodatnimi (p<0,001), niż mężowie  

o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Mężowie o niższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku charakteryzują się silniejszymi konotacjami neutralnymi 

(p<0,001), niż mężowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. 

 
Tabela 9. Konotacje emocjonalne mężów o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z małżeństwa 
 

Rodzaje konotacji 

Mężowie o wyższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Mężowie o niższym 
poziomie zadowolenia 
z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

M s M s t p< 
Dodatnie 40,77 6,48 37,52 7,16 3,37 0,001 
Neutralne 4,58 5,10 7,07 5,08 -3,46 0,001 
Ujemne 2,78 4,26 3,41 4,13 -1,06 n.i. 

 

Żony o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku istotnie różnią się 

między sobą odnośnie świadomych osobistych przekonań. Na siedem rodzajów przekonań,  

w czterech, żony o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku uzyskały wyniki 

znacznie wyższe od żon o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. W pozostałych 

trzech przekonaniach wyniki żon o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku są nieco 

wyższe niż wyniki żon o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku, lecz nie są to 

różnice istotne statystycznie. Żony o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku w 

stosunku do żon o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku mają znacznie wyższe 

poczucie własnego istnienia (p<0,025), sprawstwa podejmowanych przez siebie działań 

(p<0,014), bardziej akceptują świat w całości, łącznie z sobą (p<0,049) i mają silniejsze poczucie 

bycia sobą mimo zmieniających się okoliczności (p<0,000). Biorąc pod uwagę wszystkie siedem 
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przekonań razem, są one znacznie silniejsze u żon o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego 

związku (p<0,005), niż u żon o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku.  

 
Tabela 10. Świadomość osobistych przekonań żon o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z 
małżeństwa 

Świadome osobiste 
przekonania 

Żony o wyższym 

poziomie zadowolenia 

z małżeństwa (n=100) 

Żony o niższym 

poziomie zadowolenia 

z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

t p< 

M s M s 

Bycia osobą 4,32 0,92 4,21 0,71 0,94 n.i. 

Własnego istnienia 4,53 0,69 4,31 0,69 2,25 0,025 

Sprawstwa 
podejmowanych przez 
siebie działań 

4,32 0,63 4,08 0,73 2,47 0,014 

Akceptacji świata w 
całości, łącznie z własną 
osobą 

4,04 0,76 3,82 0,81 1,98 0,049 

Bycia niepodzielną 
całością 

3,99 0,92 3,88 0,81 0,90 n.i. 

Bycia sobą mimo 
zmieniających się 
okoliczności 

4,33 0,70 3,97 0,70 3,64 0,000 

Bycia różnym i 
odrębnym od innych, 
którzy są również 
unikatowymi osobami 

3,94 1,08 3,73 0,96 1,45 n.i. 

Razem 29,47 3,69 28,00 3,64 2,84 0,005 

 

 Badani mężowie w kwestii świadomych osobistych przekonań bardzo różnią się między 

sobą. Na siedem rodzajów przekonań, w sześciu, mężowie o wysokim poziomie zadowolenia ze 

swojego związku osiągnęli wyniki zdecydowanie wyższe niż mężowie o niższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku. W siódmym przekonaniu wyniki mężów o wyższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku są nieco wyższe niż wyniki mężów o niższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku, lecz nie są to różnice istotne statystycznie. Mężowie  

o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku w stosunku do mężów o niższym 

poziomie zadowolenia ze swojego związku mają większe poczucie bycia osobą (p<0,000), 

większe poczucie własnego istnienia (p<0,000), silniejsze poczucie sprawstwa podejmowanych 

przez siebie działań (p<0,035), bardziej akceptują świat, łącznie z sobą (p<0,000), mają 

silniejsze poczucie bycia niepodzielną całością (p<0,014) i mają silniejsze poczucie, że przez całe 

życie, mimo zmieniających się okoliczności są sobą (p<0,001). Biorąc pod uwagę wszystkie 

siedem przekonań razem, są one znacznie silniejsze u mężów o wyższym poziomie zadowolenia 

ze swojego związku (p<0,000), niż u mężów o niższym poziomie zadowolenia ze swojego 

związku.  
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Tabela 11. Świadomość osobistych przekonań mężów o wyższym i niższym poziomie zadowolenia z 
małżeństwa 

Świadome osobiste 
przekonania 

Mężowie o wyższym 
poziomie zadowolenia 

z małżeństwa (n=100) 

Mężowie o niższym 
poziomie zadowolenia 

z małżeństwa (n=100) 

Istotność różnic 

t p< 
M s M s 

Bycia osobą 4,33 0,74 3,84 0,97 4,01 0,000 

Własnego istnienia 4,45 0,66 3,94 0,81 4,87 0,000 

Sprawstwa 
podejmowanych przez 
siebie działań 

4,25 0,67 4,04 0,72 2,13 0,035 

Akceptacji świata w 
całości, łącznie z własną 
osobą 

4,28 0,67 3,82 0,84 4,27 0,000 

Bycia niepodzielną 
całością 

3,99 1,06 3,63 1,00 2,47 0,014 

Bycia sobą mimo 
zmieniających się 
okoliczności 

4,29 0,70 3,95 0,78 3,23 0,001 

Bycia różnym i 
odrębnym od innych, 
którzy są również 
unikatowymi osobami 

3,96 1,02 3,68 1,05 1,91 n.i. 

Razem 29,55 3,76 26,90 3,92 4,88 0,000 

 

  

4. Podsumowanie i interpretacja uzyskanych wyników 

 

Sformułowana na wstępie opracowania hipoteza, zakładająca wyższą potencjalną moc 

pięciu psychonów stanowiących sieciową strukturę osobowości, małżonków o wyższym 

poziomie zadowolenia ze swojego związku w stosunku do małżonków o niższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku potwierdziła się częściowo. Małżonkowie o wyższym poziomie 

zadowolenia ze swojego związku charakteryzują się większą siłą, mocą psychonów: 

poznawczego, emocjonalnego i osobistego, niż małżonkowie o niższym poziomie zadowolenia ze 

swojego związku. W przypadku pozostałych dwóch psychonów: instrumentalnego i motywa-

cyjnego różnic osiągających poziom istotności statystycznej pomiędzy dwoma typami badanych 

małżonków nie zarejestrowano. 

Małżonkowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku charakteryzują się 

bogatszą wiedzą na temat współmałżonka w zakresie sfery uczuciowej i wartości, co 

niewątpliwie dobrze wpływa na ich wzajemną relację i daje możliwość trafniejszego 

przewidywania zachowań współmałżonka w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości życia 

małżeńskiego (Gottman, Silver, 2006). Wzajemne liczenie się małżonków z subtelnym światem 

uczuciowym współmałżonka (Goleman, 1997) i przeżywanych przez niego wartości 

(Chlewiński, 1991) stanowi dobrą podstawę do prowadzenia rzetelnego dialogu w małżeństwie 
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i rodzinie (Braun-Gałkowska, 2010). Tego typu wiedza, szczególnie wtedy, gdy jest 

aktualizowana i pogłębiana może sprzyjać adekwatnemu wyrażaniu własnych emocji i dostrze-

ganiu, liczeniu się z przeżywanymi emocjami współmałżonka. Aktywna świadomość polegająca 

na regularnym monitorowaniu wydarzeń w otoczeniu współmałżonka oraz świeżość percepcji 

połączona z autorefleksją w przeciwieństwie do stereotypowego spostrzegania współmałżonka 

zmniejsza poziom zachowań konfliktowych, wyzwalających szereg emocji negatywnych  

i obniżających poczucie zadowolenia z tworzonego związku (Jones i in., 2011). Z pewnością też 

powiększa i aktualizuje samowiedzę współmałżonków, która według przeprowadzonych badań 

w połączeniu z ekstrawersją wpływa pozytywnie na odczuwaną satysfakcję z tworzonej relacji 

(Ghorbani i in., 2014). Nawet jeśli przy wyrażaniu doznawanych stanów emocjonalnych 

pomiędzy małżonkami dojdzie do nieporozumień, to ich pojawienie się może być bodźcem 

motywującym do poszukiwania uwarunkowań, które do tego doprowadziły i ostatecznie 

prowadzić do aktualizacji wiedzy współmałżonków na swój temat. 

Zdecydowana przewaga pozytywnych konotacji emocjonalnych u żon i mężów  

o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku w stosunku do żon i mężów o niższym 

poziomie zadowolenia ze swojego związku świadczy o wystąpieniu pozytywnego przesunięcia 

afektywnego, stanowiącego istotny składnik działań transgresyjnych (Kozielecki, 2007). 

Pozytywny klimat emocjonalny towarzyszący małżonkom o wyższym poziomie zadowolenia ze 

swojego związku sprawia, że są bardziej skłonni dążyć do stawianych przez siebie celów, 

pomimo pojawiających się przeszkód w nich samych lub otaczającej ich rzeczywistości (Ślaski, 

2010). Można przypuszczać, że małżonkowie o wyższym poziomie zadowolenia z tworzonych 

przez siebie związków swoją obecnością wpływają na budowanie pozytywnego klimatu 

emocjonalnego życia małżeńskiego i rodzinnego w znacznie większym stopniu, niż małżonkowie 

o niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku.  

Małżonkowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku charakteryzują się 

większą świadomością osobistych przekonań niż małżonkowie o niższym poziomie zadowolenia 

ze swojego związku. Przejawia się to szczególnie w poczuciu własnego istnienia, sprawstwie 

podejmowanych przez siebie działań, akceptacji świata w całości, łącznie z własną osobą oraz 

poczuciu bycia sobą mimo zmieniających się okoliczności. Większa świadomość osobistych 

przekonań małżonków o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku daje im 

możliwość budowania własnej tożsamości, co w konsekwencji mobilizuje do podejmowania 

działań modyfikujących ich życie małżeńskie, rodzinne i szersze otoczenie w którym 

funkcjonują. Są przez to zdolni do przekraczania uwarunkowań własnej i otaczającej ich 

rzeczywistości, transcendują ją  i umieją się wobec niej dystansować. Potrafią się do niej 

ustosunkować i wybrać właściwą formę odniesienia. Stawiają sobie cele i zadania, projektują 

przyszłość, dążą do tego, by być tymi, kim jeszcze nie są, a mogą być (Popielski, 1996). Daje to im 

niewątpliwie lepsze odnalezienie się w ludzkim świecie i poczucie sensu podejmowanych 

działań (Popielski, 1994), zmierzających między innymi do realizacji wzajemnej miłości, która 

jest ich osobistą opowieścią w której potrafią umiejętnie się odnaleźć (Sternberg, 2001). 
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Zakończenie 

 

Zaprezentowane wyniki badań wykazują istotne różnice pomiędzy małżonkami  

o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Przeprowadzona analiza jest 

próbą wyjaśnienia dostrzeżonych różnic, która zdecydowanie powinna być pogłębiona poprzez 

podjęcie badań na większej grupie małżeństw (włączając np. małżeństwa w trakcie procesów 

rozwodowych). Cenną modyfikacją do badań w przyszłości, choć bardzo trudną do praktycznej 

realizacji, mogłaby być analiza uzyskanych wyników na poziomie pary małżeńskiej  

z uwzględnieniem dynamiki związku, co bardziej oddawałoby naturę podejścia psycho-

transgresyjnego. 
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Relacje rodzinne w podsystemie dorosłego rodzeństwa 

w percepcji mężczyzn 

 

1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

Aktualnie dokonujące się wielostronne kierunki przemian wyznaczają nowy typ 

społeczeństwa i rodziny, które zmierzają ku ponowoczesności. W obrębie rodziny spowodowały 

one intensywne zmiany strukturalne, funkcjonalne i świadomościowe, istotne dla niej jako 

środowiska wychowawczego. Mimo, że rodzina nadal zajmuje wysokie miejsce w hierarchii 

deklarowanych przez człowieka wartości, uwidacznia się w niej wiele niepożądanych zmian  

i zagrożeń, jak np. konsumpcjonizm, bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne. Niewątpliwie, 

wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, przekładają się na doświadczenia 

życiowe dziecka, na jego sytuację, przeżywane emocje i zachowania, a także na jego 

funkcjonowanie w dorosłości. Psychologowie przyjmują, że podstawę prawidłowego rozwoju 

człowieka, w tym kształtowania się obrazu siebie i stosunku, zarówno do siebie jak i do innych 

ludzi stanowią doświadczenia rodzinne, a zwłaszcza warunki oraz poziom zaspokajania 

podstawowych potrzeb psychicznych, szczególnie takich jak: potrzeba przynależności, poczucia 

bezpieczeństwa i akceptacji (Tyszkowa, 2002; por. także: Braun-Gałkowska, 2003; Plopa, 2005; 

Rostowska, 2009; Walęcka-Matyja, 2014b). Zakłada się, że doświadczenia rodzinne mogą 

zarówno otwierać możliwości rozwoju jednostki, jak i w przypadku niekorzystnych, silnych 

oddziaływań mogą zakłócać procesy rozwoju psychicznego i społecznego, nie dopuszczając do 

ukształtowania pożądanych właściwości u człowieka.  

Dominująca aktualnie w badaniach nad rodziną teoria systemowanajlepiej wyjaśnia  

procesy oraz mechanizmy społecznego funkcjonowania członków rodziny, w tym także 

rodzeństwa (McHale, Kim, Whiteman, 2006). Dlatego też prowadzone w niniejszej pracy 

rozważania i interpretacja uzyskanych wyników będą bazować na założeniach wspomnianej 

teorii.  

W ujęciu systemowym „rodzina” jest definiowana jako złożona struktura, składająca się 

ze wzajemnie od siebie zależnych grup osób, posiadających wspólną historię, doświadczających 

więzi o charakterze emocjonalnym oraz wprowadzających strategie interakcji potrzebne 

zarówno poszczególnym członkom rodziny, jak i rodzinie traktowanej jako całość (Anderson, 

Sabatelli, 1999). 

Zgodnie z powyższym podejściem przyjmuje się, że grupę rodzinną cechuje wiele 

właściwości. Jedną z nich stanowi dynamizm. Przejawia się on w stale zachodzących 

przekształceniach systemu rodzinnego, które cechuje interakcja pomiędzy poszczególnymi 

elementami i zachodzące specyficzne procesy. Elementy będące w interakcji tworzą podsystemy, 
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np. podsystem rodziców i podsystem dzieci. Liczba podsystemów wskazuje na stopień 

zróżnicowania systemu rodzinnego. Podsystemy tworzą strukturę, wyróżnioną ze względu na 

pełnione w systemie funkcje i znaczenia, jakie mają dla regulacji całego systemu rodzinnego. 

Uważa się, że organizacja systemu rodzinnego jest determinowana trzema, zależnymi wzajemnie 

od siebie czynnikami: sposobem organizacji subsystemów rodzinnych, związkami 

hierarchicznymi między subsystemami oraz stopniem przepuszczalności granic wewnątrz 

subsystemów i między nimi (Minuchin, 1988). Wobec członków podsystemów rodzinnych 

kierowane są określone oczekiwania, co do sposobu pełnienia przypisanych im ról i zadań. 

Stopień ich wypełniania oraz poziom realizacji w dużej mierze kształtuje klimat emocjonalny w 

rodzinie, tym samym wpływając na ocenę jakości życia rodzinnego (Rostowska, 2009). 

W systemie rodzinnym na szczególną uwagę badaczy zasługuje relacja między 

rodzeństwem. W psychologii społecznej „relacje między rodzeństwem” określa suma interakcji 

opartych na działaniach oraz komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) dwóch lub więcej osób, 

mających wspólnych rodziców naturalnych oraz określony stosunek do wzajemnych 

doświadczeń, przekonań i uczuć wobec siebie, od momentu, odkąd osoby te mają świadomość 

istnienia siebie (Cicirelli, 1985). 

 Warto zauważyć, że choć stosunki społeczne rodzeństwa mają szalenie istotne 

znaczenie w procesie przystosowania się człowieka do otaczającej go społecznej rzeczywistości 

to jednak problematyka relacji interpersonalnych z rodzeństwem spotyka się z mniejszym 

zainteresowaniem ludzi nauki niż inne typy interakcji w systemie rodzinnym. Określenie 

uniwersalnych prawidłowości dla życia rodzinnego jest trudne. Powodem jest zmienność 

mikrosystemu rodzinnego w zakresie m.in. liczebności rodziny, kolejności urodzin, różnicy 

wieku między rodzeństwem, płci, cech somatycznych czy też osobowościowych. 

Badacze zwracają uwagę na specyficzny charakter relacji rodzeństwa, który wiąże się  

z tym, iżtrwa ona przez całe życie człowieka i jest prymarna w stosunku do zawieranych 

związków przyjaźni, a następnie miłości. Należy zaznaczyć, że relację tę cechuje zupełnie 

odmienny charakter niż więź z rodzicami. Relacja z rodzeństwem jest opisywana w literaturze 

przedmiotu jako ambiwalentna. Przeplatają się tu bowiem stosunki sympatii, antypatii  

i rywalizacji (Buhrmester,1985; Lanthier, Stocker,Furman, 1997; Dunn, 2000). Doświadczenia 

rodzinne będące udziałem dzieci stanowiących rodzeństwo wpływają na wyjątkowy, intymny 

charakter relacji między nimi. W dużej mierze decyduje on o samopoczuciu, zdrowiu i rozwoju 

młodych jednostek. Przyjmuje się także wpływ tejże relacji na funkcjonowanie człowieka także 

w okresie dorosłości. Dowodząc tegoż faktu można uświadomić znaczenie posiadania 

rodzeństwa dla rozwoju człowieka i jakości jego życia. W okresie dzieciństwa posiadanie 

rodzeństwa w naturalny sposób zapewnia trening umiejętności społecznych. Rodzeństwo pełni 

także funkcję „orientującego innego”, który wskazuje zarówno kierunek drogi życiowej, jak  

i konsekwencje dokonywanych wyborów. Dane empiryczne uzyskane przez Tomana (za: Kahn  

i Monks, 1997) pozwalają twierdzić, że kolejność narodzin rodzeństwa wyjaśnia od 10% do 20% 

różnic w zakresie zachowania, zainteresowań społecznych oraz indywidualnych preferencji.  

Dysfunkcjonalność relacji rodzeństwa może prowadzić do poważnych problemów 

psychicznych. Często istnieją one wtedy, gdy rodzice niewłaściwie sprawują opiekę nad dziećmi, 

np. zwiększając poziom rywalizacji między nimi. W rodzinie z chorobą alkoholową rywalizacja 

może przekształcić się w przemoc, dominację i wykorzystywanie (Jesse za: Kahn i Monks, 1997). 
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Inny przykład może stanowić sytuacja rodzinna, w której rodzice czują się tak bardzo zagrożeni 

przez kształtujące się relacje między ich dziećmi, że zniechęcają je do formowania więzi  

i poczucia intymności (Roberts za: Kahn i Monks, 1997). 

Uzasadnienie dla podjęcia badań nad specyfiką relacji w dorosłym rodzeństwie w 

percepcji mężczyzn stanowił fakt, iż dotychczasowe badania nad relacjami z rodzeństwem 

koncentrowały się głównie na okresie dzieciństwa (Dunn, 1983; Furman i Buhrmester, 1985; 

Stocker, 1993, Salvatore, 2006) lub na okresie późnej dorosłości (Bedford, 1989). Aktualnie 

brakuje dostatecznie zintegrowanego obrazu rozwoju relacji między rodzeństwem w okresie 

wczesnej dorosłości (Cicirelli, 1985).Ponadto z uwagi na powszechność opracowań dotyczących 

relacji rodzeństwa płci żeńskiejza ważne uznano zbadanie charakteru relacji rodzeństwa  

w percepcji dorosłych mężczyzn.  

Z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że okresie dorosłości relacje rodzeństwa 

mogą być zróżnicowane w zakresie przejawiania Ciepła.Współcześnie wymiar Ciepła 

zaobserwowano w pracach nad rodzeństwem w wieku średnim i w okresie wczesnej dorosłości 

(Seltzer, 1989). Można zatem oczekiwać, że Ciepło będzie najistotniejszym wymiarem 

stosunków dorosłego rodzeństwa. Nie jest to jednak oczywiste, bowiem oprócz pozytywnych 

cech, relację rodzeństwa w dzieciństwie cechują Konflikt i Rywalizacja o uwagę i uczucie 

rodziców (Dunn, 1983; Furman,Buhrmester, 1990;Stocker, McHale, 1992). Nie wiadomo czy 

Konflikt i Rywalizacja są również charakterystyczne dla relacji rodzeństwa w dorosłym życiu?   

Z jednej strony wymiar Konfliktu w relacji rodzeństwa może być mniej wyraźny niż w 

przypadku doświadczeń z okresu dzieciństwa, ponieważ dorosłe rodzeństwo samo decyduje o 

częstości kontaktów. Z drugiej strony, mając na uwadze siłę więzi rodzinnych, konflikty mogą 

utrzymywać się przez całe życie. Podobna sytuacja związana jest z występowaniemzjawiska 

rywalizacji między dorosłym rodzeństwem. Może ona być mniej zauważalna, bowiem w okresie 

dorosłości rodzeństwo nie mieszka już ze sobą w domu rodzinnym. Konkludując, wyniki badań 

na temat negatywnych relacji rodzeństwa w dorosłym życiu cechuje duża różnorodność.  

 

2. Badania własne 

 

2.1. Problem badań,  pytania badawcze i hipotezy 

 

Problematyka badań koncentrowała się na określeniu psychologicznych aspektów relacji 

między dorosłym rodzeństwem w percepcji mężczyzn. W oparciu o przegląd literatury 

przedmiotu sformułowano pytania badawcze, dotyczące następujących obszarów: 

 

1) Jak przedstawia się charakterystyka relacji z dorosłym rodzeństwem w percepcji 

mężczyzn rozpatrywana w aspekcie trzech wymiarów: Ciepło, Konflikt, 

Rywalizacja? 

2) Czy istnieje zróżnicowanie w zakresie jakości relacji między rodzeństwem tej 

samej płci a rodzeństwem różnej płci w ocenie badanych mężczyzn? 

3) Czy różnica wieku między rodzeństwem determinuje obraz wzajemnych relacji 

w percepcji badanych mężczyzn? 
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4) Czy w okresie dorosłości występuje zjawisko rywalizacjimiędzy rodzeństwem  

w ocenie badanych mężczyzn? 

5) Czy istnieje zróżnicowanie w zakresie relacji z rodzeństwem w grupach mężczyzn 

samotnych i nie doświadczających samotności? 

 

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania badawcze sformułowano następujące 

hipotezy badawcze: 

H1:Relacje badanych mężczyzn z dorosłym rodzeństwem charakteryzują się częściej ciepłem niż 

konfliktowością.  

H2: W okresie dorosłości nie występuje zjawisko rywalizacji między rodzeństwem. 

H3:Rodzeństwo różnej płci będzie cechować mniej konfliktów w relacjach niż rodzeństwo tej 

samej płci. 

H4: Rodzeństwa o dużej różnicy wieku spostrzegają swe relacje jako bardziej pozytywne niż 

rodzeństwa o małej różnicy wieku. 

H5:Mężczyźniposiadający pozytywne relacje (ciepło) z rodzeństwem nie doświadczają poczucia 

samotności w porównaniu z mężczyznami, których cechują antagonistyczne relacje  

z rodzeństwem (konflikt). Założono, że dorośli przeżywający trudności w psycho-

logicznym funkcjonowaniu (samotność) mogą postrzegać swe relacje z rodzeństwem 

bardziej negatywnie lub nie być w stanie utrzymać pozytywnych stosunków  

z rodzeństwem. 

 

2.2. Charakterystyka metod zastosowanych w badaniach 

 

W badaniach posłużono się metodą ankiety opracowanej przez autorkę oraz 

Kwestionariuszem Relacji Dorosłego Rodzeństwa (KRDR) (Adult Sibling RelationshipQ 

uestionnaire) C. Stocker’a, R. Lanthier’a, W. Furman’a (1996) w adaptacji K.Walęckiej-Matyja 

(2014a) i Skalą Samotności Jenny de Jong-Gierveld, Frans Kamphuis’a (1985)w adaptacji  

P. Grygiela, H. Humenny, S. Rębisza, P. Świtaja i J. Sikorskiej (2013). 

 

Ankieta pozwoliła na zgromadzenie informacji dotyczących danych demograficznych 

badanych mężczyzn, jak: wiek i płeć badanego, wiek i płeć rodzeństwa badanego, miejsce 

zamieszkania, poziom wykształcenia, rodzaj rodziny pochodzenia, sytuacja materialna. 

 

Kwestionariusz Relacji Dorosłego Rodzeństwa ASRQ R. Lanthiera, C. Stackera,  

W. Furmana(1997) w polskiej adaptacji K. Walęckiej-Matyja (2014a) służy do pomiaru 

psychologicznych atrybutów relacji między dorosłym rodzeństwem. Relacja między 

rodzeństwem opisywana jest przez trzy wymiary: Ciepło, Konflikt i Rywalizację. Oceniania jest 

percepcja badanych, ich zachowania i uczucia wobec rodzeństwa, jak również postrzeganie ich 

rodzeństwa – zachowań oraz uczuć przejawianych wobec badanych. Kwestionariusz Relacji 

Dorosłego Rodzeństwa (KRDR)składa się z 81 itemów, które tworzą 14 skal: Uczucia, Wiedza, 

Intymność, Wsparcie emocjonalne, Podziw, Podobieństwo, Wsparcie Instrumentalne, Akceptacja 

(tworzą wymiar Ciepło), Przeciwieństwo, Dominacja, Kłótnia, Konkurencja (tworzą wymiar 

Konflikt), Rywalizacja Matczyna, Rywalizacja Ojcowska (tworzą wymiar Rywalizacja). Wszystkie 
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pozycje KRDR (z wyjątkiem Rywalizacji) oceniane były na skali Likerta od „prawie wcale”(1) do 

„bardzo dużo”(5). Właściwości psychometryczne KRDR są dobre i umożliwiają prowadzenie 

badań (α-Cronbacha.87 - .97) (Walęcka-Matyja, 2014a). 

 

Skala samotności De Jong Gierveld DJGLSJ. de Jong-Gierveld, F.Kamphuisa 

(1987)w polskiej adaptacjiP. Grygiela, H.Humenny, S.Rębisza, P.Świtaja i J. Sikorskiej 

służy do pomiaru poczucia samotności. Narzędzie składa się z 11 twierdzeń. Zawiera 6 zdań 

negatywnie sformułowanych, opisujących brak satysfakcji z kontaktów społecznych oraz 5– 

pozytywnie sformułowanych – mierzących satysfakcję z relacji interpersonalnych. Osoba badana 

proszona jest o wskazanie, w jakim stopniu twierdzenia wyrażają jej aktualną sytuację i 

odczucia. Odpowiedzi można udzielać na skali 5-stopniowej: od „zdecydowanie tak” do 

„zdecydowanie nie”.  

Polska adaptacja Skali samotności wykazuje wysoki poziom rzetelności oraz 

homogeniczności. Współczynnik wewnętrznej stabilności alfa Cronbacha skali jest wysoki (α = 

0,89), podobnie jak wartość średniej korelacji międzypozycyjnej (r=0,42) oraz współczynnik 

homogeniczności H Loevinger (H = 0,47) (Grygiel i in., 2013). 

Zgromadzony materiał empiryczny stał się podstawą przeprowadzonych analiz i 

wniosków końcowych. Opracowując uzyskane dane wykorzystano metodę zestawień 

liczbowych, procentowych, test t-Studenta, jednoczynnikową analizę wariancji (ONEWAY), test 

porównań wielokrotnych Bonferroniego. Szereg analiz statystycznych przeprowadzono przy 

użyciu programu komputerowego IBM SPSS Statistics 21. 

 

2.3. Charakterystyka badanych osób 

 

W badaniu wzięło udział 175 studentów (100% grupy stanowili mężczyźni) różnych 

kierunków i poziomów studiów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Z przebadanej 

grupy wyłoniono próbę o liczebności równej 152 biorąc pod uwagę kryteria wykluczenia1. 

Uczestnicy badania znajdowali się w okresie dorosłości2, w przedziale wiekowym od 18 do 35 

roku życia (M=26.8; SD=5.145). Informowali oni o swej relacji z dorosłym rodzeństwem, które 

miało co najmniej 18 lat. Wiek rodzeństwa badanych zawierał się w granicach od 18 do 47 roku 

życia (M=28.2; SD=6.256). Badani zamieszkiwali głównie tereny miejskie (85% badanych) i 

pochodzili z rodzin o pełnej strukturze (100% badanych).Charakteryzując poziom 

wykształcenia badanych stwierdzono, że 62% mężczyzn cechowało się wykształceniem 

wyższym, zaś 38% badanych wskazało na średni poziom wykształcenia. Ponad połowa 

uczestników badania określiła swą sytuację materialną jako przeciętną (65% badanych). Dobry 

poziom zaspokojenia potrzeb materialnych zadeklarowało 35% badanych mężczyzn. 

                                                 
1 Patrz: Przebieg badań, s. 6. 
2 Ramy czasowe okresu dorosłości przyjęto E. Grubą (2007). 
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2.4. Przebieg badań 

 

Badania prowadzono w 2014 roku, na terenie uczeni wyższych w Łodzi, w Polsce. Miały 

one charakter samoopisowy, grupowy, bowiem jednocześnie uczestniczyło w nich od 25 do 30 

osób. Grupa badanych osób została dobrana w sposób celowy. Ustalono następujące kryteria 

wykluczenia: płeć męska, posiadanie dorosłego rodzeństwa różniącego się wiekiem od 

badanego oraz pochodzenie z rodziny o pełnej strukturze. Instrukcja była każdorazowo 

odczytywana przez badacza. Poinformowano także o celu badań, zapewniono o anonimowości 

oraz zamiarze wykorzystania wyników wyłącznie w celach naukowych. Studenci wykazali 

prospołeczne postawy wobec zaproponowanego im udziału w badaniu. 

 

2.5. Wyniki badań - 

 

Rezultaty badawcze odnosiły się do określenia psychologicznych aspektów relacji 

między dorosłym rodzeństwem w percepcji mężczyzn. Pierwszym zagadnieniem poddanym 

analizie było określenie typu relacji interpersonalnej między dorosłym rodzeństwem z 

perspektywy badanych mężczyzn. Kolejne rozpatrywane problemy odnosiły się do 

przedstawienia jakości relacji z rodzeństwem z uwzględnieniem jego płci oraz wieku. Ostatnia 

kwestia dotyczyła określenia ewentualnych różnic w relacjach z dorosłym rodzeństwem przez 

mężczyzn doświadczających poczucia samotności i mężczyzn, których ten stan nie dotyczył. 

 

1) Wymiary relacji między dorosłym rodzeństwem w ocenie badanych 

mężczyzn 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że najczęściej występującą charakterystyką relacji  

z dorosłym rodzeństwem był wymiar Ciepła ( x =133; δ=34.452), rzadziej Konflikt ( x =44.39; 

δ=13.906).Wymiar Rywalizacja najrzadziej opisywał relację z rodzeństwem ( x =5.02; δ=5.812) 

(wykres 1). 

 

Wykres 1. Wymiary relacji z dorosłym rodzeństwem w percepcji badanych mężczyzn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Otrzymane rezultaty badawcze okazały się kongruentne z wcześniejszymi doniesieniami 

na ten temat (Bedford, 1989; Gold, 1989; Seltzer, 1989). Potwierdziły one także zasadność 

hipotezy 1. Można przypuszczać, iż charakteryzujące się Ciepłem aktualne relacje dorosłego 

rodzeństwa mogą być wynikiem rzutowania doświadczeń przeniesionych z dzieciństwa. Jednak 

by w pełni uzasadnić powyższe twierdzenie należałoby przeprowadzić bardziej pogłębione 

badania w tym zakresie.  

Zakładając, że doświadczenia przeniesione z okresu dzieciństwa odnoszą się do 

interakcji między dorosłym rodzeństwem przyjęto, że rodzeństwo różnej płci będzie cechować 

mniej konfliktów w relacjach niż rodzeństwo tej samej płci (Furman, Buchmaster, 1995). 

Stanowiło to impuls do podjęcia działań mających na celu sprawdzenie czy występuje różnica w 

jakości relacji między dorosłym rodzeństwem z uwzględnieniem czynnika płci. Wyniki badań 

przedstawiono na wykresie 2 oraz w tabelach 1 i 2. 

 

Wykres 2. Wymiary relacji a płeć rodzeństwa w percepcji badanych mężczyzn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z danych zawartych na wykresie 2 w zakresie trzech wymiarów 

charakteryzujących relację z dorosłym rodzeństwem, tj. Ciepła (t=.449, df=150, p<.654), 

Konfliktu (t=-.271, df=150, p<.786)oraz Rywalizacji (t=-1.825, df=150, p<.078) w 

układach brat-brat oraz brat-siostra nie wystąpiło istotne statystycznie zróżnicowanie. Oznacza 

to, że badani mężczyźni podobnie spostrzegali swe relacje z braćmi i siostrami. Analizując 

rozkłady średnich wyników uzyskanych w poszczególnych wymiarach można jednak zauważyć, 

że mężczyźni jako bardziej ciepłe oceniali relacje z braćmi niż siostrami. W percepcji badanych 

mężczyzn ich relacje z siostrami nieco częściej miały charakter rywalizujący niż w przypadku 

relacji z braćmi.  

Interesującym z punktu widzenia badacza było określenie ewentualnego zróżnicowania 

relacji między dorosłym rodzeństwem w układzie brat-brat oraz brat-siostra w odniesieniu do 
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poszczególnych skal tworzących wymiary kompozytowe relacji z rodzeństwem (tj. Ciepła, 

Konfliktu, Rywalizacji). Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

 

Tabela 1. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów relacji pozytywnych między rodzeństwem tej samej płci i 

rodzeństwem różnej płci 

Wymiary relacji Płeć 

rodzeństwa 

x  δ t df p 

Podobieństwo brat-brat 11.02 3.4482 2.620 150 .010 

brat-siostra 9.54 3.513 

Intymność brat-brat 14.75 4.630 -.527 150 .599 

brat-siostra 15.18 5.420 

Uczucia brat-brat 17.85 5.362 .087 150 .931 

brat-siostra 17.77 5.589 

Podziw brat-brat 17.70 4.979 .494 150 .622 

brat-siostra 17.31 4.818 

Wsparcie 

emocjonalne 

brat-brat 16.67 5.052 -1.035 150 .302 

brat-siostra 17.55 5.453 

Wsparcie 

instrumentalne 

brat-brat 17.91 4.456 2.908 150 .004 

brat-siostra 15.65 5.149 

Akceptacja brat-brat 20.16 4.554 1.005 150 .316 

brat-siostra 19.41 4.655 

Wiedza brat-brat 17.04 4.697 .291 150 .771 

brat-siostra 16.80 5.223 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 2. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów relacji konfliktowych i rywalizujących między 
rodzeństwem tej samej płci a rodzeństwem o różnej płci 

Wymiary relacji Płeć 
rodzeństwa 

N x  δ t df p 

Kłótnia brat-brat  12.09 3.739 .264 150 .793 
brat-siostra  11.92 4.259 

Przeciwieństwo brat-brat  11.12 4.802 -1.256 150 .211 
brat-siostra  12.10 4.745 

Konkurencja brat-brat  11.75 4.657 .493 150 .623 
brat-siostra  11.39 4.254 

Dominacja brat-brat  9.56 3.546 -1.304 150 .194 
brat-siostra  10.34 3.851 

Rywalizacja 
Matczyna 

brat-brat  2.93 3.673 -.782 150 .435 
brat-siostra  3.39 3.694 

Rywalizacja 
Ojcowska 

brat-brat  1.25 2.462 -2.935 150 .004 
brat-siostra  2.62 3.288 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Opracowanie w tabelach 1 i 2 zebranych danych empirycznych pozwala zauważyć 

występowanie istotnych statystycznie różnic w dwóch skalach składających się na wymiar 

Ciepła, tj. w skali Wsparcie Instrumentalne (t=2.908, df=150, p<.004) oraz w skali Podobieństwo 

(t=2.620, df=150, p<.010) oraz zróżnicowania w skali Rywalizacja Ojcowska (t=-2.935, df=150, 

p<.004), składającej się na wymiar Rywalizacja. Uzyskane wyniki wskazują na pewne 

zróżnicowanie jakościowe relacji z dorosłym rodzeństwem, gdy uwzględni się czynnik płci. 

Można stwierdzić, że badani mężczyźni częściej angażowali się w udzielanie braciom niż 

siostrom wsparcia instrumentalnego oraz częściej spostrzegali podobieństwo między sobą  

a braćmi niż między sobą a siostrami. Otrzymane rezultaty badawcze stanowią podstawę 

twierdzenia, że w relacjach brat-siostra występowało więcej zachowań o charakterze 

rywalizacyjnym, ukierunkowanych na uwagę ojca niż w relacji brat-brat. Słuszność hipotezy 

drugiej nie została uzasadniona w badaniach własnych. Poszukując odpowiedzi o przyczyny tej 

sytuacji można zastanowić się nad różnymi drogami rozwoju społecznego i zawodowego kobiet 

i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości. Kobiety statystycznie wcześniej zakładają rodziny, 

posiadają potomstwo, częściej i dłużej się podążają ścieżką edukacyjną niż mężczyźni. Może jest 

to jeden z powodów zaobserwowanego zróżnicowania w relacjach między rodzeństwem tej 

samej płci i różnych płci. 

Kolejna poddana analizie kwestia dotyczyła relacji w rodzeństwie z uwzględnieniem 

wieku rodzeństwa. Przyjęto, że nie tyle posiadanie młodszego czy starszego rodzeństwa 

determinuje jakość relacji, co różnica wieku między rodzeństwem. W celu doprecyzowania 

pojęcia „różnica wieku między rodzeństwem” wyróżniono trzy kategorie tej zmiennej: od roku 

do dwóch lat, od trzech lat do pięciu lat oraz od sześciu lat i powyżej. Ostatnie doniesienia 

badawcze wskazują, że rodzeństwo, w którym występowała duża różnica wieku postrzegało 

mniej konfliktów w porównaniu do rodzeństwa w podobnym wieku (Buhmaster, Furman, 

1985). Uzyskane rezultaty badawcze przedstawiono w tabelach 3 i 4.  

 
Tabela 3a. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów relacji między rodzeństwem w percepcji badanych grup 
mężczyzn, wyróżnionych w oparciu o kryterium różnicy wieku między rodzeństwem 

 

            Źródło 
zmienności                                   

 
Wymiary relacji  

między rodzeństwem 

Płeć- męska/ Kryterium- różnica wieku w latach 

 1-2  
n=49 

x  

 3-5  
n=58 

x  

6 i więcej 
n=45 

x  

F p 

CIEPŁO 127.06 
δ=35.915 

135.71 
δ=33.941 

137.78 
δ=33.207 

1.327 .268 

Podobieństwo 8.73 
δ=2.841 

9.93 
δ=3.553 

11.62 
δ=2.839 

10.031 .000 

Intymność 14.22 
δ=5.059 

15.16 
δ=5.088 

15.49 
δ=4.846 

.823 .441 

Uczucia 16.73 
δ=5.552 

17.90 
δ=5.473 

18.89 
δ=5.201 

1.863 .159 

Podziw 16.88 
δ=5.830 

17.83 
δ=4.031 

17.82 
δ=4.830 

.620 .539 
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Tabela 3b. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów relacji między rodzeństwem w percepcji badanych grup 
mężczyzn, wyróżnionych w oparciu o kryterium różnicy wieku między rodzeństwem (cd.) 
 

Wsparcie emocjonalne 15.90 
δ=5.576 

16.84 
δ=5.353 

17.67 
δ=4.375 

3.473 .331 

Wsparcie instrumentalne 15,98 
δ=5.506 

16,48 
δ=5.161 

16,89 
δ=4.623 

.372 .690 

Akceptacja 18.27 
δ=4.834 

20.22 
δ=4.746 

20.96 
δ=3.711 

4.599 .012 

Wiedza 16.51 
δ=4.691 

17.28 
δ=5.244 

16.93 
δ=4.854 

.317 .268 

KONFLIKT 45.63 
δ=13.167 

44.52 
δ=15.23 

42.87 
δ=12.892 

.465 .629 

Kłótnia 12.37 
δ=4.014 

12.28 
δ=4.107 

11.27 
δ=3.750 

1.115 .331 

Przeciwieństwo 11.71 
δ=4.320 

11.81 
δ=5.466 

11.13 
δ=4.383 

.280 .756 

Konkurencja 13.80 
δ=4.026 

10.66 
δ=4.647 

10.38 
δ=3.822 

9.981 .000 

Dominacja 9,94 
δ=3,744 

9,78 
δ=3,623 

10,09 
δ=3,825 

.090 .914 

RYWALIZACJA 4.53 
δ=5.152 

5.28 
δ=5.952 

5.22 
δ=6.378 

.255 .776 

Rywalizacja Matczyna 2.61 
δ=3.639 

2.59 
δ=3.403 

3.11 
δ=3.713 

.327 .721 

Rywalizacja Ojcowska 1.92 
δ=3.088 

2.69 
δ=3.475 

2.11 
δ=3.142 

.821 .442 

 

Wyniki przeprowadzonej jednoczynnikowej analizy wariancji wskazały na 

występowanie zróżnicowania między badanymi grupami mężczyzn w zakresie następujących 

skal: Podobieństwo, Konkurencja oraz Akceptacja. Stanowiło to podstawę do zastosowania testu 

porównań wielokrotnych Bonferroniego1. 

 
Tabela 4a. Wymiary relacji a różnica wieku między rodzeństwem w świetle testu porównań 
wielokrotnych Bonferroniego 

Zmienna zależna:  PODOBIEŃSTWO 

Różnica wieku  3-5 lat 6 i więcej  lat 

1-2 lat .153 .000 

6 i więcej lat .022  

Zmienna zależna:  AKCEPTACJA 

Różnica wieku  3-5 lat 6 i więcej 

1-2 lat .079 .013 

6 i więcej lat 1.000  

                                                 
1Test Bonferroniego został użyty do określenia istotności różnic pomiędzy średnimi grupowymi  
w układzie analizy wariancji. Jest oparty na statystyce t- Studenta, koryguje obserwowany poziom 
istotności ze względu na fakt realizacji porównań wielokrotnych. Wynik istotności w przybliżeniu 
mniejszy od 0,017 jest uznawany za istotny statystycznie, a nie mniejszy od 0,05 (Winer, Brown, Michels, 
1991). 
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Tabela 4b. Wymiary relacji a różnica wieku między rodzeństwem w świetle testu porównań 

wielokrotnych Bonferroniego (cd.) 

Zmienna zależna:  KONKURENCJA 

Różnica wieku  3-5 lat 6 i więcej lat 

1-2 lat .001 .000 

6 i więcej lat 1.000  

 

Otrzymane rezultaty badawcze pozwalają stwierdzić, że mężczyźni mający rodzeństwo, z 

którym dzieliła ich duża różnica wieku (6 lat i więcej) częściej spostrzegali jego podobieństwo 

do siebie w wielu aspektach funkcjonowania niż mężczyźni posiadający rodzeństwo, z którymi 

dzieliła ich mała różnica wieku (od roku do 2 lat). Okazało się także, że mężczyźni mający 

dorosłe rodzeństwo w zbliżonym wieku (różnica wieku od 1 roku do 2 lat) silniej z nim 

konkurowali niż mężczyźni posiadający rodzeństwo, z którym dzielił ich stosunkowo duży 

dystans czasowy (od 3 do 5 lat oraz 6 i więcej lat). Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe ze 

względu na zbieżność celów i interesów osób znajdujących się na tym samym etapie życia. 

Ostatnie doniesienie badawcze z podejmowanej problematyki dotyczyło różnic w poziomie 

akceptacji wśród zróżnicowanego wiekowo rodzeństwa. Najwyższe średnie wyniki w skali 

Akceptacji uzyskali mężczyźni posiadający starsze rodzeństwo (6 lat i więcej), natomiast 

najniższe wyniki średnie w tym zakresie otrzymali mężczyźni mający rodzeństwo w podobnym 

wieku (rok do dwóch różnicy wieku). Przedstawione rezultaty badań własnych konfirmują 

zasadność hipotezy trzeciej i są zgodne z dotychczasowymi wynikami (Salvatore, 2006). 

Ostatnie analizowane w niniejszej pracy zagadnienie dotyczyło określenia ewentualnych 

różnic w relacjach z dorosłym rodzeństwem przez mężczyzn doświadczających trudności  

w psychologicznym funkcjonowaniu, przejawiających się odczuwaniem samotności (n=80)  

i mężczyzn, których ten stan nie dotyczył (n=72) (wykres 3, tabela 5). Poczucie samotności  

u badanych mężczyzn było zdiagnozowane za pomocą Skali samotności De Jong Gierveld  

w polskiej adaptacji P. Grygiela, H. Humenny, S. Rębisza, P. Świtaja i J. Sikorskiej (Grygiel i in., 

2013). Podkreśla się, że badani mężczyźni doświadczali samotności na umiarkowanym poziomie 

( x =5.06; δ=2.083). Warto zauważyć, że na rezultat globalny w Skali samotności De Jong 

Gierveld, świadczący o doświadczaniu samotności lub o jej braku składała się suma dwóch 

wyników, określających poziom samotności emocjonalnej oraz poziom samotności społecznej.  

U uczestników badania częściej diagnozowano poczucie samotności emocjonalnej (88% 

badanych) niż społecznej (12% badanych osób). Zaznacza się, że uzyskane w tym zakresie 

wyniki mieściły się najczęściej (96%) w przedziale umiarkowanych (od 3 do 8 punktów). Osoby 

ciężko samotne (od 9 do 10 punktów) stanowiły  niewielki procent grupy (4%). 

Porównując jakość relacji między dorosłym rodzeństwem w grupach mężczyzn 

doświadczających poczucia samotności i mężczyzn, których ten stan nie dotyczył nie 

zaobserwowano występowania istotnych statystycznie różnic w zakresie trzech głównych 

wymiarów opisujących relację z rodzeństwem (Ciepło: t=1.026, df=150; p<.306; Konflikt: 

t=1.336, df=150, p<.184; Rywalizacja: t=-.067, df=150, p<.946)(wykres 3). 
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Wykres 3. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów kompozytowych relacji z rodzeństwem  w 

grupach mężczyzn samotnych i nie doświadczających samotności. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przeprowadzenie analizy statystycznej z wykorzystaniem testu t-Studenta w odniesieniu 

do poszczególnych skal Kwestionariusza Relacji Dorosłego Rodzeństwa (KRDR) ujawniło 

występowanie różnic w dwóch porównywanych grupach mężczyzn, wyróżnionych w oparciu o 

kryterium doświadczania samotności. Wymienione różnice dotyczyły wyłącznie skal, 

składających się na wymiar Ciepło: Wiedza, Akceptacja, Intymność, Podobieństwo oraz Wsparcie 

Emocjonalne (tabela 5). 

 
Tabela 5a. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów relacji z rodzeństwem w grupach mężczyzn samotnych i 
nie doświadczających samotności 

Typ relacji 
rodzeństwa 

Doświadczanie 
samotności 

N x  δ t df p 

Podobieństwo brak  72 10.31 3.649 2.764 121.476 .007 
samotność 80 8.90 2.427 

Intymność brak  72 16.29 5.301 3.224 150 .002 
samotność 80 13.75 4.414 

Uczucia brak  72 18.10 5.168 .603 150 .548 
samotność 80 17.56 5.714 

Podziw brak  72 17.64 4.754 .284 150 .777 
samotność 80 17.41 5.041 

Wsparcie 
emocjonalne 

brak  72 17.82 5.560 2.694 150 .008 
samotność 80 15.56 4.765 

Wsparcie 
instrumentalne 

brak  72 17.29 5.643 1.944 134.992 .054 
samotność 80 15.68 4.463 

Akceptacja brak  72 20.72 4.813 3.392 150 .001 
samotność 80 18.20 4.356 

Wiedza brak  72 18.39 5.042 3.598 150 .000 
samotność 80 15.61 4.471 
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Tabela 5b. Zróżnicowanie w zakresie wymiarów relacji z rodzeństwem w grupach mężczyzn samotnych i 
nie doświadczających samotności (cd.) 

Kłótnia brak  72 12.49 3.864 1.415 150 .159 
samotność 80 11.58 4.053 

Przeciwieństwo brak  72 12.29 5.166 1.754 150 .081 
samotność 80 10.94 4.347 

Konkurencja brak  72 10.89 4.404 .020 150 .984 
samotność 80 10.88 4.256 

Dominacja brak  72 10.31 3.870 1.217 150 .225 
samotność 80 9.58 3.528 

Rywalizacja  
Matczyna 

brak  72 2.54 3.548 -.684 150 .495 
samotność 80 2.94 3.577 

Rywalizacja 
Ojcowska 

brak  72 2.44 3.288 .627 150 .532 

samotność 80 2.11 3.234 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przedstawione w tabeli 5 wyniki pozwoliły stwierdzić, iż mężczyźni nie doświadczający 

samotności bardziej pozytywnie percypowali swe relacje z rodzeństwem niż mężczyźni,  

u których zdiagnozowano stan samotności (głównie emocjonalnej, na umiarkowanym 

poziomie). Mężczyźni nie odczuwający samotności posiadali większą wiedzę o rodzeństwie, 

deklarowali wyższy poziom jego akceptacji, uzyskali wyższe wyniki średnie w skali Intymności, 

odczuwali wyższy stopień podobieństwa do rodzeństwa, a także ich relacja z rodzeństwem 

częściej wiązała się ze wsparciem o charakterze emocjonalnym. Tym samym hipoteza piąta 

została pozytywnie zweryfikowana. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że pozytywne 

relacje z rodzeństwem korelują dodatnio z prawidłowym funkcjonowaniem psychicznym 

(Stacker, Lanthier, Furman, 1997). 

Zaznacza się, że relacja z rodzeństwem stanowi tylko jeden z wielu czynników 

decydujący o odczuwaniu stanu samotności. Podkreśla się jednak jej wagę, mając na względzie 

jej prymarny charakter względem późniejszych, pozarodzinnych relacji interpersonalnych.  

Z uwagi na problematykę podjętych badań inne zmienne przyczyniające się do odczuwania 

stanu samotności nie były rozpatrywane w niniejszej pracy. 

 

Podsumowanie 

 

Ze społecznego punktu widzenia poruszana w badaniach problematyka jest wyjątkowo 

aktualna oraz ważna, bowiem nie tylko podkreśla rolę rodzeństwa w rozwoju i funkcjonowaniu 

każdego człowieka, a także w procesie stymulowania rozwoju społecznego oraz cywilizacyjnego 

całego społeczeństwa.  

W XXI wieku będącym dla wielu ludzi okresem cechującym się poczuciem osamotnienia  

i zagubienia w stale zmieniającym się świecie, pozytywne relacje z rodzeństwem 

stanowią rodzaj zasobu psychologicznego, wspierającego w radzeniu sobie z sytuacjami 

trudnymi. Do tego typu sytuacji zaliczyć można m.in. opiekę nad starzejącymi się rodzicami, 
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sytuację śmierci rodziców czy członków najbliższej rodziny, sytuację rozwodu czy kryzys 

wywołany utratą zdrowia. Rzeczywistość naszych czasów charakteryzuje się znaczną 

modyfikacją więzi rodzinnych. Aktualnie model rodziny, do którego dążą głównie kultury 

Zachodu, ale także stopniowo społeczeństwo polskie (tj. model niezależności) podkreśla wartość 

bycia jednostką autonomiczną, polegającą na sobie. Przyjmuje się, że rodzina tworzy system 

niezależnych relacji międzyludzkich, czego konsekwencją jest poczucie wolności, przy braku 

możliwości uzyskania wsparcia. W efekcie prowadzi to do osamotnienia. Przeprowadzone 

badania miały na celu uświadomienie, iż kształtowanie oraz utrzymywanie relacji  

z rodzeństwem w okresie dorosłości stanowi czynnik pozytywnego funkcjonowania człowieka. 

Jest to szczególne ważne w kontekście zjawiska wydłużania się średniej wieku i coraz 

dłuższego życia. Kapitalistyczne państwo w małym stopniu dba o podstawową komórkę 

społeczną jaką stanowi rodzina. Wiele rodzin staje się dysfunkcyjnymi na skutek dziedzicznej z 

pokolenia na pokolenie biedy, z powodu braku możliwości podjęcia pracy czy chorób 

społecznych takich jak np. alkoholizm. Dysfunkcje rodzin mogą wynikać także z braku 

dostatecznej pomocy państwa wobec rodzin borykających się z niepełnosprawnymi czy 

przewlekle chorymi członkami rodzin. Takimi stają się zaś bardzo często osoby ze starszego 

pokolenia, które wymagają coraz większego zaangażowania w opiekę nad nimi. Obserwowane 

zjawisko bezradności obecnych 40-50-latków (ang. sandwich generation) wobec mnogiej 

patologii dotykających ich rodziców jest niepokojącym sygnałem dla służb społecznych, iż 

świadczona pomoc jest niewystarczająca. Prawidłowe relacje z rodzeństwem mogą zapobiegać 

tak znacznemu obniżeniu komfortu życia, zarówno starzejącym się rodzicom, jak  

i siostrze/bratu pełniącego rolę opiekuna, bowiem poczucie emocjonalnego (i nie tylko) 

wsparcia ze strony rodzeństwa stanowi istotny czynnik psychologiczny wpływający na wzrost 

poczucia dobrostanu jednostki. 

Jednakże w literaturze przedmiotu, szczególnie polskiej można znaleźć nieliczne 

opracowania zajmujące się problematyką relacji między rodzeństwem i jej znaczeniem dla 

funkcjonowania w okresie wczesnej dorosłości. Przedstawione w pracy rezultaty badań 

wyrażają ocenę kluczowych aspektów relacji z rodzeństwem w percepcji mężczyzn w okresie 

dorosłości, nie zapewniając ich pełnego obrazu. Zaprezentowane wyniki mogą służyć jako 

wskazówki dla dalszych prac nad tym zagadnieniem. Badania przeprowadzone na grupach 

zróżnicowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, jak również wśród młodych ludzi, 

którzy się nie uczą byłyby niezbędne do uogólniania przedstawionych wniosków. 
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System rodziny pochodzenia, a poczucie własnej wartości  

i oczekiwania od małżeństwa u młodych dorosłych 

 

1. Rodzina jako system – psychologiczne ujęcie rodziny 

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną złożoną z określonej liczby osób, które 

łączy więź emocjonalna i społeczna oraz współzależność (Basak, 2011, s. 103; por. także Słownik 

Psychologii, 2009, s. 640). W niej właśnie (wykluczając sytuacje patologiczne) człowiek od 

samego początku swojego życia wzrasta i rozwija się. Dobrze funkcjonująca rodzina winna 

zapewnić swoim członkom zaspokojenie wszelkich potrzeb służących pełnemu rozwojowi 

(fizycznych, psychicznych, społecznych) (Ryś, 2011, s. 64). Zarówno potrzeb podstawowych, 

takich jak potrzeby fizjologiczne, jak i potrzeb wyższych tj.: bezpieczeństwa, miłości i przyna-

leżności, szacunku i uznania oraz samorealizacji (Siek, 1986, s. 131-133). Z. Tyszka w książce 

zatytułowanej „Rodzina we współczesnym świecie” szeroko opisuje funkcje rodziny – wymienia 

między innymi funkcje: socjalizacyjno-wychowawczą, kulturalną, materialno-ekonomiczną, 

kontrolną, seksualną (Tyszka, 2002, s. 45-48)1. 

 

1.1. Funkcjonowanie systemu rodzinnego 

 

Rodzina ma wpływ na dziecko od najwcześniejszych lat jego życia. To oddziaływanie 

występuje w długim okresie czasu, w którym jest ono najbardziej podatne na kształtowanie jego 

cech osobowości i sposobów  reagowania. Równie ważną cechą oddziaływania rodziny na 

dziecko jest też ciągłość jej wpływu związana z zależnością emocjonalną dziecka – niezależnie 

gdzie dziecko przebywa – w domu, szkole, u przyjaciół, zawsze najważniejszym motywatorem 

działania jest potrzeba akceptacji rodziców; nawet jeśli dziecko postąpi inaczej – wie jakiego 

zachowania oczekiwaliby jego rodzice (Basak, 2011, s. 103). Rodzina będąc obok szkoły, 

środowiska rówieśniczego, mediów, jednym ze źródeł wpływu na dziecko,  implikuje sposób 

podchodzenia swojego dziecka do świata, do ludzi oraz do samego siebie (Dyczewski, 1984, s. 

132). 

Sposób postrzegania siebie, innych i świata wynika w dużej mierze z umiejętnego 

zaspokajania potrzeb dziecka przez rodziców. Jedną z podstawowych jest potrzeba kontaktu 

emocjonalnego, miłości. Jak pisze M. Ryś (2006, s. 336-337) gdy dziecko  jest bezwarunkowo 

kochane, otaczane troską i opieką czuje się bezpiecznie i pewnie, czuje się chciane. To z kolei  

kształtuje jego poczucie wartości. W procesie tym należy podkreślić wartość jakości i stabilności 

                                                 
1 Szeroko temat funkcji rodziny opisywali m.in. Adamski (1984); Błasiak (2010); Kawula, Brągiel, Janke 
(2007);Ostrowska (1999); Tyszka (1974); Ziemska (1977). 
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relacji małżonków - rodziców oraz aktywną obecność obojga  w wychowywaniu swego potomka. 

Jak pisze B. Mierzwiński (1999, s. 123–133; por. także Kornas-Biela, 2001, s. 190) postać ojca 

jest równie ważna w tym procesie, co matki. Miłość i równowaga w relacji małżeńskiej jest 

źródłem poczucia bezpieczeństwa dziecka, jego prawidłowego rozwoju oraz właściwego 

przebiegu procesu identyfikacji (Frączek, 2011, s. 80; por. także: Plopa, 2011, s. 58). We 

wczesnych etapach rozwoju można zauważyć trojakie oddziaływanie osobowości rodziców na 

dziecko: „jako model do naśladowania, jako nośnik standardów i ważny czynnik świadomie 

tworzonych sytuacji wychowawczych, jako psychologiczny kontekst ideałów i standardów 

wychowawczych” (Tyszkowa, 2009, s. 128-129). 

Postawy poszczególnych członków rodziny są wypadkową jej okresu rozwojowego, 

charakterów jej członków oraz ich indywidualnego etapu rozwoju. W zależności od powyższych 

czynników, zmienia się podział obowiązków, poziom swobody dzieci oraz wymagany od nich 

stopień odpowiedzialności (Tyszkowa, 2002, s. 148-149). 

Takie rozumienie rodzinnych zależności ma swój początek we wziętej z nauk 

biologicznych ogólnej teorii systemów. Autorem tej teorii jest austriacki biolog i filozof Ludwig 

von Bertalanffy. 

Rodzina w podejściu systemowym traktowana jest „jako całość składająca się 

z różnych elementów pozostających ze sobą w interakcji. Ta całość jest zawsze czymś więcej niż 

prostą sumą tych elementów, z których się składa” (Namysłowska, 2000, s. 29; por. także: 

Cierpka, 2003, s. 114-115). Każdy członek rodziny jest pełną osobą, która tworząc relacje z 

pozostałymi osobami tworzy innej jakości niepowtarzalną całość, rodzinę. Każda rodzina jest 

„bogatsza” o wartość interakcji pomiędzy członkami należącymi do niej. Ich jakość zależy 

między innymi od przepuszczalności i elastyczności granic pomiędzy członkami rodziny oraz 

pomiędzy rodziną i jej otoczeniem społecznym. W rodzinie prawidłowej granice są jasne i 

wyraźne, jednak umożliwiają wymianę z otoczeniem. W rodzinie nieprawidłowej granice są albo 

zatarte i niewyraźne – zarówno rodzina jak i jednostki tracą swą indywidualność - lub zbyt 

sztywne i ostre, izolujące rodzinę od otoczenia lub członków rodziny między sobą  (Ryś, 2009, s. 

8-10). 

Sens zachodzących między członkami rodziny współoddziaływań może wyjaśnić kolejna 

zasada w niej panująca – zasada homeostazy. 

Pojęcie homeostazy, którego odkrywcą jest W. Cannon (za: Namysłowska, 2000, s. 33), 

ma za zadanie utrzymać równowagę organizmu jakim jest rodzina, czyli uchronić ją przed 

rozpadem. Przykładowo: podczas konfliktu rodzinnego, musi się znaleźć jednostka, która zmieni 

rozkład napięć lub je rozładuje, odmieni kierunek uwagi członków rodziny. Dziewczynka, która 

uspokoi, rozbawi zdenerwowanego, awanturującego się ojca będącego pod wpływem alkoholu. 

Najstarszy z rodzeństwa, który zaopiekuje się młodszymi dziećmi podczas choroby matki. 

Dziecko  rozwodzących się rodziców, które nieoczekiwanie zacznie dostawać złe oceny w szkole 

i przynosić uwagi w dzienniczku, by zjednoczyć rodziców i nie dopuścić do ich rozstania. 

Również współuzależniona żona alkoholika, trwająca biernie w związku z nim, mimo coraz 

trudniejszej sytuacji. Wszystkie te zachowania mają służyć podtrzymaniu systemu rodzinnego w 

niezachwianej całości. Równowagę rodziny starają się utrzymać wszyscy jej członkowie (tamże) 

podejmując charakterystyczne dla swoich cech osobowości i sytuacji rodzinnej role. Role te to 

stały repertuar zachowań poszczególnych osób, które szczegółowo opisała S. Wegscheider-
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Cruse (2000, s. 87-144)1. 

Trzeba zaznaczyć, że – jak pisał J. Bradshaw w swojej książce „Zrozumieć rodzinę” (1998, 

s. 99) – „W każdym przypadku (niezależnie od rodzaju pełnionej roli) osoba odgrywająca rolę 

traci własny, unikalny potencjał. W rodzinach dysfunkcyjnych jednostka istnieje po to, aby 

utrzymać system w równowadze.” Każde dziecko w rodzinie o zaburzonym funkcjonowaniu 

traci swoją indywidualność (sposób przeżywania świata, siebie, kontakt ze sobą, swoimi 

pragnieniami, emocjami) na rzecz utrzymania rodzinnej homeostazy i systemu rodzinnego w 

normie i w całości. Stałość systemu może być utrzymana jedynie dzięki odpowiednim do sytuacji 

interakcjom z pozostałymi członkami rodziny. 

Interakcje te odbywają się na zasadzie sprzężeń zwrotnych – dodatnich i ujemnych. 

Tworzą one zależności cyrkularne (pętlowe), a nie - tak jak wcześniej zakładano – zależności 

liniowe (przyczynowo-skutkowe) (Budzyna-Dawidowski, 1999, s. 61; por. także: Radochoński, 

1998, s. 92).  Sprzężenia dodatnie związane są z pojęciem morfogenezy – procesem, który 

umożliwia rozwój i zmianę w systemie (np. decyzja żony o pójściu na warsztaty dobrej 

komunikacji, zamiast trwania przy nierozwiązanych konfliktach z mężem), zaś sprzężenia 

ujemne z procesem morfostazy (analogicznym do homeostazy), który umożliwia utrzymanie 

równowagi – np. ojciec, który nieustannie kłóci się z synem o jego oceny wypominając jego 

lenistwo, zamiast zapytać w czym ma problem i pomóc nadrobić zaległości (Namysłowska, 2000, 

s. 34; por. także: Margasiński, 2011, s. 38-40). Warto bowiem podkreślić znaczenie zasady 

ekwifinalności, która informuje o tym, że mając różny start (przy różnym stanie początkowym), 

można dojść do takich samych efektów. Zatem syn, mimo wolniejszego przetwarzania informacji 

może ukończyć szkołę wkładając w naukę więcej wysiłku i czasu. Odwrotna do poprzedniej jest 

zasada ekwipotencjalności (Ryś, 2009, s. 9; por. także: Margasiński, 2011, s. 33-34). Informuje 

ona o tym, że mając jednakowy start można dojść do zupełnie innych rezultatów – bardzo 

obrazowo przedstawiają to życiorysy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychodzą one z jednego 

domu, a ich życie układa się różnie, jedne popadają w uzależnienie lub współuzależnienie, inne 

w samotność, nie potrafiąc wejść w stałą relację, jeszcze inne wiodą zdrowe i szczęśliwe życie. 

Każda rodzina składa się z podsystemów. Są nimi poszczególni członkowie rodziny, jak i 

utworzone diady –  małżeńska, rodzice – dzieci, między rodzeństwem. Warto podkreślić, iż w 

zdrowych rodzinach podsystemy są zbudowane wewnątrz jednego pokolenia – poziomo, w 

rodzinach nieprawidłowych podsystemy budowane są również pomiędzy pokoleniami (Braun-

Gałkowska, 2007, s. 16). W systemach rodzin dysfunkcyjnych często tworzą się również trójkąty 

zależności – najczęściej zaangażowani w nie są oboje rodzice i jedno z dzieci. Kiedy w 

małżeństwie następuje kryzys, uwaga jednego z małżonków przekierowywana jest na dziecko – 

tworzą oni (jedno z rodziców i dziecko) zazwyczaj koalicję przeciwko drugiemu z rodziców (w 

tym czasie schodzi on na margines zainteresowania), dopóki i w tym duecie nie nastąpi konflikt. 

Wtedy zazwyczaj rodzice powracają do relacji ze sobą, dziecko zostaje w pozycji outsidera. Na 

ogół w tym czasie rodzice przychodzą z dzieckiem po pomoc do gabinetu psychologa, określając 

jego zachowanie jako problemowe. Jednak warto zaznaczyć, że w systemowym rozumieniu 

rodziny problematyczna jest „złożona sieć zjawisk i relacji w rodzinie, które oddziaływając 

                                                 
1 O rolach pisali także m. in.: Cierpiałkowska (1992); Field (1996); Gaś (1994); Ryś (1999a);  Robinson, 
Rhoden (2000); Sobolewska (2000); Sztander (2006). 
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wzajemnie na siebie, wywołują w efekcie objawy zaburzeń psychicznych u jednego lub więcej 

członków rodziny” (Radochoński, 1998, s. 94). 

 

1.2. Rodzaje systemów rodzinnych 

D. Field (1996, s. 30-92) za cechę różnicującą poszczególne systemy przyjął granicę 

między podsystemami rodzice - dzieci. Jego typologia obejmuje pięć rodzajów rodzin – jeden 

prawidłowy (rodzina związków) i cztery nieprawidłowe (rodzina chaotyczna, władzy, 

nadopiekuńcza, uwikłana). Rodziny zostaną przedstawione zaczynając od systemów 

o najbardziej sztywnych i nieprzepuszczalnych granicach, stopniowo do granic zbyt 

elastycznych i nadmiernie przepuszczanych. 

 

1.2.1. Rodzina chaotyczna 

Ten system rodzinny charakteryzują sztywne, nieprzepuszczalne granice między 

rodzicami i dziećmi oraz między systemem rodzinnym i jego otoczeniem. Tę rodzinę można 

opisać jako grupę emocjonalnie niezwiązanych osób żyjących pod jednym dachem. Rodzice 

najczęściej porzucają emocjonalnie swoje dzieci, ignorują je, nie dbają o nie, ani o swoje 

małżeństwo. Żyją obok siebie. Traktują dzieci i innych ludzi „z góry”. Ignorują się lub prowadzą 

otwarte, agresywne konflikty. Okazywanie uczuć traktuje się w rodzinie jako słabość, a przejawy 

zaufania - jako naiwność. W wychowywaniu rodzice kierują się nastrojami, stosują 

nieadekwatne, surowe kary – które egzekwują poniżając i obrażając dzieci. Dość często w tych 

rodzinach występuje przemoc psychiczna lub fizyczna. Dzieci wychowujące się w takich 

systemach wyrastają albo na osoby bardzo podobne do rodziców – równie władcze, niekiedy 

impulsywne, oschłe, surowe i  niezdolne do wchodzenia i budowania relacji, lub na osoby 

podporządkowujące się, bierne, depresyjne, oczekujące od życia i ludzi takiego samego 

traktowania, jakie miało miejsce w domu rodzinnym. Ponieważ żyją w ciągłym napięciu i lęku 

tracą kontakt ze swoimi emocjami. Nadmiernie, nieadekwatnie reagują na krytykę (Ryś, 2009, s. 

11). Często odchodzą z domu z chęcią zemsty, odpłacenia się rodzicom oraz z gniewem, żalem, 

pustką wewnętrzną. Pustkę tę próbują wypełnić używkami, powierzchownymi relacjami lub 

nadmierną aktywnością w pracy. Brak zainteresowania ze strony rodziców nauczył je sprytu, 

ciężkiej pracy i radzenia sobie, w mniej lub bardziej konstruktywny sposób, z rzeczywistością. 

Czują się niekochane, niewarte miłości, zainteresowania, czują, że są jedynie obciążeniem dla 

rodziców, dlatego też do domu rodzinnego nie wracają lub wracają tylko z poczucia obowiązku 

(Field, 1996, s. 69-78; por. także: Kaleta, 2010, s. 45). 

 

1.2.2. Rodzina władzy 

System ten charakteryzuje się wyraźną strukturą, sztywnymi granicami pomiędzy 

podsystemami. Rodzice nie potrafią lub nie chcą budować ciepłych relacji zarówno między sobą 

jak i z dziećmi. Często krytykują, podkreślają wady dzieci, nie chwalą za osiągnięcia. Ważniejszy 

dla rodziców jest ład i porządek niż ciepło domowego ogniska czy wspólnie spędzony czas. 

Wszyscy członkowie mają jasno określone obowiązki i role, i poprzez nie okazują sobie szacunek 

czy lojalność. Najczęściej jedno z rodziców ma silną, niezależną osobowość, a drugie jest mu 

podległe lub zastępuje go podczas nieobecności. Nie okazują sobie uczuć, ciepła, miłości. 

Zazwyczaj dość często mają konflikty (najczęściej pozostają one nierozwiązane), są wobec siebie 
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raczej surowi i oschli. Wobec dzieci stosują zakazy, nakazy, stawiają wymagania i mają mnóstwo 

perfekcjonistycznych oczekiwań. Jeśli wymagają dobrych ocen, to samych piątek, jeśli oczekują, 

że ich dziecko pójdzie na studia, to tylko na medycynę lub prawo, jeśli ich syn gra w piłkę, to 

musi zawsze być najlepszym zawodnikiem. Dzieci mają poczucie, że niezależnie od ilości 

wkładanego wysiłku i pracy – nie są w stanie zaspokoić rodzicielskich oczekiwań. Dzieci 

wychowują się w lęku, bez pełnej więzi emocjonalnej z rodzicami. Jej brak jest widoczny również 

później – dzieci te nie potrafią nawiązywać trwałych, głębokich relacji z innymi. Nie ufają 

rodzicom i nie szukają u nich oparcia i rady, boją się przyjść do nich ze swoimi problemami, 

ponieważ spodziewają się krytyki i osądzenia. W tym typie rodziny wyrastają bardzo zadaniowe 

dzieci, a później dorośli, którzy niekiedy pną się szybko po szczeblach kariery, ale są niedojrzali 

emocjonalnie i w efekcie nieszczęśliwi, bo samotni. Ich poczucie wartości najczęściej wiąże się 

ściśle z osiągnięciami i sukcesami (Field, 1996, s. 42-54; por. także: Ryś, 2009, s. 12). 

 

1.2.3. Rodzina związków 

Rodzina ta charakteryzuje się dobrą jakością relacji pomiędzy jej członkami, 

gwarantującą zachowanie indywidualności każdej osobie w rodzinie. Granice pomiędzy 

rodzicami i dziećmi, jak i pomiędzy rodziną i jej otoczeniem, są w tym typie rodziny jasno 

postawione, ale też elastyczne i przepuszczalne. Władzę mają rodzice i to oni podejmują decyzje. 

Współpracując ze sobą kierują rodziną, stawiają oczekiwania oraz ustalają zasady w niej 

panujące uwzględniając potrzeby, możliwości, szanując odrębność i indywidualność każdego z 

członków rodziny. Dzieci mogą im ufać, liczyć na nich - ich doświadczenie i pomoc w trudnych 

sytuacjach. Rodzice okazują sobie i dzieciom szacunek, miłość i zrozumienie, zapewniają 

poczucie bezpieczeństwa, potrafią się skutecznie i bezpiecznie komunikować i tego też uczą 

swoje dzieci. Rodzice dają sobie wsparcie, zauważają i doceniają wzajemnie swoje sukcesy. 

Oboje są samowystarczalni jako jednostki, nie są ze sobą destrukcyjnie związani, ale też nie 

tworzą między sobą  nadmiernego dystansu., dbają o swój związek, znajdują czas, aby go 

pielęgnować i podtrzymywać łączącą ich relację, znając jej wartość dla nich i dla całej rodziny – 

jako jej podstawy. Rodzice ci są dojrzali, nie wykorzystują  dzieci do zaspokajania swojej 

potrzeby miłości czy akceptacji, potrafią też przyjąć chwilowy brak zainteresowania ze strony 

swoich dzieci wynikający z etapów rozwojowych. Uczą dzieci odpowiedzialności (przydzielając 

coraz poważniejsze obowiązki, włączając w proces podejmowania rodzinnych decyzji) oraz uczą 

mówić o swoich emocjach, odczuciach, potrzebach oraz realizować je z szacunkiem dla innych. 

Pomagają oni także konstruktywnie przeżywać porażki, wyciągać z nich wnioski oraz cieszyć się 

sukcesami i osiągnięciami (Field, 1996, s. 30-41). 

Zasadą tej rodziny nie jest utrzymanie homeostazy, ale raczej zasada ogólnego dobra 

rodzinnego – czasem rodzina ta decyduje się wyjść ze strefy komfortu, aby rozwinąć się, zmienić 

coś w swojej strukturze, udoskonalić ją tak, aby jej członkom żyło się coraz lepiej i pełniej. Dzieci 

z takiej rodziny czują się pewne i przygotowane do życia. Rodzice usuwają się nieco, aby nie 

kierować już życiem swoich dzieci, tylko towarzyszyć im w budowaniu nowego życia. Warto 

podkreślić i pamiętać, że nie jest to rodzina idealna, pozbawiona słabości, wad i pęknięć. 

Jednocześnie - posiadając je - jest dobra, przynosząca dobre owoce – szczęśliwe dzieciństwo i 

mądrych, dojrzałych ludzi (tamże; por. także: Ryś, 2009, s. 13-14; Kaleta, 2010, s. 45). 
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1.2.4. Rodzina opiekuńcza 

Charakterystyczne cechy tej rodziny, to przede wszystkim zbyt elastyczne 

i przepuszczalne granice, nadmierne skupienie rodzicielskiej uwagi na dzieciach, ich potrzebach 

i pragnieniach, a także łatwo zauważalna pielęgnacja rodzinnych tradycji i troska o ich 

zachowanie. Po pojawieniu się dziecka w rodzinie uwaga rodziców przenosi się z ich związku na 

dziecko. Niekiedy relacje każdego z rodziców z dzieckiem są silniejsze niż ich relacja małżeńska 

– B. Tryjarska (2000, s. 17) taki system rodzinny nazywa splątanym. Głównym wyznacznikiem 

planów rodziny, jest to, czego akurat chcą dzieci. Komunikacja w niej charakteryzuje się 

szacunkiem i wrażliwością dla  drugiej osoby, lecz jest często nieszczera, gdyż wszyscy 

członkowie wolą utrzymać w rodzinie spokój i harmonię, niż poruszać niewygodne, 

kontrowersyjne tematy. Wolą się dostosować do pozostałych członków rodziny, aby nie 

wywoływać konfliktów, nie stracić akceptacji. Niekiedy to zachowanie wywołane jest poczuciem 

winy, innym razem dużym poziomem lojalności wobec rodziny. Przez brak autentyczności 

zarówno dzieci jak i rodzice tracą swoją indywidualność. Ci ostatni skupiają się na swoich 

pociechach, troszczą się o nie, okazują czułość, miłość, zainteresowanie. Chronią przed każdym 

cierpieniem, bólem, konsekwencją zachowania.  Rodzice  wyręczają dzieci w ich obowiązkach – 

nawet szkolnych. Wybawiają z opresji. Przez te zachowania dziecko uczy się postawy 

roszczeniowej. Oczekuje, że wszyscy będą je traktować tak, jak rodzice, że będzie w centrum 

zainteresowania i spełnione zostaną wszystkie jego życzenia i pragnienia, bez jego wkładu 

własnego. Przez nadmierną ochronę ze strony rodziców, dziecko to nie potrafi sobie radzić z 

sytuacjami problemowymi czy konfliktowymi. Unika ich, jeśli nie ma w pobliżu kogoś, kto je z 

nich wybawi, na kim mogłoby się oprzeć. Przesadna rodzicielska troska powoduje 

nieumiejętność decydowania o sobie, podejmowania wysiłku i trudu. Rodzice nie uczą 

budowania relacji na prawdzie i szczerości. Aby wymóc coś na dziecku, wikłają je emocjonalnie 

ze sobą, czasami stosując szantaże emocjonalne i wzbudzając w nim poczucie winy. Nie są wobec 

niego zbyt wymagający – dają mu dużo możliwości rozwoju, ale nie zmuszają do uczestniczenia 

w nich. Rodzice mają autorytet, ale sami rezygnują z odwoływania się do niego w relacji z 

dzieckiem. Odejście dziecka z domu jest opóźniane zarówno przez nie samo jak i przez rodziców. 

Nie czuje się ono pewnie i bezpiecznie bez rodziców. Odchodząc z domu może mieć poczucie 

winy, że opuszcza troskliwych rodziców, jednak jako dorosły człowiek często wraca do domu 

(Field, 1996, s. 54-68; por. także: Kaleta, 2010, s. 45; Ryś, 2009, s. 14-15). 

 

1.2.5. Rodzina nadmiernie uzależniona 

Rodzina ta charakteryzuje się prawie wyłącznym skupieniem rodziców na dzieciach. 

Granic w tej rodzinie niemal nie ma. Podobnie jak w rodzinie opiekuńczej – brak jest otwartych, 

szczerych rozmów, unika się trudnych i konfliktowych tematów. Ponad autentyczność i prawdę 

stawia się spokój rodziny. Nie ma w niej miejsca na prawdziwe uczucia. Rodzice notorycznie 

naruszają prywatność swoich dzieci. Są w zbyt bliskiej relacji z nimi szukając w niej 

zaspokojenia swoich potrzeb, gdyż często ich małżeństwo jest zagrożone i bliskie rozpadu. Żyjąc 

w lęku szukają oparcia i poczucia kontroli, które niosą za sobą złudne poczucie bezpieczeństwa. 

Przymuszają je do powielania ich własnej ścieżki rozwoju i dążą do coraz większego 

uzależnienia dzieci od siebie. Oboje lub jedno z nich decyduje, myśli i wybiera za dziecko (Ryś, 

2009, s. 16). Rodzice manipulują, straszą i szantażują dzieci wymuszając na nich spełnianie 
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rodzicielskich oczekiwań. Są zaborczy i zazdrośni o inne relacje, oczekują lojalności i 

wdzięczności za miłość i troskę. Wypominając swoje oddanie i miłość wymagają pełnego 

oddania. Dziecko przez wyuczenie się postawy „dostrajania się” do innych traci swój 

indywidualizm i kontakt ze swoimi uczuciami, pragnieniami. Stosuje ją także w życiu dorosłym 

nieustannie dopasowując się do innych – rówieśników, pracodawców, partnerów. W wyniku 

tego ma problemy w nawiązywaniu dojrzałych, szczerych relacji z innymi. Odejście dziecka z 

domu -  fizyczne - następuje często z opóźnieniem, emocjonalne -  praktycznie nigdy nie 

następuje. Rodzice nadal wywierają naciski na dzieci dorosłe, które opuściły już dom rodzinny, 

nadal manipulują i szantażują, a odejście często wypominają i traktują jako brak lojalności dzieci 

wobec nich – rodziców (Field, 1996, s. 79-92; por. także: Ashner, Meyerson, 2000, s. 25-26; 

Kaleta, 2010, s. 45). 

 

2. Poczucie własnej wartości 

 

Jak zauważają M. Kielar-Turska i M. Białecka-Pikul (2010, s. 64-65) już od najmłodszych 

lat dziecka zarówno w tworzeniu obrazu siebie i relacji z dorosłymi, jak i w badaniu i 

poznawaniu otoczenia ważną rolę odgrywają emocje. One wpływają i kierują dziecięcym 

zachowaniem, dają wyraz jego potrzebom, a także są reakcją na wydarzenia z otoczenia 

niemowlęcia. Aby dziecko rozwijało się prawidłowo potrzebne jest przywiązanie (oparte na nich 

właśnie), które budowane jest od chwili jego narodzin. Zależy ono od wrażliwości matki na 

potrzeby jej dziecka i od jego temperamentu. W psychologii najczęściej wyróżnia się trzy typy 

przywiązania: lękowo-unikające, ufne i lękowo-ambiwalentne. Tylko dzieci z ufną relacją do 

rodzica mają szansę na prawidłowy rozwój w przyszłości (tamże, s. 65; por. także: Rembowski, 

1972, s. 114-124). Ufne przywiązanie dziecka do rodziców wspomaga: dobra relacja 

małżonków-rodziców dziecka, ich wzajemna miłość, troska i czułość, podejmowana 

odpowiedzialność za rodzinę, ich bezwarunkowa akceptacja dla dziecka, szczera, autentyczna 

miłość, czułość i troska mu okazywane, zaspokajanie potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, 

szacunku (Ryś, 2006, s. 336-337). Dobre, bezpieczne przywiązanie przyniesie owoce w postaci 

umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, postawę życzliwości dla innych, 

akceptacji dla nich i dla siebie (Ryś, 1992, s. 199). 

D. Goleman (2007, s. 296-297) podkreśla znaczenie dojrzałości emocjonalnej rodziców, 

niezbędnej do dobrego wychowania dzieci na zdrowych emocjonalnie i psychicznie ludzi. 

Wielu naukowców bada i opisuje skutki wychowywania się w nieprawidłowych 

systemach rodzinnych – czyli takich, w których między innymi, opiekun nie mógł lub nie potrafił 

zbudować prawidłowej relacji z dzieckiem. M. Ryś (2006, s. 371-372; por. także: Ryś, 2002, 

1999a) jako możliwe konsekwencje dorastania w takich systemach wymienia poczucie bycia 

niekochanym, brak asertywności, obniżone poczucie wartości, bierność, a także niedostateczne 

uspołecznienie, brak zaufania do ludzi, problemy w przeżywaniu bliskości i intymności oraz 

brak odporności na frustrację i nieumiejętność radzenia sobie z przykrymi, nieprzyjemnymi 

emocjami. S. Cudak (2012, s. 35-36) jako możliwe konsekwencje wymienia m. in. osamotnienie 

(które skutkuje obniżeniem poczucia wartości), obojętność, bierność, nieumiejętność skupienia 

uwagi, kierowanie się emocjami lub czekanie aż coś „samo się stanie”, a także nieumiejętne 

wchodzenie w relacje mające postać uzależnienia od drugiej osoby lub chłodnego 
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dystansowania się. 

Jak można wywnioskować z wyżej przedstawionych analiz, a także z dotychczasowych 

badań – poczucie własnej wartości jest ściśle związane z jakością relacji rodzicielskich i 

rodzinnych. W dalszej części pracy zostanie przedstawiony proces jego kształtowania się. 

 

2.1. Proces kształtowania się poczucia wartości 

 

Terminu „poczucie własnej wartości” używa się często zamiennie z pojęciem 

„samooceny”, „obrazu własnej osoby”. Jak pisze A. Brzezińska (1973, s. 88): „obraz własnej 

osoby jednostki to zbiór wiedzy czy wiadomości o własnych cechach, możliwościach i 

umiejętnościach.” Dziecko, aby mogło zebrać informacje o sobie, musi odróżniać siebie od 

innych ludzi. J. Reykowski (1970, s. 46) zauważa, że dziecko musi podzielić swoją wiedzę na 

dwie kategorie – wiedzę o sobie oraz wiedzę o otaczającym świecie. 

Wyodrębnienie się dziecka ze świata może dokonać się tylko w relacjach 

interpersonalnych – na początku w relacjach z najbliższymi, rodzicami. Proces ten przebiega 

stopniowo, wymaga czasu i wielu sytuacji społecznych, które umożliwią dziecku zebranie wielu 

doświadczeń związanych z jego osobą. W następnych etapach rozwoju również otoczenie 

rówieśnicze dostarcza nieco starszemu już dziecku informacji na temat jego możliwości, 

zdolności, cech osobowości oraz cech fizycznych. Dodatkowo jest ono (środowisko) także 

materiałem porównawczym i oceniającym te właściwości dziecka, które już w sobie odkryło 

(Brzezińska, 1973, s. 88-89).   

Dziecko z różnych źródeł zbiera informacje o sobie i świecie, i gromadzi je w formie tzw. 

oczekiwań. Są to uporządkowane grupy danych, umożliwiające przewidzenie informacji, które 

dopiero będą miały miejsce (Reykowski, 1970, s. 46). Oczekiwania wobec własnej osoby 

przyjmują dwojakiego rodzaju formę: niezwerbalizowanych przeświadczeń o sobie (o swoich 

możliwościach, cechach, wyglądzie itp.) oraz zwerbalizowanych, świadomych opinii o sobie.  

Pierwsze z wymienionych występują szczególnie w pierwszych latach życia dziecka i  nazywane 

są „poczuciem własnego ja”, kolejne - występują w okresie dorastania, i późniejszym, i nazywane 

są „świadomym ja”. Ważnym elementem obrazu siebie jest także „ja idealne” - jest to 

wyobrażenie dziecka o tym, jakie chciałoby być (tamże, s. 47). 

Ze względu na temat niniejszej pracy szerzej zostanie omówiony tylko element 

wartościujący informacje o sobie – samoocena. 

Ocena siebie odbywa się na podstawie odniesienia, porównania do: ideału siebie 

jednostki (kryterium wewnętrzne), bądź też do innych ludzi – ich opinii o niej lub ich osiągnięć 

(kryterium zewnętrzne). Poziom samooceny danej osoby to rozmiar rozbieżności pomiędzy tym, 

jaka faktycznie jest, a jej ja idealnym, bądź opiniami otoczenia na jej temat. Duża rozbieżność 

informuje o niskiej samoocenie, zaś niewielka – o wysokiej. Samoocena dotyczy najczęściej 

pojedynczych cech. Zaś poczucie własnej wartości to ocena uogólniona osoby (postawa wobec 

siebie). Jak pisze Brzezińska (1973, s. 94) można wyróżnić dwie takie postawy. Jedną z nich jest 

samoakceptacja – jednostka wierzy we własne możliwości, potrafi celnie ocenić i wykorzystać 

swój potencjał, a także poprawić błędy, kiedy ktoś jej je wskaże; drugą postawą jest 

samoodtrącenie charakteryzujące się nieumiejętnością dostrzeżenia i docenienia swoich 

osiągnięć, przeżywaniem poczucia winy i krzywdy po porażce – które uniemożliwiają 
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obiektywną ocenę i korektę zachowania. 

J. Reykowski (1970, s. 53) stwierdza, iż poczucie własnej wartości zależy od poziomu 

samooceny jednostki w różnych dziedzinach życia. Największy wpływ na jego wysokość mają te 

wymiary, które dana jednostka uważa za najważniejsze np. życie rodzinne, praca, sport. 

Przykładowo – mężczyzna, który ceni osiągnięcia intelektualne, rozwój osobisty i karierę, a 

sport traktuje jedynie jako rozrywkę – nie potraktuje przegranego meczu jako porażki, a jego 

poczucie wartości nie obniży się. 

S. Siek (1984, s. 222-223) wymienia następujące formy oddziaływania rodziców: 

spostrzeganie zachowań dziecka i ocenianie ich jako dobrych lub złych, nadawanie dzieciom 

określeń – etykietek wartościujących je, dostarczanie wzorów do identyfikacji, oczekiwanie i 

wymaganie określonych zachowań i aprobata dla ich występowania1. 

 

2.2. Charakterystyka osób o prawidłowym poczuciu wartości2 

 

Jak wspominano wcześniej rozbieżność pomiędzy realnymi cechami osoby o wysokim 

poczuciu wartości, a jej „ja idealnym” jest niewielka i nie przekracza jej realnych możliwości 

(Kulas, 1983, s. 406). Rozbieżność ta motywuje do rozwoju, do podejmowania nowych wyzwań, 

wprowadza pewien stan napięcia – jednostka wie, że stać ją na nieco więcej, że jest coś jeszcze w 

zasięgu jej możliwości, aktualny stan jej nie zadowala, więc podejmuje kolejne działania, próby 

rozwoju, aby owo napięcie zredukować (tamże; por. także: Grabowiec, 2011, s. 59-79). Dzięki 

prawidłowym relacjom rodzinnym w dziecku budowane jest poczucie bezpieczeństwa i ufność 

wobec bliskich oraz wobec otoczenia społecznego. Ma ono pozytywne oczekiwania od świata i z 

wiarą patrzy w przyszłość. Trudności traktuje jako możliwości, a nie jako „góry nie do zdobycia”. 

Pozytywne nastawienie do świata i ludzi sprzyja kontaktom z nimi. Otoczenie odczytuje 

jednostkę i jej podejście jako dobre, odpowiada na nie aprobatą i wzmacnia tym jej otwartość – 

ta czuje się lubiana i ceniona taką, jaka jest, więc stara się być sobą (Ryś, 2011, s. 76-77; por. 

także: Grabowiec, 2011, s. 74; Siek, 1984, s. 225). Najczęściej ocena siebie takiej jednostki jest 

zgodna z opinią otoczenia na jej temat. Bierze ona odpowiedzialność za swoje zachowanie oraz 

rozwój. Elastycznie i płynnie zmienia (uaktualnia) ocenę swojej wartości wraz z nabywanymi 

umiejętnościami, doświadczeniem. Dzięki realnemu spojrzeniu na siebie daje sobie prawo do 

błędów i potrafi cieszyć się swoimi sukcesami i osiągnięciami. Zna swoją wartość i prawa, 

potrafi ich bronić nie raniąc innych (Kulas, 1983, s. 406-407).  Porażki nie odbierają jej chęci 

działania, tylko motywują do rozwoju. Z chęcią słucha opinii i rad, sama umie i chce pomagać nie 

przekraczając granic innych ludzi. Jest wytrwała, szczera, przedsiębiorcza, kreatywna i 

odpowiedzialna (Ryś, 2011, s. 77-78). 

 

2.3. Charakterystyka osób o obniżonym poczuciu wartości 

                                                 
1S. Wegscheider-Cruse w swojej książce pt. „Poczucie własnej wartości” (2014, s. 34) zaznacza, iż nie 
powinno się oskarżać rodziców o złe, nietrafne ukształtowanie poczucia wartości dziecka, gdyż na ile 
umieli czy mogli (ze względów finansowych, fizycznych, psychicznych) przekazali to, co uważali za dobre i 
słuszne. Najczęściej ich nieprawidłowy przekaz dany dziecku wynika z tego, że sami taki właśnie otrzymali 
od swoich rodziców (por. także: Forward, 2006, s. 12). 
2Różni autorzy prawidłową samoocenę nazywają stabilną i adekwatną, charakteryzującą się realizmem por. 
także: Grabowiec (2011); Kulas (1983). 
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Niska samoocena jednostki może wynikać z dużej rozbieżności pomiędzy jej „ja 

idealnym”, a wyobrażeniem o sobie oraz tym, jak postrzega ją otoczenie (Reykowski, 1970, s. 55; 

por. także: Brzezińska, 1973, s. 96). Obniżone poczucie własnej wartości jednostki może wynikać 

także z nazbyt rozbudowanego i nieadekwatnego „ja idealnego”. Jednostka w tym wypadku ma 

wobec siebie oczekiwania, których w żaden sposób nie jest w stanie spełnić, ponieważ 

obiektywnie nie ma takich możliwości (to częsta cecha osób wychowywanych w systemie 

nadopiekuńczym). Zachowaniem utrzymującym i wzmacniającym obniżone poczucie wartości 

jednostki jest jej nieumiejętność przyjęcia pozytywnych komunikatów z otoczenia oraz nieufne 

nastawienie do świata i ludzi. Taka postawa wzbudza w innych ostrożność i niechęć do 

nawiązania relacji (Franken; za: Ryś, 2011, s. 79; por. także: Brzezińska, 1973, s. 94). Osoby o 

niskim poczuciu wartości cechują się negatywnym nastawieniem do ludzi. Od życia spodziewają 

się jedynie ciosów i problemów, a od ludzi zdrady i krytyki. Mają nadmiernie rozbudowane 

poczucie winy i wstydu, a także tendencje do obwiniania innych. Nie podejmują życiowych 

wyzwań bojąc się porażki, krytyki, zakładając, że i tak sobie z nimi nie poradzą. Brak im 

wytrwałości, szybko rezygnują kiedy napotykają na trudności. Kontakty z innymi nasycone są 

lękiem, nieufnością, podejrzliwością. Takie osoby często czują się samotne, niekochane, 

niechciane (Ryś, 2011, s. 80). Bojąc się negatywnej oceny, ośmieszenia czy odrzucenia izolują się 

od otoczenia, co wzmaga ich uczucia samotności, smutku.  Unikają sytuacji cechujących się 

rywalizacją (Kulas, 1983, s. 402-404). Często przedstawiają otoczeniu fałszywy obraz siebie, 

ponieważ obawiają się odrzucenia ich takimi, jakimi są. Są wrażliwe na negatywne opinie i 

spodziewają się nawet najdrobniejszych oznak i sygnałów płynących z otoczenia 

potwierdzających ich obniżoną i nieprawdziwą samoocenę (Grabowiec, 2011,  s. 76). 

 

3. Oczekiwania od małżeństwa 

 

3.1. Rodzina pochodzenia a tworzenie się oczekiwań wobec małżonka 

 

Wielu badaczy podkreśla znaczenie rodziny pochodzenia w tworzeniu się u młodych 

ludzi obrazu swojego małżeństwa i oczekiwań wobec przyszłego partnera. Największy udział w 

modelowaniu się wizji małżeństwa młodego człowieka ma związek jego rodziców, następnie 

znajome małżeństwa z otoczenia i dalszej rodziny, a także wizja małżeństwa przedstawiana 

przez Kościół. Niemałe znaczenie mają też modele (najczęściej bardzo romantyczne) 

przedstawiane w telewizji, książkach, muzyce (Dyczewski, 2009, s. 154). 

L. Dyczewski stwierdza, że siła oddziaływania rodziny na wizję swojego przyszłego 

związku i partnera jest zależna od jakości relacji rodzinnych i relacji małżeńskiej rodziców, ilości 

wspólnie spędzanego czasu, wzajemnego zaufania. Im bardziej pozytywny obraz rodziny i 

małżeństwa rodziców – tym większa moc modelowania oczekiwań wobec swoich przyszłych 

relacji damsko-męskich (tamże, s. 167). 

M. Ryś (1994, s. 35) jako szczególnie ważne zadanie rodziny podaje kształtowanie 

dojrzałej osobowości u młodego człowieka1, odpowiedzialnej i zdolnej do miłości, a także 

                                                 
1Dojrzałość osobowości  ma kluczowe znaczenie dla trwałości małżeństwa (Tomaszewska, Dębska, 2001, 
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uczenie ról małżeńskich i rodzicielskich. Autorka podkreśla, że to właśnie w rodzinie dziecko 

uczy się postawy miłości wobec drugiego człowieka – przede wszystkim takiej cechy miłości jak 

wzajemność, która jest niezbędna dla rozwoju i podtrzymania relacji. W rodzinie przyszły 

partner uczy się wspólnego spędzania czasu, otwartości i serdeczności, wzajemnej ciekawości, 

szacunku wobec siebie i drugiego człowieka. Dzieci obserwując rodziców dowiadują się również, 

że jest naturalnym w małżeństwie i rodzinie, że pojawiają się także sytuacje trudne, konfliktowe, 

wymagające kompromisu, i uczą się jak je konstruktywnie rozwiązywać. Obserwują również  

jakie są sposoby współpracy w małżeństwie, jak można ustalić podział obowiązków. Uczą się jak 

brać odpowiedzialność za siebie i innych członków rodziny, a także za atmosferę w niej 

panującą. W rodzinie kształtuje się postawa dzieci wobec życia i śmierci, przeciwności 

życiowych i cierpienia, a także wobec drugiego człowieka, wiary oraz religii (tamże, s. 36-37; 

por. także:  Cudak, 1999, s. 79; Kielar-Turska, 2000, s. 109-133; Tomaszewska, Dębska, 2001, s. 

132). 

 

3.2. Definicje małżeństwa i czynniki kształtujące jego jakość 

 

Psychologia, mimo że jest młodą nauką, prawie dla każdego pojęcia ma wiele definicji. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że ilu badaczy danego zagadnienia – tyle jego definicji. Tak też 

jest i z małżeństwem. M. Braun-Gałkowska (1992, s. 17-18) ujmuje małżeństwo jako: „związek 

mężczyzny i kobiety w założeniu trwały przez całe życie, który przez tworzenie wieloaspektowej 

wspólnoty życia dąży do realizacji wspólnego dobra.” 

Według definicji encyklopedycznej posiada ono aspekt prawny, społeczny i religijny. W 

socjologii małżeństwo to „kulturowo akceptowany związek między osobami przeciwnej płci, w 

którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i z którym jest związane 

oczekiwanie, że narodzą się w nim dzieci” (Encyklopedia PWN, 2004). Aspekt religijny 

małżeństwa sprowadza się do tego, że uznawane jest ono za sakrament, „którego udzielają sobie 

nowożeńcy w obecności kapłana i 2 świadków” (tamże), zaś w prawie małżeństwo uznawane 

jest za „trwały związek kobiety i mężczyzny, zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej 

pomocy, wierności i współdziałania dla dobra założonej rodziny, zwłaszcza wychowania dzieci” 

(tamże). 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez M. Braun–Gałkowską (1992, s. 144-145) – 

ocena zadowolenia z małżeństwa zależy od potrzeb i oczekiwań zaspokojonych w związku, a 

także od doświadczeń osób go tworzących, od zasobów (umiejętności, poczucia wartości, 

oczekiwań) w jakie wyposażyli go rodzice oraz modeli, jakie mógł obserwować – ich 

małżeństwo, małżeństwa krewnych i znajomych. Osoby zadowolone z małżeństwa oczekują 

zaspokojenia przede wszystkim potrzeby miłości, zaufania, wierności, bezpieczeństwa, 

wzajemnej odpowiedzialności i udanego pożycia seksualnego. 

P. Poręba (1977, s. 40-55) podaje czynniki, od których – według jego badań – zależy 

jakość związku małżeńskiego. Wymienia on więź miłości, rozumianą jako złożoną z uczuć 

wyższych i niższych postawę wobec partnera, w skład której wchodzi także aspekt duchowy, 

niosący za sobą umiejętność rezygnacji z siebie dla dobra drugiego człowieka. Więź ta nie jest 

                                                                                                                                                         
s. 131). 
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dana człowiekowi, musi on ją – wraz z partnerem – wypracować, wspólnie z nim ją stworzyć 

opierając ją na ich dojrzałych osobowościach. Drugi czynnik to więź intelektualna, na którą 

składają się: 

a) wspólne poglądy – szczególnie w sprawach kluczowych – planowania rodziny, 

uczciwości życia małżeńskiego i jego trwałości, wychowania dzieci, kontaktów z rodzicami itp.; 

b) wspólne zainteresowania – warto, aby małżonkowie współdzielili swoje 

zainteresowania przynajmniej w pewnym zakresie, ponieważ sprzyja to wspólnemu spędzaniu 

czasu, coraz lepszemu poznawaniu się i wspólnej radości; 

c) poziom inteligencji – bardzo wskazane jest, aby poziom inteligencji małżonków 

był taki sam lub bardzo zbliżony (nie jest to równoznaczne z poziomem wykształcenia), gdyż 

znaczne rozbieżności w tej kwestii mogą doprowadzić do wielu nieporozumień, nieumiejętności 

wypracowania wspólnego zdania w ważnych kwestiach oraz frustracji i w konsekwencji 

rozpadu związku; 

d) mądrość psychologiczna we wspólnym życiu – jest to umiejętność wyczuwania i 

przewidywania konsekwencji swoich zachowań skierowanych do partnera,a także umiejętność 

podchodzenia do spraw błahych z poczuciem humoru i odpowiednim dystansem (tamże). 

Następny, trzeci już czynnik wymieniany przez P. Porębę (1977, s. 48-50) to więź 

charakterologiczna, cechująca się doborem małżonków pod względem temperamentu, 

sposobów reagowania i okazywania uczuć oraz ogólnego usposobienia. Ważnym czynnikiem 

zespalającym związek jest charakter moralny małżonków, który wpływa na ich postawy wobec 

siebie oraz umiejętność rezygnacji z niektórych swoich planów czy pragnień, jeśli zagrażają one 

jedności czy trwałości małżeństwa. Charakter moralny stanowi wolicjonalny fundament dla 

związku i wiąże się ściśle z więzią wspólnych ambicji i dążeń, która wyznacza drogi rozwoju 

każdego z partnerów oraz rozwoju ich związku. Ważnym elementem wiążącym małżonków jest 

więź religijna (choć coraz mniej ceniona w dzisiejszych czasach) oraz więź psychicznego 

dopełniania się – komplementarności cech charakterystycznie męskich i kobiecych oraz cech 

osobowości. Jedną z takich cech jest charakterystyczna dla każdego z partnerów fizyczność i 

seksualność oraz powierzchowność, które – połączone – tworzą między nimi więź fizyczną, 

która umacnia relację małżeńską. Ostatnim elementem wiążącym małżonków jaki wymienia P. 

Poręba są postawy małżonków zarówno wobec siebie jak i wobec świata, wobec wspólnych 

celów i dobra ich związku (tamże, s. 55-58). Zatem czynnikiem kształtującym oczekiwania 

wobec małżeństwa powinna być chęć spójności we wszystkich lub w większości aspektów 

podanych wyżej między przyszłymi małżonkami. 

 

3.3. Oczekiwania młodych ludzi wobec małżeństwa przed jego zawarciem 

 

Młodzi ludzie wchodząc w związek oczekują, iż będzie on zbudowany na relacji 

partnerskiej, zakładającej równość partnerów, opierającej się na miłości, trwałej więzi między 

nimi, szacunku, odpowiedzialności i wierności (Dąbrowska-Caban, 2001, s. 6-7; por. także 

Siudem, 2005, s. 17; Sikora, 2008, s. 317). 

A. Siudem (2005, s. 13-17) badała jakie cechy młodzi ludzie przypisują idealnemu 

małżeństwu. W jej badaniach potwierdziły się założenia o chęci budowania małżeństwa jako 

układu partnerskiego – działającego na zasadach równouprawnienia, współdziałania, dzielenia 
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się obowiązkami i zadaniami, których nie kategoryzują na stricte kobiece i męskie. Najczęściej 

przyszli małżonkowie określali jako ważne, takie cechy, jak wzajemna miłość i umiejętne jej 

okazywanie (96,7%), wierność (85%), zaufanie (83,3%), wzajemna pomoc (81,7), udane życie 

seksualne (78,3%), umiejętność wzajemnego przebaczania (78,3%), szacunek (75%), wspólne 

wychowywanie dzieci (75%), wspólne podejmowanie decyzji (75%), wzajemna wyrozumiałość 

(73,3%), troskliwość o współmałżonka (71,7%), poczucie bezpieczeństwa (70%) i wspólne 

spędzanie czasu wolnego (66,7%) (tamże). 

Polska młodzież wskazała poniższe wartości, jako te, które mają duży wpływ na jakość 

małżeństwa: wzajemny szacunek i tolerancja, wierność emocjonalna i wierność seksualna, 

umiejętność wzajemnego przebaczania (Dyczewski, 2009, s. 83). Autor wyodrębnił 17 cech 

udanego małżeństwa wybieranych przez młodzież i pogrupował je w pięć wymiarów: wzajemna 

wierność, wzajemny szacunek i tolerancja, konsensus w ważnych sprawach dotyczących życia 

małżeńskiego i rodzinnego, wspólnota kulturowa i społeczna (czynnik częściej wybierany przez 

młodzież polską niż przez hiszpańską i niemiecką), zadowolenie z warunków bytowych oraz 

udane życie seksualne  (tamże, s. 84). 

Jak wynika z badań z 2010 roku (Mrzygłód, Nowak, Thurow, 2010, s. 81-82) najczęściej 

podawanym oczekiwaniem wobec małżeństwa jest wzajemne wyrażanie i okazywanie sobie 

uczuć, zaspakajanie potrzeb emocjonalnych małżonków (58,77%). Drugim w kolejności 

oczekiwaniem jest wspólne spędzanie czasu z małżonkiem i resztą rodziny (39,38%), także z 

dziećmi – ich posiadanie jest równie wysoko ocenianym (na trzecim miejscu – 35,69%) 

oczekiwaniem wobec małżeństwa. Nieco ponad jedna piąta badanych wskazała jako ważne 

wspólne zarabianie pieniędzy i środków do życia (20,65%). Niecałe 12% badanych wymieniło 

satysfakcję z życia seksualnego, a 8,31% respondentów uważa za ważne zaspokojenie potrzeby 

bezpieczeństwa i opieki szczególnie w trudnych sytuacjach. Dla 6,15% badanych ważne jest 

osiągniecie wyższej pozycji społecznej, a dla 3,69% wspólne uczestnictwo w kulturze. Niecałe 

2% odpowiadających ceni wspólne praktykowanie wiary, a zaledwie 0,92% kontrolę zachowań 

innych członków rodziny. Wartą podkreślenia jest otwartość na nowe życie młodych 

małżonków, z których ponad połowa (53,16%) chce poczekać na pierwsze dziecko około dwóch 

lat, ponad 35% badanych chce odsunąć zajście w ciążę powyżej dwóch lat, „aby móc nacieszyć 

się związkiem tylko we dwoje, osiągnąć pewien – wyższy niż na samym początku małżeństwa – 

stopień wzajemnego przystosowania się i gotowości do podjęcia ról rodzicielskich oraz 

związanych z nimi obowiązków” (tamże, s. 83). 

M. Braun-Gałkowska (1985, 117-118) badała różnice w oczekiwaniach wobec 

małżeństwa między parami zadowolonymi i niezadowolonymi z małżeństwa stworzoną przez 

siebie Listą Oczekiwań od Małżeństwa. Kobiety zadowolone z małżeństwa częściej zaznaczały na 

liście wysokie oczekiwania wspólnoty ideowej, opiekowania się drugim człowiekiem, 

przedłużenia swojej egzystencji w dzieciach, wyłącznego związku emocjonalnego, wspólnych 

zainteresowań, wspólnych rozrywek, posiadania i przynależności do drugiego człowieka, 

przyjaźń drugiego człowieka, rozwoju osobowości we dwoje, możliwości życia seksualnego 

zgodnie z zasadami moralnymi, zaspokojenia potrzeb seksualnych, wyłączności praw 

seksualnych do partnera, zaspokojenie potrzeb seksualnych partnera. 

Zadowoleni z małżeństwa mężczyźni mieli częściej wysokie oczekiwania wspólnoty 

ideologicznej, realizacji siebie w roli ojca, wspólnego wychowywania dzieci, pomagania swoim 
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bliskim, wspólnych zainteresowań. Byli oni nastawieni na pomoc i współpracę małżeńską, 

chcieli się angażować zarówno w związek z żoną jak i w aktywne współtworzenie rodziny 

(tamże, s. 120). Jak wynika z badań M. Braun-Gałkowskiej – osoby zadowolone z małżeństwa, 

miały oczekiwania każdego typu - opiekuńcze, emocjonalne, partnerstwa intelektualnego, 

seksualne, materialne. Zarówno mężowie jak i żony, częściej pragnęli zaspakajać potrzeby 

przede wszystkim współmałżonka, dopiero później swoje. Ludzie ci byli nastawieni na 

współpracę oraz wysoko cenili wyłączność związku z partnerem (Braun-Gałkowska, 1985 s. 

121). 

Jak zauważyła M. Braun-Gałkowska (1985, s. 122) – osoby zadowolone z małżeństwa 

mają generalnie wyższe oczekiwania wobec niego niż osoby niezadowolone – co może 

świadczyć o niskiej ocenie związku i niskich wobec niego oczekiwaniach jeszcze przed 

zawarciem małżeństwa lub o obniżeniu ich w wyniku niepowodzenia w jego realizacji. 

Dobre wzorce z rodziny pochodzenia, przekazane przez rodziców wartości kształtują 

człowieka dojrzałego do miłości i odpowiedzialności za życie swoje i osób, z którymi stworzy 

rodzinę. Owa dojrzałość niesie za sobą możliwość budowania realistycznych oczekiwań wobec 

siebie, partnera i małżeństwa, a te – umiejętnie i aktywnie spełniane czynią go szczęśliwym 

małżonkiem i dobrym rodzicem dla własnych dzieci. 

 

4. Badania własne 

 

W niniejszej pracy jako podstawową hipotezę przyjęto zależność pomiędzy systemem 

rodziny pochodzenia, a poczuciem własnej wartości w relacjach i oczekiwaniami od małżeństwa. 

Badania były przeprowadzone przez studentów III, IV i V roku psychologii, seminarzystów prof. 

UKSW dr hab. Marii Ryś. Badania objęły młodych dorosłych między 18 a 35 rokiem życia. 

 

4.1. Osoby badane 

 

Do badań zakwalifikowano do badań 201 osób w tym 99 kobiet (31 singielek, co stanowi 

31,3% wszystkich kobiet badanych, 32 kobiet w związku emocjonalnym, (32,3%) oraz 36 kobiet 

w związku małżeńskim (36,3%)), co stanowi 49,3% całej grupy badanych i 102 mężczyzn (32 

singli, co stanowi 31,4% wszystkich badanych mężczyzn, 35 mężczyzn w związku emocjonalnym 

(34,3%) i 35 mężczyzn w związku małżeńskim (34,3%)), co stanowi 50,7% całej grupy 

badanych. Osoby badane podzielone zostały na trzy grupy ze względu na ich stan 

zaangażowania w bliskie relacje emocjonalne z płcią przeciwną. Wyróżniono: osoby samotne 

(singli), osoby w związku emocjonalnym oraz osoby w związku małżeńskim. 
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4.2. Zastosowane w pracy metody badawcze 

W ramach analiz podjętego problemu  wykorzystano wyniki uzyskane za pomoca 

następujących metod: 

 Analiza Środowiska Rodzinnego – Rodzina Pochodzenia (RP) M. Ryś – osobne 

arkusze dotyczące (1) matki i (2) ojca osoby badanej; 

 Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWRI) M. 

Ryś; 

 Lista oczekiwań od małżeństwa Marii Braun-Gałkowskiej; 

 Ankieta. 

 

4.2.1. Analiza Systemu rodzinnego – Rodzina Pochodzenia 

Analiza Systemu rodzinnego – Rodzina Pochodzenia (RP) to test stworzony przez M. Ryś 

(2009, s. 18-20) i studentów studiów zaocznych. Bada on środowisko rodzinne osoby badanej – 

rodzinę pochodzenia (RP). Składa się ze 100 stwierdzeń – po 20 dla każdego typu rodziny wg 

klasyfikacji D. Fielda (1996), tj. rodziny chaotycznej, władzy, prawidłowej, nadopiekuńczej oraz 

uwikłanej. Respondent udziela odpowiedzi wg skali: 3 – zdecydowanie tak, 2 - raczej tak, 1 - 

raczej nie, 0 – zupełnie nie, x – nie potrafię określić. Każde z rodziców badanych osób (matka, 

ojciec) może uzyskać od 0 do 60 punktów dla każdego wymiaru (każdego typu rodziny). Typ 

rodziny określa się na podstawie skali o największym (dominującym) natężeniu. 

Aby móc określić typ rodziny musi ona uzyskać (ojciec i matka) na konkretnej skali co 

najmniej 40 punktów, a na pozostałych wymiarach poniżej 40 punktów. Na dużą zgodność 

wskazuje różnica do 10 punktów między wynikami matki i ojca, na średnią zgodność wskazuje 

różnica 11 - 19 punktów, a rozbieżność postaw rodziców wskazuje różnica wynosząca 20 

punktów i więcej (Ryś, 2009, s. 20). 

Aby daną rodzinę można było uznać za prawidłową, musi ona na tej skali uzyskać ponad 

40 punktów przy równoczesnym nie przekroczeniu 40 punktów na skalach pozostałych (oprócz 

nadopiekuńczej). Wyniki powyżej 40 punktów na skalach rodziny prawidłowej i nadopiekuńczej 

wskazują na rodzinę nadopiekuńczą, zaś gdy na skali rodziny prawidłowej rodzina uzyskała 

powyżej 47 punktów, a na  skali rodziny nadopiekuńczej powyżej 40 punktów – wyniki te 

informują o tendencjach nadopiekuńczych w rodzinie prawidłowej (tamże, s. 19). 

 

4.2.2.  Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych 

Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWRI) to test  

stworzony przez M. Ryś (2011). Składa się on z 42 twierdzeń, do których osoba badana 

ustosunkowuje się wpisując przy pytaniach odpowiednie cyfry: 5 – zdecydowanie tak, 4 – tak, 3- 

raczej tak, 2 – raczej nie, 1- nie, 0 – zdecydowanie nie. Wszystkie pytania dzielą się na 5 grup – 

podskal testu. Po 9 twierdzeń dla podskal: 

 Obniżone poczucie własnej wartości (max. 45 pkt-ów); 

 Brak poszanowania własnych praw (max. 45 pkt-ów); 

 Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną (max. 45 pkt-ów); 

 Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania drugiego człowieka 

(max. 45 pkt-ów). 

 oraz 6 twierdzeń dla podskali Kontrola innych (max. 30 pkt-ów). 



RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

4.2.3. Lista Oczekiwań od małżeństwa 

Autorką Listy Oczekiwań od małżeństwa jest M. Braun-Gałkowska (1985). Stwierdziła 

ona, że aby znaleźć odpowiedź na pytanie „Jakie oczekiwania wobec małżeństwa mają młodzi 

ludzie?” trzeba przeanalizować najpierw funkcje i zadania jakie ma ono spełniać – i zgodnie  

z nimi należy stworzyć test. 

Lista Oczekiwań (tamże, s. 67-68) składa się z 40 twierdzeń, do których badani mają się 

ustosunkować wybierając jedną z trzech możliwych odpowiedzi: D - dużo, T – trochę, W – wcale. 

Wszystkie pytania są podzielone na pięć podgrup (w teście pytania są wymieszane) tworząc 

podskale oczekiwań: seksualnych, emocjonalnych, opiekuńczych, partnerstwa intelektualnego, 

materialnych. 

W każdej skali maksymalnie można uzyskać 16 punktów (w skład danej skali wchodzi 8 

pytań, w których można uzyskać co najwyżej 2 punkty). Przydział pytań do poszczególnych 

podskal Listy Oczekiwań nie jest sztywny (rozłączny), niektóre pytania zaliczają się do dwóch 

grup oczekiwań, dlatego w razie wątpliwości można analizować pojedyncze pytania, a nie ich 

grupy (tamże). 

 

4.2.4. Ankieta 

Ankieta została skonstruowana przez studentów w celu poszerzenia zakresu informacji 

o osobach badanych. Jest anonimowa i dostarcza danych demograficznych o respondentach 

(dotyczących rodziny pochodzenia jaki i rodziny własnej), takich jak: miejsce zamieszkania 

(miasto/wieś/mała miejscowość), dzietność rodziny pochodzenia, warunki mieszkaniowe (dom 

jednorodzinny/mieszkanie), warunków materialnych, charakter pracy rodziców (pracownik 

umysłowy/fizyczny) oraz poziomu wykształcenia osoby badanej. 

Ze względu na intymny charakter pytań w ankiecie została umieszczona informacja  

o możliwości nieudzielenia odpowiedzi jeśli respondent uzna dane pytanie za zbytnio ingerujące 

w jego prywatność (Ankieta została zamieszczona w Aneksie niniejszej pracy). 

 

4.3.  Statystyczna prezentacja wyników 

 

W celu zweryfikowania hipotez dotyczących zależności pomiędzy systemem rodziny 

pochodzenia, a poczuciem własnej wartości w relacjach interpersonalnych i oczekiwaniami 

wobec małżeństwa oraz zależności pomiędzy zmiennymi zależnymi – poczuciem własnej 

wartości w relacjach interpersonalnych, a oczekiwaniami od małżeństwa wykonano analizę 

korelacji tych zmiennych. Natomiast, aby zbadać różnice w zakresie przedstawionych wyżej 

zmiennych pomiędzy badaną grupą mężczyzn i kobiet wykonano test t-Studenta dla prób 

niezależnych. 

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono żadnych istotnych korelacji pomiędzy 

systemem rodziny jaki tworzy matka, a oczekiwaniami od małżeństwa kobiet. Nie stwierdzono 

także istotnych korelacji pomiędzy systemem rodziny jaki tworzy ojciec (z wyjątkiem systemu 

rodzinnego z nadopiekuńczym ojcem), a oczekiwaniami od małżeństwa kobiet. Istotna zależność 

wystąpiła jedynie pomiędzy systemem rodziny nadopiekuńczej tworzonym przez ojca,  

a oczekiwaniami opiekuńczymi kobiet. Nie stwierdzono również żadnych istotnych korelacji 

pomiędzy systemem rodziny chaotycznej, prawidłowej i nadopiekuńczej tworzonym przez 
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matkę oraz wszystkimi wymiarami testu PWWRI wśród badanych kobiet. Istotne statystycznie 

zależności stwierdzono pomiędzy tworzonym przez matkę systemem rodziny władzy,  

a obniżonym poczuciem własnej wartości respondentek oraz pomiędzy systemem 

rodziny uwikłanej tworzonym przez matkę, a wymiarem braku wiary w to, że jest się osobą 

kochaną testu PWWRI wśród badanych kobiet. 

Jednocześnie stwierdzono aż sześć istotnych statystycznie korelacji pomiędzy systemami 

rodziny tworzonymi przez ojców, a wymiarami testu PWWRI kobiet: chaotyczny system rodziny 

koreluje z wymiarem obniżonego poczucia własnej wartości testu PWWRI; występuje korelacja 

pomiędzy system rodziny władzy, a obniżonym poczuciem własnej wartości oraz z wymiarem 

braku wiary w to, że jest się osobą kochaną; ten sam wymiar testu PWWRI koreluje z systemem 

rodziny prawidłowej oraz z systemem rodziny uwikłanej; istnieje korelacja pomiędzy 

nadopiekuńczym systemem rodziny, a przejmowaniem odpowiedzialności za innych. Wszystkie 

wyżej przedstawione wyniki przedstawia Tabela nr 1. 

 

Tabela nr 1. Wyniki korelacji testów: Systemy Rodzinne, PWWRI, Lista Oczekiwań od Małżeństwa badanej 

grupy kobiet 

 

Tabela nr 2. Wyniki korelacji testów: Systemy Rodzinne, PWWRI, Lista Oczekiwań od Małżeństwa 

badanej grupy mężczyzn 
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Powyższa tabela (nr 2.) przedstawia wyniki badanej grupy mężczyzn. Stwierdzono  dwie 

istotne statystycznie korelacje pomiędzy systemami rodziny tworzonymi przez matkę i 

oczekiwaniami od małżeństwa: pomiędzy systemem prawidłowym, a oczekiwaniami 

opiekuńczymi oraz pomiędzy systemem uwikłanym, a oczekiwaniami materialnymi. Pomiędzy 

systemem rodziny tworzonym przez ojca, a oczekiwaniami od małżeństwa mężczyzn istotną 

korelację stwierdzono tylko w jednym przypadku – systemu uwikłanego i oczekiwaniami 

materialnymi od małżeństwa. 

Jednocześnie istnieje w grupie badanych mężczyzn wiele istotnych statystycznie 

zależności pomiędzy systemami rodzin tworzonymi przez ich matki, a poszczególnymi 

wymiarami testu PWWRI: system rodziny chaotycznej istotnie koreluje z obniżonym poczuciem 

własnej wartości oraz z przejmowaniem odpowiedzialności; system rodziny władzy koreluje z 

wymiarami testu PWWRI - obniżone poczucie własnej wartości oraz brak wiary w to, że jest się 

osobą kochaną; stwierdza się zależność pomiędzy systemem rodziny chaotycznej, a obniżonym 

poczuciem własnej wartości oraz kontrolą innych. Ponadto stwierdza się także zależność 

pomiędzy systemem rodziny chaotycznej, a brakiem poszanowania własnych praw oraz 

przejmowaniem odpowiedzialności. Stwierdzono także dwie istotne zależności pomiędzy 

systemem rodziny uwikłanej a wymiarami: obniżone poczucie własnej wartości oraz 

przejmowanie odpowiedzialności. 

Pomiędzy systemami rodziny tworzonymi przez ojca, a wymiarami testu PWWRI 

stwierdzono następujące zależności: system rodziny władzy koreluje z brakiem wiary w to, że 

jest się osobą kochaną; system rodziny nadopiekuńczej istotnie koreluje z przejmowaniem 

odpowiedzialności; system rodziny uwikłanej koreluje istotnie z dwoma wymiarami testu 

PWWRI: z wymiarem obniżonego poczucia własnej wartości oraz z wymiarem kontroli innych. 

W celu zweryfikowania hipotezy dotyczącej różnic międzypłciowych w zakresie 

oczekiwań materialnych od małżeństwa wykonano test statystyczny, z wyniku którego można 

wyciągnąć wniosek, iż kobiety mają wyższe oczekiwania materialne od małżeństwa niż 

mężczyźni.  Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic międzygrupowych w zakresie 

oczekiwań opiekuńczych i seksualnych. Zaś stwierdzono je w zakresie oczekiwań 

emocjonalnych - kobiety mają wyższe oczekiwania emocjonalne od małżeństwa niż mężczyźni. 

Kobiety mają również wyższe oczekiwania partnerstwa intelektualnego od małżeństwa niż 

mężczyźni. 

Stwierdzono istotne korelacje pomiędzy wymiarami testu PWWRI oraz Listy Oczekiwań 

dla grupy kobiet, pomiędzy Oczekiwaniami Opiekuńczymi, a Obniżonym poczuciem własnej 

wartości; Brakiem poszanowania własnych praw; Przejmowaniem odpowiedzialności; Kontrolą 

innych.    

Ponadto stwierdzono także istotne statystycznie zależności pomiędzy Oczekiwaniami 

emocjonalnymi, a Kontrolą innych oraz pomiędzy Oczekiwaniami partnerstwa intelektualnego, a 

Przejmowaniem odpowiedzialności, Brakiem poszanowania własnych praw.  

Nie stwierdzono żadnych istotnych korelacji pomiędzy wymiarami testu PWWRI, a 

Oczekiwaniami seksualnymi i materialnymi. 

Istotne statystycznie korelacje w grupie mężczyzn stwierdzono pomiędzy wymiarem 

Obniżonego poczucia wartości, a Oczekiwaniami opiekuńczymi, Oczekiwaniami emocjonalnymi, 
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Oczekiwaniami partnerstwa intelektualnego, Oczekiwaniami materialnymi a także pomiędzy 

wymiarem „Przejmowanie odpowiedzialności”, a Oczekiwaniami opiekuńczymi, Oczekiwaniami 

emocjonalnymi, Oczekiwaniami partnerstwa intelektualnego. Ponadto istotne zależności 

widoczne są pomiędzy wymiarem „Kontrola innych”, a Oczekiwaniami emocjonalnymi, 

Oczekiwaniami partnerstwa intelektualnego, Oczekiwaniami materialnymi. 

Nie stwierdzono żadnych istotnych statystycznie zależności pomiędzy wszystkimi 

wymiarami Listy Oczekiwań, a dwoma wymiarami testu PWWRI: Brak poszanowania własnych 

praw oraz Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną. 

 

4.4. Psychologiczna interpretacja wyników 

  

Jak wskazują dotychczasowe badania psychologów oraz synteza literatury 

przedstawiona w rozdziale pierwszym – poczucie wartości jest ściśle związane z jakością relacji 

rodzicielskich i rodzinnych. 

Jak pisze m. in. M. Jankowska: „Fizyczny brak ojca lub ojciec źle sprawujący swoje funkcje 

w rodzinie w ogromnej mierze decydują o licznych patologiach społecznych. Dobre ojcostwo 

natomiast ochrania rodzinę, ratuje, odbudowuje, wspomaga wartości, daje poczucie wartości”1. 

To co szczególnie warto podkreślić to fakt, że główną rolę w budowaniu i odkrywaniu wraz z 

dziećmi ich poczucia wartości pełni ojciec (por. także: Mierzwiński, 1999). 

Wyniki uzyskane w pracy potwierdzają tę zależność przede wszystkim w grupie kobiet. 

To właśnie system rodziny tworzony przez ojca najczęściej i istotnie koreluje z wymiarami testu 

badającego pięć wymiarów poczucia własnej wartości. Można zauważyć istotną zależność 

pomiędzy sposobem wychowywania przez ojców unikających kontaktów emocjonalnych, 

dystansujących się, często nieobecnych w życiu swoich dzieci lub obecnych, ale agresywnych, 

nieadekwatnie wymagających - a obniżonym poczuciem wartości córek, ich tendencją do 

zaniedbywania siebie i swoich potrzeb, lękiem przed sprzeciwieniem się, wyrażeniem własnej 

opinii. Zaś ojcowie nadmiernie troskliwi, nie szanujący granic, niewierzący w możliwości 

swojego dziecka wywołują u swych córek poczucie bycia niekochaną, tendencje do spełniania 

oczekiwań innych ludzi, i poczucie, że na miłość muszą zasłużyć ugodowością, a także tendencję 

do poczuwania się do odpowiedzialności za stany emocjonalne innych ludzi – szczególnie 

bliskich, a także braniem na siebie konsekwencji owych stanów – co zgodne jest z przedstawioną 

przez D. Fielda (1996) typologią rodzin i wymienianymi przez M. Ryś (2009) możliwymi 

konsekwencjami wychowywania się w takich rodzinach. 

Relacja z ojcem jest dla dziewczynki jej pierwszą i stanowiącą wzorzec innych relacji  

z mężczyznami. Jak wskazują uzyskane wyniki - nadopiekuńczy ojcowie tworzą w umysłach 

swych córek obraz ich przyszłego męża i tego, jak powinny być przez mężczyzn traktowane – 

stwierdzono istotną korelację pomiędzy systemami nadopiekuńczymi tworzonymi przez ojców, 

a oczekiwaniami opiekuńczymi od małżeństwa ich córek. 

Interesujące są również wyniki mężczyzn. W badanej grupie stwierdzono kilka 

zależności pomiędzy systemem tworzonym przez ojca, a poczuciem wartości mężczyzn oraz 

                                                 
1 M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu dziecka, 
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/presentations0/ojciec.pdf 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/presentations0/ojciec.pdf


RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

wiele zależności pomiędzy systemem tworzonym przez matkę, a ich poczuciem wartości. 

Zależności te mogą wynikać z wychowywania młodego pokolenia mężczyzn przez 

nadopiekuńcze matki przy niewielkim lub żadnym udziale ojców, często odsuwanych od dzieci 

przez żony. Tę hipotezę potwierdza coraz częściej poruszany i omawiany tzw. syndrom 

„Piotrusia Pana” charakteryzujący się odmawianiem przyjęcia odpowiedzialności za życie swoje 

i bliskich przez młodych (i coraz starszych) mężczyzn, oraz ich niedojrzałym podejściem do 

życia. Syndrom ten szczegółowo opisany jest przez m. in. Dana Kiley'a (1993). 

Obniżone poczucie własnej wartości charakterystyczne jest dla chłopców i mężczyzn 

wychowujących się w każdym nieprawidłowym systemie rodzinnym. Uzyskane wyniki wskazują 

na to, iż chłopcy wychowywani przez nadopiekuńcze matki charakteryzują się obniżonym 

poczuciem wartości, zaniedbywaniem siebie kosztem innych osób, nieumiejętnością bronienia 

własnych granic, wyrażania odmiennej opinii, niewiarą we własne siły i możliwości, tendencją 

do brania odpowiedzialności za uczucia innych oraz próby kontroli bliskich, w celu uniknięcia 

odrzucenia z ich strony. Przedstawione w Tabeli nr 2. wyniki badanych mężczyzn świadczą  

o korelacji systemu nadopiekuńczego tworzonego przez matkę, a wszystkimi wymiarami testu 

PWWRI z wyjątkiem skali mówiącej o poczuciu bycia kochanym. Tak więc mężczyźni ci wierzą, 

że zachowanie matki wynika z miłości i troski, jednak nadal odczuwają je jako trudne, blokujące 

ich rozwój (por. Kiley, 1993). Nadopiekuńczy rodzice powodują u swych synów tendencje do 

przejmowania odpowiedzialności za odczucia i stany emocjonalne innych osób, zaś teoria 

przedstawiona w rozdziale pierwszym wskazuje raczej na to, iż cechy takich chłopców to 

egocentryzm, postawa roszczeniowa, zawyżone, ale niestabilne poczucie wartości (dysonans 

pomiędzy tym, jak przedstawia go matka, a tym jak weryfikuje jego poczucie wartości  

i umiejętności środowisko rówieśnicze). Jak pisze I. Kornatowska (2004)1 „Nadopiekuńcza 

matka to hamulec w rozwoju psychospołecznym dziecka, przeszkoda w pokonywaniu trudności 

i wyzwań okresu dorastania, twórczyni bezwolnych, egocentrycznych, niezaradnych, 

niewierzących we własne możliwości osób dorosłych.” Być może sprzeczność uzyskanych 

wyników z podstawami teoretycznymi wynika z nowych tendencji wychowawczych. Należałoby 

zatem rozważyć hipotezę: Czy nadopiekuńcze matki wychowują współuzależnionych, 

niepewnych siebie i swoich możliwości mężczyzn? 

Warto zauważyć, iż w systemie, w którym oboje rodzice są władczy, synowie czują się 

niekochani, mają poczucie, że na miłość i akceptację rodziców muszą zasłużyć karnością i 

posłuszeństwem (por. np.: D. Field (1996) czy M. Ryś (2009)). W domach władzy nie okazuje się 

uczuć, nie są nawiązywane relacje emocjonalne, do częstych należą konflikty. Rodzice są 

nadmiernie wymagający wobec dzieci (tamże). 

Stwierdzono także interesującą zależność pomiędzy systemem uwikłanym tworzonym 

przez oboje rodziców, a oczekiwaniami materialnymi od małżeństwa mężczyzn (Tabela nr 2). 

Być może wynika to z tendencji rodziców do zaspokajania wszelkich potrzeb dziecka, nie 

odraczania pewnych przyjemności, a także nie odmawiania dziecku tego, czego ono sobie życzy, 

spełniania wszelkich jego zachcianek. Może to być także spowodowane przez coraz częściej 

stosowany sposób okazywania uczuć lub nadrabianie (zagłuszanie poczucia winy) przez 

                                                 
1Matki nadopiekuńcze, Niebieska Linia, 2004, nr 2, dostępne dnia 23.06.14. 
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/1014-matki-nadopiekuncze.html 
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rodziców swojej nieobecności w domu i życiu dzieci, spowodowane nadmiernym 

zaangażowaniem w pracę  – poprzez obdarowywanie  prezentami, materializowanie uczuć  

i przejawów przywiązania (Guerreschi, 2006, s. 139-140). 

W grupie badanych kobiet stwierdzono istotną zależność pomiędzy czterema wymiarami 

testu PWWRI  (z pięciu), a oczekiwaniami opiekuńczymi od małżeństwa. Obniżone poczucie 

wartości sprzyja często wchodzeniu w pozycję ofiary (bardzo często są to właśnie kobiety)  

i wzmaga oczekiwania troski i opieki od innych (Sztander, 2000). Osoby o niskim poczuciu 

wartości zazwyczaj czują się bezradne i bezbronne, a także bezsilne stąd być może ich 

oczekiwania, aby to przyszły mąż zaopiekował się nimi. 

Uzyskane wyniki w grupie mężczyzn wskazują na zależność pomiędzy obniżonym 

poczuciem własnej wartości, a ich oczekiwaniami od małżeństwa – opiekuńczymi, 

emocjonalnymi, partnerstwa intelektualnego, a także materialnymi. Wydaje się to być związane 

z wychowywaniem mężczyzn przez nadopiekuńcze matki, co niesie za sobą obniżone poczucie 

wartości, a także wysokie oczekiwania wobec kobiet – aby dorównywały troskliwością, 

zainteresowaniem i poświęceniem ich matkom. 

Z porównań międzygrupowych wynika, iż kobiety mają wyższe niż mężczyźni 

oczekiwania materialne – być może zależy to od faktu, iż nadal często mężczyźni zarabiają 

więcej oraz coraz bardziej nastawionego na konsumpcjonizm stylu życia, lub większej troski 

kobiet o dobrobyt rodziny i dzieci; także kobiety mają wyższe oczekiwania emocjonalne – co 

zgodne jest naturalnym i właściwym kobiecie ukierunkowaniem na relacje oraz partnerstwa 

intelektualnego. Możliwe, iż wynika to z coraz szerszego zaangażowania kobiet w świat  nauki, 

pracy, rozwoju, cywilizacji. 

Być może w celu stwierdzenia trafności niektórych wniosków, a także ponownej 

weryfikacji postawionych hipotez i pytań badawczych, należy przeprowadzić badania  

z uwzględnieniem osób wychowywanych w dysfunkcyjnych systemach rodziny pochodzenia, 

gdyż w grupie badanej zaprezentowanej w ramach niniejszej pracy bardzo mało było osób ze 

skrajnych systemów rodzinnych – szczególnie z systemów chaotycznych i uwikłanych. 

W celu poszerzenia wiedzy w zakresie zależności pomiędzy systemem rodzinnym a 

oczekiwaniami od własnego małżeństwa warto zastanowić się nad przeprowadzeniem  badań 

dotyczących oczekiwań od małżeństwa osób pochodzących z rodzin rozwiedzionych oraz osób 

wychowujących się z jednym rodzicem (półsierot). Dodatkowo warto zbadać osoby wierzące  

i te, które odeszły od wiary, a także stworzyć grupę osób badanych wychowywanych przez inne 

osoby niż rodziców i sprawdzić, czy w takich grupach także wytwarzane są pewne schematy 

zachowań podobnie jak w systemie rodzinnym.  
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Role pełnione w systemie rodziny pochodzenia a oczekiwania od małżeństwa i 

hierarchia wartości u młodych dorosłych 

 

I. Teoretyczne podstawy problematyki 

 

1. Role pełnione w systemie rodzinnym 

 

1.1. Podstawowe pojęcia systemowego ujęcia rodziny 

 

W naukach społecznych pojęcie „systemu” wywodzi się z nauk przyrodniczych1.  

To, co znalazło zastosowanie w opisach fizycznych i biologicznych, przeniknęło m.in. do 

psychologii, tworząc całkiem nowy model myślenia na temat poznawanych i obserwowalnych 

zależności międzyludzkich. Przyjmując najprostsze wyjaśnienie systemu mówiące o tym, że jest 

to „uporządkowana kompozycja elementów, tworząca spójną całość” (Drożdżowicz, 1999, s. 11) 

powinno się w tym ujęciu również odwołać do elementu konstytuującego definicję. Mianowicie, 

owa całość nie jest sumą jej elementów składowych. Jest to ta nowość w sposobie myślenia, 

która pociąga za sobą szereg wyjaśnianych dalej zależności (Drożdżowicz, 1999; por. także: 

Kuryś, 2011; Praszkier, 1992; Ryś, 2009). 

Z pierwszej właściwości systemu, jaką jest całościowość wynika cyrkularność sprzężenia 

zwrotnego. To, co do tej pory było prostym myśleniem przyczynowo–skutkowym, zostało w 

pewien sposób zmodyfikowane do sieci wzajemnych zależności wpływających na siebie 

pośrednio i bezpośrednio, bez uwzględniania linearności. W opisie systemu istotne są również 

dwie zasady – które wiążą się z właściwością mówiącą o tym, że zmiany w jednej części układu 

wpływają na pozostałe – ekwipotencjalizmu i ekwifinalizmu. Pierwsza z nich zakłada, że te same 

przyczyny mogą wywołać różne skutki, zaś druga, że różne przyczyny mogą wywołać ten sam 

skutek. To zdaje się potwierdzać niemożliwość zastosowania prostego, linearnego sposobu 

wnioskowania przyczynowo–skutkowego. Każdy z systemów składający się z elementów jest 

umiejscowiony w konkretnej rzeczywistości, która nie jest już systemem, ale z którą sama 

struktura wchodzi w pewne interakcje. Taka rzeczywistość jest określana terminem „otoczenia”, 

czyli również istnienia z innymi systemami. To wskazuje na możliwości pewnego 

zhierarchizowania poszczególnych struktur systemów. Wspierając się biologicznym 

                                                 
1 Uznawanym za twórcę Ogólnej Teorii Systemów (OTS) jest Ludwig von Bertalanffy, biolog pracujący na 
Uniwersytecie w Wiedniu. Pierwszy raz swoje koncepcje przedstawił w 1937 roku, jednak za rok 
powstania OTS przyjmuje się dopiero 1954, w którym powstało Society of General System Theory. 
Bertalanffy (1984) przewidział możliwość zastosowania swojej teorii również w naukach społecznych. 
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spojrzeniem, wychodząc od najbardziej podstawowych struktur tworzących systemy, 

należałoby wskazać na komórkę, która w biologii jest uznana za najmniejszy autonomicznie 

działający system. Dopiero odpowiednio złączone ze sobą komórki mogą utworzyć kolejne 

struktury, takie jak tkanki, organy czy układy. Te z kolei składają się na organizmy ludzkie, 

zwierzęce lub roślinne. Dopiero żywe organizmy, mogą tworzyć nowe układy np.: rodzinne, 

towarzyskie, grupowe, które znów z kolei są składowymi większych, nadrzędnych zestawień 

tworzących narody, społeczeństwa (Drożdżowicz, 1999; por. także: Kuryś, 2011; Ryś, 2009).  

W zhierarchizowaniu każdy element składowy tworzący większą część stanowi jego 

subsystem. Z kolei poszczególne elementy tworzące system, nazywane podsystemami, mają 

jeszcze jedną istotną właściwość wpływająca na stopień wymiany informacji – granice.  

Te zdają się być o tyle istotne dla systemu, że w zależności od swoistej „przepuszczalności” 

granic mogą prowadzić do wymiany informacji z otoczeniem i prawidłowości funkcjonowania 

lub odwrotnie, sztywno odgrodzić system i nie dopuścić do jego rozwoju. Taki stopień wymiany 

energii lub informacji to otwartość systemu, która zapewnia wzrost, lub przy sztywnym, 

nieprzepuszczalnym zamknięciu prowadzi do dezorganizacji (Radochoński, 1986, s.14; por. 

także: Drożdżowicz, 1999, s. 11-12; Ryś, 2009, s. 9-10, de Barbaro, 1999, s. 45).  

Każdy system współistniejąc w relacji do pozostałych, tworząc pewne spójne struktury 

np.: rodzinne czy społeczne, utrzymuje się w dynamicznej równowadze napięć, co jest 

definiowane również, jako „homeostaza”. Znaczy to tyle, że każde podejmowane działanie przez 

element tworzący system, działa za pomocą sprzężenia zwrotnego nie tylko na ten system i jego 

elementy, ale również na relacje z otoczeniem. Najodpowiedniejszym przykładem takich działań 

jest system rodzinny, w którym poszczególne elementy tj. członkowie (dziadkowie, rodzice, 

dzieci) podejmując określone działanie wpływają na wszystkich pozostałych członków, ale także 

działają w szerszym kontekście, jakim jest społeczeństwo. Istotne przy podejmowaniu 

aktywności jest swoista tożsamość systemu, która określa możliwe działania pomiędzy stałością 

a zmiennością, niektóre, bowiem działania mogą całkowicie zmienić pierwotna tożsamość 

systemu przekształcając go. Taka oscylacja w działaniu wymaga od struktur systemu pewnej 

plastyczności, która wciąż będzie prowadziła do zachowania jego status quo w równowadze 

(Radochoński, 1986).  

Niejako w opozycji do homeostazy, która de facto jest procesem zmierzającym do 

odzyskania równowagi, staje „morfogeneza”, która kieruje system na drogę rozwoju i zmiany, 

nie pozwalając za wszelką cenę uzyskać poprzedniego stanu (Radochoński, 1984; 

por. także: Ryś, 2009, s. 9). Jest jednak elementem, który nie może być traktowany negatywnie, 

zmiany systemu w czasie są niezbędne do utrzymania stabilności i są wpisane w naturalny cykl 

rozwojowy np.: narodziny, umieranie. Zmiany powinny być zawsze traktowane, jako szansa 

rozwojowa.  

  

1.2. Fazy rozwoju systemu rodziny 

 

M. Ziemska (1977, s. 47) wyróżniła sześć faz cyklu rozwoju rodziny. Pierwszą jest faza 

małżeństwa pierwotnego, w której budując podstawy autonomicznego życia rodzinnego 

naturalnie pełnione są role męża i żony. Druga faza okresu przedszkolnego dzieci to czas 

rozwoju ról ojca i matki, związanych ze świadczeniem opieki po urodzeniu się dziecka 



RELACJE W RODZINIE 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 131 

i pierwszym etapie jego rozwoju. Kolejny etap związany z pójściem dziecka do szkoły (okres 

edukacji szkoły podstawowej) wymaga zwiększenia troski odnoszącej się do motywacji dziecka. 

Jest on również ważny z punktu widzenia rozpoczynającego się powoli oddalania się dziecka od 

rodziców. Czwarta faza z dzieckiem dorastającym wymaga od rodziców nauczania 

odpowiedzialności i zwiększonej samodzielności, ale też darzenia dzieci coraz większym 

zaufaniem. Przedostatnia faza określana jako wtórna małżeńska to czas wchodzenia w role 

teściów, a w konsekwencji najczęściej i dziadków. Małżonkowie mogą w pewien sposób 

powrócić do pierwotnie budowanych ról męża i żony uwzględniając całe bogactwo wspólnego 

życia. Szósta i ostatnia faza - to czas małżeństwa emeryckiego i intensywniejszego niż 

dotychczas wspierania się wzajemnie przez małżonków, ale również otrzymywania potrzebnego 

wsparcia ze strony zainteresowanych dzieci i wnuków. Inny wart uwagi podział związany z 

cyklem rozwojowym to m.in. Cykl życia rodziny wg Duvall (1975, za: Ziemska, 2001, s. 44)  

obejmujący osiem faz rozwojowych; para małżeńska bez dzieci, z małym dzieckiem (od 

urodzenia do 30 r.ż.), z dzieckiem w okresie przedszkolnym, z dzieckiem w okresie szkolnym, 

rodzina z nastolatkami, rodzina z dziećmi opuszczającymi dom, rodzice w wieku średnim i 

starzenie się członków rodziny.   

  

1.2. Typologia systemów rodziny 

 

Według D. Fielda (1996) można wyróżnić pięć typów systemów rodzinnych, których 

punktem wyjściowym jest relacja pomiędzy podsystemami rodzice – dzieci. Interesujące 

z perspektywy niniejszej pracy jest fakt, że każdy z pięciu systemów będzie poprzez swoje 

oddziaływanie, kształtował określone role, szczególnie widoczne w podsystemie dzieci.  

Pierwszy typ systemu to rodzina chaotyczna o sztywnej granicy pomiędzy systemami. 

Przez poważne problemy pomiędzy samymi małżonkami jest wprowadzone wewnętrzne 

rozdarcie w całym systemie. Brak konsekwencji w wymierzaniu kar, nieodpowiedzialność, 

niesprawiedliwość i surowość wpływają na kształtowanie się dziecka, które czuje się 

niekochane, w konsekwencji złe, przeżywające rozmaite stany zemsty, gniewu i goryczy. Takie 

dzieci mogą stracić kontakt ze światem własnych przeżyć, są w całej nieodpowiedzialności 

pozostawione same sobie, w skrajnej indywidualności. Poziom więzi w rodzinie można zrównać 

ze współlokatorami (Field, 1996; por. także: Ryś, 2009, s. 10-16). 

Drugi typ rodziny jest określany mianem rodziny władzy. W tym systemie silna 

hierarchia i poczucie obowiązkowości zastępuje wzajemne okazywanie sobie uczuć. Nie ma 

potrzeby wnikania w celowość ani zasadność spoczywających na barkach każdej jednostki 

obowiązków. Tak jak nie ma potrzeby pochwalania osiąganych przez dzieci rezultatów, a jest 

jedynie obowiązek upomnienia i skarcenia wypływający z nieprawidłowego wypełnienia 

powierzonych zadań. Dzieci są zatem częścią klasy robotniczej umieszczonej w systemie 

nieskomunikowanej korporacji, rodzice są przełożonymi do których nie przychodzi się 

z problemem, raczej staje się w opozycji do nadmiernie wymagającego kierownika, mając 

jednocześnie świadomość czym jest praca i jak ciężko należy ja wykonywać (Field, 1996).  

Środkowy typ systemu rodzinnego, z racji poprawnych granic, nazywany jest rodziną 

prawidłową. Jednostki w tym systemie kreują pożądane relacje zachowując jednocześnie 

odrębność. Wśród szacunku, zrozumienia, jasno określonych zasad jest miejsce na wzajemne 
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okazywanie sobie uczuć, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i rozumnej swobody. 

Dzieci mogą pozwolić sobie na pozostanie tym, kim być powinny, mając jednocześnie 

świadomość wsparcia i pewności ze strony opiekunów, żyją w stabilnym środowisku, co tworzy 

możliwie najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju (tamże). 

Kolejny typ charakteryzuje rodzinę nadopiekuńczą. W tym systemie cała dynamika życia 

skupia się na dzieciach. Wszystkie plany, życie osobiste rodziców, uwaga, energia i władza 

zostają poświęcone dzieciom. Aby nie powodować dodatkowych rozdrażnień konsekwentnie 

unika się sytuacji konfliktowych, rzadko odwołując się do autorytetu, a jeszcze bardziej 

sporadycznie do egzekwowania wypowiadanych kar. Wszelkie sytuacje trudne są momentem 

wzajemnej pomocy, wypracowywane kompromisy pozwalają unikać związanych z 

jakimikolwiek formami konfliktu drobnych frustracji. W efekcie dzieci podporządkowując sobie 

rodziców, egzekwują zaspokajanie co raz to wyższych potrzeb, roszczeń i oczekiwań – również 

tych wynikających z presji rówieśniczej. W efekcie brak samodzielności uniemożliwia autonomie 

dorosłego życia i zamyka w dalszej roszczeniowości (tamże). 

Ostatni, piąty typ systemu to rodzina uwikłana, w której duży nacisk na nieprawidłowe 

zaspokajanie potrzeb wynikających z relacji małżeńskich przenosi się na podsystem dzieci. Staja 

się one obiektem zastępczym w zaspokajaniu własnych potrzeb rodziców. Często wiąże się to z 

przekraczaniem granic prywatności dzieci, wywołując przy tym poczucie winy w sytuacjach 

oporu. Dzieci stawiane w sytuacjach bez wyjścia, nie mogą skupiać się na własnych uczuciach, 

ponieważ w ich życiu dominuje dom rodzinny i spełnianie oczekiwań rodziców. Wieloletnie 

wdrukowywanie konformizmu zamiast własnych przeżyć i podejmowania konfliktów, powoduje 

wytworzenie się zależności emocjonalnej, która nie pozwala na swobodne działanie nawet w 

dorosłym życiu dzieci (Field, 1996, por. także: Ryś, 2009, s. 10-16).  

 

1.3. Ogólna charakterystyka i typologia ról 

 

Chcąc w pewien sposób usystematyzować i przedstawić stosunkowo uniwersalny 

podział ról pełnionych w systemach, trzeba się liczyć z tym, że musi być to zadanie traktowane 

w formie wyzwania. Ilość szczegółów i wzajemnych zależności pomiędzy jednostkami 

pełniącymi poszczególne role mogłaby być klasyfikowana, jako oddzielna rola. Chcąc uniknąć 

milionowych podziałów należy poszukiwać pewnych schematów działania, powielanych 

zachowań, powtarzalnych zależności i właściwości.  

 Wśród podziałów ról dostepnych w literaturze warto zwrócic uwagę na kilka 

interesujących propozycji. M. Karpel i E. Strauss (1983, za: Radochoński, 1986, s. 19) 

zaproponowali trzy typy ról pełnionych przez dzieci i nazwali je: „dzieckiem infantylnym”, 

„dzieckiem rodzicielskim”, oraz „kozłem ofiarnym”. D. Field (1996), wskazując na 

funkcjonowanie dzieci w nieprawidłowych lub patologicznych relacjach w systemie rodzinnym, 

wyróżnił 6 typów dzieci, które w określony sposób radzą sobie w drodze przetrwania w 

zaburzonym systemie. Nie zostaje określone w sposób przejrzysty jakie dewiacje autor ma na 

myśli, jednak wskazuje, że im głębszy stopień upośledzenia systemu, tym większe 

prawdopodobieństwo wchodzenia dzieci w pełnienie określonych ról. 

Jako pierwszy typ charakteryzowane jest „dziecko odpowiedzialne” - jego sposób 

radzenia sobie z nieprawidłowymi relacjami polega na wzięciu na siebie odpowiedzialności za 
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swoje życie najpełniej w zależności od etapu rozwoju na jakim jest. Drugi typ jest nazywany 

„dzieckiem-samotnikiem” - izoluje się od otoczenia, rodziny, rówieśników. Kolejny rodzaj 

możliwych reakcji wśród dzieci to „dziecko – Rambo” - wyróżnione imieniem bohatera 

brutalnych filmów, co odzwierciedla sposób jego agresywnych reakcji. Następny typ reakcji to 

„manipulujące dziecko - dziecko podporządkowuje sobie działania rodziców poprzez umiejętne 

dobieranie środków wprowadzających ich w błąd. Typ „dziecka konformistycznego” choć z 

pozoru podobny do „dziecka odpowiedzialnego” różni się brakiem podejmowania inicjatywy. W 

działaniach, które zostają mu powierzone jest ich biernym wykonawcą. Ostatni rodzaj 

klasyfikowany jest jako „dziecko niedostosowane” - niedostosowanie w tym przypadku to 

świadomość bycia takim w życiu. Nie jest to działanie do końca chciane, wynika bowiem z wielu 

powiązanych ze sobą, negatywnych oddziaływań odrzucających dziecko na wielu etapach jego 

życia i relacji (Field, 1996). 

W rodzinie z problemem alkoholowym lub uzależnieniem głównym motywem jest 

tajemnica. Tak porządkująca rodzinę prywatność sprawia, że system rodzinny lub osoby 

uzależnione, odgradzają się bardzo sztywną granicą od wpływów zewnętrznych, jednocześnie 

nie przekazując informacji do otoczenia o zaistniałym problemie. W praktyce taka rodzina nie 

podejmuje żadnych aktywności na zewnątrz i nie stwarza sytuacji, w których ktoś mógłby ją 

odwiedzić – dotyczy to również dzieci, które nie zapraszają swoich rówieśników. Kształtowanie 

indywidualnej tożsamości dzieci w takim systemie jest bardzo niekonsekwentne. W 

prawidłowej relacji dziecko w kontakcie z osobą dorosłą jest kształtowane poprzez zachodzące 

między nimi interakcje, które są dopasowane do poziomu rozwoju dziecka. W sytuacji interakcji 

zachodzącej pomiędzy rodzicem uzależnionym a dzieckiem, liczba negatywnych zachowań 

spowodowanych uzależnieniem wpływa na kształtowanie się nieprawidłowego poczucia 

tożsamości dziecka. Z nadanej w ten sposób tożsamości będą z kolei wynikały konkretne role, 

które dana tożsamość powinna wypełniać aby utrzymać system w swoistym porządku 

(Robinson, Rhoden, 2005, s. 51-53).  

Przyjmowana obronność dziecka, emocjonalne dostosowanie się do sytuacji 

i zachowanie względnej tożsamości oraz spójności systemu, prowadzi do przyjmowania 

określonych ról przez dzieci. Zostają one w znacznej mierze zdefiniowane operacyjnie, często ich 

nazwy są również wprost odwołujące się do działania związanego z daną rolą. W dostępnej 

literaturze i jednocześnie w później przedstawianej przyjętej metodzie badawczej wyróżniamy 

cztery podstawowe role (Robinson, Rhoden, 2005); Bohater Rodzinny, Kozioł Ofiarny, Dziecko 

Zagubione, Maskotka. Dodatkowo pojawia się w literaturze rola Wspomagacza (por. Sztander, 

1995). 

 Zastosowana typologia została przyjęta i stworzona dla potrzeb klasyfikacji 

związanych z rodzinami z problemem alkoholowym, ale również została użyta przy 

analizowaniu innych systemów, dlatego też jej omówienie ma tu swoją zasadność.   

 

1.3.1. Bohater Rodzinny 

W rodzinie dysfunkcyjnej może wzrastać dziecko, które pełni rolę Bohatera Rodzinnego. 

Zwykle jest to najstarsze dziecko, które przejmuje odpowiedzialność za zmaksymalizowanie 

poprawności funkcjonowania rodziny. W pewnym sensie jego rola wychodzi poza system 

rodzinny. Wewnątrz systemu jest osobą, która będzie mediatorem i rozjemcą konfliktów, a z 
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drugiej strony wychowawcą i „rodzicem zastępczym” dla młodszego rodzeństwa. Z takim 

działaniem wiąże się rezygnacja z realizacji celów osobistych. Nie wyklucza to jednak 

przykładnego funkcjonowania w szkole i poza domem. Dziecko, które pełni daną rolę, nakłada 

na siebie wiele więcej obowiązków niż rówieśnicy z prawidłowo funkcjonujących rodzin. Nie 

zauważa możliwości wypowiedzenia się od przyjmowanej odpowiedzialności. Z jednej strony 

dziecko pełniące rolę bohatera może wzbudzać podziw osób z zewnątrz, nie zdradzając tym 

samym pełnienia patologicznej roli. Pilność w nauce, dobra organizacja, kończenie 

wyznaczonych zadań, podejmowanie nowych odpowiedzialności, nie okazywanie słabości, 

zmęczenia czy lenistwa tworzą obraz osoby, która szczególnie byłaby ceniona jako osoba 

dorosła. Z drugiej strony możliwym do zauważenia staje się przesadne podejmowanie 

odpowiedzialności, nawet za najmniejsze kwestie, które pośrednio dotyczą danej osoby. Przez 

intensywne działanie, osoba pełniąca taka rolę nie zwraca uwagi na sygnały płynące od niej 

samej – zarówno te psychiczne jak i somatyczne, które mogą się zakończyć poważnymi 

schorzeniami (Robinson, Rhoden, 2005, por. także: Sztander, 1995; Wegscheider-Cruse, 2000).  

Jako osoba dorosła, wciąż realizuje rolę bohatera stając się „idealnym pracownikiem”, 

ponoszącym odpowiedzialność za współpracowników i zadania. To oczywiście stwarza  warunki 

awansu i podejmowania jeszcze większych odpowiedzialności. W konsekwencji osoba 

wypełniająca rolę z dzieciństwa zaniedbuje swoje potrzeby i nie pozwala sobie na kontakt z 

własnymi uczuciami. To z kolei wpływa na ich umiejscowienie w relacjach wśród ludzi, 

zdecydowanie utrudniając nawiązywanie bliższych znajomości i wyrażaniu własnych stanów 

emocjonalnych. Nadodpowiedzialność nie pozwala na jej dzielenie lub delegowanie pośród 

innych i tym samym na wytwarzanie zaufania względem drugich osób. Niewielka ilość bliższych 

relacji popycha do zaspokajania potrzeby przebywania wśród ludzi poprzez pracę zawodową. 

Jednak sztywność własnych schematów, brak spontaniczności i ciągłe napięcie, skutkują złością 

wobec otoczeni, a z czasem zgorzknieniem. Osoba wypełniająca tę rolę będzie dążyła do 

zaspokojenia i wypełnienia deficytu poczucia własnej wartości, którego nie mogła osiągnąć i 

którego wciąż brak w rodzinie pochodzenia. Jednocześnie stawiany za cel poziom do osiągnięcia 

będzie nieosiągalnie wykraczał poza jej możliwości (Robinson, Rhoden, 2005, s. 55-58; Sztander, 

1995, s. 15-16; Wegscheider-Cruse, 2000, s. 101-111).  

 

1.3.2. Kozioł Ofiarny 

Kolejna charakterystyczna rola która definiuje dziecko z rodzin dysfunkcyjnych to rola 

Kozła Ofiarnego. Dziecko staje się w pewien sposób „delegatem” wszystkich problemów 

rodzinnych, usprawiedliwieniem uzależnienia i granicą cierpliwości dla rodziców, 

wychowawców i otoczenia. Potocznie jest określane jako „złe dziecko”, narażone na 

marginalizację, reagujące na patologiczny system gniewem i buntem. Jego reakcje są 

wywoływane przede wszystkim przez to, że jest zwykle pierwszym odbiorcą agresji w rodzinie, 

zarówno tej fizycznej jak i psychicznej (Wegscheider-Cruse, 2000).  

Poprzez brak zsocjalizowania się z grupami społecznymi, poszukuje akceptacji 

w grupach zmarginalizowanych społecznie. Duży poziom złości, gniewu i frustracji znajduje 

ujście w używaniu alkoholu i narkotykach, co z kolei często wymaga po pierwsze dalszego 

wyłączenia się z funkcjonowania społecznego, a po drugie stwarza „kandydata”, który będzie 

przedłużeniem patologicznego systemu, z którego dana jednostka wyszła. Będąc „złym 
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uczniem”, wagarowiczem, uczestnicząc w bójkach, zadając się z trudnymi wychowawczo 

i społecznie grupami dziecko skupia na sobie uwagę otoczenia, odciągając go od faktycznych 

problemów w rodzinie i przyczyny swojego zachowania. Podejmując wcześnie kontakty 

seksualne osoba ta szuka w nich zaspokojenia potrzeby bliskości i bezpieczeństwa, które 

stanowią u niej poważny deficyt. W życiu dorosłym osoba kontynuująca tę rolę z dzieciństwa 

wciąż jest odcięta od własnych przeżyć, reagując w sposób oschły i przykry w relacjach 

z najbliższymi. Poziom napięcia i złości jest stale utrzymywany przez nieprawidłowo 

wytworzone interakcje społeczne. Przesadne reagowanie złością nie sprzyja wytworzeniu się 

dobrej atmosfery pracy, autodestrukcyjne skłonności z dzieciństwa często mogą się przejawiać 

przez używanie substancji psychoaktywnych lub alkoholu. Brak akceptacji ze strony 

społeczeństwa marginalizuje i pozostawia w długotrwałej  samotności (Robinson, Rhoden, 2005, 

s. 58-59; Sztander, 1995, s. 16-17; Wegscheider-Cruse, 2000, s. 113-122). 

 

1.3.3. Dziecko we Mgle  

Trzecia wyszczególniona rola określana jest także jako Dziecko Zagubione, Niewidoczne 

Dziecko lub Aniołek. Wszystkie określenia sprowadzają się do jednej charakterystycznej cechy 

roli, którą pełni dziecko – funkcjonuje tak, jakby go nie było. Dziecko w reakcji na patologie 

systemu ucieka w świat własnych przeżyć, wyobrażeń i fantazji. Jest to świat wykreowany tak 

silnie, że swoiste wyłączenie dziecka może odbywać się również podczas wszelkich eskalacji 

rodzinnych problemów. Odłącza się ono również od przeżywania własnych odczuć, choć potrafi 

je zakomunikować, to odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego jest zbyt głębokie aby 

doświadczyć somatycznej reakcji na emocje (Robinson, Rhoden, 2005, s. 59-61).  

W szkole dzieci te są z „boku grupy”, z „boku klasy”. Nie sprawiają problemów 

wychowawczych, nie wyróżniają się naukowo, są zwyczajne, przeciętne, nierzucające się w oczy. 

Otoczenie ma problem ze scharakteryzowaniem takiej osoby, poza wyciszeniem nie zawiązuje 

bowiem relacji z otoczeniem. Jest w pewnym sensie pozostawione samo sobie. Ponieważ nie 

było uczone tworzenia relacji, nie potrafi ich nawiązywać na ich głębszym poziomie, więc 

również podtrzymywać, wycofując się z kolejnych etapów interakcji rówieśniczych. Stosowane 

odcięcie emocjonalne skutkuje pogłębianiem się zarówno braku kontaktu z wewnętrznymi 

uczuciami, ale przede wszystkim brakiem umiejętności kontaktu z innymi ludźmi. Przy 

napotykanych trudnościach pierwszą reakcją jest zazwyczaj wycofanie się, ucieczka, udawanie, 

że problem nie istnieje. Jednak głęboko doświadczane przeżycia sprawiają długotrwały ból 

związany z odcinaniem pozostałych przeżyć i brakiem kontaktów. Frustracja zrodzona z 

wyalienowania i kolejnych problemów będzie prowadziła do poszukiwania nowych form 

ucieczki od rzeczywistości prowadząc do intensywnych uzależnień. Ponieważ rodzice nie 

wymagali od tego dziecka żadnych konkretnych zachowań czy osiągnięć, ono samo od siebie 

bardzo szybko przestało wymagać, nie dając możliwości rozwoju własnych potencjałów. Jako 

dorosłe osoby wciąż trzymają się na uboczu, nie nawiązują głębszych interakcji i relacji, 

wykonują powierzone im zadania w skrytości. Często pracują oddzielnie, poza grupą czy 

zespołem. Przez to często zostają pominięte przy grupowych przedsięwzięciach, wykluczone 

samoistnie z kręgu relacji. Nie nawiązują bliższych i dłuższych znajomości, pozostają zamknięte 

w swojej samotności, będąc widziane jako pełne dystansu, ciche i nieśmiałe (Robinson, Rhoden, 

2005, s. 59-61; Sztander, 1995, s. 18; Wegscheider-Cruse, 2000, s. 123-131).  
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1.3.4. Maskotka 

Następna charakterystyczna rola nazywana jest Maskotką lub Błaznem. Dziecko 

wchodzące w wypełnianie tej roli staje się jak „uziemienie dla wyładowań problemów 

rodzinnych”. Poprzez żarty, rozładowywanie sytuacji śmiechem, anegdotami, komicznym 

zachowaniem odwraca uwagę od problemu lub powagi sytuacji. Często tę rolę przyjmuje 

najmłodsze dziecko, będąc tym najbardziej niewinnym i czystym. Wesołe reagowanie na trudne 

sytuacje sprawia, że dziecko jest często delegowane do uspokojenia sytuacji, co może narazić na 

dodatkowe cierpienie związane z przemocą. Nienaturalne reakcje na problemy sprawiają, że ten 

sposób reagowania staje się swoistą, fałszywą osobowością, która jest przedstawiana na 

zewnątrz. Takie dzieci często odbierane są w szkole jako te, które niczego nie traktują na 

poważnie i choć nie muszą sprawiać trudności wychowawczych to często mogą być 

„przywoływane do porządku”. Konsekwencją wytworzenia nieadekwatnych reakcji jest zatarcie 

się granicy pomiędzy rzeczywistością, a żartem, pomiędzy przyjemnością a bólem. Pewien 

sposób obrony przed cierpieniem kieruje na jedną dobrze znaną reakcję  

– obracanie wszystkiego w żart. Nie pozwala to jednak na zapomnienie o doświadczanym 

cierpieniu i potęguje w osobie niezrozumienie siebie do końca. Charakterystycznym uczuciem, 

które przeżywa Maskotka jest strach. Wynika on z bezustannego poczucia zagrożenia ze strony 

niebezpieczeństwa, którego nie jest w stanie przewidzieć. Z racji traktowania jako wciąż 

niedojrzałego członka rodziny, faktycznie narzuca się na osobę ograniczenia powodujące 

opóźnienie rozwoju, co potrafi przełożyć się również na widoczne opóźnienie rozwoju 

fizycznego (Robinson, Rhoden, 2005).  

Jako osoby dorosłe w pracy jednostki te nie będą traktowane na poważnie i choć będą 

wokół siebie gromadziły „publikę” do własnych „występów” to z cierpieniem wciąż pozostaną 

same lub obrócą je w żart, robiąc zawsze „dobrą minę do złej gry”. Zazwyczaj doświadczają 

braku zaufania pracodawcy z uwagi na brak powagi. Pełniący rolę Maskotki nie potrafią radzić 

sobie ze stresem, przeżywają wiele niepewności i strachu przed rzeczywistością. Przez trwałą 

„maskę błazna” nie mogą nawiązać prawdziwej, głębokiej relacji, co potęguje wewnętrzne 

poczucie niezrozumienia siebie i samotności. Ta rola z pozoru wydaje się być najmniej szkodliwa 

dla osoby, która ją pełni. Jednak jej z pozoru radosna strona silnie w odbiorze przysłania tę 

stronę związaną z przeżywanym cierpieniem i samotnością. Zdecydowanie wpisuje się w 

krzywdzący schemat, który nie pozwala na pełne przeżywanie życia i doświadczanie 

rzeczywistości. (Robinson, Rhoden, 2005, s. 61-63; Sztander, 1995, s. 17-18; Wegscheider-Cruse, 

2000, s. 133-141). 

 

2. Uwarunkowania oczekiwań wobec małżeństwa 

 

2.1. Oczekiwania od małżeństwa i ich typologie 

 

Chcąc dobrze zrozumieć analizowane oczekiwania i kontekst w jakich występują, należy 

rozpatrywać je w odniesieniu do funkcji samego małżeństwa a nie tylko w odniesieniu do 

rodziny. Funkcje małżonków, podejmowane przez nich działania, pojawiające się potrzeby i 

zadania będą inne i będą inaczej realizowane niż przy rodzinie z jednym, dwojgiem lub kolejnym 
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dzieckiem. W zależności od autorów funkcje będą klasyfikowane w rozmaite podziały, de facto 

będą one dotyczyły tych samych obszarów – szerzej lub węziej ujętych. Za wyróżnionymi 

zadaniami rodziny zostało stworzone 5 grup oczekiwań: seksualne, emocjonalne, opiekuńcze, 

partnerstwa intelektualnego, oraz materialne. Niezależnie od ilości samych, indywidualnych 

oczekiwań każde powinno być możliwe do zaklasyfikowania do jednej z powyższych 5 grup, 

które są rozumiane jako te najbardziej powszechne (Braun-Gałkowska, 1985, s. 67-69). 

Dodatkowo dla uzupełnienia zostanie wskazana typologia motywów wyboru partnera 

sformułowana przez J. Rostowskiego (1987).   

Oczekiwania, jakie są prezentowane w ich konkretnych grupach wpływają na pogląd na 

temat małżeństwa w ogóle, ale również na dążenia, które zostają wyznaczone przez jednostkę. 

To z kolei bezpośrednio przekłada się na powodzenie małżeństwa. Sięgając do badań (Plopa, 

2010) nad osobami zadowolonymi i niezadowolonymi z małżeństwa nie obserwuje się żadnych 

istotnych różnic w oczekiwaniach między tymi grupami. Zauważalna pozostała tylko tendencja 

związana z tym, że im mniejsze oczekiwania, tym mniejsze zadowolenie w ogóle. Również z całą 

pewnością można stwierdzić, że pomiędzy dwoma analizowanymi typami małżeństw nie istnieją 

różnice w natężeniu konkretnych grup oczekiwań. Jednakże w małżeństwach udanych częściej 

występuje nastawienie na realizację i zaspokajanie potrzeb partnera, zaś w nieudanych na 

egoistyczną realizację własnych oczekiwań materialnych i seksualnych. To, co jest 

najistotniejsze i stanowi jednocześnie konkluzję badań zebranych w literaturze, to zaznaczenie 

wysokiej zbieżności pomiędzy wysokimi oczekiwaniami a ich realizacją. Innymi słowy im 

wyższe są oczekiwania od małżeństwa, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną one 

osiągnięte. Gdy dodatkowo są one ukierunkowane niejako na realizację potrzeb wspólnoty lub 

drugiej osoby, wpływa to na zwiększenie powodzenia małżeństwa (Braun-Gałkowska, 1985, s. 

114-125; Plopa, 2010, s. 72, por. także. Braun-Gałkowska, 1992). 

Postać, w jakiej będzie funkcjonowało małżeństwo, w dużej mierze zależy od motywów 

wyboru partnera. Najczęściej wyróżnionych zostaje 10 podstawowych motywów, które – jak to 

zostanie pokazane - pokrywają się z listą oczekiwań od małżeństwa Braun-Gałkowskiej (1985). 

Pierwszym i zarazem najsilniejszym motywem jest miłość, rozumiana w kilku kategoriach: jako 

miłość przyjacielska (koleżeńska), wzajemnego wspierania, romantyczna lub zadurzenia. Każda 

z tych postaci stanowi pewną składową dojrzałej miłości, lecz sama w sobie, indywidualnie 

nierzadko jest motywem kierującym do zawarcia małżeństwa. Trudno jest wtedy klasyfikować 

ją jako miłość rzeczywistą, gdy jest ukierunkowana tylko na realizacje pragnień seksualnych. 

Dojrzała forma miłości, która przede wszystkim zawiera w sobie miłość przyjacielską i 

wspierania, a więc pozwala na trwałe zbudowanie relacji, charakteryzuje się również pewnymi 

cechami, które są wymieniane zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety, pokrywając się 

również w oczekiwaniach – są to: wierność, zaufanie, wyrozumiałość i czułość (Rostowski, 1987, 

s. 359-362; Plopa, 2005, s. 393).  

Drugim w kolejności motywem jest podobieństwo w usposobieniu partnerów, co 

zwyczajowo jest rozumiane jako zgodność charakterów. Jednocześnie w tym motywie zawiera 

się pewnego rodzaju tolerancja dotycząca cech partnera, zarówno tych pozytywnych jak i wad. 

Owo podobieństwo powinno prowadzić do umiejętności wybaczania i akceptacji takim jakim 

jest wybrana osoba (Rostowski, 1987, s. 363). 
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Trzecim wyszczególnionym motywem jest szczęście, którego rozumienie jest mocno 

subiektywne. Wynika ono i bezpośrednio wiąże się z pierwszym motywem, ale jednocześnie jest 

autonomicznie połączony z życiem w małżeństwie, i jako taki ulega wpływom i przemianom 

zmieniających się okoliczności. Kolejnym opisywanym motywem są wspólne zainteresowania. 

Pozorna prostota tego motywu przy głębszej analizie pokazuje, że jest to bardzo istotny motyw, 

który pozwala na zbudowanie więzi koleżeńskiej w małżeństwie. Wspólne lub uzupełniające się 

zainteresowania oraz ich realizacja prowadzą do ogólnego zadowolenia, po pierwsze z 

dokonanego wyboru, po drugie umacniają więź pomiędzy małżonkami. Elementem wspólnoty 

zainteresowań jest również pewne podobieństwo intelektualne i sposób komunikacji. Coraz 

więcej płaszczyzn w życiu wymaga od małżeństw sprawnej formy komunikacji, a jak jest 

podkreślane, pragmatycznie jest to często ważniejsze dla małżeństw niż sama miłość (tamże, s. 

363-366). 

 

2.2. Oczekiwania a powodzenie małżeństwa 

 

Zarówno zakres literatury, jak i sam temat dotyczący oczekiwań wobec małżeństwa, nie 

jest bardzo rozbudowanym działem.  Zdaje się to wynikać przede wszystkim z tego, że zarówno 

teoria jak i badania empiryczne w tej materii są dosyć utrudnione. Dotyczą bowiem tego co 

subiektywne i niekiedy może ulegać bardzo dużym zmianom w krótkim czasie, nie pozwalając 

wtedy np.: na użycie retestu przeprowadzanego w długim czasie po teście. Jednocześnie obszar 

ten związany jest z życiem jednostki, diady małżeńskiej a później w swoich skutkach również 

rodziny, wraz z podejmowanymi przez nią działaniami, dlatego też stanowi i będzie stanowić 

obiekt zainteresowania dla nauki (Mrzygłód, Nowak, Thurow, 2010).  

Jak jest to zaznaczone w literaturze analizującej wartości społeczeństwa polskiego, 

udane życie rodzinne zajmuje wśród nich główne miejsce (Mrzygłód, Nowak, Thurow, 2010, s. 

57; por. także: Plopa, 2010, s. 66). Ważne jest również dla analizowania przedstawionej sytuacji, 

aby mieć świadomość, że małżeństwa czy związki, które tworzą kolejne pokolenia, oraz kryzysy, 

których doświadczają mają swoje źródła w ukształtowanych postawach i oczekiwaniach wobec 

małżeństwa. Najczęstszym wzorem i punktem odniesienia jest małżeństwo rodziców 

(Komorowska-Pudło, 2013, s. 152). Szczęśliwe życie w rodzinie jest preferencją, która może być 

uznana jako swoista wartość uniwersalna, będąca wiodącą wartością (Dyczewski, 2009, s. 47-

56). Same oczekiwania traktowane oddzielnie od wiążącej się z nimi tematyki zubożą dostępny 

materiał, dlatego też w pracy zostaje przyjęta terminologia i opis teoretyczny za prof. M. Braun-

Gałkowską (1985) z której kwestionariusza przeprowadzane były badania do pracy. 

Podział który szczególnie zasługuje na omówienie skupia się na czynnikach z okresu 

poprzedzającego małżeństwo1 oraz czynników, które mają wpływ już w trakcie trwania 

związku. Do wyznaczników okresu przed zawarciem małżeństwa można zaliczyć: dojrzałość do 

małżeństwa i wybór współmałżonka. Do okresu trwania związku: uwarunkowania zewnętrzne i 

wewnętrzne (Braun-Gałkowska, 1985, s. 23-24). 

                                                 
1 Zamiennie zostanie użyty termin „narzeczeństwa”, gdyż ten stan zwyczajowo poprzedza 
sformalizowanie relacji pomiędzy osobami. 
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Dojrzałość do małżeństwa jest pojęciem złożonym w którym można zawrzeć bardzo 

wiele elementów składowych. W prostym rozumieniu składa się nań dojrzałość fizyczna, 

prawna, socjalna i psychiczna. Pierwsze trzy składowe w samym rozumieniu wydają się być 

jasne ad hoc, ponieważ brak jednej z nich może wykluczyć zawarcie małżeństwa. Nieco inaczej 

jest z dojrzałością psychiczną, która wprost nie jest jasno określona i zrozumiała, więc wymaga 

doprecyzowania. Poprzez dojrzałość psychiczną rozumie się taki rozwój zdolności umysłowych, 

który pozwala na zrozumienie własnego postępowania i przewidywanie skutków 

podejmowanych działań. Dodatkowo w skład tej dojrzałości wchodzi dojrzałość emocjonalna 

pozwalająca na budowanie i utrzymanie prawidłowej relacji miłości. Na dojrzałość psychiczną 

czy osobowościową ma wpływ szereg czynników, który jest sprzężony z rozwojem osobowym 

jednostki. Nie są to jednak wpływy, które zdeterminują bezwolnie i irracjonalnie jednostkę, 

stanowią jednak pewnego rodzaju mapę poznawczą, która tworzy pewien punkt odniesienia 

przy budowaniu własnych relacji i oczekiwaniach od rzeczywistości. Bazę do wytworzenia 

dojrzałości stanowi przede wszystkim wpływ rodziny pochodzenia, jej przekonania, role jakie 

pełnili rodzice, sposób w jaki się do siebie odnosili i jak wyglądały ich relacje. Ważny jest także 

udział w tych relacjach dzieci, czyli tym samym wczesne dzieciństwo i doświadczenia z 

otoczenia. Kolejnym etapem są pierwsze kontakty z rówieśnikami i płcią odmienną. Już na tym 

etapie oddziałuje wcześniejszy wzorzec relacji rodziców, który poddawany weryfikacji zostaje 

utrwalony lub zmodyfikowany. Dopiero później podkreśla się znaczenie czasu trwania relacji 

przedmałżeńskiej i narzeczeńskiej oraz sposobu w jaki jest budowana relacja. Te czynniki 

wpływają bardzo silnie na dojrzałość psychiczną jednostki do zawarcia małżeństwa (tamże, s. 

23-26).   

Drugim wyznacznikiem okresu przedmałżeńskiego, który ma wpływ na powodzenie 

małżeństwa i jest związany z oczekiwaniami to wybór współmałżonka. Z pozoru może wydawać 

się, że w młodym wieku, w którym najczęściej zawierane są małżeństwa, dobór współmałżonka 

jest uważany za przypadkowy, niezwiązany jeszcze z nabytym życiowym doświadczeniem. 

Konsekwencją mogłaby być zasadność dla uznania powodzenia małżeństwa jako całkowicie 

przypadkowego, co z kolei znajdowałoby odzwierciedlenie w ilości rozwodów motywowanych 

brakiem dopasowania się psychicznego lub seksualnego. Takie przekonanie może zostać 

podważone potwierdzonym naukowo selektywnym doborem partnerów. Wybór 

współmałżonka nie jest dziełem przypadku, ale najbardziej typowym wyborem dla samej 

jednostki – występują tu pewne powtarzalne prawidłowości. Poszukiwanie i dobór odbywa się 

na poziomie podobieństwa fizycznego, społecznego i psychicznego. W zależności od teorii 

dotyczących doboru współmałżonka, naukowcy będą poszukiwali zasadności dla powodzenia 

małżeństw o podobnych cechach osobowościowych, komplementarnych (uzupełniających się) 

lub przeciwstawnych, mieszając i łącząc poszczególne kombinacje. Jednocześnie należy mieć 

wciąż świadomość, że nie można traktować cech jako elementu statycznego lecz wręcz 

przeciwnie, podlegającego przemianom w relacjach z partnerem.  Istotny również jest fakt, że 

małżeństwa zadowolone i niezadowolone z własnego małżeństwa, różnią się pomiędzy sobą 

stopniem dojrzałości osobowości – świadomością podejmowanych decyzji, empatią, szerokimi 

zainteresowaniami, refleksyjnością, krytycyzmem, twórczą aktywnością i wyższą inteligencją, 

niż pary niezadowolone z małżeństwa (tamże, s. 26-32, por. także: Dyczewski, 2009). 
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Ważnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie małżeństwa, a należącym już do 

czasu jego trwania są uwarunkowania zewnętrzne. Czynniki te są względnie uniwersalne dla 

całego społeczeństwa. Poprzez wpływy zewnętrzne rozumie się takie sytuacje jak: 

„prawodawstwo rodzinne, urządzenia socjalne, ogólnokrajowa sytuacja ekonomiczna i 

mieszkaniowa, (...) opinia społeczna (...) kształtowana przez środki masowego oddziaływania” 

(Braun-Gałkowska, 1985, s. 32). Jest to więc szereg bodźców zewnętrznych, które mają 

bezpośredni wpływ, ale nie można w nim upatrywać zasadniczych różnic powodzenia 

małżeństwa. Interesującym wydaje się być fakt, że stopień zadowolenia  

z małżeństwa jest sprzężony z subiektywnie ocenianym poziomem zamożności, w tym również 

warunkami mieszkaniowymi, a co za tym idzie życiem z rodzicami lub teściami. Niżej jest 

oceniany u tych u których warunki materialne są weryfikowane jako gorsze, którzy żyją w 

modelu rodziny wielopokoleniowej, ale także w ich małżeństwach nie ma dzieci1. 

Wyznacznikiem powodzenia są także uwarunkowania wewnętrzne w których zwraca się uwagę 

na zmieniające się z czasem i sytuacją oczekiwania względem siebie i otoczenia, ale przede 

wszystkim ich zaspokajanie. Stopień satysfakcji seksualnej ma bardzo duży wpływ na ogólne 

zadowolenie z niego na początku trwania małżeństwa, jednocześnie u małżeństw  

z dłuższym stażem znaczenie tego oczekiwania mocno się obniża. W zależności od 

dynamicznych przemian którym ulega małżeństwo, zaspokajanie wytworzonych potrzeb wydaje 

się już być bardziej związane z dojrzałością psychiczną partnerów i wzajemną, prawidłową 

komunikacją niż zewnętrznym, bardziej niezależnym dopasowaniem (tamże, s. 32-44). 

 

3. Hierarchia wartości 

  

3.1. Współczesna teoria wartości Shaloma Schwartza 

 

Współczesna teoria dotycząca hierarchii wartości jest szeroko opisywana przez jej 

autora S. Schwartza. Jego teoria powstała w oparciu o wcześniej stworzona teorię M. Rokeach’a. 

Szerokie opisanie teorii z którego obecnie można uzyskać najwięcej informacji wraz z 

aktualnymi wynikami badań przeprowadził J. Cieciuch (2013). 

Warto zwrócić uwagę na to, że sam autor teorii wartości deklaruje, że rozpoczyna swoją 

prace w miejscu w którym zakończył ją poprzednik. Teoria M. Rokeach’a zostaje udoskonalona, 

rozwinięta i kontynuowana. Wątki które nie zostały rozwinięte, stają się przedmiotem wnikliwej 

analizy i kolejnych badań (tamże, s. 43). 

Autor definiuje wartości jako poznawczą reprezentację (przekonanie) motywacyjnego, 

godnego pożądania, ponadsytuacyjnego celu, zakładając jako centralne założenie - w niemal 

wszystkich tekstach - tezę o strukturze ludzkich wartości w formie kołowego, uniwersalnego, 

motywacyjnego kontinuum. Przy czym owo podstawowe założenie jednocześnie nie podważa 

wcześniejszych założeń, uwzględniających hierarchiczność wartości. S. Schwartz widzi  

                                                 
1 Elementem składowym wpływającym na niekorzyść jest również pozytywnie skorelowane 
nieprawidłowe postawy rodzicielskie matek i zbytnia ingerencja rodziców (dziadków) w relacje 
małżeńskie swoich dzieci. (Ziemska, 1969, s. 132-138). 
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w hierarchii wartości różnice indywidualne, które są kształtowane poprzez określone zasady 

opisywane w strukturach modelu kołowego (Schwartz, 1992; Cieciuch, 2013, s. 37-38).  

Autorzy wcześniejszych teorii zauważyli, że prezentowane wartości w pewien sposób są 

do siebie podobne i można je przedstawić za pomocą kontinuum. Idealnym przykładem jest 

przedstawione porównanie dotyczące cyklu czasowego. Wartości umiejscowione na kontinuum 

można dzielić na różne sposoby, tak jak czas roku kalendarzowego. Można na to spojrzeć z 

perspektywy podziału pór roku, kwartałów, miesięcy, tygodni, dni czy godzin. Przy czym nie 

zmienia się żadnych właściwości treściowych ciągu czasowego, a jedynie sposób ich 

grupowania. Przy założeniu kolistości ciągu wartości należy się liczyć również z tym, że w 

pewien sposób dychotomizujemy poszczególne wartości, które będą umiejscowione na 

przeciwko siebie. Dla zobrazowania autor również proponuje dwa terminy 24 czerwca i 24 

grudnia, które w pewien sposób definiują daną porę roku bardziej niż inne terminy, ale są w 

pełnej opozycji do siebie. Pierwszy bowiem będzie w pełni utożsamiany z latem, drugi zaś z 

zimą. Pozostałe dni będą częściowo podobne do tych definiujących lato, a inne do tych 

definiujących zimę – w zależności od umiejscowienia na kontinuum. Są więc wartości pomiędzy 

jednym a drugim wskaźnikiem, które klasyfikowane pośrednio mogą być określone jako kolejna 

grupa – w tym wypadku byłaby to jesień i wiosna, które będą w części niejako zimą i latem 

jednocześnie, które znów pomiędzy sobą staną się arbitralnie opozycyjne względem siebie 

samych (Cieciuch, 2013, s.45-46).  

Zdaniem S. Schwartza,  katalog wartości trzeba uznać za kompletny, niemożliwy do 

przedłużenia, a jedynie umożliwiający zastosowanie bardziej ciasnego podziału. Po drugie, 

podziały możliwe do zastosowania są zdeterminowane ułożeniem wartości w ogóle. Pomimo 

swej niezależności nie wyklucza to możliwości ich sensownego podziału. Trzecia z kolei 

konsekwencja, zdaniem autora to sposób, w jaki układ przedstawia wartości, ukazując je tym 

samym w pewnej relacji do siebie – relacji podobieństwa, gdy są blisko siebie lub relacji 

antagonistycznej, gdy umiejscowione są naprzeciwko siebie. Ostatnia konsekwencja 

potwierdzana przez autora w jego badaniach, pokazuje, że model kołowy stanowi pewnego 

rodzaju macierz do której można się odnosić z gruntu innych koncepcji (za: Brzozowski, 2002, s. 

47; por. także: Cieciuch, 2011; 2013).  

W tym miejscu należy informacyjnie wskazać na dwa podziały kontinuum (przy czym są 

to te same skończone katalogi wartości) które obecnie funkcjonują – podział klasyczny i 

zmodyfikowany. 

Pierwszy ze wspomnianych podziałów, nazwany klasycznym, początkowo wyszedł od 

siedmiu wartości, aby po zweryfikowaniu zamknąć katalog w dziesięciu wartościach, zbijających 

się w cztery większe grupy wartości (wyższego rzędu)1. Po krótce zostanie omówiona każda z 

poszczególnych wartości, przy czym kolejność wymieniania układa wartości obok siebie w 

przestrzeni koła; 

1) Kierowanie sobą (self-direction), przejawia się w sytuacjach dokonywania wyborów, 

działaniach twórczych i odkrywaniu rzeczywistości, a polega na niezależności w 

myśleniu i działaniu, oraz wolności;  

                                                 
1 Do katalogu 10 wartości, jeszcze w tym samym roku 1992 wyszczególniono dodatkową wartość – 
duchowość. Szerzej na ten temat S. Schwartz (1992, s.5-13) oraz P. Brzozowski (2002, s.35). 
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2) Stymulacja (stimulation), wskazuje na ludzi poszukujących nowości, oraz wyzwań, 

wynika z potrzeby różnorodności, zmienności i organicznego pobudzenia; 

3) Hedonizm (hedonism), skupia się na doznaniach zmysłowych prowadzących do 

uzyskania przyjemności; 

4) Osiągnięci (achievement), która jest związana przede wszystkim z osiąganiem sukcesów 

poprzez wykorzystanie własnych kompetencji, oraz ambicji zgodnych z przyjętymi 

społecznie normami; 

5) Władza (power) polega przede wszystkim na osiągnięciu konkretnego statusu 

społecznego, konkretnego prestiżu. Jest związana z kontrolą nad ludźmi i zasobami, oraz 

dominacji nad innymi; 

6) Bezpieczeństwo (security), odnosi się zarówno do bezpieczeństwa indywidualnego, jak i 

grupowego – narodowego, rodziny. Jest to również harmonia, uporządkowanie i 

stabilność w relacjach społecznych; 

7) Przystosowanie (conformity) - polega na ograniczeniu własnych dążeń, impulsów i 

skłonności, które szkodzą lub denerwują innych ludzi, oraz naruszają powszechne 

normy czy oczekiwania; 

8) Tradycja (tradition) przejawia się w pokorze, akceptacji oraz respektowaniu tradycji 

związanych z własną kulturą, poprzez ich podtrzymywanie i wypełnianie; 

9) Życzliwość (benevolence) która znajduje wyraz w trosce o dobro najbliższych osób, a 

więc rodziny, przyjaciół, grupy; 

10) Uniwersalizm (universalism) motywujący do szacunku, zrozumienia i tolerancji wobec 

wszystkich ludzi, oraz dbałość o przyrodę (za: Schwartz, 1992; por. także: Boski, 2009; 

Brzozowski, 2002; Cieciuch, 2013).  

Wymienione wartości tworzą cztery większe grupy: przekraczania siebie; umacniania 

siebie; otwartością na zmiany, oraz zachowawczością. Jedyna wartość pozostająca jako 

graniczna pomiędzy otwartością na zmiany a umacnianiem siebie - to hedonizm (Boski, 2009, s. 

175; por. także: Cieciuch, 2013, s. 57-58). 

Celem uniknięcia szczegółowego zagłębiania się w kolejne etapy modyfikacji teorii i 

poszukiwania bardziej precyzyjnych podziałów, należy jedynie wspomnieć, że takowe 

modyfikacje dokonywane przez J. Cieciucha i S. Schwartza, a następnie przez samego Schwartza 

doprowadziły do wyszczegółówienia z katalogu kolejnego podziału, który po dalszych analizach 

wpłynął na obecnie funkcjonującą klasyfikację. Dzięki licznym badaniom umożliwiającym 

opisanie każdej przestrzeni kołowego kontinuum wyszczególniono w zmodyfikowanym 

podziale aż 19 różnych wartości; (1) osiągnięcia, (2) hedonizm, (3) stymulacja, (4) kierowanie 

sobą w działaniu, (5) kierowanie sobą w myśleniu, (6) uniwersalizm – tolerancja, 

(7) uniwersalizm – ochrona przyrody, (8) uniwersalizm – troska o sprawy społeczne, 

(9) życzliwość – troska o innych, (10) życzliwość – wiarygodność, (11) pokora, 

(12) przystosowanie interpersonalne, (13) przystosowanie do reguł, (14) tradycja, 

(15) bezpieczeństwo społeczne, (16) bezpieczeństwo osobiste, (17) wizerunek publiczny, 

(18) władza nad zasobami, (19) władza nad ludźmi (Cieciuch, 2013).  
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II. Badania własne 

 

1. Problem badań i postawione hipotezy 

 

Zrealizowane badania miały na celu udzielenie odpowiedzina pytanie czy istnieje 

zależność pomiędzy rolami pełnionymi w dzieciństwie w rodzinie pochodzenia a oczekiwaniami 

od małżeństwa i hierarchią wartości? Przyjętym założeniem podstawowym jest istnienie 

zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi.  

W ramach przedstawionego problemu w pracy postawiono następujące hipotezy 

badawcze: 

1) Im wyższe natężenie dysfunkcyjnych ról, tym większe oczekiwania emocjonalne  

i opiekuńcze  

2) Im mniejsze natężenie pełnienia jakiejkolwiek roli w dzieciństwie, tym mniejsze 

oczekiwania seksualne od małżeństwa. 

3) Im większe natężenie pełnienia którejkolwiek dysfunkcyjnej roli w dzieciństwie, tym więcej 

elementów hierarchii wartości z grupy zachowawczości. 

4) Im wyższe oczekiwania seksualne i materialne od małżeństwa, tym większe nasilenie 

wartości związanych z hedonizmem. 

5) Im wyższe oczekiwania opiekuńcze i emocjonalne od małżeństwa tym wyższe wartości 

troskliwości. 

Postawiono również pytania badawcze: 

1) Czy istnieje zależność pomiędzy oczekiwaniami od małżeństwa a hierarchią wartości? 

2) Czy istnieją różnice międzypłciowe pomiędzy oczekiwaniami od małżeństwa? 

3) Czy istnieją różnice międzypłciowe w hierarchii wartości? 

 

2. Sposób przeprowadzenia badań 

 

Badania zostały przeprowadzone przez osoby – studentów psychologii – biorące udział 

w panelu badawczym stworzonym na seminarium z psychologii rozwojowej, wychowawczej, 

małżeństwa i rodziny przez prof. UKSW Marię Ryś. Każda osoba miała za zadanie przebadać 

zestawem testów określoną liczbę osób, tak aby powstała odpowiednio duża grupa badanych. 

Studenci otrzymali zestaw testów, który mogli dostarczyć osobom badanym, aby mogły 

wypełnić je w domu lub pracy. W skład zestawu wchodziły następujące narzędzia: Test Postaw 

wobec Zadań (PWZ) M. Ryś, Test Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych 

(PWWRI) M. Ryś, Skala Ról Rodzinnych (RDRD) M. Ryś, Kwestionariusz PVQR2-m S. Schwartza w 

polskiej adaptacji J. Cieciucha, Skala Analizy Środowiska Rodzinnego (RP) M. Ryś - wersja Ojciec i 

wersja Matka osoby badanej, Skala Analizy Środowiska Rodzinnego - Rodzina Własna (RW) M. 

Ryś, Lista Oczekiwań od Małżeństwa M. Braun-Gałkowskiej, Kwestionariusz KAS, oraz Ankieta 

socjologiczna – skonstruowana przez studentów na potrzeby badania. 

Badania trwały od początku listopada 2012 r. do końca listopada 2013 r.  
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3. Badane osoby 

 

W programie badawczym zostało przebadanych 250 osób. Ostatecznie do badań zostało 

zakwalifikowanych 197 osób, z czego 50,8% stanowili mężczyźni, a 49,2% kobiety. Określona w 

temacie granica wieku poprzez scharakteryzowanie jej jako młodych dorosłych, odnosi się do 

przedziału 18-35 lat. Wśród badanych 31% posiadało wykształcenie średnie, 25,4% licencjackie, 

23,4% wyższe, 11,2% wyższe nieukończone, 1,5% zawodowe, 7,6% nie ujawniło posiadanego 

wykształcenia. Zdecydowana wiekszość, bo 84,3% osób badanych pochodzi z rodzin pełnych, a 

15,7% z niepełnych. Wyklarowane zostały również 3 grupy bycia w związku; 33,5% było 

określonych jako single, 32% w relacji emocjonalnej, oraz 34,5% osób w małżeństwie. 

 

4. Zastosowane metody badawcze 

 

 W zorganizowanym programie badawczym, dla realizowania tematu zostały 

wybrane 3 narzędzia: 

- Skala Ról Rodzinnych (RDRD) M. Ryś 

- Lista Oczekiwań od Małżeństwa M. Braun-Gałkowskiej 

- Kwestionariusz PVQR2-m S. Schwartza w polskiej adaptacji J. Cieciucha 

 

4.1. Skala Ról Rodzinnych (RDRD) M. Ryś 

 

Narzędzie skonstruowane przez prof. Marię Ryś (2011) stworzone jest do weryfikacji z 

jakim nasileniem badana osoba pełniła jedną z 4 możliwych ról w dzieciństwie, wytworzonych 

przez dysfunkcjonalne sytuacje w rodzinie pochodzenia. 32 pozycje w kwestionariuszu 

pozwalają na określenie nasilenia roli Bohatera Rodzinnego, Maskotki, Dziecka we Mgle i Kozła 

Ofiarnego. Na jedną rolę przypisane jest 8 pojedynczych pozycji w kwestionariuszu - zdań 

ujętych w postaci opisowej np.: „Starałem się nie angażować w konflikty w naszej rodzinie”. 

 Zsumowane punkty dla poszczególnych ról interpretowane są przy pomocy skali 

stenowej. Maksymalny wynik jaki można uzyskać dla danej roli to 40 punktów, co będzie 

odpowiadało 10 stenowi i interpretowane jest jako wynik bardzo wysoki (tamże).  

  

4.2. Lista Oczekiwań od Małżeństwa M. Braun-Gałkowskiej 

 

Narzędzie zostało skonstruowane przez prof. Marię Braun-Gałkowską (1985) jako 

metoda sprawdzająca oczekiwania od małżeństwa podzielona na 5 podstawowych, 

uniwersalnych grup. Lista oczekiwań składa się z 40 pozycji, które określą jak dużą wagę 

przywiązuje badany do obszaru oczekiwań opiekuńczych, emocjonalnych, partnerstwa 

intelektualnego, materialnych i seksualnych. Na każdą grupę oczekiwań przypisanych jest  

8 pozycji przedstawionych w postaci równoważników zdań np.: „Możliwość życia seksualnego 

zgodnego z zasadami moralnymi”(tamże, s. 65-69). 

Narzędzie jest skonstruowane w taki sposób, aby pokazać jaki wynik uzyskała osoba 

badana w każdej ze skali, przy czym w każdej może uzyskać maksymalną ilość punktów. 
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Interpretacja wyników może być przyjęta indywidualnie przez badacza patrząc na rozkład 

wyników w próbie oraz odnosząc go do skali ocen. 

 

4.3. Kwestionariusz PVQR2-m S. Schwartza w polskiej adaptacji J. Cieciucha 

 

Portretowy Kwestionariusz Wartości (Portrait Value Questionnaire) został 

skonstruowany przez Shaloma Schwartza (1992) do pomiaru preferencji wartości. Polskiej 

adaptacji narzędzia dokonał Jan Cieciuch (2013). Jest to nowa wersja kwestionariusza (2012) 

stworzona do zmodyfikowanej teorii wartości w której zostaje wyróżnionych 19 rodzajów 

wartości tworzących skale. Kwestionariusz składa się z 57 pozycji – itemów, gdzie każda 

wartość jest mierzona 3 itemami (tamże, s. 54).  

Osoba badana proszona jest o ustosunkowanie się do pytania „W jakim stopniu ten 

człowiek jest podobny do Ciebie?”, postawione pytania opisują różnych ludzi w kategorii ich 

przekonań, celów i tego co jest ważne w życiu np.: „Jest dla niego ważne, aby troszczyć się  

o bliskie mu osoby”.. 

Wskaźnikiem preferencji wartości jest średnia uzyskanych wyników (SWI). Dla każdej 

poszczególnej skali oblicza się wartość średnią odejmując od niej średnią uzyskanych wyników. 

W ten sposób powstaje ipsatywny wskaźnik wartości, który pozwala na odniesienie wyniku do 

osoby – jej średniego wyniku – poprzez wyniki dodatnie lub ujemne, czyli powyżej lub poniżej 

średniej  (tamże, s. 56-64).  

 

III. Statystyczna prezentacja i psychologiczna analiza uzyskanych wyników 

 

1. Statystyczna prezentacja wyników 

Poszczególne tabele prezentują statystyki opisowe dla analizowanych zmiennych. 

 

1.1. Role pełnione w rodzinie pochodzenia   

 

Tabela 1. Statystyki opisowe dla ról pełnionych w systemie rodziny pochodzenia 

Rola 

Średnia Odchylenie Standardowe 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

N=97 N=100 N=97 N=100 

Bohater Rodzinny 13,557 13,420 8,9256 7,9228 

Maskotka 14,093 13,760 8,4263 7,5359 

Dziecko we Mgle 14,330 14,000 8,7043 7,6330 

Kozioł Ofiarny 10,010 10,740 8,0551 7,8078 
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1.2. Lista Oczekiwań od Małżeństwa  

 

Tabela 2. Statystyki opisowe dla oczekiwań od małżeństwa 

Oczekiwanie 
Średnia Odchylenie Standardowe 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 
N=97 N=100 N=97 N=100 

opiekuńcze 12,320 11,940 2,4133 3,0078 
emocjonalne 13,753 13,010 1,4291 2,0768 
partnerstwa 
intelektualnego 

13,175 12,280 1,9633 2,5940 

seksualne 12,216 12,030 2,3104 2,4014 
materialne 10,247 9,090 3,2308 3,5763 

 

1.3. Hierarchia wartości  

 

Tabela 3. Statystyki opisowe dla hierarchii wartości 

Wartości 
Średnia Odchylenie Standardowe 
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 
N=97 N=100 N=97 N=100 

osiągnięcia 0,2103 0,2737 0,79754 0,84761 
hedonizm -0,0096 0,2906 0,83355 0,86777 
stymulacja -0,3260 -0,1794 0,82510 0,96081 

kierowanie sobą w 
działaniu 

0,7638 0,8201 0,64831 0,75562 

kierowanie sobą w 
myśleniu 

0,2295 0,4470 0,67018 0,75582 

uniwersalizm - 
tolerancja 

0,2209 0,0032 0,75761 0,95381 

uniwersalizm - 
ochrona przyrody 

-0,6282 -0,4763 0,97100 1,00715 

uniwersalizm - 
troska o sprawy 

społeczne 
0,3994 0,2437 0,68388 0,77482 

życzliwość - troska 
o innych 

0,9080 0,7636 0,57157 0,59825 

życzliwość - 
wiarygodność 

1,1870 0,8806 0,52501 0,63052 

Pokora -0,4972 -0,4960 0,82964 0,96457 
przystosowanie 
interpersonalne 

-0,4905 -0,6498 0,95576 0,96176 

przystosowanie do 
reguł 

-0,3424 -0,4628 0,87706 0,97906 

tradycja 0,3377 0,1674 0,90844 1,02356 
bezpieczeństwo 

społeczne 
0,1145 0,3739 0,87164 0,86841 

bezpieczeństwo 
osobiste 

0,2721 -0,0295 0,68863 0,79607 

wizerunek 
publiczny 

0,3411 0,1834 0,62621 0,82765 

władza nad 
zasobami 

-0,8029 -0,6928 0,90315 1,10553 

władza nad ludźmi -1,8990 -1,4563 0,98761 1,15748 
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1.4. Wzajemne zależności  

 

 W tabeli nr 4. i tabeli nr 5. zostały przedstawione korelacje pomiędzy oczekiwaniami od 

małżeństwa a pełnionymi rolami, oraz preferowanymi wartościami a pełnionymi rolami – 

analogicznie dla grupy mężczyzn i kobiet. 

 

Tabela 4. Wyniki korelacji testów: Role Pełnione w Rodzinie z Listą oczekiwań od małżeństwa i hierarchią 
wartości PVQR2-m badanej grupy mężczyzn 

Mężczyźni 
Rola 

Bohatera 
Rodzinnego 

Maskotki 
Kozła 

Ofiarnego 
Dziecka we 

Mgle 

O
cz

ek
iw

an
ia

 opiekuńcze x x x rho= -0,304 

emocjonalne x x x x 

partnerstwa intelektualnego x x x x 

seksualne x x x x 

materialne r= 0,209 x x x 

W
ar

to
śc

i 

osiągnięcia x x x x 

hedonizm x x x x 

stymulacja x x x x 

kierowanie sobą w działaniu x x x x 

kierowanie sobą w myśleniu x x x x 

uniwersalizm - tolerancja x x x x 

uniwersalizm - ochrona przyrody x x x x 

uniwersalizm - troska o sprawy 
społeczne 

x x x x 

życzliwość - troska o innych x x rho= -0,327 rho= -0,229 

życzliwość - wiarygodność r= -0,256 r= -0,218 rho= -0,256 rho= -0,220 

pokora x x x x 

przystosowanie interpersonalne x x x x 

przystosowanie do reguł x x rho= -0,219 x 

tradycja x x x x 

bezpieczeństwo społeczne x x x x 

bezpieczeństwo osobiste x x x rho= -0,293 

wizerunek publiczny x x rho= 0,272 x 

władza nad zasobami x x rho= 0,208 x 

władza nad ludźmi x x rho= 0,291 x 

Korelacja na poziomie p<0,05 
Korelacja na poziomie p<0,01 

 

Dwie istotne statystycznie korelacje dotyczą roli Bohatera Rodzinnego, która koreluje 

pozytywnie z oczekiwaniami materialnymi, oraz roli Dziecka we mgle, która koreluje ujemnie z 

opiekuńczymi oczekiwaniami od małżeństwa. 
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 Jednocześnie stwierdzono aż jedenaście istotnych statystycznie korelacji pomiędzy 

rolami pełnionymi w rodzinie a poszczególnymi zmiennymi z hierarchii wartości. Wartości z 

obszaru życzliwości – troski o innych, korelują ujemnie z rolą Kozła Ofiarnegoi rolą Dziecka we 

Mgle. Wartości z obszaru życzliwości – wiarygodności, korelują ujemnie ze wszystkimi rolami. 

Wartość przystosowania do reguł, ujemnie koreluje z rolą Kozła Ofiarnego. Rola Dziecka we 

Mgle koreluje ujemnie z wartością bezpieczeństwa osobistego. Rola Kozła Ofiarnego koreluje 

pozytywnie z wartościami wizerunku publicznego i władzy nad ludźmi, oraz z wartością władzy 

nad zasobami. 

Wszystkie powyższe wyniki przedstawia tabela nr 4. Żółty obszar w tabeli oznacza 

istotność statystyczną korelacji na poziomie p<0,05, zaś szary na poziomie p<0,01. 

 

Tabela 5a. Wyniki korelacji testów: Role Pełnione w Rodzinie z Listą oczekiwań od małżeństwa i 
hierarchią wartości PVQR2-m badanej grupy kobiet 

Kobiety 
Rola 

Bohatera 
rodzinnego 

Maskotki 
Kozła 

Ofiarnego 
Dziecka we 

Mgle 

O
cz

ek
iw

an
ia

 opiekuńcze x rho= 0,279 x x 

emocjonalne x x x x 

partnerstwa intelektualnego x rho= 0,207 x x 

seksualne x x x x 

materialne x x x x 

W
ar

to
śc

i 

osiągnięcia x x x x 

hedonizm x x x x 

stymulacja x x x rho= 0,210 

kierowanie sobą w działaniu x r= 0,225 x x 

kierowanie sobą w myśleniu r= 0,212 r= 0,282 x rho= 0,201 

uniwersalizm - tolerancja x x x x 

uniwersalizm - ochrona przyrody x x x x 
 

Kobiety 
Rola 

Bohatera 
rodzinnego 

Maskotki 
Kozła 

Ofiarnego 
Dziecka we 

Mgle 

W
ar

to
śc

i 

uniwersalizm - troska o sprawy 
społeczne 

x x x x 

życzliwość - troska o innych x x x x 

życzliwość - wiarygodność x x x x 

pokora x x x x 

przystosowanie interpersonalne x x x x 

przystosowanie do reguł x x x x 

tradycja x x x rho= -0,348 

bezpieczeństwo społeczne x x x x 

bezpieczeństwo osobiste x x x x 

wizerunek publiczny x x x x 

władza nad zasobami x x x x 

władza nad ludźmi x x x x 

Korelacja na poziomie p<0,05 

Korelacja na poziomie p<0,01 
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Pomiędzy oczekiwaniami od małżeństwa a rolami w grupie kobiet dwie istotne 

statystycznie zależności dotyczą roli Maskotki, oraz oczekiwań opiekuńczych i oczekiwań 

partnerstwa intelektualnego.  

Wśród wyników znajduje się sześć istotnych statystycznie związków pomiędzy 

pełnionymi rolami a poszczególnymi wartościami, jednocześnie brak jest korelacji z rolą Kozła 

Ofiarnego. Rola Dziecka we Mgle koreluje dodatnio z wartością stymulacji, rola Maskotki 

koreluje dodatnio z wartością kierowania sobą w działaniu. Wymiar wartości kierowania sobą w 

myśleniu koreluje dodatnio na poziomie z rolą Bohatera Rodzinnego i Dziecka we Mgle, oraz z 

rolą Maskotki. Ujemna korelacja jest pomiędzy pełnioną rolą Dziecka we Mgle a wartością 

tradycji. 

Wszystkie powyższe dane znajdują się w tabeli nr 5. Żółte pola oznaczają istotność 

statystyczną korelacji na poziomie p<0,05, a szare istotność na poziomie p<0,01. 

Chcąc odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania badawcze dotyczące różnic 

między płciowych dla poszczególnych zmiennych, dla oczekiwań zastosowano test U-Manna-

Whitneya dla wyników z rozkładem niezbliżonym do normalnego. Stwierdzono różnice między 

grupowe w zakresie oczekiwań emocjonalnych: U=3929,500 na poziomie istotności p<0,05, 

gdzie średnie rangi kobiet wyniosły 108,49, zaś mężczyzn 89,80, z czego wynika, że kobiety mają 

wyższe oczekiwania emocjonalne od mężczyzn. 

Różnice między grupowe zaistniały również w przypadku oczekiwań partnerstwa 

intelektualnego: U=3902,500, przy p<0,05, gdzie średnie rangi kobiet wyniosły 108,77, zaś  

u mężczyzn 89,53, co wskazuje na wyższe oczekiwania partnerstwa intelektualnego u kobiet. W 

pozostałych oczekiwaniach (w zakresie oczekiwań materialnych wykonano test t-Studenta dla 

prób niezależnych) nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic. 

Różnice dla płci w zakresie wartości, były mierzone testem t-Studenta dla prób 

niezależnych – wszystkie wymiary wartości okazały się mieć rozkłady zbliżone do normalnego. 

Stwierdzono dwie istotne statystycznie różnice płciowe dla poszczególnych wymiarów wartości. 

Wykonano test t-Studenta dla wartości tolerancji: t(195) = -1,771 dla p<0,05 gdzie średnie 

kobiet wynosiły 0,2209 zaś mężczyzn 0,0032 co pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż kobiety 

mają wyżej preferowaną wartość uniwersalności-tolerancji niż mężczyźni. Drugą istotną różnicą 

była wartość wizerunku publicznego gdzie: t(195) = -1,505, dla p<0,05, a średnie kobiet 

wynosiły 0,3411, zaś mężczyzn 0,1834, co wskazuje na wyższe preferencje tej wartości u kobiet. 

 

Tabela 6a. Wyniki korelacji testów: Listy Oczekiwań od małżeństwa i hierarchii wartości PVQR2-m 
badanej grupy mężczyzn 

Mężczyźni 
Oczekiwania 

opiekuńcze emocjonalne 
partnerstwa 

intelektualnego 
seksualne materialne 

W
ar

to
śc

i 

osiągnięcia x x x x x 

hedonizm x x x x x 

stymulacja x x x x x 

kierowanie sobą w działaniu 
rho=  

-0,311 
rho= -0,294 rho= -0,224 x r= -0,323 

kierowanie sobą w myśleniu x x x x r= -0,381 
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Tabela 6b. Wyniki korelacji testów: Listy Oczekiwań od małżeństwa i hierarchii wartości PVQR2-m 
badanej grupy mężczyzn 

Mężczyźni 
Oczekiwania 

opiekuńcze emocjonalne 
partnerstwa 

intelektualnego 
seksualne materialne 

W
ar

to
śc

i 

uniwersalizm – tolerancja x rho= 0,219 x x x 

uniwersalizm - ochrona przyrody x x rho= 0,208 x x 

uniwersalizm - troska o sprawy 
społeczne 

rho= 0,371 x x x x 

życzliwość - troska o innych rho= 0,235 x x x x 

życzliwość - wiarygodność rho= 0,210 x x x x 

pokora x x x x x 

przystosowanie interpersonalne x rho= 0,262 x x r= 0,248 

przystosowanie do reguł x rho= 0,198 x x x 

tradycja rho= 0,198 x x x x 

bezpieczeństwo społeczne rho= 0,217 x x x x 

bezpieczeństwo osobiste x x x x x 

wizerunek publiczny x x x x r= 0,234 

władza nad zasobami rho= -0,309 x x x x 

władza nad ludźmi rho= -0,354 x rho= -0,253 x x 

Korelacja na poziomie p<0,05 
Korelacja na poziomie p<0,01 

 

Nie stwierdzono żadnych istotnych korelacji pomiędzy poszczególnymi wartościami  

a oczekiwaniami seksualnymi w badanej grupie mężczyzn. Jednocześnie stwierdzono 

dziewiętnaście istotnych korelacji dla pozostałych oczekiwań. Oczekiwania opiekuńcze 

korelowały z wartościami kierowania sobą w działaniu, władzą nad zasobami, oraz władzą nad 

ludźmi. Zależności dodatnie pomiędzy oczekiwaniami opiekuńczymi a wymiarami wartości 

stwierdzono dla troski o sprawy społeczne, troski o innych, wiarygodności, tradycji, oraz 

bezpieczeństwa społecznego. Oczekiwania materialne korelowały ujemnie z kierowaniem sobą 

w działaniu, oraz dodatnio z przystosowaniem interpersonalnym,  tolerancją i przystosowaniem 

do reguł. Oczekiwania od małżeństwa związane z partnerstwem intelektualnym korelowały 

ujemnie z kierowaniem sobą w działaniu i władzą nad ludźmi, zaś dodatnio z ochroną przyrody. 

Korelacje ujemne pomiędzy oczekiwaniami materialnymi a kierowaniem sobą w działaniu  

i kierowaniem sobą w myśleniu, zaś korelacje dodatnie pomiędzy przystosowaniem 

interpersonalnym i wizerunkiem publicznym. 

 

Wszystkie dane znajdują się w tabeli nr 6. Żółte pola oznaczają istotność statystyczną 

korelacji na poziomie p<0,05, a szare istotność na poziomie p<0,01. 
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Tabela 7. Wyniki korelacji testów: Listy Oczekiwań od małżeństwa i hierarchii wartości PVQR2-m badanej 
grupy kobiet 

Kobiety 
Oczekiwania 

opiekuńcze emocjonalne 
partnerstwa 

intelektualnego 
seksualne materialne 

W
ar

to
śc

i 

osiągnięcia 
rho=  

-0,231 
x x x x 

hedonizm x x x x x 

stymulacja x x x rho= 0,211 x 

kierowanie sobą w działaniu x x x x x 

kierowanie sobą w myśleniu x x x x x 

uniwersalizm - tolerancja x x x x x 

uniwersalizm - ochrona przyrody x x x x x 

uniwersalizm - troska o sprawy 
społeczne 

x x x x x 

życzliwość - troska o innych x x x x x 

życzliwość - wiarygodność x x x x x 

pokora x x x x x 

przystosowanie interpersonalne x x x x x 

przystosowanie do reguł x x x x x 

tradycja rho= 0,234 x x x x 

bezpieczeństwo społeczne x x x 
rho=  

-0,204 
x 

bezpieczeństwo osobiste x x x x x 

wizerunek publiczny x x x x x 

władza nad zasobami x x x x x 

władza nad ludźmi x x x x x 

Korelacja na poziomie p<0,05 

 

W badanej grupie kobiet stwierdzono cztery istotne zależności w oczekiwaniach 

opiekuńczych i seksualnych: ujemną korelacje pomiędzy oczekiwaniami opiekuńczymi  

a osiągnięciami, oraz dodatnią z tradycją; oczekiwania seksualne korelują dodatnio ze 

stymulacją, oraz ujemnie z bezpieczeństwem społecznym. 

Powyższe dane znajdują się w tabeli nr 7. Zaznaczone w tabeli na żółto obszary informują  

o istotności statystycznej na poziomie p<0,05. 

 

2. Psychologiczna interpretacja wyników 

 

 Celem niniejszej pracy była próba odpowiedzi na postawione pytanie o istnienie 

zależności pomiędzy rolami pełnionymi w systemie rodziny pochodzenia, oczekiwaniami od 

małżeństwa i hierarchią wartości. Dotychczasowy stan badań nad poszczególnymi elementami 

nie wskazywał na bezpośrednie wiązanie ze sobą tych zmiennych. Jednocześnie kierując się 

syntetycznym ujęciem teorii z pierwszego rozdziału jest możliwe wyprowadzenie wniosków, 

które znalazły potwierdzenia w uzyskanych wynikach z przeprowadzonych badań. 

 Poszczególne role pełnione w systemach rodziny pochodzenia nie muszą wiązać się 

bezpośrednio z patologicznym wzorcem rodziny alkoholowej. Jednocześnie tożsamość  
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i charakter tych ról pozostaje bez zmian, dając o sobie znać również w dorosłości, w tym podczas 

tworzenia nowych relacji, jako sztuczny schemat zachowań (Wegscheider-Cruse, 2000). Przyjęte 

sposoby reagowania nie są prawdziwym i szczerym sposobem ekspresji emocjonalnej tych osób, 

potwierdzenia można próbować doszukiwać się w zależności z wartością wiarygodności.  

Wyniki mogą wskazywać, że osoby, które pełniły w dzieciństwie którąkolwiek z ról nie 

preferują wartości związanych z wiarygodnością (tabela 4.). Wszystkie schematy, które 

pozostają z dzieciństwa u dorosłych, po pierwsze utrudniają im procesy tworzenia interakcji,  

a po drugie są przyczyną deficytów i często niezrozumiałego cierpienia. Stąd osoby, które wciąż 

żyją w schematach ról z dzieciństwa poszukują przede wszystkim ukojenia w relacjach 

(Wegscheider-Cruse, 2000; por. także: Sztander, 1995). W przypadku pełnienia roli bohatera 

rodzinnego u dorosłych potwierdzenie znajduje wzorzec osoby nadmiernie odpowiedzialnej, 

często popadającej w pracoholizm. Tak sformułowany pogląd może znaleźć zasadność  

w uzyskanych wynikach w zestawieniu z oczekiwaniami materialnymi od małżeństwa, jako 

tymi, które mogą zapewnić poczucie bezpieczeństwa (tabela 4.). Nie potwierdza to wcześniej 

założonych hipotez. Pełnienie roli Dziecka we Mgle w życiu dorosłym ukazuje osoby, które 

pozostają wyalienowane od społeczeństwa, uciekają od problemów, nie potrafią wchodzić  

w czułe relacje i nie oczekują opieki od związku małżeńskiego (Wegscheider-Cruse, 2000), co 

pokazują wyniki dla grupy mężczyzn (tabela 4.).  

Nieco odmiennie wygląda sytuacja kobiet, które pełniły role Maskotki w dzieciństwie. 

Ponieważ przeniosły do życia dorosłego niepoważny i żartobliwy sposób komunikacji z 

otoczeniem, wciąż wbrew temu, co uzewnętrznione, zewnętrznie pragną opieki i szczerego 

zrozumienia, aby mogły być sobą, dzielić się przeżyciami, być wysłuchanymi i zaakceptowanymi 

(Wegscheider-Cruse, 2000). Znajduje to potwierdzenie w oczekiwaniach opiekuńczych i 

partnerstwa intelektualnego związanych z małżeństwem. Przy czym oczekiwania opiekuńcze 

wiążą nie z osobistym sukcesem, ale z podtrzymaniem zwyczajów i tradycji (tabela 5.). 

Abstrahując od związku oczekiwań z rolami pełnionymi w dzieciństwie, badania potwierdziły 

różnice w oczekiwaniach kobiet i mężczyzn, przynajmniej w zakresie oczekiwań emocjonalnych 

i partnerstwa intelektualnego, kobiety są bardziej wymagające od płci przeciwnej.  

 Analizując wyniki badań dla zależności pomiędzy rolami pełnionymi w dzieciństwie  

a poszczególnymi wartościami, wartości niejako stanowią potwierdzenie konkretnych cech 

związanych z opisem roli, co jest zgodne z definicją, która odwołuje się do wymiaru 

poznawczego i motywacyjnego wyrażonego m.in. w działaniu (Cieciuch, 2013). Rola Kozła 

Ofiarnego, z którą wiąże się wiele złości i agresji, pojawiającej się w relacjach międzyludzkich 

będzie stała w opozycji do wartości z kręgu życzliwości, które znajdują wyraz w trosce o dobro 

najbliższych osób, a więc rodziny, przyjaciół czy grupy (Cieciuch, 2013; por. także Boski, 2009). 

Ewidentnie osoby dorosłe kontynuujące schemat działania Kozła Ofiarnego, nie preferują 

również wartości związanej z podporządkowaniem się do przyjętych norm i reguł, a dodatkowo 

zauważalna jest preferencja wartości z kategorii władzy – nad ludźmi i nad zasobami, a także 

wartości prestiżu (tabela nr 4.). Potwierdza to również założenie teoretyczne hierarchii wartości 

o opozycyjności wobec siebie konkretnych wymiarów kontinuum kołowego (Cieciuch, 2013), 

gdzie wartości życzliwości są na przeciwległym biegunie do wartości władzy.  

 W grupie badanych kobiet we wzajemnych zależnościach pomiędzy rolami pełnionymi w 

systemie rodzinnym a preferowanymi wartościami uzyskane wyniki, tak jak w przypadku grupy 
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mężczyzn, potwierdzają założenia teoretyczne koncepcji. W grupie kobiet rola Bohatera 

Rodzinnego wskazuje na preferowane wartości kierowania sobą w myśleniu, a więc 

niezależności w myśleniu, rozwijaniu własnych idei i umiejętności, oraz autonomii  

w kształtowaniu swojego poglądu na świat (Cieciuch, 2013). W przypadku właśnie tej roli 

wydaje się być to wartość, która może być pożądana, jeśli nie tylko ze względu na zauważalne 

korzyści z niej płynące, to zapewne ze stosowania jej na co dzień, co może, choć w nieznaczny 

sposób pomóc na uwolnienie się od ciężaru zbytniej odpowiedzialności, którą takie osoby 

zwykły brać na siebie.  

 W roli Maskotki uwidoczniły się dwie tendencje, które na kontinuum hierarchii są 

ulokowane obok siebie – kierowanie sobą w działaniu, oraz kierowanie sobą w myśleniu. 

Wskazuje to na preferowanie przede wszystkim niezależności we własnym postępowaniu, ale 

przede wszystkim stanowi trzon szerszej grupy wartości mówiących o otwartości na zmiany 

(Cieciuch, 2013). Można by zrozumieć to przede wszystkim, jako chęć wyjścia z obciążających 

schematów, które zdecydowanie potrafią utrudnić funkcjonowanie w dorosłym życiu. Ponieważ 

osoby stosujące mechanizmy z roli Maskotki zwykle wytwarzają obraz siebie jako osób które 

niczego nie biorą na poważnie (Sztander, 1995) preferowane wartości mogą wskazywać 

również na świadomość tych obciążających ograniczeń, a chęć zmian – na podstawie wartości – 

to przede wszystkim eliminacja fałszywego obrazu eksponowanego dla otoczenia. Podobnie 

sytuacja przedstawia się w grupie kobiet pełniących w dzieciństwie role Dzieci we Mgle. 

Preferowane wartości (stymulacja, kierowanie sobą w myśleniu) mogą wskazywać na otwartość 

na zmiany i pewnego rodzaju gotowość do nowości życia. Jednocześnie zaskakujące jest, że 

osoby te prawdopodobnie nie będą skłonne do podtrzymywania zwyczajów i tradycji z własnej 

rodziny. Prawdopodobnie osoby te nie zgadzają się na stan w jakim tkwią lub tkwiły, a który 

poprzez schemat z dzieciństwa mógł ograniczać ich swobodę. 

Wszystkie powyższe preferencje wartości, które pojawiły się w związku z pełnionymi 

rolami, mogą przede wszystkim wskazywać na deficyty powstałe w dzieciństwie, a które teraz 

możliwe do ewentualnego zaspokojenia, wpływają na umocnienie lub wzrost poczucia własnej 

wartości. 

Osoby, które mają wysokie oczekiwania opiekuńcze klasyfikują się w grupie wartości 

przekraczania siebie, jednocześnie będąc w opozycji do grupy wartości umacniania siebie. 

Wartości życzliwości to troska o dobro najbliższych, z kolei uniwersalizm motywuje do 

szacunku, zrozumienia i tolerancji wobec wszystkich ludzi (Brzozowski, 2002; por. także 

Cieciuch, 2013). Ponieważ jest to zauważalne w grupie mężczyzn można by przypuszczać, że 

wynika to przede wszystkim z odmiennie wyrażanych oczekiwań opiekuńczych. Mężczyźni 

preferujący te oczekiwania przypuszczalnie są bardziej nastawieni na ich dawanie – ukazane 

przede wszystkim w trosce osobistej i społecznej, oraz poczuciu bezpieczeństwa (tabela 6.). 

Zdaje się to potwierdzać w części tezę dotyczącą zależności pomiędzy oczekiwaniami  

opiekuńczymi i emocjonalnymi a preferowanymi wartościami troskliwości. Oczekiwania 

emocjonalne w grupie mężczyzn pozostają w związku z wartościami przystosowania – do innych 

i do reguł, co wyraża się w ograniczaniu własnych impulsów, skłonności i dążeń, które mogą 

szkodzić lub denerwować innych (Cieciuch, 2013). Można zatem przypuszczać, że mężczyźni 

emocjonalne oczekiwania od małżeństwa rozumieją właśnie w taki sposób. Zarówno pierwsze 

jak i drugie oczekiwania pokazują, że preferowane wartości z nimi związane lokują się w grupie 



RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

wartości skoncentrowanych na innych, tym samym ukierunkowanych na działanie na zewnątrz 

siebie.  

Oczekiwania odnośnie do partnerstwa intelektualnego mogą wskazywać, że mężczyźni 

nie będą oczekiwać od kobiet wskazówek w zakresie kierowania sobą w działaniu i władzy nad 

ludźmi czyli wartości, w których przypuszczalnie mężczyźni pragną realizować się sami. 

Możliwe jest jednak, że będą oczekiwać od swoich przyszłych lub teraźniejszych partnerek 

partnerstwa intelektualnego na płaszczyźnie wartości związanych z ochroną przyrody (tabela 

6.). Interesujący wydaje się być fakt, że oczekiwania materialne pokazały brak preferencji dla 

wartości niezależności myślenia i działania. Może być to rozumiane poprzez negację, jako 

realizację pewnej wspólnoty majątkowej i wspólne podejmowanie decyzji. Ponieważ 

równocześnie do oczekiwań materialnych preferowane wartości to przystosowanie 

interpersonalne i prestiż, można stwierdzić, że mężczyźni mogą zrealizować te aspekty danych 

wartości, które będą związane – kolejno do wartości – z unikaniem denerwowania i 

krzywdzenia innych (kobiet), oraz ochrona publicznego wizerunku (Cieciuch, 2013). Pokazuje to 

całkiem stereotypowy i jednocześnie tradycyjny model funkcjonowania wspólnoty majątkowej 

w małżeństwie i rodzinie – przynajmniej ze strony męskich oczekiwań. 

 Niespodziewane zależności dotyczą oczekiwań seksualnych w grupie kobiet (tabela 7.). 

Istotne statystycznie okazały się być korelacje dodatnie z wartościami stymulacji, zaś ujemne  

z bezpieczeństwem społecznym. Może to wskazywać na poszukiwanie doznań związanych  

z nowością w oczekiwaniach seksualnych od partnera, jednocześnie z podkreśleniem pewnego 

ryzyka wynikającego z podważania tego aspektu, który odpowiada za ich poczucie bezpie-

czeństwa społecznego.  

Częściowo potwierdziły się postawione hipotezy dotyczące zależności pomiędzy 

natężeniem dysfunkcyjnych ról a oczekiwaniami emocjonalnymi i opiekuńczymi od małżeństwa. 

Jedynie badane kobiety wykazały te zależności w grupie oczekiwań opiekuńczych. Faktycznie im 

wyższe natężenie pełnienia dysfunkcjonalnej roli tym wyższe oczekiwanie opiekuńcze od 

małżeństwa. Potwierdzenie znalazła również hipoteza dotycząca oczekiwań opiekuńczych od 

małżeństwa a preferencji wartości z grupy życzliwości – troskliwości. Zależności ujawniły się w 

badanej grupie mężczyzn, wskazując, że im wyższe oczekiwania opiekuńcze tym wyżej 

preferowane wartości z grupy życzliwości. Zdecydowanie większą liczbą zależności wykazali się 

w zestawieniach mężczyźni niż kobiety.  

Bardziej interesujące okazały się być uzyskane odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze. Odkryto aż dwadzieścia trzy zależności pomiędzy oczekiwaniami od małżeństwa  

a poszczególnymi wymiarami hierarchii wartości. Co więcej, interpretacja tych korelacji 

prowadzona była w większości z męskiego punktu widzenia, bowiem w grupie kobiet ukazane 

były zaledwie cztery zależności. 

Stwierdzono po dwie różnice między płciowe w zakresie oczekiwań od małżeństwa  

i preferowanych wartości, gdzie to kobiety okazywały się mieć wyższe oczekiwania emocjonalne 

lub partnerstwa intelektualnego niż mężczyźni,  lub silniejsze preferencje wartości z grupy 

tolerancji i wizerunku publicznego.  

 Reasumując, uzyskane wyniki badań z jednej strony potwierdzały założenia teoretyczne, 

ukazując logiczność powiązań pomiędzy teoriami, z drugiej strony zaskakiwały niektórymi 

zależnościami, co wymagało od interpretacji głębszej analizy. Wyniki zaskakiwały również 
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ilością zależności ze względu na płeć, mężczyźni okazali się ujawniać więcej zależności niż grupa 

badanych kobiet. Jednocześnie obraz jaki wyłonił się z interpretacji psychologicznej pokazuje, że 

role pełnione w dzieciństwie – niezależnie czy przyczyna była patologiczna – odznaczają się w 

życiu dorosłych, co pokazywały m.in. wyniki w preferencjach wartości. Często prognozowane 

zależności pomiędzy oczekiwaniami a rolami pełnionymi w dzieciństwie, których można by się 

spodziewać, nie ujawniały się jako te istotne statystycznie. Papierkiem lakmusowym okazały się 

być poszczególne wymiary wartości, które pokazały, że oczekiwania również wiążą się  

z wartościami i jednocześnie potwierdzają różnice między mężczyznami a kobietami  

w poszczególnych oczekiwaniach od małżeństwa.  
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Relacje syna z ojcem a decyzja o małżeństwie  

 

Wprowadzenie 

 

W wielu teoriach rozwoju psychicznego człowieka podkreśla się fakt, że zawarcie 

małżeństwa i związany z tym wybór współmałżonka jest bardzo ważnym wydarzeniem  

w życiu jednostki. W teorii zadań rozwojowych Roberta Havighursta wybór ten traktowany 

jest jako zadanie, wyzwanie, któremu należy sprostać (Havighurst 1956). Wywiązanie się  

z zadania rozwojowego  przynosi szczęście, zaś brak realizacji prowadzi do zniechęcenia, 

apatii, depresji.  W eriksonowskiej teorii rozwoju psychospołecznego  osiągnięcie zdolności do 

miłości (której nie towarzyszy utrata własnej tożsamości) w związku romantycznym 

traktowane jest jako problem (kryzys), będący głównym wyzwaniem na etapie wczesnej 

dorosłości (Erikson 1985). W koncepcji cyklu życia rodzinnego autorstwa Evelyn Duvall 

wybór współmałżonka i założenie rodziny jest pierwszym etapem zapoczątkowującym cykl 

życia rodzinnego (Duvall 1971). Każda z tych teorii traktuje więc założenie rodziny jako 

wyzwanie, z którym większość ludzi wkraczających w dorosłe życie musi się zmierzyć. 

Wyzwaniu temu wielu nie potrafi jednak sprostać o czym świadczy fakt, że coraz więcej 

młodych ludzi nie podejmuje decyzji o zawarciu małżeństwa albo zwleka z jej podjęciem 

(Wuwer 2011). Zapewne jest wiele przyczyn tego zjawiska. W niniejszym opracowaniu 

postawiono następujące pytanie: Czy i w jaki sposób decyzja o zawarciu małżeństwa  zależy od 

relacji syna z ojcem? Jako ramy teoretyczne przywołano teorię miłości rodzicielskiej Ericha 

Fromma oraz typologię rodzajów wypaczeń zachowania się syna pozbawionego właściwej 

opieki ojca autorstwa Guya Cornaeu (1991, za: Pospiszyl 2007).  

 

1. Miłość ojcowska a zdolność syna do podjęcia decyzji o małżeństwie 

 

Według  Fromma prawdziwa miłość, w tym rodzicielska, powinna charakteryzować się 

troską, odpowiedzialnością i szacunkiem. Fromm był tym  badaczem, który jako jeden  

z pierwszych wnikliwie analizował różnice między dwoma rodzajami miłości rodzicielskiej: 

macierzyńską i ojcowską. Podkreślał, że ta pierwsza jest bezwarunkowa, nie trzeba jej 

zdobywać, ani na nią zasługiwać - matka kocha dziecko  dla niego samego (Fromm 2008,  

s. 49). Miłość ojcowska natomiast jest warunkowa, trzeba na nią zasłużyć spełniając ojcowskie 

wymagania – odpowiedzialności, zaradności, odwagi i przede wszystkim  posłuszeństwa. Rolą 

matki jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w życiu, rolą zaś ojca jest uczyć je, kierować 

nim, aby mogło uporać się z problemami stawianymi przed nim przez określoną społeczność, 

w której się urodziło (tamże, s. 52). Odnośnie do problemu analizowanego w niniejszym 

opracowaniu można w tym miejscu postawić pytanie „Na czym polega rola ojca w wyborze 
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małżeńskim syna?”. Innymi słowy: „Jak ojciec może przygotować syna do stawienia czoła 

zadaniu, jakim jest wybór współmałżonka?  

 Jak już wcześniej wspomniano, ojciec wprowadza dziecko w świat, co musi być 

poprzedzone procesem kształtowania w dziecku niezależności i odwagi. Miłość ojcowska daje 

dziecku poczucie siły i sprawczości. „Miłość ta powinna dawać rosnącemu dziecku  coraz 

większe poczucie własnej siły i wreszcie pozwolić mu się rządzić własnym rozumem i obywać 

się bez autorytetu ojca” (tamże, s. 53).  

Tylko odpowiedzialny i odważny mężczyzna jest w stanie podjąć niezależną decyzję  

o zawarciu małżeństwa (Wójtowicz 2011, s. 160). Z tego też względu zbyt ulegli chłopcy, tacy, 

którzy nie potrafią podjąć decyzji o małżeństwie, często w dzieciństwie byli wychowywani 

przez samotne matki. Jak pisze Kazimierz Pospiszyl „Chłopców zaś, którzy nie zdołali 

przezwyciężyć tego, co psychoanalitycy nazywają „fiksacją na matce” cechuje w późniejszym 

życiu niedojrzała, najczęściej lękowa postawa wobec kobiet i spraw seksualnych” (Pospiszyl 

1986, s. 65). 

Fromm podkreśla, że ojciec wpływa na kształtowanie się odpowiedzialności i wytrwa-

łości. Cechy te są nieodzowne do podjęcia ważnych decyzji życiowych, w tym również 

matrymonialnych. Nieobecność ojca w rodzinie utrudnia dorosłemu mężczyźnie 

funkcjonowanie w relacjach rodzinnych, co zostało potwierdzone w wielu badaniach. 

Josephine Hilgard, Martha Neuman i Fern Fisk wykazali, że w grupie mężczyzn 

wychowywanych bez ojca tylko jeden na dziesięć właściwie przystosowuje się do życia 

małżeńskiego (Hilgard, Neuman, Fisk 1960, za: Pospiszyl 1980, s. 149). Gary Jacobson i Robert 

Ryder udowodnili, że mężczyźni, którzy przed dwunastym rokiem życia pozbawieni zostali 

żywych kontaktów z ojcem, w późniejszym życiu małżeńskim przejawiali wiele 

nieprawidłowości: byli niezrównoważeni, drobiazgowi, nadmiernie ingerowali w prowadzenie 

domu, przejawiali tez mniejszą aktywność płciową (Jacobson,  Ryder 1969, za: Pospiszyl 1980, 

s. 149-150).  

 W tym miejscu warto przywołać rezultaty badań przeprowadzonych przez Jolantę 

Wolińską (1988). Autorka analizowała zależności między postawami wychowawczymi 

rodziców a różnorodnym aspektem (opisowym, wartościującym i normatywnym) obrazu 

własnej osoby potomstwa. Grupa badawcza składała się z 175 uczniów szkół średnich 

pochodzących z rodziny pełnych. Autorka analizowała zależności między postawami 

rodzicielskimi ojców i matek a obrazem własnej osoby synów i córek. Wyniki ujawniły, że 

postawy pozytywne ojców i matek dodatnio korelowały z samoakceptacją badanej młodzieży, 

a postawy negatywne korelowały dodatnio z negatywną oceną własnej osoby (np. 

samokrytyką). Warto zaznaczyć, że najwięcej istotnych związków stwierdzono w relacji 

ojcowie-synowie, następnie matki-synowie, mniej w relacji ojcowie-córki, a najmniej między 

matkami i córkami. Wybrane istotne zależności uzyskane przez autorkę w diadzie ojcowie-

synowie zostaną przywołane w dalszej części niniejszego opracowania. 
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2. Brak właściwej opieki ojca jako przyczyna trudności syna z podjęciem decyzji  

o małżeństwie 

 

Guy Corneau wymienia i omawia typy postaw synów, będących skutkiem negatywnej 

relacji z ojcem: (Pseudo)Bohater, Dobry Chłopiec, Wieczny Młodzieniec, Uwodziciel, 

Homoseksualista, Narcyz, Buntownik, Desperat, Nałogowiec (Corneau 1991, za: Pospiszyl 

2007). W tym miejscu warto postawić pytanie: Jaka jest postawa opisanych mężczyzn w 

stosunku do zadania rozwojowego, jakim jest zawarcie małżeństwa? 

 

a)  „Dobry Chłopiec” 

„Dobry Chłopiec” charakteryzuje się nadmierną chęcią podobania się innym i w tym celu 

prezentuje różnorodne strategie zdobywania sympatii: nadmierną uległość i przystosowanie, 

podporządkowywanie się innym, brak otwartego wyrażania swoich poglądów (tamże, s. 74). 

„Dobry Chłopiec to najczęściej dziecko wychowywane przez samotną matkę, w tym jednak 

przypadku bywa to zazwyczaj rodzicielka całkowicie „kobieca” (przepełniona animą), która swą 

podbarwioną histerią nominatywnością dławi w chłopcu naturalne męskie odruchy, z potrzebą 

otwartego wyrażania swych poglądów na czele” (Pospiszyl 2007, s. 74).  

Jaki jest stosunek Dobrego Chłopca do wyboru współmałżonka? Dużym problemem jest 

jego nadmierna zależność od matki, która tłumi jego dążenie do niezależności, w tym – 

małżeństwa. Wielce prawdopodobne jest to, że Dobry Chłopiec pewnie nieraz chciałby się 

ożenić, niemniej jednak nie potrafi otwarcie sprzeciwić się matce, swój bunt wyraża w postaci 

niejawnej, ukrytej. Dla samotnej matki odgrywa rolę  męża, stąd jakakolwiek wzmianka  

o małżeństwie syna jest dla niej tożsama ze zdradą i opuszczeniem (Krzysteczko 2000). Jak 

pisze E. Fromm „W tym wypadku chłopak może nie wyjść poza początkowe stadium 

przywiązania do matki i wyrośnie na człowieka zależnego do niej, bezradnego, o biernym 

usposobieniu, który chce otrzymywać, chce, aby się nim opiekowano, troszczono o niego,  

i któremu brak cech ojcowskich – dyscypliny, niezależności, zdolności kierowania własnym 

życiem” (Fromm 2008, s. 54). Taki tok rozumowania koresponduje z rezultatami przytoczonego 

wcześniej badania przeprowadzonego przez Wolińską. Badanie to pokazało, że unikająca 

postawa wychowawcza ojca wiąże się z następującymi cechami u syna: trudnościami  

w mobilizowaniu się do działania i problemami z podjęciem aktywności społecznej. Nie może 

więc dziwić fakt, że chłopcy pozbawieni kontaktu z ojcem prawdopodobnie przejawiają 

bierność również w sferze matrymonialnej.  

 

b) Wieczny Młodzieniec 

Mężczyzna o typie Wiecznego Młodzieńca charakteryzuje się nieodpowiedzialnym, 

beztroskim i naiwnym stosunkiem do życia. Nie dąży do małżeństwa, jako że generalnie unika 

on stałych i trwałych związków z innymi ludźmi. Z powodu skrajnej nieodpowiedzialności nie 

dotrzymuje słów i przyrzeczeń, często ma problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracy 

(Corneau 1991, za: Pospiszyl 2007, s. 75). Na początku znajomości może się wydawać niektórym 

kobietom bardzo interesujący: jest spontaniczny, ma wielkie plany dotyczące swojej kariery  

i przyszłości. Jak pisze Pospiszyl odnośnie do tego typu mężczyzn „(...) pragną oni sprawdzać się 
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we wspinaczkach wysokogórskich, lataniu na lotniach i samolotach, jak i w osiąganiu wszelkich 

zaszczytów i stanowisk” (Pospiszyl 2007, s. 75). Niemiej jednak po jakimś czasie dziewczyna 

spotykająca się z Wiecznym Młodzieńcem prawdopodobnie spostrzega, że jego plany są 

wynikiem fantazji i pragnień, które nigdy nie zostaną spełnione, gdyż wymagają one odpowie-

dzialności, rzetelności i pracowitości,  a tych więc cech, których Wieczny Młodzieniec jest 

pozbawiony. Z tego względu dziewczyna może mieć poczucie ogromnego zawodu, gdyż na 

początku taki związek  wiele zapowiadał. Warto podkreślić, że Wieczny Chłopiec często bardzo 

długo przejawia złudzenia odnośnie do swojej osoby, mimo braku dowodów w postaci własnych 

osiągnięć wierzy, że ostatecznie odniesie powodzenie. Ostatecznie brak sukcesów rekompensuje 

sobie uzyskując poprawę samopoczucia przez alkohol i narkotyki (tamże, s. 75).   

 Nieustanną pogoń Wiecznego Chłopca za sukcesami życiowymi można rozumieć jako 

wynik nieukojonej tęsknoty za ojcem lub jego substytutem, z kolei w stosunku do matki 

przejawia agresję, zaprzecza wyznawanym przez nią wartościom (tamże, s. 75).  

 

c) Podrywacz 

„G. Corneau wskazuje na fakt odrzucenia przez matkę, jako na przyczynę uformowania 

się u syna tzw. postawy Don Juana. Dodaje jednak brak związków emocjonalnych chłopca z 

ojcem i obserwowaną od najmłodszych lat przez tego chłopca wzajemną niechęć i chłód 

emocjonalny, przejawiane przez rodziców względem siebie, a także ewidentną niezgodność 

pomiędzy nimi odnośnie wielu podstawowych kwestii dotyczących życia codziennego” (Corneau 

1991, za: Pospiszyl 2007, s. 76).  

W rodzinach, w których dominują pozytywne wzorce ról rodzicielskich, dzieci (w tym 

synowie) często są świadkami wzajemnych przeprosin rodziców, widzą, że matka dostaje 

kwiaty, że ojciec pomaga jej pracy – są więc świadkami przejawów męskiej, dojrzałej afirmacji 

kobiety. Podrywacz takich zachowań nigdy nie widział. Co więcej, nie ma ukształtowanych 

pozytywnych reguł postępowania, również z kobietami. Jak pokazuje bowiem wiele badań, to 

głównie ojciec jest odpowiedzialny za ukształtowanie w dziecku odpowiednich postaw 

moralnych. Przykładowo Pospiszyl przytacza rezultaty badań przeprowadzonych przez Roberta 

Sears’a i współpracowników, którzy poszukiwali korelatów odporności na pokusy (Sears i in. 

1965, za: Pospiszyl 1980, s. 100-101). Warto podkreślić, że przytoczonych badaczy interesowały  

głównie te korelaty, które dotyczyły oddziaływań wychowawczych rodziców. „U chłopców 

odporność na pokusy (oceniana na podstawie kradzieży słodyczy, oszukiwania i wykonywania 

zabronionych czynności) jest tym większa, im bardziej czuli (affectionate) są ojcowie. Obok 

czułości ojców z dużą odpornością na pokusy u synów koreluje także surowość ojców. Te dwa 

składniki stosunku ojca do synów (tj. czułość oraz surowość) są, zdaniem R.R. Searsa i jego 

współpracowników, najważniejsze w wykształceniu wysokiej odporności na pokusy (Pospiszyl 

1980, s. 101). Niemniej jednak wiele kolejnych badań pokazuje przewagę łagodności ojca nad 

jego surowością w kształtowaniu emocjonalnych składników wartościowania moralnego 

(tamże, s. 105).  

 Wielce prawdopodobne jest to, że brak ojca (zarówno czułego, jak i surowego) sprzyja 

niskiej odporności na pokusy w relacjach damsko-męskich. Innymi słowy, ci mężczyźni, którzy 

w dzieciństwie nie doświadczyli prawdziwej miłości ojca, w porównaniu z tymi, którzy wiedzą 

czym jest jego surowość lub czułość, częściej nawiązują romanse.  
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 Typ Podrywacza nie jest skłonny do zawierania małżeństwa, a jeśli już do niego dojdzie, 

bardzo często zdradza małżonkę. Wiele bólu psychicznego sprawia małżonce  (narzeczonej, 

sympatii) ogromna uwodzicielskość Podrywacza. Dodatkowo należy wspomnieć o dużej liczbie 

kobiet, które się w nim zakochały, ale zostały porzucone. Don Juan nie jest w stanie stworzyć 

ciepłej, intymnej relacji z kobietą, liczne związki miłosne są dla niego formą ucieczki przed 

samotnością. W literaturze przedmiotu można znaleźć sprzeczne wersje sylwetki 

psychologicznej Don Juana: z jednej strony mówi się o jego bezuczuciowym, psychopatycznym 

podejściu do kobiet, z drugiej zaś podkreśla się, że mimo powierzchownej wesołości w głębi 

duszy jest on człowiekiem smutnym i zagubionym (Pospiszyl 2007, s. 77). 

 

d) Narcyz 

Najbardziej charakterystyczną cechą Narcyza jest skrajny egocentryzm. Jednostka  

o cechach narcystycznych przejawia przesadne poczucie własnej wartości, domaga się 

nieustannego podziwu, jest przekonana o własnej wyjątkowości. Ukształtowaniu się  

w osobowości narcyzmu sprzyja m.in. traktowanie chłopca w dzieciństwie i adolescencji jako 

narzędzia do spełniania własnych ambicji (Corneau 1991, za: Pospiszyl 2007, s. 80).  

 Niedojrzałość Narcyza w podejściu do zadania rozwojowego, jakim jest wybór 

współmałżonka, przejawia się przede wszystkim w dwóch rzeczach: domaganiu się 

nieustannego podziwu ze strony partnera romantycznego (czemu towarzyszy niska tolerancja 

na krytykę) oraz wybitnie niska empatia. Kobieta zakochana w narcystycznym mężczyźnie,  

(w szczególności jeśli odnosi on sukcesy zawodowe, co sprzyja wytworzeniu się aury wielkości) 

podziwia go, jednak jej pozycja w związku zależy tylko od tego, na ile potrafi schlebiać 

samouwielbieniu Narcyza.  

Niska empatia z kolei powoduje, że Narcyz nie potrafi wczuć się w sytuację innych ludzi. 

Ma też ogromne trudności ze zrozumieniem faktu, że to, co dla niego jest przyjemne, dla innych 

może być bolesne, z tego też względu nie ma oporów moralnych przed nawiązywaniem 

romansów. Nie bierze pod uwagę tego, że w ten sposób krzywdzi kobietę (małżonkę, 

narzeczoną), która mu zaufała.     

 Jednostki narcystyczne zawsze obarczają winą innych, nawet w sytuacjach własnych 

ewidentnych przewinień nie mają poczucia winy. Za taki stan rzeczy w istotnym stopniu 

odpowiada nieobecność ojca. Jak pisze Pospiszyl „M. Hoffman w jednym ze swych artykułów 

(1971) wskazał również na negatywny wpływ nieobecności ojca na rozwój uczuć moralnych 

dziecka. Autor ten stwierdził, że nieobecność ojca odbija się szczególnie niekorzystnie na 

rozwoju moralnym synów” (Pospiszyl 1980, s. 105). Można więc przypuszczać, że opisana 

prawidłowość dotyczy również wyborów matrymonialnych – ci mężczyźni, którzy 

wychowywani byli bez ojca, w porównaniu z mężczyznami wychowywanymi w rodzinach 

pełnych, w mniejszym stopniu doświadczają poczucia winy po podjęciu krzywdzących zachowań 

na polu matrymonialnym. Zachowania powszechnie uważane co krzywdzące (np. umawianie się 

z kilkoma kobietami naraz, zdrady) są przez nich akceptowane.   

 

e) Nałogowiec 

W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa rodzaje alkoholizmu: matriarchalny  

i patriarchalny. Ten pierwszy jest wynikiem połączenia dwóch czynników: nieobecnego ojca  
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i nadopiekuńczej, kontrolującej matki. W przypadku alkoholizmu matriarchalnego,  

w porównaniu z patriarchalnym, nałogowi towarzyszy bardziej bierna agresja wobec kobiet. 

Jak pisze Pospiszyl odnośnie do nadmiernej, macierzyńskiej kontroli „Pierwszą reakcją 

chłopca na takie cechy zachowania się matki jest poczucie zagubienia i autyzm, z którego niejako 

siłą bezwładu psychicznego popada on w alkoholizm i narkomanię, jako drogi do sztucznego, ale 

jakże skutecznego poszerzania skali przeżywania świata” (Pospiszyl 2007, s. 83). Z kolei w 

przypadku alkoholizmu patriarchalnego jedną z jego głównych przyczyn jest również brak ojca, 

niemniej jednak nadużywanie alkoholu przez syna ma na celu potwierdzenie własnej męskości. 

„Alkohol najczęściej spożywany bywa w towarzystwie innych mężczyzn czy chłopców, stanowi 

tym samym specyficzną atmosferę bratania się z innymi mężczyznami, którzy stają się 

surogatami nieosiągalnej dla chłopca bliskości z ojcem” (tamże, s. 83). 

Jak w przypadku takiego mężczyzny wygląda motywacja do zawarcia małżeństwa? Dla 

osoby uzależnionej najważniejszą rzeczą jest używka, jej zażywanie utrudnia realizację 

wszystkich zadań rozwojowych, w tym wybór współmałżonka i założenie rodziny. Uzależnienie 

od środków psychoaktywnych stanowi przeciwwskazanie do małżeństwa, w szczególności, gdy 

uzależniony nie podejmuje żadnych prób walki z nałogiem.  

 

f) Desperat 

Mężczyzna określony przez Corneau mianem „Desperat” wykazuje skłonność do 

autodestrukcji i samobójstw (Corneau 1991, za: Pospiszyl 2007, s. 81). „On czuje instynktownie, 

że aby być mężczyzną, trzeba cierpieć, męskość musi się zdobywać z trudem i poświęceniem, 

dlatego też wychowywany przez łagodnego ojca, albo w ogóle bez ojca, sam na własną rękę 

poszukuje cierpienia. Kiedy potrzebne w dojrzewaniu cierpienie nie jest uświadamiane przez 

ojca i nie jest przezeń sterowane, doprowadza to do chaosu, bezładu i autodestrukcji u syna – 

stwierdza G. Corneau” (Pospiszyl 2007, s. 82). Wywód ten koresponduje z rezultatami 

otrzymanymi przez Wolińską, które pokazały, że wśród synów cechy, takie jak:  niezadowolenie 

z siebie, negatywna ocena samego siebie, skłonność do zwątpień w siebie, samoodtrącenie, 

samotniczość, skrytość korelują pozytywnie z unikającą postawą ojca (Wolińska 1988, s. 94).  

 Należy podkreślić, że osoby o tendencjach samobójczych najczęściej dotknięte są 

depresją endogenną. Symptomy depresji dotyczą również kwestii matrymonialnych i przeja-

wiają się w sferze: poznawczej (trudności z podjęciem decyzji o ślubie, negatywny obraz siebie i 

przyszłości - również tej dotyczącej przyszłości z ukochaną osobą),  emocjonalnej (smutek 

załamanie, bezustanne poczucie, brak gratyfikacji i czerpania radości z życia – również w sferze 

relacji romantycznych), somatyczne (problemy ze snem, utrata apetytu). Wiele badań wskazuje 

na fakt, że do nasilenia symptomów depresyjnych przyczynia się brak wsparcia społecznego,  

w tym najbliższej rodziny. Fakt, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpił ogromny wzrost 

przypadku depresji, tłumaczony jest m.in. rozpadem więzi rodzinnych. I odwrotnie – silne więzi 

rodzinne zapobiegają depresji (Seligman, Walker, Rosenhan 2003, s. 283). 

 

g) Homoseksualista 

Problemy homoseksualnych mężczyzn związane z wyborem żony wynikają z samej 

istoty męskiego homoseksualizmu, w którym  pociąg seksualny jest skierowany do mężczyzn, 

zamiast do kobiet. Jaki jest związek między  męskim homoseksualizmem a relacją z ojcem? 



RELACJE W RODZINIE 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 163 

„Obserwowany często u homoseksualistów silny związek z matką, stanowi, według opinii G. 

Corneau, efekt wtórny braku możliwości nawiązania zdrowych i głębokich kontaktów z ojcem, a 

przez to z jego ciałem. Homoseksualista, skutkiem owego braku odpowiednio bliskich 

kontaktów a ojcem, z przez ojca z męskim ciałem, nie osiąga – zdaniem G. Corneau – właściwego 

stosunku do własnego ciała, nigdy nie jest pewien jego funkcji, co – z jednej strony tworzy 

postawy lękowe wobec kobiet, jako „najgroźniejszych testatorek męskich sprawności”,  

a z drugiej zaś wzbudza fascynację ciałem innego mężczyzny jako uosobieniem wyimaginowanej  

i tak bardzo upragnionej permanentnej sprawności” (Pospiszyl 2007, s. 78). 

 

h) Buntownik 

Buntownik charakteryzuje się agresją, przesadną skłonnością do dominacji i działań 

destrukcyjnych, nierzadko jest członkiem młodzieżowych gangów (Corneau 1991, za: Pospiszyl 

2007, s. 80). Do gangów przystępuje m.in. dlatego, że dobrze się czuje w strukturach 

charakteryzujących się żelazną dyscypliną i silną hierarchicznością. Biorąc pod uwagę fakt, że w 

domu rodzinnym ojciec, w większym stopniu niż matka, odpowiedzialny jest za dyscyplinę, jego 

brak „otwiera tamę wszelkiej maści agresywnym i aroganckim formom zachowania” (tamże,  

s. 81). Przytoczone treści korespondują z rezultatami uzyskanymi przez Wolińską, które 

pokazały, że skłonność syna do buntu dodatnio koreluje z wrogim dystansem, jaki w stosunku 

do niego przejawia ojciec (Wolińska 1988, s. 94).  Dodatkowo badanie Wolińskiej ujawniło, że za 

skrytość u synów odpowiada dystans uczuciowy ojca i jego unikająca postawa wychowawcza 

(tamże, s. 94). 

 Jaki jest stosunek Buntownika do zadania rozwojowego, jakim jest wybór 

współmałżonka? Brak ojca przyczynia się do tego, że Buntownik nie widział nigdy matki 

otoczonej męską opieką. Matka kojarzy mu się ze słabością, syn ma problem z akceptacją 

kobiecej części swojej osobowości. W związku romantycznym (a przede wszystkim w 

małżeństwie) stworzenie prawdziwej bliskości zakłada otwarcie się na siebie nawzajem, w tym 

również na swoją słabość. Buntownik odczuwa więc głęboki lęk przed wszystkimi relacjami 

opartymi na bliskości, do których należy też relacja małżeńska.   

Podsumowując należy stwierdzić, że brak prawidłowych kontaktów z ojcem w istotnym 

stopniu przyczynia się do problemów syna z podjęciem decyzji o małżeństwie. Ojciec jest 

modelem męskich zachowań,  wprowadza dziecko w świat, uczy  podejmowania decyzji i brania 

za nie odpowiedzialności.  

Nieobecność ojca w rodzinie jest więc istotnym czynnikiem, który powinien być  brany 

pod uwagę w analizie zagadnienia, jakim jest odraczanie decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie.  
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Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów 

Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 

 

 

Wprowadzenie 

 

Spory stanowią nieodłączny element życia człowieka, zarówno na płaszczenie 

społecznej, zawodowej, jak również rodzinnej. Ludzką potrzebą staje się dochodzenie do 

kompromisu i nie pozostawanie w sytuacji konfliktowej. Mediacja zakładała, że przy pomocy 

neutralnego, bezstronnego i kompetentnego mediatora skonfliktowane strony mogą osiągnąć 

porozumienie. Stale wzrasta liczba psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, którzy 

kształcą swe kompetencje, by sprostać tej szczególnej roli. Mediacja to instytucja o dużym 

społecznym znaczeniu. Celem niniejszej pracy jest analiza przebiegu procesu mediacji – zasad, 

etapów oraz przyjrzenie się roli i umiejętnościom dobrego mediatora. Dodatkowo również 

postaram się przybliżyć specyfikę  mediacji w rozwiązywania konfliktów rodzinnych.  

 

1. Historia mediacji 

 

Konflikty dotyczą minionych, teraźniejszych i z całą pewnością przyszłych czasów, są 

doświadczeniem wspólnym dla wszystkich kultur, państw i pokoleń. W dawnych czasach 

występowały formy rozwiązywania sporów, które były podobne do współczesnej mediacji. 

Zwaśnione strony nie pozostawały pozostawione same sobie, konflikt starano się wyjaśniać 

z pomocą władcy, sędziego czy innej osoby posiadającej autorytet społeczny. Celem takiego 

postępowania, było przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców 

(Kardasiewicz, 2009, s. 31). 

Stosowania pozasądowych metod rozwiązywania sporów można doszukać się już  

w później starożytności. W Egipcie w VI w. n. e. cieszyły się one popularnością, ze względu na 

ówczesną skomplikowaną formę procesu sądowego oraz wysokie koszty dojazdu do sądu. 

Bardziej korzystną alternatywą dla Egipcjan było wparcie osoby trzeciej nazywanej 

przyjacielem, zacnym obywatelem. Dzięki takiemu człowiekowi można było uzyskać szybsze oraz 

tańsze rozwiązanie konfliktu. Porozumienia spisywano na trwałych zwojach papirusowych, 

dzięki którym zachowały swą trwałość do dnia dzisiejszego. Zapisywano tam długą historię 

konfliktu i postanowienia ugody (Kardasiewicz, 2009, s. 32-33). 

Państwa azjatyckie mogą pochwalić się długą tradycją mediacji. W Chinach 

najważniejszy wpływ na rozwój pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów miała 

kultura oraz tradycja społeczna i gospodarcza. W państwie tym zasady etyczne były bardziej 

istotne, niż osobiste dobra materialne. Zatem konieczny proces sądowy, pojmowano jako 
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naruszenie obowiązujących zasad etycznych i filozoficznych. Stanowił on jawne zaprzeczenie 

harmonii w relacjach społeczny. Wiele rodzin wprowadziło wewnętrzne zakazy prowadzenia 

postępowań przed sądem, by zachować dobre imię rodziny. Jeśli ktoś był w stanie poświecić 

swój majątek, by zaniechać sporu rodzinnego cieszył się ogólnym szacunkiem. Mediacja 

prowadzona przez zaufanych obywateli z wyższych klas społecznych pozwalała ochronić jej 

uczestników przed,,utratą twarzy” (Kardasiewicz, 2009, s. 37-39). 

Największa ilość dokumentów potwierdzających korzystanie z instytucji mediacji  

w historii Europy od IX w. dotyczy konfliktów politycznych między dynastiami lub rodzinami 

arystokrackimi. Sam papież wysyłał swoich legatów, by ci jako przyjaciele stron pomagali 

zakończyć spór poprzez znalezienie rozwiązania zaakceptowanego przez obu władców 

zwaśnionych państw. Od połowy XVII wieku mediacja stała się podstawową formą 

rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, ponieważ w dużą ilość porozumień pokojowych 

były zaangażowane osoby trzecie (Kardasiewicz, 2009, s. 41). 

W Stanach Zjednoczonych rozwój mediacji był dynamiczny i prężny. Powszechne 

poglądy stanowią, że to w Ameryce narodziła się współczesna mediacja. Aktualnie również  

w Europie z roku na rok wzrasta zainteresowanie pokojowymi metodami rozwiązywania 

konfliktów, również mediacją. To właśnie w mediacji Rada Europy i Unia Europejska dostrzegły 

wiele zalet. Dobrze rokuje fakt, iż rośnie liczba nowo powstałych organizacji zajmujących się 

prowadzeniem i promocją mediacji, a dzięki programom edukacyjnym w środowiskach 

zawodowych, studenckich itd. rośnie jej popularność wśród potencjalnych klientów 

(Kardasiewicz, 2009, s. 43-44). 

 

2. Konflikt 

 

Sytuacje konfliktowe są powszechnie znane każdemu z nas. Zdarzają się na różnych 

płaszczyznach funkcjonowania człowieka: w szkole, pracy, domu. Konflikt jest też punktem 

wyjścia pracy mediatora, bez sytuacji konfliktowej nie byłoby potrzeby odwoływania się do 

metod rozwiązywania sporów. Według J. Bouldinga: Konflikt jest formą współzawodnictwa 

między ludźmi lub grupami ludzi. Jest to sytuacja, w której co najmniej dwie zależne od siebie osoby 

spierają się o ograniczone zasoby bądź o realizację interesów, które są – lub wydają się być – 

niemożliwe do pogodzenia (za: Cybulko, 2009, s. 52). Inną definicję podaje R. Rządca i P. Wujec 

(2001, s.14): Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonanie stron, że ich aktualne dążenia nie 

mogą być realizowane równocześnie. 

 Rola mediatora i odpowiedzialność z jaką się wiąże wymaga przynajmniej podstawowej 

wiedzy na temat sporów. Ze względu na liczbę uczestników, konflikty można podzielić na: 

intrapersonalne (wewnętrzne) – to konflikty, które nie nadają się do mediacji, zaś do interwencji 

terapeutycznej; interpersonalne (np. rodzinne); wewnątrzgrupowe; międzygrupowe (Cybulko, 

2009, s. 53). 

Konflikt rodzi się z mniej lub bardziej realnych przyczyn, stąd przedstawię 

uszczegółowioną, bardziej teoretyczną klasyfikację konfliktów C. W. Moore, dzielonych ze 

względu na ich źródło (za: Byra, 2008, s. 174): 

a) konflikt relacji – wywoływany przez zaburzone spostrzeganie intencji drugiej osoby, 

nieprawidłową komunikację, zbyt silne emocje, uprzedzenia, stereotypy; 
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b) konflikt danych – będący konsekwencją otrzymania niepełnego zakresu informacji; 

c) konflikt interesów – zachodzący na płaszczyźnie rzeczowej, proceduralnej lub 

psychologicznej; 

d) konflikt strukturalny – rezultat nierównego podziału zasobów, sił, pełnienia 

zróżnicowanych ról społecznych; 

e) konflikt wartości – będący konsekwencją różnić w hierarchii wartości, światopoglądzie, 

przyzwyczajeniach. 

Pojawienie się sporów w relacjach międzyludzkich jest nieuniknione. Nawet 

sprzeczności między kochającymi się ludźmi są na porządku dziennym. W każdej rodzinie 

zdarzają się lepsze oraz gorsze dni. Różne są jednak sposoby radzenia sobie z takimi 

zdarzeniami. Każdy członek rodziny może mieć własny, odrębny sposób reagowania na sytuacje 

sporne. Cybulko (2009, s. 63-64) wyróżnia kilka zachowań człowieka, które możemy 

zaobserwować w trakcie konfliktu, np. wycofywanie (niska dbałość zarówno o interes własny  

i drugiej strony); uleganie (wysoka dbałość o interes drugiej strony, niska o własny); rywalizacja 

(dbałość tylko o interes własny); rozwiązywanie problemu/współpraca (wysoka dbałość  

o interes własny, jak i o interes drugiej strony). 

Kiedy dojdzie do konfliktu, możemy wyróżnić 3 procedury opanowania sporu. Pierwszy 

z nich zakłada samodzielne (bez udziału osób trzecich) rozwiązanie waśni pomiędzy 

skonfliktowanymi osobami. Drugi wariant wskazuje, że kiedy negocjacje okazują się to dla stron 

zbyt trudne, a wręcz niemożliwe, mogą oni zaprosić do współpracy mediatora, który pomoże w 

rozwiązaniu sporu. Trzeci model zakłada poddanie się rozstrzygnięciu konfliktu przez sąd lub 

arbitra. Postanowienie pochodzi wtedy z zewnątrz i ma charakter heteronomiczny (Kalisz, 

Zienkiewicz, 2009, s. 22). 

W dzisiejszych czasach konfliktom nadaje się nieco inne znaczenie, zwraca się uwagę na 

pozytywne strony tego zjawiska. Konflikt może stanowić dla jednostki wartość oraz podnosić jej 

kompetencje w radzeniu sobie z otoczeniem. Podsumowując odchodzi się od negatywnego 

pojmowania sporów, jako występowania dwóch skrajnych stanowisk: przegranego i zwycięscy. 

Również w relacjach rodzinnych konflikt może oczyszczać stosunki między małżonkami czy 

dziećmi. Najgorszą sytuacją jaka może wystąpić jest tzw. „zamiatanie wszystkiego pod dywan”  

i udawanie, że nie ma problemu.  

 

3. Mediacja - założenia ogólne 

 

Mediacja jest jedną z pokojowych metod rozwiązywania sporów. W prawie polskim 

pojawiła się dość niedawno. Ciągle nie do końca wykorzystuje się potencjał tego instrumentu 

procesowego. Aktualnie przewiduje się możliwość skierowania sprawy do mediacji we 

wszystkich najważniejszych rodzajach postępowań sądowych: cywilnych, rodzinnych, 

gospodarczych, administracyjnych, wobec nieletnich. Jako pierwsza metoda ta została 

wykorzystana w sprawach karnych.  

Strony konfliktu, a szczególnie osoby ze sobą spokrewnione najpełniej znają swoje 

potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jako specjaliści od rozwiązania sporu. Ekspertem 

nie jest, jak mogłoby się zdawać mediator. On jedynie podtrzymuje i ułatwia przebieg negocjacji. 

Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie oceniają sporu. Wyłącznie od samych 
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zainteresowanych zależy kształt finalnego rozstrzygnięcia. Mediatorzy akceptują także brak 

porozumienia, jeżeli taka będzie wola klientów. Mediacja skupia się na potrzebach i interesach 

uczestników konfliktu. Jest to metoda, która stwarza możliwość wypowiedzenia swojego zdania 

w sposób spokojny i przemyślany, bez mówienia o żądaniach1. 

 

4. Zasady mediacji 

 

Reguły, którymi mediatorzy kierują się w codziennej pracy wywodzą się z różnych szkół 

mediacji, istnieje jednak kilka zasad występujących powszechnie. Waszkiewicz (2009, s. 91-101) 

wymienia, iż są to: 

a) dobrowolność – rozumiana jako brak przymusu płynącego z zewnątrz. Skonfliktowane 

osoby same decydują o przystąpieniu do mediacji, a w każdej chwili mogą z niej 

zrezygnować bez żadnych konsekwencji; 

b) bezstronność i neutralność mediatora – ma być on w równej mierze sprzymierzeńcem 

jednej, jak i drugiej strony sporu. Mediator nikogo nie faworyzuje, nawet jeśli pojawi się 

w nim współczucie do jednej ze stron. Nie może być stronniczy, nie powinien okazywać 

sympatii. Dodatkowo powinien charakteryzować się neutralnością, czyli brakiem 

interesu w jakimkolwiek sposobie zakończenia sporu; 

c) poufność mediacji – zasada ta gwarantuje uczestnikom mediacji poczucie 

bezpieczeństwa przez zachowanie tajemnicy i wyłączenie innych osób trzecich;  

d) inne zasady – bezinteresowność, która mówi o tym, że mediator nie czerpie żadnych 

korzyści materialnych z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami. Kolejna 

zasada to szacunek - mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony 

odczuwały, że są szanowane. Z kolei zasada profesjonalizmu jest swego rodzaju 

gwarantem ciągłego rozwoju zawodowego mediatora.  

 

5. Etapy mediacji 

 

Mediacja  w przeciwieństwie do postępowania sądowego nie posiada sztywnych ram 

proceduralnych, jest bardziej elastyczna, mniej sformalizowana. Etapy mediacji różnią się w 

zależności od rodzaju sporu, uwarunkowań kulturowych i oczekiwań stron wobec mediatora.  

E. Gmurzyńska (2009) wyróżnia kilka następujących po sobie faz porozumienia mediacyjnego: 

Pierwszy etap to przygotowanie mediacji. Jest to często moment pierwszego kontaktu 

mediatora z uczestnikami konfliktu. Na tym etapie mediator powinien unikać wdawania się ze 

stronami w dyskusję na temat meritum sporu. Ma prawo natomiast poprosić sąd lub 

pełnomocników stron o przesłanie stosownych dokumentów dotyczących sprawy (Gmurzyńska, 

2009, s. 131-132).  

Kolejny etap dotyczy otwarcia mediacji,  jest to pierwsze wspólne spotkanie. Na tę część 

składa się przede wszystkim monolog mediatora, który wyjaśnia klientom na czym polegać 

będzie jego rola w przebiegu procesu mediacyjnego. Do zadań mediatora należy również 

przedstawienie głównych zasad mediacji oraz reguł zachowywania się. Ze strony mediatora 

                                                 
1 http://www.mediacja.com/index.php/Czym-jest-mediacja.html 

http://www.mediacja.com/index.php/Czym-jest-mediacja.html
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ważny jest przyjacielski ton głosu, znaki niewerbalne, odpowiednie tempo rozmowy, które 

finalnie składają się na poczucie bezpieczeństwa skonfliktowanych stron (Gmurzyńska, 2009,  

s. 134). 

Następnie mają miejsce wstępne wypowiedzi stron. Uczestnicy konfliktu przedstawiają 

zdarzenie z własnego punktu widzenia oraz dzielą się swoim stosunkiem emocjonalnym do 

sprawy. Wymiana zdań, dialog oraz ustalenie kwestii do dyskusji to kolejny bardzo ważny etap 

mediacji, który ma na celu nakłonienie stron do wzajemnego porozumienia oraz daje możliwość 

zadawania pytań. W tym etapie mediator powinien zwrócić szczególną uwagę na to, by 

skonfliktowani zwracali się wprost do siebie. Podczas rozmowy strony mogą niejednokrotnie 

odczuwać silne emocje takie jak gniew, złość, rozczarowanie, smutek. Mediator może na to 

pozwolić, ale musi być przekonany, że w razie potrzeby potrafi zapanować nad taką sytuacją. 

Mediator podejmuje decyzję, że skonfliktowani są przygotowani, by przejść do kolejnego etapu, 

jeśli wyrazili oni pewne pozytywne relacje, a także zaczęli efektywnie się komunikować 

(Gmurzyńska, 2009, s. 139-140). 

Po bardzo burzliwych etapach mediacji, następuje ten w czasie, którego tworzy się 

propozycje ugodowe. Mediator pomaga uczestnikom znaleźć różne warianty rozwiązania sporu, 

ale to od nich zależy jak konflikt się zakończy. Mediator zachęca uczestników do 

przedyskutowania konsekwencji zaproponowanych opcji rozwiązania problemu. Po 

wygenerowaniu porozumienia, zadaniem mediatora jest przekonanie się, czy strony rozumieją 

ustalenia, a także przeanalizowanie czy istnieją słabe punkty potencjalnej ugody. Spisywanie 

umowy nie jest już tak emocjonującym etapem dla klientów, ale jednocześnie jest 

najważniejszym  momentem mediacji. Ostateczna ugoda powinna być przejrzysta, konkretna, 

napisana prostym językiem (bez zwrotów prawniczych). Strony powinny skonsultować 

końcową streść ugody ze swoimi pełnomocnikami. Wtedy mogą wnieść do sądu o potwierdzenie 

umowy. Następnie jest ona analizowana przez sąd pod względem jasności, potencjalnych 

sprzeczności, zgodności z obowiązującymi przepisami (Gmurzyńska, 2009, s. 143-144). 

 

6. Mediator – role i umiejętności 

 

Mediacja pomiędzy dwoma stronami prowadzona jest przez mediatora. Zgodnie z 

prawem polskim mediatorem może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Ważne jest również odbycie 

specjalistycznego szkolenia z zakresu mediacji. Sędzia (nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku) 

nie może być mediatorem. Wpisanie na listę stałych mediatorów wymaga od kandydata 

pisemnej zgody. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji wyłącznie z ważnych 

powodów, o których powiadamia strony. Przepisy prawne umożliwiają organizacjom 

społecznym i zawodowym prowadzenie listy stałych mediatorów oraz tworzenie ośrodków 

mediacyjnych. Następnie taka informacja trafia do prezesa sądu okręgowego (Rękas, 2010,  

s. 21). 

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że dobry mediator to mediator, którego wysiłki 

przynoszą efekty, który działa w sposób moralny i zgodny z zasadami przyjętymi przez 

środowisko mediacyjne. Doświadczony mediator potrafi tak pokierować wymianą zdań między 

skonfliktowanymi, by rozmowa była konstruktywna, nie odbiegała od tematu związanego ze 
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sporem oraz przybliżała strony do osiągnięcia porozumienia. Jednym z podstawowych zadań 

mediatora jest wspomaganie klientów i prowadzenie negocjacji w taki sposób, aby nie narzucać 

im swojego punktu widzenia. Rolą mediatora jest zapewnienie komfortowych warunków do 

rozmowy oraz ustalenie podstawowych zasad zachowania w czasie mediacji. Skłanianie do 

współdziałania, zapewnienie równowagi stron i używanie przyjaznego tonu sprzyja 

wytworzeniu się pozytywnej atmosfery (Cybulko, Siedlecka-Andrychowicz, 2009, s. 168-170). 

Mediator realizuje także cele ogólnospołeczne, polegające na zrozumieniu przez strony, 

że każdy problem i konflikt może być rozwiązany przez przemyślany dialog, co w konsekwencji 

pomaga tworzeniu społeczeństwa otwartego. Mediator pomaga w tworzeniu nowych wartości i 

redukowaniu postaw agresywnych czy roszczeniowych. Poprzez zadawanie odpowiednich 

pytań uzmysławia stronom potencjalne konsekwencje zawarcia umowy (Cybulko, Siedlecka-

Andrychowicz, 2009, s. 172). 

Niektóre z wymienionych zadań charakterystycznych dla mediatora wymagają od niego 

odpowiednich kompetencji interpersonalnych, inne dobrej pamięci, łatwości przetwarzania 

danych i elastyczności myślenia, jeszcze inne pewnych umiejętności z zakresu inteligencji 

emocjonalnej czy kompetencji społecznych. Grupa mediatorów posiadających odpowiednie 

doświadczenie stworzyła listę umiejętności jakimi powinni charakteryzować się kandydaci na to 

stanowisko, są to m.in.: umiejętności słuchania, zdobywania zaufania, parafrazowania, 

przekazywania informacji, znajomość technik radzenia sobie ze złością, umiejętności 

dystansowania się, negocjowania, odpowiedniego używania poczucia humoru. Do cech 

osobowościowych jakimi powinien charakteryzować się mediator można zaliczyć: wrażliwość, 

otwartość, tolerancję, chęć niesienia pomocy. Ważna jest także dojrzałość i stabilność 

emocjonalna, gdyż trudno byłoby współpracować z mediatorem, który nie radzi sobie ze swoimi 

zmartwieniami (Cybulko, Siedlecka-Andrychowicz, 2009, s. 173-176). 

Badacze skupili się również na zbadaniu zjawiska empatii u mediatorów. Starali się 

odpowiedzieć na pytanie: czy empatia jest zaletą czy wadą w pracy mediatora? Przeanalizowano 

dwa komponenty empatii – emocjonalny i poznawczy. Stwierdzono, że zbyt wysoki poziom 

empatii emocjonalnej wiąże się ze skłonnością do wzruszeń, wrażliwością, zarażaniem się 

emocjami innych, co może powodować zatracenie obiektywności w relacjach między stronami. 

Natomiast wysoki poziom empatii poznawczej jest jak najbardziej pożądany, ponieważ skutkuje 

spostrzegawczością, analitycznym myśleniem, umiejętnością wyciągania wniosków oraz 

przyjmowaniem perspektywy innych i rozumieniem ich potrzeb (Lewicka, 2008, s. 81-83). 

 

7. Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 

 

Mediacja ma bardzo szerokie zastosowanie. Możemy się z nią zetknąć w różnych 

sprawach sądowych. Jest również stosowana w rozwiązywaniu konfliktów między członkami 

rodziny. O pomoc do mediatora zwracają się osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec 

postępowania sądowego. Spór między członkami rodziny nie musi znaleźć się od razu na 

wokandzie. Z mediacji można skorzystać już we wcześnym etapie konfliktu, co może przynieść 

dużo korzystniejsze efekty, niż dowodzenie swoich racji przed sądem. Mediacja została uznana 

za szczególnie odpowiednią metodę rozwiązywania sporów rodzinnych, z tego względu, iż 

pomaga w lepszej komunikacji, redukuje zaognienie konfliktu, w jej wyniku powstaje ugoda 
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chroniąca m.in. dzieci będące często ofiarami nieporozumień rodziców (Gmurzyńska, 2007,  

s. 257). 

Formalne aspekty przeprowadzenia mediacji w ramach postępowań cywilnych 

unormowane są w kodeksie postępowania cywilnego. Natomiast w sprawie o rozwód lub 

separację możemy odnieść się do  art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (2012), który 

mówi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy  

z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo.  

Art. 436 kodeksu postępowania cywilnego określa postępowanie mediacyjne w trakcie 

rozwodu i separacji. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, 

sąd może skierować strony do mediacji. Przedmiotem mediacji może być pojednanie 

małżonków. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, to sąd kieruje je do stałego mediatora 

posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu 

psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie 

prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych rodzinnych (Weitz, 2009, s. 366). 

 Definicję mediacji rodzinnych podaje A. Gójska (2011, s. 3) to procedura rozwiązywania 

konfliktów, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie 

uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga sporom  

w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich 

wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.  

Mediacja rodzinna nie jest procesem łatwym, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut 

oka. Wpływa na to przede wszystkim kryterium podmiotowe dotyczące jej uczestników. W tym 

rodzaju mediacji stronami są głównie osoby ze sobą spokrewnione lub spowinowacone: 

małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, dalsi członkowie rodziny. Zakres spraw, które 

poddaje się mediacji jest bardzo szeroki począwszy od rozwodów, separacji, konfliktów 

porozwodowych, po adopcję, alimenty czy opiekę nad małoletnimi dziećmi. Więzy krwi łączące 

uczestników sprawiają, że konflikt jest dla nich ogromnym przeżyciem emocjonalnym, a dojście 

do porozumienia wydaje się bardzo trudne.  

Silne emocje widoczne są szczególnie w przypadku rozstających się małżeństw 

posiadających dzieci, ponieważ mimo rozerwania relacji partnerskiej, relacja rodzicielska 

pozostaje. Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje możliwość rozwodzącym się parom 

samodzielnego ustalenia zasad opieki nad dzieckiem, wykonywania władzy rodzicielskiej i 

utrzymania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. 

Niestety statystyki pokazują, iż natężony konflikt pomiędzy małżonkami uniemożliwia im 

wypracowanie wspólnych wniosków. W takim wypadku mediacja stanowi ogromną pomoc, 

gdyż przynosi skuteczne i długookresowe rozwiązania. Ugoda podpisana w czasie mediacji jest 

satysfakcjonująca dla stron, ponieważ opiera się na ich własnej definicji sprawiedliwości 

(Gójska, 2011, s. 7). 

Czynnikiem, który zaostrza konflikt między małżonkami jest kwestia opieki nad 

dzieckiem. Myśl o utracie chociażby części relacji z dzieckiem wzbudza silne negatywne uczucia. 

Konflikt pomiędzy stronami powoduje, iż dziecko staje się w procesie,,kartą przetargową”. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje możliwość udziału dzieci w sprawach, które ich dotyczą. 

Jednak pociechy muszą mieć odpowiedni stan umysłowy i stopień dojrzałości, by wziąć udział w 

dyskusji. Mediacja jak najbardziej pozwala prowadzić rozmowy z udziałem wszystkich członków 
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rodziny. Należy jednak przekazać rodzicom, że ich dziecko jest równorzędnym podmiotem  

w sporze2. 

Proces mediacyjny w sprawach rodzinnych wiąże się z istotnymi wyzwaniami dla 

samego mediatora. Po pierwsze brak jest często pełnej gotowości stron konfliktu do podjęcia 

rozmów. Po drugie większość uczestników ma problemy z racjonalną oceną sytuacji i podejmo-

waniem konstruktywnych prób porozumienia. Strony skupiają się na przeszłości, na źródłach 

konfliktu, zapominając jak ważna w ich wypadku jest przyszłość i odbudowanie straconej relacji. 

Mediator powinien odpowiednio obniżyć napięcie, pomoc stronom nazwać emocje i odczytać je 

w kategoriach niezaspokojonych potrzeb. Zminimalizować wzajemne oskarżenia i nauczyć 

najbliższe sobie osoby poprawnego sposobu komunikowania, bez wzajemnego ranienia swoich 

uczuć (Czayka-Chełmińska, Glegoła-Szczap, 2009, s. 273-275). 

 

Podsumowanie 

 

Pomoc neutralnej osoby trzeciej w osiągnięciu porozumienia między skonfliktowanymi 

stronami, była stosowana w różnych okresach historycznych, różnych państwa i kulturach.  

W dzisiejszych czasach mediacja zdobywa coraz większą popularność i status odrębnej 

procedury rozwiązywania konfliktów. Jest wysoce pomocna w osiąganiu porozumienia bez 

potrzeby zwracania się do sądu. Daje możliwość ustalenia zasad bezkonfliktowej relacji  

w przyszłości.  

Konflikty rodzinne narastają latami i sięgają wielu sfer życia, np. psychologicznej, 

majątkowej, emocjonalnej. Samodzielne ich rozwiązanie przez bliskie sobie osoby z biegiem 

czasu staje się coraz bardziej utrudnione, a bywa, że nawet niemożliwe, dlatego rozwiązaniem 

jest udział w mediacji i pomóc kompetentnej w tym zakresie osoby.  
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Style wychowania samotnych matek  

a zachowania agresywne ich nastoletnich dzieci 

 

 

1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

Zagadnieniu rodziny niepełnej i samotnego rodzicielstwa poświęca się coraz więcej 

uwagi zarówno w literaturze psychologicznej, jak i pedagogicznej czy socjologicznej. Wiąże się to 

ze zmianami społeczno-kulturowymi sprawiającymi, że problem ten dotyczy coraz szerszej 

części współczesnego społeczeństwa. Według K. Dymek - Balcerek (1999, s. 114) „rodzina 

niepełna to taka, w której matka (najczęściej) lub ojciec samotnie wychowuje dzieci w wyniku 

różnych sytuacji życiowych”. Sytuacja ta doprowadza do pojawienia się wielu problemów życia 

codziennego, do których należy zaliczyć m.in. obniżenie poziomu ekonomicznego spowodowane 

ograniczonymi funduszami, brak emocjonalnego wsparcia współmałżonka, zwiększenie liczby 

obowiązków domowych itp., co w konsekwencji może (choć nie musi) utrudniać pełnienie ról 

rodzicielskich.  

W większośći niepełnych rodzin w Polsce to matka wychowuje dzieci. Sytuacja dziecka 

wychowywanego w rodzinie niepełnej doprowadza do dyskomfortu psychicznego, bez względu 

na to czym spowodowany jest rozpad systemu rodzinnego, jednakże nie jest czynnikiem 

dyskryminującym oraz z góry skazującym na niepowodzenie. Wiele zależy bowiem od relacji 

panującej pomiędzy matką a dzieckiem, jak i indywidualnej sytuacji, która przyczyniła się do 

rozpadu systemu rodzinnego. Znaczenie mają również takie czynniki, jak struktura rodziny, 

miejsca zamieszkania, wykształcenia rodzica, status społeczno–ekonomiczny oraz preferowany 

styl wychowania (Dymek - Balcerek, 1999). Niewątpliwie jednak sytuacja dziecka w rodzinie 

niepełnej jest trudniejsza niż w przypadku, gdy jest ono wychowywane przez oboje rodziców. 

Dziecko, aby mogło się prawidłowo przystosować do życia w społeczeństwie potrzebuje 

wzorców osobowych zarówno od ojca, jak i od matki. Brak stałego kontaktu z ojcem powoduje, 

iż dziecku odebrana jest możliwość czerpania odpowiednich wzorców zgodnych ze specyfiką 

płci psychologicznej. Tym samym pozbawione jest ono swobody nawiązania części bliskich 

relacji uczuciowych, czy chociażby tworzenia się niezwykle istotnej więzi uczuciowej (por. np. 

Dudek, 2003; Kawula, 2009). 

Jednym z najważniejszych aspektów życia rodzinnego są style wychowania, którymi 

charakteryzują się rodzice. W istotnym stopniu wpływają one  na funkcjonowanie zarówno 
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dziecka, jak i całego systemu rodzinnego. Style wychowania najogólniej można zdefiniować jako 

dobór i zastosowanie zespołu środków wychowawczych lub też wypadkową sposobów i metod 

oddziaływania na dziecko w rodzinie (Ziemska, 1973; Ryś, 2009). Najczęściej wyróżnia się styl 

demokratyczny, autokratyczny i liberalny, choć w literaturze przedmiotu wymienia się również  

i inne style (por. Ryś, 2009). To jaki styl wychowania ujawnia rodzic zależy od wielu czynników. 

Można wśród nich wymienić m.in. uwarunkowania kulturowe, właściwości podmiotowe rodzica 

i jego indywidualne doświadczenia, ale także właściwości dziecka (Plopa, 2008). Niektórzy 

badacze zwracają na przykład uwagę, że osobowość dziecka, a nawet jego płeć mogą być jednym 

z czynników determinujących styl wychowawczy rodzica (Poraj, 2009; Sendyk, 2009). 

Należy podkreślić, że każdy ze stylów wychowawczych pociąga za sobą określone skutki 

dla rozwoju i funkcjonowania dziecka. Najkorzystniejsze jest oczywiście takie środowisko 

wychowawcze, w którym dziecko czuje się akceptowane i kochane, dawana jest mu rozumna 

swoboda, a jego prawa są szanowane  (por. np. Knopp. 2007; Pecyna, 1998; Siudem, 2000; 

Ziemska 1973). Potwierdzają to liczne wyniki badań. Postawy rodziców cechujące się ciepłem, 

miłością i akceptacją wiążą się między innymi ze zdolnością dzieci do nawiązywania 

prawidłowych relacji emocjonalnych (Knopp, 2010), ich stabilnością emocjonalną (Becker  

i Krug, 1964; za: Król, 1989), empatią (Kasprzyk, 2001), a także wysokim poziomem 

samoakceptacji i przystosowania (Baumrind, 1967, za: Ziemska, 1986). Wykazano także, że 

dzieci, które mają dobry kontakt z rodzicami, są mniej podatne na sytuacje stresowe, wcześniej 

rozwijają swoją niezależność i autonomię, uczą się podstawowego zaufania do świata i własnych 

mechanizmów wewnętrznej kontroli (por. np. Plopa, 1995; Ziemska, 1975). 

Z drugiej strony niewłaściwe style wychowania mogą doprowadzić u dziecka do 

zaburzenia jego procesu socjalizacji i rozwoju emocjonalnego, poczucia osamotnienia oraz 

nieprzystosowania (por. Knopp, 2010; Matczak, Knopp, 2014; Ryś, 2009). Traktowanie dziecka 

jako ciężaru, nie okazywanie mu pozytywnych uczuć, nie zaspokajanie jego podstawowych 

potrzeb, zbyt rygorystyczne wymagania lub przeciwnie - obojętność na dziecko i niepodejmo-

wanie jakichkolwiek działań wychowawczych, mogą prowadzić m.in. do zahamowania u niego 

rozwoju uczuć wyższych, przejawów aspołecznych zachowań, niezdolności do tworzenia 

trwałych związków uczuciowych, braku ufności, bojaźliwości, niechęci czy wrogich intencji 

przejawianych w stosunku do innych ludzi, braku wiary we własne siły i niepewności (por. np. 

Knopp, 2007; Łobocki, 2007; Pecyna,1998; Plopa, 1983; Siudem, 2000; Ziemska 1973). 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż style wychowania w rodzinie w znaczący sposób wpływają 

na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, gdyż w naturalny sposób przyczyniają się do 

wyznaczenia kierunku ich aktywności.  

Przytoczone dane uzasadniają poszukiwanie źródeł agresji dzieci i młodzieży w nie-

prawidłowościach systemu wychowawczego. Zainteresowanie tym zagadnieniem jest istotne ze 

względu na występujące obecnie na coraz szerszą skalę przejawy zachowań agresywnych 

obserwowane wśród najmłodszej część społeczeństwa.  

W literaturze przedmiotu odszukać można wiele definicji agresji. W psychologii agresja 

rozumiana jest jako „działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym  

u osobnika niezadowolenie lub gniew” (Okoń, 1984, s. 13). A. Frączek (1979, s. 10) stwierdza, iż 

„w stosunkach międzyludzkich agresja polega na łamaniu norm i zasad współżycia określonych 

społecznie i wypracowanych w trakcie doświadczeń historycznych”. Celem takiego 
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postępowania jest w głównej mierze degradacja struktury życia społecznego przejawiająca się  

w braku oporu wobec destrukcyjnych form zachowań w stosunku do społecznie przyjętych 

prawidłowych sposobów zachowania. Z kolei I. Moczydłowska (Moczydłowska, Pełszyńska, 

2004, s. 15) określa agresję jako „swoistą formę zachowania się, przyjmującą postać 

inicjowanego ataku powodującego powstanie określonych szkód materialnych lub moralnych”. 

W definiowaniu pojęcia agresji wyróżnić można dwa zasadnicze komponenty: agresywne 

zachowanie jest intencjonalne i zawsze pociąga za sobą negatywne skutki dla ofiary, natomiast 

sprawca opisywany jest jako osoba chcąca zranić psychicznie lub fizycznie swoją ofiarę 

(Danilewska, 2002).  

Zachowania agresywne mogą przybierać różnorodne formy, wpływając niekorzystnie na 

szeroko rozumiany rozwój emocjonalny, społeczny oraz psychiczny każdej jednostki,  

w stosunku do której są przejawiane. Zdaniem Z. Skornego (1968) agresja może ujawniać się w 

sposób jawny - poprzez aktywne działania, bądź ukryty - ukierunkowany na obszar sfery 

umysłowej człowieka. Pierwszy wymieniony rodzaj uaktywnia się w agresywnym zachowaniu 

skierowanym na zewnątrz - w stosunku do otaczającej jednostkę rzeczywistości, drugi z kolei 

odnosi się do wewnętrznej struktury osobowości człowieka doprowadzając w konsekwencji do 

autoagresji. Do najczęściej przejawianych form zachowań agresywnych należy zaliczyć: agresję 

werbalną (słowną), agresję fizyczną (motoryczną), agresję instrumentalną, agresję wrogą 

(emocjonalną/reaktywną/ekspresyjną), agresję skierowaną na obiekty zastępcze oraz 

autoagresję (por. np. Adamczewska, 2006; Linowski, Wysocki, 2012; Papież, Płukis, 2000; 

Kmiecik-Baran, 2000).  

Mimo prezentowanej przez badaczy różnorodności interpretowania analizowanego 

zagadnienia jeden element pozostaje wspólny - zachowaniom agresywnym przypisuje się 

zdecydowanie negatywne znaczenie bez względu na to w jaki sposób są one przejawiane.  

W sposób naturalny przyczyniają się one do destabilizacji ładu społecznego, co przejawia się 

między innymi w nieprzestrzeganiu obowiązujących norm, łamaniu zasad, braku świadomości, 

a także odpowiedzialności za poczynione przewinienia.  

Zachowania agresywne są coraz powszechniejszym zjawiskiem obserwowalnym  

w otaczającej nas rzeczywistości wśród najmłodszej części społeczeństwa. Coraz częściej 

spotkać można agresywne małe dzieci oraz brutalną dorastającą młodzież. Problem zaczyna się 

wówczas, gdy jednostki te nie dostrzegają żadnych nieprawidłowości w swoim zachowaniu  

a wręcz przeciwnie - często owa reprezentowana postawa staje się powodem do dumy, 

cieszeniem się autorytetem, poważaniem oraz zainteresowaniem w grupie rówieśniczej.  

Badania nad zjawiskiem agresji wskazują, iż powstawanie niewłaściwych ze społecznego 

punktu widzenia zachowań uwarunkowane jest kilkoma czynnikami, w tym przede wszystkim 

właściwościami biologicznymi podmiotu, wpływem grup rówieśniczych oraz oddziaływaniem 

środowiska rodzinnego (por. np. Aronson, Wilson, Akert, 2006; Karłyk-Ćwik, 2008; Kmiecik-

Baran 2000; Żegnałek, 2006). Szczególną uwagę badaczy budzi ostatni z wymienionych 

czynników. Zdaniem J. M. Wolińskiej (2003) na sposób postępowania dziecka wypływają takie 

właściwości środowiska rodzinnego, jak m.in.: układ ról, wzajemne relacje, atmosfera i stosun-

kowo długi czas przebywania razem. Znaczącą rolę odgrywa wzajemność oddziaływań jak 

również rodzaj i intensywność relacji panujących w środowisku rodzinnym, które to w 

konsekwencji przekładają się na inne płaszczyzny funkcjonowania. Także J. Surzykiewicz (2004) 
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twierdzi, iż znaczącą rolę w kontekście kształtowania się zachowań agresywnych przypisać 

należy indywidualnym właściwościom środowiska rodzinnego, które w znaczny sposób 

determinują zachowanie dzieci i młodzieży. Niekorzystne warunki socjalizacyjno-wychowawcze, 

ogólnie panująca atmosfera oraz autokratyczno-restrykcyjny styl wychowania, sprzyjają 

kształtowaniu się w świadomości dziecka niewłaściwych postaw i zachowań, które często 

bywają powielane w życiu dorosłym. 

W zależności od sposobu życia, warunków kulturowych, sytuacji bytowej, wzajemnych 

relacji, dom rodzinny oddziałuje na dzieci pozytywnie lub negatywnie. Konflikty występujące 

pomiędzy rodzicami objawiające się kłótniami, krzykiem, biciem oraz stosowaniem przemocy 

(kary cielesne, ubliżanie, oddalenie fizyczne i uczuciowe) w sposób naturalny kształtują sposób 

funkcjonowania jednostki. Takie postępowanie sprzyja naśladowaniu nieprawidłowych 

zachowań w stosunku do innych osób: rodziców, rodzeństwa, rówieśników jak i nauczycieli 

(Żegnałek, 2006). Do czynników nasilających przejawy niewłaściwych postaw należy zaliczyć 

m.in.: trudną sytuację socjalno-bytową rodziny, warunki materialne oraz mieszkalne, 

długotrwały brak pracy członków rodziny, a przez to utrudniony dostęp do nauki czy 

wypoczynku. Zasadniczą rolę odgrywają jednak nieprawidłowe postawy rodzicielskie. Relacje 

oparte na braku zrozumienia, akceptacji czy miłości warunkują patologiczne sposoby 

zachowania się dziecka, które poprzez naśladownictwo, identyfikację oraz modelowanie 

asymiluje w sposób całkowicie naturalny cechy danej społeczności, z którą się utożsamia 

(Karłyk-Ćwik, 2008). W. May (2011) zwraca uwagę na fakt, że rodziny, w których przekazywane 

są wzorce agresywnego zachowania to nie tylko, jak to się powszechnie uznaje, środowiska 

patologiczne, w których występuje przemoc, alkoholizm czy problemy finansowe. Istnieje 

bowiem wiele zamożnych rodzin, które nie realizują w sposób właściwy podstawowych 

obowiązków wychowawczych. Sytuacja ta przejawia się m.in. poprzez stawianie spraw 

materialnych ponad wszystko, wychowywaniu w duchu przesadnej dyscypliny przy 

nadmiernym karaniu za drobne przewinienie czy brak czasu dla własnych dzieci.  

Klasyczne już badania przeprowadzone przez W. Healyego i A. Bronnera (1947; za: 

Pospiszyl, Żabczyńska, 1981) na grupie 103 nieletnich przestępców dowodzą rangi środowiska 

rodzinnego w kształtowaniu zaburzeń funkcjonowania społecznego. Na podstawie uzyskanych 

wyników stwierdzono, iż prawie wszystkie badane osoby doświadczające konfliktu z prawem, 

przeżywają głęboki kryzys związany z trudną sytuacją rodzinną. Brak prawidłowych relacji oraz 

więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny a także przejawy 

destrukcyjnych zachowań obserwowane w środowisku domowym doprowadzają do zaburzeń 

sfery emocjonalnej, co powoduje odrzucenie autorytetu rodzica, a wraz z nim wszelkich innych 

wartości oraz norm społecznie akceptowanych. Dostarczanie patologicznych wzorców 

postępowania sprzyja niedostosowaniu społecznemu jednostki, co w sposób naturalny 

przyczynia się do wzrostu zachowań agresywnych. 

Celem podjętych przez autorki artykułu badań było poszukiwanie zależności między 

jednym z aspektów funkcjonowania rodziny niepełnej – stosowanego przez samotne matki stylu 

wychowania - a zachowaniami agresywnymi ich nastoletnich dzieci.  

Opierając się na danych dostępnych w literaturze przedmiotu, postawiono następujące 

hipotezy badawcze: 
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1) Pożądane style wychowania matek – styl demokratyczny i liberalny kochający– 

korelują ujemnie ze wskaźnikami agresji u ich dzieci. 

2) Niepożądane style wychowawcze matek – styl autokratyczny i liberalny 

niekochający - korelują dodatnio ze wskaźnikami agresji u ich dzieci.  

3) Postawiono także hipotezę dodatkową, w następującym brzmieniu: 

4) Płeć dzieci jest czynnikiem różnicującym style wychowawcze matek.  

 

2. Badania własne 

 

2.1. Badane osoby i metody badań 

 

Badaniami objęto 60 samotnych matek w wieku od 33 do 57 lat, a także ich dzieci  

w przedziale wiekowym 13 - 16 lat (30 chłopców i 30 dziewcząt). Badane osoby pochodziły ze 

środowisk o różnym statusie społecznym. Matki posiadały wykształcenie zawodowe lub średnie. 

Docierano do nich za pośrednictwem Gminnych oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 

z terenu powiatu radomskiego, przy współpracy z pracownikami socjalnymi, którzy podczas 

rozmów z samotnymi matkami przedstawiali im informację o możliwości udziału w badaniu. 

Każda osoba zapewniona była o dyskrecji oraz wykorzystaniu uzyskanych wyników tylko i 

wyłącznie do celów naukowych. Badania były całkowicie dobrowolne. Jeśli matka była 

zainteresowana uczestnictwem, ustalała ze swoim dzieckiem, czy ono również wyraża zgodę. 

Dopiero wtedy, podczas indywidualnych spotkań z matkami mierzone były ich style 

wychowawcze, a następnie, podczas osobnego spotkania z dzieckiem bez obecności matki, 

zachowania agresywne.  

W celu oceny stylu wychowania samotnych matek wykorzystano kwestionariusz Analiza 

Stylu Wychowania w Rodzinie - Rodzina Własna autorstwa M. Ryś (2009). Narzędzie to jest 

oparte na teoretycznej koncepcji systemów rodzinnych D. Fielda. Składa się ono z 33 pytań 

odnoszących się do czterech stylów wychowania: demokratycznego, autokratycznego, 

liberalnego kochającego oraz liberalnego niekochającego.  

Styl demokratyczny charakteryzuje się przede wszystkim poszanowaniem praw oraz 

uczuć każdego członka rodziny, wspólnym planowaniem działań i rozwiązywaniem problemów, 

okazywaniem sobie wzajemnego zaufania, sympatii oraz życzliwości. Z kolei styl autokratyczny 

oparty jest na autorytecie władzy, przemocy i pedantyzmu, który przejawia się m.in. w stawianiu 

nadmiernych wymagań wobec dziecka, a także kontrolą relacji pozarodzinnych. Ostatnie dwa 

style liberalne odznaczają się darzeniem dziecka nadmierną swobodą, brakiem stawiania 

wymagań oraz interweniowaniem tylko w wyjątkowych sytuacjach z tym, że w stylu liberalnym 

kochającym rodzice okazują swemu dziecku dużo ciepła i czułości, zaś w stylu liberalnym 

niekochającym dominuje obojętność oraz chłód emocjonalny (Ryś, 2009). W skład każdej ze skal 

wchodzi 10 stwierdzeń, zaś zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się do każdej z nich 

poprzez wybór jednej z podanych odpowiedzi - „zupełnie nie”, „nie potrafię określić” lub 

„zdecydowanie tak”.  

Pomiaru zachowań agresywnych dzieci dokonano za pomocą kwestionariusza Nastroje  

i Humory A. H. Bussa i A. Durkee w polskiej adaptacji M. Choynowskiego (1971). Składa się on ze 

100 pytań operacjonalizujących następujące zmienne: ogólny poziom agresji, napastliwość 
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fizyczną, napastliwość słowną, napastliwość pośrednią, negatywizm, podejrzliwość, urazę, 

drażliwość oraz poczucie winy. Napastliwość fizyczna została tu zdefiniowana jako utrata 

kontroli nad swoimi agresywnymi impulsami przejawiającymi się m.in. w fizycznym ataku 

innych osób.  Napastliwość słowna przejawia się w ujawnianiu negatywnych uczuć w formie 

oraz treści wypowiadanych słów. Z kolei napastliwość pośrednia jest przejawem zachowań 

agresywnych nie wprost, lecz w sposób pośredni, np. poprzez trzaskanie drzwiami, tupanie 

nogami, rzucanie przedmiotami. Negatywizm charakteryzuje się biernym lub czynnym 

przeciwstawianiem innym, buntowaniem się wobec przyjętych norm i reguł postępowania. 

Podejrzliwość rozumiana jest jako rzutowanie własnej wrogości na inne osoby oraz brak wiary 

w pozytywne intencje ludzi. Uraza obejmuje swym zasięgiem gniew, pretensje oraz ciągłe 

domaganie się czegoś. Drażliwość zaś wyraża się skłonnością do irytacji czy gotowością 

wybuchu negatywnych emocji z byle jakiego powodu. Ostatni z komponentów - poczucie winy, 

oznacza przeżywanie silnych wyrzutów sumienia, często nieadekwatnych w odniesieniu do 

występujących zdarzeń życiowych (Choynowski, 1971).  

 

2.2. Uzyskane wyniki 

 

W celu analizy zależności występującej pomiędzy stylami wychowania matek  

a zachowaniami agresywnymi ich dzieci obliczono współczynniki korelacji r-Pearsona. Ze 

względu na potencjalne różnice międzypłciowe obliczeń dokonano osobno dla próby dziewcząt  

i chłopców.  

W przypadku dziewcząt nie wystąpiły żadne istotne zależności między ich agresją  

a stylami wychowawczymi matek.  

Zupełnie inna sytuacja miała miejsce w przypadku chłopców. Obliczone dla nich 

współczynniki korelacji zamieszczono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Współczynniki korelacji r Pearsona między stylami wychowawczymi matek (N=30) a 

zachowaniami agresywnymi ich synów (N=30) 

Zmienna Styl 

demokratyczny 

Styl 

autokratyczny 

Styl liberalny 

kochający 

Styl liberalny 

niekochający 

Ogólny poziom agresji -0,41* 0,54** -0,41* 0,48** 

Napastliwość fizyczna -0,37* 0,55** -0,31 0,43* 

Napastliwość słowna -0,34 0,42* -0,21 0,38* 

Napastliwość pośrednia -0,27 0,56** -0,29 0,37* 

Negatywizm -0,23 0,43* -0,16 0,23 

Podejrzliwość -0,23 0,06 -0,38* 0,24 

Uraza -0,46* 0,36* -0,53** 0,51** 

Drażliwość -0,24 0,36* -0,27 0,30 

Poczucie winy 0,22 -0,46* 0,27 -0,34 

*p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 
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Jak widać, u chłopców wszystkie style wychowawcze matek wiążą się z ogólnym 

poziomem agresji oraz urazą, zaś z napastliwością fizyczną nie koreluje jedynie styl kochający 

liberalny. Należy również dodać, że najwięcej związków (dodatnich) ze wskaźnikami agresji 

stwierdzono w przypadku niepożądanych wychowawczo stylów autokratycznego i liberalnego 

niekochającego. Styl autokratyczny koreluje z wszystkimi wskaźnikami agresji oprócz 

podejrzliwości. Styl liberalny niekochający wykazuje zależność z ogólnym poziomem agresji, 

napastliwością fizyczną, napastliwością słowną, napastliwością pośrednią oraz poczuciem urazy. 

Prawidłowe style - demokratyczny i liberalny, wiążą się z mniejszą liczbą wskaźników agresji  

i w każdym przypadku są to związki ujemne. Oprócz ogólnego poziomu agresji i poczucia urazy, 

stwierdzono korelacje z napastliwością fizyczną (styl demokratyczny) oraz podejrzliwością (styl 

liberalny niekochający). 

Z punktu widzenia podjętej tematyki interesującym zagadnieniem wydawało się również 

zróżnicowanie stylów wychowawczych samotnych matek w zależności od płci ich dzieci. 

Porównanie stylów wychowawczych matek chłopców i dziewcząt przedstawiono na rysunku 1.  

 

 

Rys. 1. Średnie wyniki uzyskane przez matki dziewcząt i chłopców w kwestionariuszu Analiza Stylu 

Wychowania w Rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie przedstawionego rysunku można stwierdzić, iż matki dziewcząt uzyskały 

wyższe wyniki niż matki chłopców w skalach mierzących prawidłowe style wychowawcze,  

a zarazem niższe wyniki w skalach mierzących niepożądane style wychowawcze. Istotność 

statystyczną tych różnic sprawdzono przy użyciu testu t Studenta (patrz: tabela 2). 
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Tabela 2. Porównanie stylów wychowania matek dziewcząt (N=30) i chłopców (N=30) 

Zmienna Matki dziewcząt Matki chłopców Test t Studenta 

(df=58) M SD M SD 

Styl demokratyczny 25,15 3,66 22,00 3,78 3,28** 

Styl autokratyczny 11,78 4,67 14,43 4,30 -2,29* 

Styl liberalny kochający 21,32 2,12 18,57 3,46 3,72*** 

Styl liberalny niekochający 9,48 5,54 12,03 3,57 -2,12* 

M – średnia; SD - odchylenie standardowe               *p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 

 

Dane zaprezentowane w powyższej tabeli wskazują, iż wszystkie mierzone style 

wychowawcze matek chłopców i dziewcząt różnią się w sposób istotny statystycznie.  

 

2.3. Dyskusja wyników i wnioski  

 

Przeprowadzone badania częściowo potwierdziły istnienie zależności między 

środowiskiem wychowawczym rodziny a skłonnością do agresji u dzieci. Postawione hipotezy 

badawcze zostały zweryfikowane pozytywnie, ale jedynie w odniesieniu do chłopców.  

U dziewcząt nie ujawniły się oczekiwane zależności między ich zachowaniami agresywnymi  

a stylami wychowawczymi ich matek.  

Uzyskane wyniki pozwalają na wysnucie ogólnego wniosku, że korzystne warunki 

środowiska rodzinnego, przeciwdziałają przejawom agresji wśród chłopców. Okazało się, że 

prawidłowe style wychowawcze samotnych matek oparte na okazywaniu synom pozytywnych 

emocji, zaufania i szacunku, wiążą się z mniejszym nasileniem agresji u dzieci. Z kolei 

wychowanie synów oparte na przemocy, nadmiernych wymaganiach i kontroli lub też 

obojętności i chłodzie emocjonalnym, sprzyja zachowaniom agresywnym u dzieci.  

Takie wyniki nie są zadziwiające w świetle dostępnej literatury przedmiotu. We 

wcześniejszych badaniach także stwierdzano, że nieprawidłowe oddziaływania wychowawcze, 

słabe więzi rodzinne, brak prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny itp., sprzyjają 

zaburzeniom rozwoju i funkcjonowania, w tym zachowaniom agresywnym (por. np. Healy, 

Bronner, 1947, za: Pospiszyl, Żabczyńska, 1981; Baldwin, Kalhorn, Brees, 1945, za: Ziemska, 

1986; zob. też Knopp, 2010; Ryś, 2011). Na przykład D. Borecka-Biernat (1995) dowiodła, że 

dzieci z rodzin, w których dominują nieprawidłowe style wychowania, w sytuacjach stresowych, 

np. w sytuacji ekspozycji społecznej, mają tendencję do nieśmiałych, wycofujących się bądź też 

agresywnych zachowań.  

W tym kontekście znacznie ciekawszy wydaje się fakt, że zależność między stylem 

wychowawczym matek a agresją ich dzieci wystąpiła jedynie w grupie chłopców. Próbę 

wyjaśnienia takich wyników można podjąć na kilku płaszczyznach.  

Po pierwsze brak zależności między stylami wychowawczymi matek, a agresją 

dziewcząt, a zarazem obecność owej zależności u chłopców, może wynikać ze stwierdzonych w 

przeprowadzonych badaniach różnic w stylach wychowawczych w zależności od płci dziecka. 
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Jak się okazało, matki dziewcząt charakteryzują się istotnie większym niż matki chłopców 

natężeniem stylów właściwych, opartych na bliskim kontakcie emocjonalnym, ujawnianiem 

wobec dziecka pozytywnych uczuć i poszanowaniu jego praw. Zarazem matki te uzyskały niższe 

wyniki w salach mierzących styl autorytarny i liberalny niekochający, a więc te sposoby 

wychowania, które wiążą się z chłodem emocjonalnym, brakiem poszanowania dziecka, brakiem 

zainteresowania nim lub też stawianiem mu zbyt restrykcyjnych wymagań. 

Różnice w stylach wychowawczych rodziców dziewcząt i chłopców były już wcześniej 

sygnalizowane przez badaczy. Na przykład G. Poraj (2009) stwierdziła, iż matki częściej 

przejawiają postawę kochającą wobec córek, zaś odrzucającą w stosunku do synów. Podobnie 

badania M. Sendyk (2009) wskazały na istnienie zależność pomiędzy postawą wychowawczą 

matek a płcią ich dziecka. Ich wyniki dowiodły, iż matki znacznie częściej przejawiają pozytywne 

uczucia w stosunku do swoich córek niż do synów, ponadto w większym stopniu otaczają je 

opieką, troską, a także emocjonalnym wsparciem. Owa sytuacja być może wiąże się ze 

specyficznie przebiegającym w zależności od płci dziecka procesem socjalizacji. Proces ten jest 

na ogół zgodny z kulturowo i społecznie zakorzenionym stereotypem płci, który sprzyja 

przekazywaniu wzorców kobiecej delikatności, wrażliwości i uległości oraz męskiej siły, 

wytrwałości czy stanowczości. Normy społeczne związane z płcią nakazują otaczanie opieką 

słabszych kobiet (Custini, Feldman, 1989). Być może z tego wynikają bardziej nasilone u matek 

dziewcząt style wychowania oparte na czułości i akceptacji. Te uwarunkowane kulturowo 

różnice w sposobie wychowania dziecka, sprawiają, że sytuacja chłopców wychowywanych 

przez samotne matki jest trudniejsza niż sytuacja dziewcząt. Być może prawidłowa, optymalna 

dla rozwoju dziecka konfiguracja stylów wychowawczych nie wykazuje związku z zachowaniami 

agresywnymi (lub ich brakiem) u młodzieży. Zależność pojawia się, gdy konfiguracja stylów 

wychowawczych rodzica jest niewłaściwa. Wtedy staje się ona czynnikiem predysponującym 

dziecko do zaburzeń funkcjonowania i zachowań agresywnych. Należy jednak podkreślić, że 

przeprowadzone badania przede wszystkim ze względu na mała próbę i ograniczona liczbę 

kontrolowanych zmiennych, są jedynie wstępem do formułowania tego rodzaju uogólnień. 

Niewątpliwie konieczna jest dalsza eksploracja tego zagadnienia.  

Na zagadnienie związku stylów wychowawczych rodziców i agresji ich dzieci z uwzględ-

nieniem płci tych ostatnich, można spojrzeć także z szerszej perspektywy społeczno-kulturowej. 

Jak już wspomniano każda z płci pełni odmienne, głęboko osadzone w tradycji i kulturze role 

społeczne. Role kobiece, związane z pełnieniem funkcji opiekuńczych, wymagają wrażliwości na 

innych ludzi i przejawiane przez nich emocje. Otoczenie społeczne motywuje więc kobiety do 

tego typu wrażliwości (por. Denham, 1998; Mandal, 2003; Saarni, 1999). Z kolei od mężczyzn 

wymaga się koncentracji na zadaniach i osiągania sukcesów (por. Maruszewski, Ścigała, 1998). 

To sprawia, że agresja kobiet jest mniej akceptowana społecznie niż agresja mężczyzn. 

Dziewczęta już od najmłodszych lat spotykają się z oczekiwaniami, by kontrolowały swój gniew 

oraz frustrację i nie pozwalały sobie na zachowania agresywne. Inaczej jest w przypadku 

chłopców, u których agresja jest w większym stopniu tolerowana przez otoczenie. Można więc 

przypuszczać, że nawet jeśli środowisko rodzinne poprzez swoje niewłaściwe oddziaływania, na 

przykład niepożądane style wychowawcze rodziców, predysponuje dziewczęta do agresji, 

szersze otoczenie społeczne (np. szkoła, krąg rówieśników, mass media itp.) zgodnie z pewnym 

stereotypem związanym z funkcjonowaniem płci, wywiera na nie presję, by kontrolowały swoje 
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zachowania agresywne. Nawet jeśli więc nie są one uczone tego w rodzinie, rolę „nauczyciela” 

przejmuje szersze środowisko społeczne. Socjalizacja ich agresji przebiega więc nie tylko w 

systemie rodzinnym, ale też, w dużym stopniu, w szerszym kontekście społecznym. Stąd też brak 

związku między stylami wychowawczymi matek a agresją ich córek. Inaczej sytuacja ma się w 

przypadku chłopców. Poprzez swoją konstytucję fizyczną są oni bardziej predysponowani do 

zachowań agresywnych niż dziewczęta, zaś dodatkowo stereotyp męskości nie implikuje braku 

zachowań agresywnych. Chłopcy nie spotykają się z aż tak dużym naciskiem dalszego otoczenia 

społecznego na niwelowanie zachowań agresywnych. Stąd też główna rola w tej kwestii 

przypada środowisku rodzinnemu. Być może dlatego istnieje związek między agresją badanych 

chłopców a sposobem ich wychowania przez matki.  

Podsumowując całość prezentowanych tu rozważań, należy stwierdzić, że zarówno 

zagadnienia samotnego macierzyństwa, jak i zachowania agresywne dzieci i młodzieży, z uwagi 

na fakt, iż są aktualnym problemem społecznym wymagają głębszej eksploracji. Wskazane 

byłoby przeprowadzenie kolejnych badań na szerszej grupie, przy uwzględnieniu także innych 

wskaźników funkcjonowania środowiska rodzinnego. Warto byłoby również objąć badaniami 

inne grupy wiekowe, a także kontrolować wpływ grupy rówieśniczej. Słuszne wydaje się 

również zwrócenie uwagi na zjawisko samotnego rodzicielstwa w odniesieniu do grupy ojców. 

Jest to coraz większy problem społeczny, któremu jednak w badaniach naukowych poświęca się 

stosunkowo niewiele uwagi. 

 

Cytowana literatura: 

Adamczewska, B. (2006). Geneza agresji. Edukacja i Dialog, 1, 21-25. 

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo 

Zysk i S-ka. 

Borecka-Biernat, D. (1995). Nieśmiałość i agresja nastolatków a styl wychowania w rodzinie. 

Problemy Rodziny, 5, 45-46. 

Choynowski, M. (1971). Podręcznik do testu Nastroje i Humory A.H. Bussa, A. Durkee. Warszawa: 

MoiSW. 

Danilewska, J. (2002). Agresja u dzieci - szkoła porozumienia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne  

i Pedagogiczne. 

Denham, S. A. (1998). Emotional development in young children. New York: Guilford Press.  

Dymek - Balcerek, K. (1999). Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego-

Rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych, t. II. Radom:  Politechnika Radomska.  

Dudek, Z. W. (2003). Matriarchat - patriarchat, subkultura matki - subkultura ojca. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Frączek, A. (1979). Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii 

społecznej. W: A. Frączek., Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności 

agresywnych (s. 9-31).  

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 

Karłyk - Ćwil, A. (2008). Diagnozowanie i rozumienie agresji: trudności i wskazówki. Problemy 

Opiekuńczo - Wychowawcze, 1, 5-13.  

Kasprzyk, H. (2001). Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo  

w stopniu lekkim a ich wrażliwość empatyczna. Chowanna, 44, 46-62. 



RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

Kawula, S. (2009). Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. W:  S. Kawula, J. Brągiel  

i A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny (s. 115-152). Toruń: Wydawnictwo Adama 

Marszałek. 

Kmiecik - Baran, K. (2000). Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Knopp, K. A. (2007). Inteligencja emocjonalna i temperament studentów a postawy rodzicielskie 

ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, X(2), 113-134. 

Knopp, K. A. (2010). Inteligencja  emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. 

Warszawa: UKSW. 

Król, J. (1989). Postawy rodzicielskie, poziom samoakceptacji a pojęcie Boga: studium 

psychologiczne (rozprawa habilitacyjna). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.  

Linowski, K., Wysocki, I. (2012). Agresja, autoagresja i przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, 

przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja. Radom: Politechnika Radomska. 

Łobocki, M. (2007). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie i badania naukowe. Warszawa: 

Wydawnictwo Akademickie Żak. 

Maruszewski, T., Ścigała, E. (1998). Emocje – aleksytymia – poznanie. Poznań: Wydawnictwo 

Fundacji Humaniora. 

Matczak, A., Knopp, K. A. (2014). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu 

człowieka.Warszawa: Liberi Libri. 

May, W. (2011). Geneza zachowań agresywnych. Wszystko dla Szkoły, 6, 9-12. 

Moczydłowska, I., Pełszyńska I. (2004). Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej 

społecznie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.  

Okoń, W. (1984). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo  Naukowe. 

Papież, J., Płukis, A. (2000). Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej  transformacji 

ustrojowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Pecyna, M., B. (1998). Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii 

klinicznej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny: teoria i badania. Warszawa: Impuls. 

Poraj, G., (2009). Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży wychowującej 

się w środowisku wiejskim i miejskim. W: T. Rostowska  (red.), Psychologia rodziny. 

Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. (s. 251-275) Warszawa: 

Wydawnictwo Difin SA. 

Pospiszyl, K., Żabczyńska, E., (1981). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. 

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Ryś, M. (2009). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. 

Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Ryś, M. (2011). Oddziaływania wychowawcze rodziców a nadzieja na i kompetencje społeczne  

u ich dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(7), 86-108. 

Saarni, C. (1999). Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: P. Salovey, D.J. 

Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne  

(s. 75-125). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 



RELACJE W RODZINIE 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 185 

Sendyk, M. (2009). Postawy wychowawcze rodziców wobec córek i synów. Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze, 6, 45–49. 

Siudem, A. (1999). Elementy środowiska rodzinnego uwzględnione w diagnostyce 

resocjalizacyjnej. W:  A. Wojnarsk  (red.), Diagnostyka resocjalizacyjna: wybrane 

zagadnienia (s. 29 - 30). Lublin: UMCS.  

Skorny, Z. (1968). Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Surzykiewicz, J. (2004). Agresja i przemoc w szkole W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), 

Pedagogika. Podręcznik akademicki (s. 270-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Wolińska, J. M. (2003). Agresywność młodzieży problem indywidualny i społeczny. Lublin: UMCS. 

Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.  

Ziemska, M. (1975). Rodzina i osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna. 

Ziemska, M. (1986). Rodzina i dziecko. Warszawa: PWN. 

Żegnałek, K. (2006). Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Edukacja, 1, 79-85. 



RELACJE W RODZINIE 

 

 ISSN 2082-7067  3(19)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

prof. UKSW, dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr Renata Sikora  

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie 

mgr Wiktoria Magdalena Kopeć 

AEIOU Foundation for children with autism, Australia 

 

 

Typ relacji w rodzinie a ryzyko depresji w fazie dorastania 

- w ujęciu teorii systemowej rodzin 
 

 

 Depresja adolescentów jest poważnym i narastającym problemem psychologicznym  

i społecznym. To najczęściej występujące zaburzenie psychiczne w okresie dorastania. Depresja 

wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania dorastającego i może znacząco zaburzyć jego 

normalny rozwój. Jest główną przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych. 

Adolescenci z depresją gorzej funkcjonują w relacjach rodzinnych i społecznych. Towarzyszące 

depresji poczucie bezwartościowości i poczucie bezsensu życia może prowadzić do sięgania po 

alkohol lub narkotyki. Najbardziej dramatyczną konsekwencją epizodu depresyjnego w okresie 

adolescencji są zamachy samobójcze, najczęstsza, po wypadkach, przyczyna śmierci w tej grupie 

wiekowej. Od lat poszukuje się więc odpowiedzi na pytanie, jaki jest mechanizm rozwoju 

depresji u młodzieży. Wyniki takich poszukiwań mogą pomóc w opracowaniu skutecznych 

programów profilaktycznych i terapeutycznych.  

Właściwości środowiska rodzinnego są uznawane za kluczowy czynnik chroniący lub 

przyczyniający się do powstawania depresji w okresie dorastania. Przeprowadzono wiele badań 

potwierdzających związek między rozwojem depresji lub ochroną przed zachorowaniem,  

a takimi zmiennymi, charakteryzującymi rodzinę jak: style przywiązania, style wychowawcze, 

wsparcie rodzinne, czy stres rodzinny. Stosunkowo niewiele jest opracowań poświęconych 

badaniu depresji młodzieńczej z perspektywy systemowej. Celem prezentowanej pracy jest 

próba poszukiwania zależności pomiędzy relacjami w rodzinie i występowaniem lub 

niewystępowaniem objawów depresyjnych u młodzieży, z perspektywy teorii systemowej 

rodzin.  

 

I. Teoretyczne wprowadzenie do badań 

 

1. Relacje rodzinne jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji w okresie 

dorastania – przegląd badań 

 

Badania dotyczące związków między depresją w okresie dorastania i relacjami 

rodzinnymi opierają się na ogólnych środowiskowych modelach psychopatologii rozwojowej, 

które kładą nacisk na procesy uczenia się i które wskazują, że podstawowym czynnikiem ryzyka, 

zwiększającym lub zmniejszającym prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń, są warunki 

stworzone dziecku w środowisku rodzinnym. Część prac opiera się bezpośrednio na znanych 
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teoriach depresji (poznawczej, przywiązania, interpersonalnej i innych). Ma to uzasadnienie  

w założeniach tych teorii, które odwołują się do doświadczeń dzieciństwa i wskazują, że sposób 

w jaki rodzice traktują swoje dzieci, może przyczyniać się do rozwoju depresji lub ochrony przed 

nią.  

Badania wykazały, że zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia w dzieciń-

stwie, dotyczące interakcji z rodzicami, mogą zostać zinternalizowane i stać się ważną cechą 

reprezentacji siebie (Drodge 1997). Teoretycy psychologii poznawczej zakładają, że negatywna 

reprezentacja rodziców bierze udział w rozwoju i tworzeniu się negatywnej samooceny. 

Podejmowane badania potwierdziły, że rozwój rodzicielskiej reprezentacji i rozwój 

reprezentacji siebie są ze sobą zsynchronizowane (za: Drodge 1997). Przedstawiciele wielu 

kierunków wykazali empirycznie związek między negatywnymi relacjami rodzinnymi i niską 

samooceną, a następnie w konsekwencji – z rozwojem depresji (za: Brage i Meredith 1994). 

Blatt i Zuroff (1992), opierając się na rozwojowym modelu depresji, wyjaśniają ten związek przy 

pomocy dwóch typów depresyjnych stylów osobowościowych: typu powiązanego z utrzy-

maniem pozytywnego poczucia siebie i typu związanego z obawą bycia porzuconym przez 

innych. Istnieją empiryczne dowody potwierdzające tę koncepcję (np. Blair i Homann 1992).  

Do opisu relacji między rodzicami i dziećmi używane są najczęściej następujące 

psychologiczne konstrukty: typy przywiązania, style wychowawcze i postawy rodzicielskie. 

Poniżej przedstawiam przegląd badań, szukających związku między różnorakimi aspektami 

relacji z rodzicami a depresją adolescentów.  

Wykazano empirycznie, że typ przywiązania między rodzicami i dziećmi może mieć 

związek z wystąpieniem lub niewystąpieniem depresji u dorastających. Mechanizm takiego 

związku wyjaśniany jest następująco. Różne typy przywiązania prowadzą do różnych 

wewnętrznie reprezentowanych zespołów oczekiwań i przekonań dotyczących dostępności  

i wrażliwości reagowania podstawowych opiekunów. Wyróżniono dwa podstawowe typy 

przywiązania: bezpieczny (secure) i pozabezpieczny (insecure; Ainsworth, 1989). Wiele badań 

wskazuje, że bezpieczne przywiązanie buduje pozytywny obraz siebie, jak i jest buforem dla 

stresów; z kolei pozabezpieczne przywiązanie jest czynnikiem ryzyka tworzenia negatywnego 

obrazu siebie (za: Gallagher i inni 2002). Bezpieczne przywiązanie (opiekunowie dostępni  

i wrażliwie reagujący) tworzy w dziecku pozytywny obraz siebie i sprawia, że dziecko 

spodziewa się, że relacje z innymi będą satysfakcjonujące i zaspokajające. Natomiast 

pozabezpieczne przywiązanie (opiekunowie niedostatecznie dostępni i niedostatecznie 

wrażliwie reagujący) łączy się z niskim poczuciem własnej wartości i z postrzeganiem innych 

jako odrzucających, wrogich lub nieosiągalnych. Pierwsze badania dotyczące związku między 

typem przywiązania do rodziców i depresją na populacji adolescentów rozpoczęły się w latach 

90-tych. Badania potwierdziły, że bezpieczne przywiązanie łączy się z niższym poziomem 

depresji, natomiast przywiązanie pozabezpieczne – z wyższym (np. Hammen, Burge i inni 1995; 

Cooper i inni 1998;). Spośród podtypów pozabezpiecznego przywiązania wyodrębnione te, 

które są specyficzne dla depresji. Okazało się, że wyższy poziom symptomów depresyjnych 

wykazują adolescenci z przywiązaniem lękowym, ambiwalentnym i o typie nadmiernego 

zaabsorbowania (preoccupied attachment) (np. Allen i inni 1998; Rosenstein i Horowitz 1996).  

Style wychowawcze są jednym z najczęściej badanych czynników ryzyka depresji okresu 

dorastania. Radziszewska i współpracownicy (1996) sprawdzali związek między symptomami 
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depresyjnymi dorastających i stylami rodzicielskimi: autokratycznym, autorytatywnym, 

pobłażliwym i niezaangażowanym. Badania przeprowadzono na blisko 4-tysięcznej próbie  

z populacji dorastających, w wieku 15 lat. Okazało się, że dorastający z autorytatywnymi 

rodzicami mają najniższy poziom depresji, a z rodzicami niezaangażowanymi – najwyższy. 

Natomiast rodzice pobłażliwi i autokratyczni wiążą się z wynikami pośrednimi depresji. Baron  

i MacGillivray (1989) odkryli, że psychologiczna kontrola matki jest jednym z najsilniejszych 

predyktorów symptomów depresyjnych u dorastających (13-18 lat). Natomiast praktyki 

wychowawcze oparte na umiarkowanej kontroli i efektywnej dyscyplinie wiążą się z niższym 

poziomem depresji u dorastających (Ge, Conger i inni 1994). Prawdopodobnie takie praktyki 

wychowawcze tworzą stabilne i bezpieczne środowisko dla dzieci, co sprzyja rozwojowi 

poczucia pewności siebie. Przeciwna nadmiernej kontroli, tzw. „polityka wolnej ręki” (laissez-

faire parenting style) wyrażająca się niskim poziomem zaangażowania w czasie interakcji, wiąże 

się z wyższym poziomem depresji (Kandel i Davies 1982). Z obserwacji rodzin z depresyjnymi 

dziećmi wynika, że przeważającą metodą wychowawczą są kary i inne restrykcyjne metody, 

polegające na pozbawianiu społecznych, emocjonalnych, materialnych nagród (Stark i inni 

2000). Liczne badania prób klinicznych i prób z populacji ogólnej potwierdziły, że depresja 

dorastających jest związana z surowymi praktykami wychowawczymi (np. Nolen-Hoeksema, 

Girgus, i Seligman 1992; Simons i inni 2002). Ponadto, badania retrospektywne udowodniły, że 

doświadczanie kar cielesnych w okresie dorastania (dotyczy 58% chłopców i 44% dziewcząt w 

USA) zwiększa ryzyko wystąpienia w późniejszym wieku symptomów depresyjnych i myśli 

samobójczych (Straus i Kaufman-Kantor 1994). Także badania na populacji ogólnej 

potwierdziły, że rodzicielstwo charakteryzujące się surowością dyscypliny jest związane  

z symptomami depresyjnymi (Ge, Best, Conger, i Simons, 1996).W niektórych badaniach 

otrzymano odmienne wyniki. Wykazano, że wszelkie formy okazywania krytycznego stosunku 

do dziecka łączą się z rozwojem depresji (Cole i McPherson 1993; Sheeber i inni 1997). Rodziny 

adolescentów z depresją częściej, w porównaniu do grupy kontrolnej, zachowują się w sposób 

znieważający i obrażający (Puig-Antich i inni 1993, McCauley i Myers, 1992). Zachowania 

rodziców, charakteryzujące się krytycznym i uwłaczającym stylem wychowawczym, zwiększają 

prawdopodobieństwo późniejszego występowania u dorastających symptomów depresyjnych 

(Ge, Best i inni 1996). Także kliniczne obserwacje rodzin z depresyjnym adolescentem pokazują, 

że przeważającym stylem kierowania zachowaniem potomstwa są metody, polegające na 

deprecjonowaniu lub poniżaniu dziecka (Stark i inni 2000).  

Postawy rodzicielskie: akceptacja i odrzucenie to dwie główne cechy postaw 

rodzicielskich i uczuciowego stosunku rodziców do dzieci. Są one składnikami większości 

konceptualnych systemów opisujących relacje „rodzic-dziecko” (za: Maccoby i Martin, 1983) i są 

konsekwentnie wiązane z różnymi wskaźnikami przystosowania dzieci i adolescentów (za: 

Cicchetti i Cohen 1995). W wielu badaniach udowodniono negatywny związek między 

rodzicielską akceptacją oraz depresją adolescentów (m.in. Greenberger i Chen 1996; Neiderhiser 

i inni 1998; Wagner, Cohen i Brook 1996; Diego, Sanders i Field, 2001). Natomiast relacja  

z rodzicami cechująca się chłodem, odrzuceniem i dystansem ma związek z pojawieniem się 

symptomów depresyjnych (m.in. Johnson i inni, 1991; Lasko i Field 1996). Akceptacja 

rodzicielska zmniejsza prawdopodobieństwo późniejszego występowania u adolescentów 

depresji (Ge, Best i inni 1996). Również badania dorastających z populacji ogólnej udowodniły, 
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że akceptacja w relacjach z rodzicami znacząco i ujemnie korelują z zaburzeniami depresyjnymi 

(Wagner, Cohen i Brook 1996). Baron i MacGillivray (1989) odkryli, że odrzucenie ojca było 

najsilniejszym predyktorem symptomów depresyjnych u adolescentów, natomiast w przypadku 

matek – nie odrzucenie było najsilniejszym predykatorem depresji, lecz postawa kontrolująca. 

Badania Greszty (2006) na populacji polskich adolescentów dały wyniki wprost przeciwne: 

najsilniejszym predyktorem symptomów depresyjnych u adolescentów było odrzucenie matki 

oraz postawa kontrolująca ojca, ale tylko w przypadku dziewcząt. Ta ciekawa sprzeczność 

wymaga dalszych badań międzykulturowych. 

Wsparcie rodzicielskie jest wiązane z ochronną funkcją w przypadku zagrożenia 

depresją u adolescentów. Wyjaśnienie mechanizmu związku między depresją a wsparciem 

rodzicielskim opiera się na tzw. „buforowej teorii wsparcia”, która głosi, że wsparcie osłabia 

związek między negatywnymi wydarzeniami życiowymi i ryzykiem rozwoju depresji (Cohen  

i Wills, 1985). Ten interakcyjny model stanowi, że w obliczu trudnych wydarzeń życiowych  

u jednostek z wyższym poziomem wsparcia rodziny, występuje mniejsze niebezpieczeństwo 

rozwoju depresji, niż u jednostek z niższym poziomem wsparcia. Wsparcie rodzinne podnosi 

samoocenę i zaufanie do siebie, tym samym zwiększa u jednostki poczucie, że potrafi skutecznie 

poradzić sobie z negatywnymi wydarzeniami życiowymi. Wykazano, że dorastający, którzy 

doświadczali niższego poziomu rodzicielskiego wsparcia byli bardziej depresyjni niż ci, którzy 

doświadczali wysokiego poziomu wsparcia (Barrera i Garrison-Jones 1992; Cumsille i Epstein, 

1994; Windle 1992; Cole i McPherson 1993; Hops i inni 1990; Sheeber i inni 1997; Patten i inni 

1997). Wsparcie ze strony rodziców może chronić dorastających zarówno przed zachorowaniem 

na depresję, a także przed jej nawrotem (McClellan i inni 2004; Aydin i Oztutuncu 2001; 

Herzberg i Hammen 1999). Duża liczba badań mówiących o związku między wsparciem i 

depresją powoduje powszechne przekonanie, że buforowa teoria wsparcia uzyskała 

jednoznaczne potwierdzenie empiryczne. Okazuje się jednak, że istnieje spora liczba badań nie 

dostarczająca potwierdzenia dla buforowego efektu wsparcia w przypadku depresji (za: Burton i 

inni 2004). Niezbędne są dalsze badania tego obszaru.  

 

2. Teoria systemowa rodzin – model kołowy Olsona 

 

Podejście systemowe poszukuje przyczyn zaburzeń nie w jednostce, lecz w interakcjach 

społecznych, głównie w relacjach rodzinnych, których wpływ na rozwój jednostki uznano za 

decydujący (m.in. Satir 2000). Systemowe podejście neguje istnienie patologii indywidualnej  

i zakłada, że wzajemne (nieprawidłowe) interakcje rodzinne mogą być czynnikiem patogennym 

w rozwoju zaburzeń u jednego z członków rodziny (Goldenberg i Goldenberg 2006). Zgodnie  

z ogólną teorią systemów, system składa się ze zbioru elementów oddziałujących wzajemnie na 

siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego (de Barbaro, 1999). Innymi 

słowy, we wzajemnych oddziaływaniach członków rodziny poszukuje się źródeł patologii, nie 

zaś w konkretnej jednostce. 

Model systemowy stanowi, że podstawową perspektywą rozumienia mechanizmu 

powstania symptomu jest traktowanie rodziny jako systemu, a symptomy występujące  

u jednostki są ujmowane jako manifestacja zaburzenia systemu rodzinnego. Sposób 

funkcjonowania rodzin zaburzonych i niezaburzonych wykazuje różnice. Między innymi, 
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normalne rodziny są w stanie modyfikować swoje interakcje przy zmianie warunków, np. przy 

przejściu do następnej fazy życia rodziny. Natomiast rodziny zaburzone próbują zachować 

dotychczasową równowagę.  

Podejście systemowe znalazło już zastosowanie w wyjaśnianiu i leczeniu niektórych 

zaburzeń w okresie dorastania, takich jak anoreksja czy zaburzenia lękowe (Barrett i inni 1996). 

Teoria systemowa może także dostarczyć użytecznego paradygmatu do rozumienia 

mechanizmu powstawania i utrzymywania się depresji u adolescentów. Nadal jest stosunkowo 

mało badań, które próbowały weryfikować model systemowy w odniesieniu do depresji. 

Dotychczas wykazano m.in. istotne związki między depresją adolescentów i dysfunkcjonalnymi 

właściwościami rodziny, takimi jak triangulacja i splątanie (Feldman 1988; Wang i Crane 2001) 

oraz nieadaptacyjność rodziny (Garrison i inni 1990). 

Powyższe rozważania oraz przedstawiony wyżej przegląd prac nad związkami między 

relacjami rodzinnymi i depresją adolescentów wskazuje, że za najbardziej użyteczny w 

podjętych badaniach należy uznać Model Kołowy Systemów Rodzinnych Olsona (Olson i Gorall, 

2003). Model ten opiera się na trzech podstawowych wymiarach: (1) spójności; (2) 

elastyczności oraz (3) komunikacji (Margasiński, 2006). Spójność określa w jakim stopniu osoby 

będą dążyć do zachowania autonomii we wzajemnych relacjach. Elastyczność obrazuje 

możliwość zaistnienia zmian w systemie. Wskaźnikiem komunikacji jest efektywność 

porozumiewania się w danej rodzinie (Olson, 2000). Podstawowym rozróżnieniem w modelu 

Olsona jest podział na systemy zrównoważone, czyli takie, które plasują się w środkowej części 

skal spójności i elastyczności oraz na systemy niezrównoważone, znajdujące się na krańcach 

tych skal. Jedna z głównych hipotez modelu Olsona mówi, że systemy, które osiągają na 

wymiarach spójności i elastyczności wyniki średnie funkcjonują lepiej od tych, które osiągają 

wyniki skrajnie niskie lub skrajnie wysokie (Olson i Gorall, 2003). 

Systemy o skrajnie niskim poziomie spójności są określane jako niezwiązane. 

Charakterystyczna jest tu słaba więź emocjonalna łącząca poszczególne osoby. Przez członków 

takiej rodziny preferowane jest spędzanie czasu w samotności, poza domem. Członkowie 

takiego systemu rodzinnego są bardzo autonomiczni. Jednocześnie nie mogą liczyć na wspólne 

rozwiązywanie problemów i wzajemne wsparcie emocjonalne. W rodzinach splątanych –  

o skrajnie wysokiej spójności obserwuje się bardzo bliską więź emocjonalną. Jednostka jest 

podporządkowana systemowi. Większość czasu spędza z innymi członkami rodziny. Poziom 

autonomii jest nieznaczny, wymagane jest niemal całkowite podporządkowanie. Członkowie 

takich systemów są od siebie bardzo zależni emocjonalnie, a stany afektywne jednostki są często 

podzielane przez cały system (Olson i Gorall, 2003). Olson (2000) podkreśla, że nie ma 

optymalnego poziomu spójności dla funkcjonowania rodziny. Ważne jest, aby system umiał 

regulować bliskość poszczególnych członków w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. Jednak 

zaznacza, że długo trwające splątanie bądź niezwiązanie może przyczyniać się do powstania 

nieefektywnych schematów zachowań. Dlatego też w ujęciu długoterminowym 

najefektywniejsze dla funkcjonowania rodziny jest regulowanie spójności i elastyczności, tak 

aby znajdowała się ona na średnim poziomie natężenia tych cech (Olson i Gorall, 2003).  
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3. Zagrożenie depresją w fazie adolescencji w ujęciu modelu Olsona – rozważania 

teoretyczne 

 

Rodzice oceniają fazę życia rodziny z dorastającym dzieckiem jako najtrudniejszy  

i najbardziej wymagający w całym procesie wychowawczym. Jest to czas w którym w rodzinie 

podwyższa się poziom stresu, dzieci stają się mniej posłuszne, częściej wchodzą w konflikt  

z rodzicami. Struktura systemu zmienia się na przestrzeni okresu dorastania z układu 

hierarchicznego, gdzie większość decyzji podejmują dorośli, do systemu o charakterze bardziej 

egalitarnym, w którym adolescenci mają większy wpływ na podejmowane decyzje w rodzinie.  

W większości rodzin, pomimo konfliktów, młodzież nadal otrzymuje od rodziców wsparcie  

i zachowuje z nimi bliskie relacje (Smetana i inni, 2006). Poziom bliskości pomiędzy rodzicami  

i dziećmi jest niższy niż w poprzednich fazach rozwojowych i ma tendencje do obniżania się  

w trakcie adolescencji (Kirwil, 2000; John-Borys, Bulla, Hrapkiewicz, 2004). Młodzież w trakcie 

dorastania spędza coraz więcej czasu poza domem (De Goede, Branje, Meeus, 2009), wzrasta  

u niej zainteresowanie nawiązywaniem relacji z rówieśnikami obojga płci, co przyczynia się do 

spadku spójności w rodzinie (Kirwil, 1993).  

W systemie splątanym większość czasu rodzina spędza razem, jest ze sobą bardzo 

związana. Jej członkowie są od siebie uzależnieni, niechętnie realizują się poza domem. Rzadko 

nawiązują bliższe relacje z osobami spoza rodziny (Margasiński, 2009). Wysoki poziom 

spójności może utrudniać młodzieży nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z rówieś-

nikami, gdyż większość czasu spędzają w domu i wyżej cenią relacje z rodziną. Systemy splątane 

zniechęcają dzieci do samodzielnego odkrywania świata i zmagania się z problemami, co 

utrudnia im rozwój poznawczy i emocjonalny (Minuchin, 1974; za: Grzesiuk, 1987). Olson 

(2000) twierdzi, że rodziny o zrównoważonym poziomie spójności, funkcjonują efektywniej niż 

systemy splątane lub niezwiązane. Młodzież wychowująca się w rodzinach o zbyt wysokim lub 

zbyt niskim poziomie spójności może mieć, m.in. problemy z nawiązywaniem 

satysfakcjonujących związków, gdyż rodzina nie dostarczyła im prawidłowych wzorców 

funkcjonowania w bliskich relacjach.  

Według koncepcji systemowej depresja u dorastających, może spełniać również funkcję 

symptomu utrzymującego homeostazę w rodzinie. Głównym zadaniem rozwojowym dla rodziny 

z dorastającym dzieckiem jest zakończenie procesu separacji adolescenta od rodziców. Jeżeli 

rodzina nie potrafi wykonać tego zadania „rozwiązaniem” tej patowej sytuacji może być depresja 

adolescenta (rola desygnowanego pacjenta). Bliskie osoby pełnią rolę bufora ochraniającego 

przed trudnymi sytuacjami. Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne jest, aby system 

stopniowo wycofywał wsparcie, po to aby adolescent mógł nauczyć się samodzielności  

i niezależności (Namysłowska, 1997).  

W rodzinach, gdzie poziom spójności znajduje się w obszarach niezrównoważonych – 

(czyli są to rodziny splątane bądź niezwiązane), prawidłowe funkcjonowanie jednostki jest 

zagrożone. Splątanie i niezwiązanie leżą na przeciwnych krańcach kontinuum. Rodziny o takich 

poziomach spójności funkcjonują w odmienny sposób. W splątanych dominuje tendencja do zbyt 

bliskiej relacji pomiędzy członkami rodziny, w niezwiązanych - jej brak. Oba te skrajne style 

funkcjonowania mogą doprowadzić do powstania zaburzeń depresyjnych. Zarówno splątane  
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i niezwiązane rodziny cechuje zaburzenie prawidłowego funkcjonowania systemu, co 

przyczynia się do pogorszenia dobrostanu psychicznego jej jednostek.  

Adolescenci z rodzin splątanych są narażeni na zbyt duże w odniesieniu do poziomu 

rozwoju obciążenia. Często podzielają zmartwienia rodziców, ich stres i frustrację. Wspierają 

emocjonalnie dorosłych, na co nie są jeszcze przygotowane.  

Brak wsparcia i postawy odtrącające są typowe dla systemów niezwiązanych, czyli  

o niskim poziomie spójności. W rodzinach niezwiązanych adolescenci są pozbawieni więzi  

z rodzicami, przez co nie otrzymują wystarczającej ilości wsparcia. Takie systemy nie 

zaspakajają ich podstawowych potrzeb, jakimi są potrzeba miłości i przynależności. Brak 

zaspokojenia tych potrzeb może doprowadzić do ciągłego poczucia zagrożenia, częstszego 

przeżywania negatywnych emocji dorastających. Dzieci mogą mieć negatywny obraz własnej 

osoby, gdyż uważają, że nie zasłużyły na miłość rodziców. 

Zrównoważony poziom spójności zapewnia dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju. 

Dzieci mogą korzystać zarówno ze wsparcia ze strony rodziców jak i rówieśników. Dzieci takie 

żyją w stabilnym i spójnym środowisku, mają poczucie bezpieczeństwa. Dzięki takim warunkom 

są mniej podatne na różnego typu zaburzenia i nieprawidłowości rozwoju. 

 

4. Model depresji okresu dorastania  

 

Depresja w fazie dorastania, co do swej istoty, jest tym samym zaburzeniem, które jest 

rozpoznawane u dorosłych. Główne aktualne systemy klasyfikacji nie czynią rozróżnienia  

w kryteriach diagnostycznych między depresją u adolescentów i u dorosłych. W piśmiennictwie 

psychiatrycznym przeważa obecnie stanowisko, że obraz kliniczny depresji u adolescentów,  

w zakresie podstawowych objawów, nie różni się istotnie od obrazu depresji u dorosłych (Rabe-

Jabłońska 2004). Według głównych systemów klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych (ICD i 

DSM) kluczowymi objawami depresji jest obniżony nastrój, utrata zainteresowań oraz zdolności 

odczuwania przyjemności (anhedonia). Ponadto, w obrazie zaburzenia mogą wystąpić: poczucie 

beznadziejności, bezwartościowości i nieuzasadnione poczucie winy. Pojawiają się zmiany  

w zakresie aktywności psychoruchowej, najczęściej w postaci zahamowania (spowolnienie 

psychoruchowe), zmniejszenie energii i zwiększona męczliwość oraz zmniejszona zdolność 

myślenia, koncentracji uwagi i trudności w podejmowaniu decyzji (ICD-10, WHO 2000).  

W ostatnich dekadach nastąpił znaczący rozwój wielodyscyplinarnych badań nad 

depresją fazy dorastania Jednocześnie mamy do czynienia z wieloma odmiennymi podejściami 

do tego zjawiska. Depresję młodzieńczą utożsamia się z nastrojem depresyjnym (depressed 

mood), syndromami depresyjnymi (depressive syndromes) lub z zaburzeniami depresyjnymi 

(depressive disorders) (p. przegląd: Greszta 2004). Problemy, które się wyłaniają w koncepcji 

depresji adolescentów są typową trudnością, jaką napotyka się w badaniach obszaru 

psychopatologii z rozwojowej perspektywy. Ze wszystkich dotychczasowych konceptualizacji 

depresji młodzieńczej – wybrano model Compasa, Ey i Grant (1993), który wydaje się 

najbardziej wyczerpującym ujęciem depresji okresu dorastania. Compas, Ey i Grant 

zaproponowali trójpoziomowy model depresji okresu dorastania, który integruje różne 

koncepcje. Twórcy modelu uważają, że nastrój depresyjny, syndrom depresyjny oraz zaburzenia 

depresyjne są trzema poziomami tego samego zjawiska depresji i są ze sobą ściśle powiązane w 
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sposób hierarchiczny i sekwencyjny. Twórcy modelu stawiają hipotezę, opartą na analizie wielu 

badań, że poziomy depresji okresu dorastania następują po sobie: podwyższony poziom 

nastroju depresyjnego może być czynnikiem ryzyka dla późniejszego syndromu depresyjnego, a 

podwyższony poziom syndromu może prowadzić do rozwinięcia się zaburzenia depresyjnego. 

Compas, Ey i Grant uważają, że opisane trzy poziomy odzwierciedlają postępowanie „procesu 

erozyjnego” zjawiska depresji w okresie dorastania. Około 15-40% adolescentów doświadcza 

nastroju depresyjnego. U części dorastających z podwyższonym nastrojem depresyjnym, nastrój 

depresyjny zaostrza się i rozwija w syndrom depresyjny o znaczącym nasileniu, a następnie 

może przejść w zaburzenie depresyjne. W przypadku nastroju depresyjnego, głównym objawem 

jest głębokie przygnębienie i smutek, syndrom depresyjny charakteryzuje się głównie 

obniżonym nastrojem i symptomami lęku. W zaburzeniu depresyjnym mamy do czynienia  

z obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań i anhedonią, zmęczeniem, utratą energii, 

pogorszeniem koncentracji i zdolności podejmowania decyzji, myślami samobójczymi  

i zaburzeniami somatycznymi (ICD-10, 2000). Charakterystyczną cechą depresyjnych 

adolescentów jest nastrojowość, łatwa uraźliwość i nadwrażliwość, negatywizm i pesymizm, 

huśtawki nastroju, poczucie odrzucenia, opuszczenia, poczucie bycia niekochanym i poczucie 

samotności, poczucie bezwartościowości, poczucie beznadziejności, społeczna izolacja  

i wycofanie. Adolescenci z depresją stają się skrajnie wrażliwi na odrzucenie i nadwrażliwi na 

krytycyzm (Weinberg i inni, 1995; Shugart, Lopez 2002; Evans i inni 2002).  

Okres dorastania wiąże się z kumulacją licznych i intensywnych zmian biologicznych, 

psychologicznych i społecznych, co przyczynia się do istotnego wzrostu częstości występowania 

depresji w tym czasie (Petersen, Sarigiani i Kennedy 1991). W środkowej i późnej fazie 

dorastania, odsetek adolescentów z nastrojem depresyjnym i kliniczną depresją jest taki sam jak 

w populacji osób dorosłych (Fleming i Offord 1990).  

 

II. Metodologia badań 

 

1. Problem badań, hipotezy i pytania badawcze 

 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności między typem relacji 

rodziny i ryzykiem depresji w fazie dorastania. Jako model relacji w rodzinie przyjęto Model 

Kołowy Systemów Rodzinnych Olsona, który opiera się na trzech podstawowych wymiarach: (1) 

spójności; (2) elastyczności oraz (3) komunikacji i pozwala na wyodrębnienie (I) rodzin 

splątanych (zbyt bliskie relacje - wysoki poziom spójności); (II) rodzin niezwiązanych (zbyt 

luźne relacje – niski poziom spójności) i (III) rodzin zrównoważonych (relacje prawidłowe). Na 

podstawie literatury i dotychczasowych badań postawiono następujące hipotezy. Przyjęto, że 

istnieje związek między poziomem spójności rodziny adolescenta (tj. poziomem niezwiązania, 

splątania i zrównoważenia) - i poziomem jego depresji. Założono, że istnieje dodatni związek 

między poziomem niezwiązania i splątania w rodzinie i poziomem symptomów depresyjnych u 

adolescentów oraz że istnieje ujemny związek między poziomem zrównoważonej spójności w 

rodzinie i poziomem symptomów depresyjnych u adolescentów. 
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2. Metody zastosowanych w badaniach 

 

2.1. Skala Oceny Rodziny – SOR 

 

Skala Oceny Rodziny – SOR służy do badania poziomu spójności rodziny. Jest polską 

adaptacją FACES-IV (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales) Davida H. Olsona. FACES-IV do 

warunków polskich zaadaptował Andrzej Margasiński (2009). SOR jest przeznaczony dla osób 

powyżej 12 roku życia. Skala składa się z 62 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się 

na pięciostopniowej skali. SOR pozwala na określenie funkcjonowania rodziny na dwóch 

wymiarach – spójności i elastyczności oraz na wyodrębnienie sześciu typów rodzin: rodzin 

niezwiązanych, splątanych, o zrównoważonej spójności, sztywnych, chaotycznych i o zrówno-

ważonej elastyczności, zgodnie z Modelem Kołowym Davida H. Olsona. SOR mierzy ponadto 

komunikację w rodzinie (która jest trzecim wymiarem Modelu Kołowego) oraz zadowolenie z 

życia rodzinnego. Oprócz wyników poszczególnych skal można też uzyskać trzy wskaźniki 

złożone: spójności, elastyczności i ogólny, będący miarą prawidłowości funkcjonowania rodziny 

(Margasiński, 2009). Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała, że dane uzyskane z badań na 

polskiej populacji są spójne z założeniami teoretycznymi modelu Olsona. Rzetelność oryginalnej 

wersji narzędzia waha się od 0,77 do 0,89. Współczynnik alfa Cronbacha dla skal polskich 

wynosi od 0,70 do 0,93. Zgodność wewnętrzna skal jest wysoka lub zadowalająca. Uzyskane 

współczynniki są wystarczające do celów badawczych (Olson i Gorall, 2006).  

 

2.2. Inwentarz Depresyjności Dziecka CDI 

 

Inwentarz Depresyjności Dziecka CDI jest polską wersją Children's Depression Inwentory 

M. Kovacs (Rola 2002). CDI jest jedną z najczęściej używanych na świecie metod oceny depresji i 

symptomów depresyjnych u dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat. Dopuszcza się użycie testu do 

badania osób w 18 roku życia. Skala CDI jest modyfikacją (zweryfikowaną i poprawioną) Skali 

Depresji dla dorosłych Becka (BDI). Za pomocą skali CDI przeprowadzono znaczną liczbę badań 

w różnych grupach klinicznych i w populacji ogólnej. Skala CDI jest obecnie jedną z najlepiej 

opracowanych metod do badania depresji dziecięcej. Może być przeznaczona nie tylko do 

diagnozowania depresji, ale także do badania nastroju i syndromu depresyjnego oraz nasilenia 

symptomów depresyjnych. Skala CDI jest najbardziej gruntownie zbadaną miarą typu 

samooceny dla dzieci i adolescentów. Rzetelność i trafność tej skali jest dobrze 

udokumentowana w wielu badaniach. Wewnętrzna spójność testu wynosi 0,87; stabilność 

retestowa wynosi 0,84 i posiada dobrą diagnostyczność zbieżną(za: Kovacs, 2003). Skala CDI 

składa się z 27 pozycji, dotyczących poznawczych, afektywnych i behawioralnych symptomów 

depresji. Polska wersja metody ma jak dotąd charakter eksperymentalny (Rola 2002).  
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2.3. Skala Depresji Becka (BDI) 

 

Do mierzenia poziomu symptomów depresyjnych u młodzieży w wieku 18-19 lat użyto 

Skali Depresji Becka, która jest polską wersją Beck Depression Inventory (BDI), autorstwa Aarona 

Becka. Inwentarz ten składa się z 21 pozycji testowych. Rzetelność skali zadowalająca, korelacja 

z wynikami badania psychiatrycznego wynosi, według Becka, w populacji klinicznej 0,79 (Beck, 

Ward, Mendelson, 1961; za: Weishaar, 2007). Polska wersja metody ma jak dotąd charakter 

eksperymentalny (Zięba, 1997). 

 

3. Osoby badane 

 

Osoby badane poprano z populacji ogólnej adolescentów w środkowej i późnej fazie 

dorastania. Próby wybrano z populacji ogólnej zgodnie z postulatami światowych autorytetów 

naukowych, aby źródłem informacji na temat uwarunkowania depresji występującej w okresie 

dorastania były – nie grupy kliniczne – lecz dane zebrane z prób z populacji ogólnej nie 

leczonych adolescentów (np. Petersen i inni 1993). Caron i Rutter (1991) zwracają uwagę, że 

dane pobrane z grup pacjentów mogą nie odnosić się do populacji ogólnej, ponieważ grupy te 

nie są próbami reprezentatywnymi. Bowiem, o przynależności do grupy pacjentów decyduje 

jednostka lub jej otoczenie (tzw. „self-screening”) lub lekarz pierwszego kontaktu. Biorąc pod 

uwagę fakt, że depresja występująca w okresie dorastania jest jednym z najczęściej 

nierozpoznawanych i nieleczonych zaburzeń (np. Mesman i Koot 2000), wybór prób z populacji 

ogólnej jest tym bardziej uzasadniony.  

Badania zostały przeprowadzone na dwóch różnych próbach z populacji ogólnej 

adolescentów. Pierwszą z nich stanowiła 62 osobowa grupa uczniów ze szkół średnich  

z populacji wielkiego miasta, w wieku od 16 do 18 lat (średnia 17,26, odchylenie standardowe 

0,79). Grupa ta składała się z 27 dziewcząt i 35 chłopców. Pierwsza grupa była badana testami 

SOR i CDI. Drugą grupę stanowili uczniowie szkół średnich w wieku od 18 do 19 lat (średnia 

18,54, odchylenie standardowe 0,79) z populacji małego miasta (25%) i z populacji wiejskiej 

(75%). Grupa ta składała się z 52 dziewcząt i 34 chłopców. Druga grupa była badana testami 

SOR i BDI. 

 

III. Wyniki badań 

 

W celu zweryfikowania hipotez badawczych przeprowadzono analiza statystyczną 

danych dotyczących następujących zmiennych: wskaźników poziomu nasilenia symptomów 

depresyjnych (wyniki w teście CDI i BDI) oraz wskaźników typu relacji w rodzinie, wyznaczonej 

poziomem spójności rodziny (wyniki w teście SOR). Niska spójność odpowiada niezwiązaniu  

w rodzinie (zbyt duży dystans w relacjach rodzinnych); wysoka spójność - splątaniu w rodzinie 

(zbyt bliskie relacje), a poziom zrównoważonej spójności w rodzinie odpowiada prawidłowym 

zrównoważonym relacjom rodzinnym. 
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1. Wyniki badań dla adolescentów w wieku 16-18 lat. 

 Do zweryfikowania hipotez badawczych zastosowano metodę korelacji Pearsona. 

Przed wykonaniem analiz sprawdzono zgodność uzyskanych wyników z rozkładem normalnym 

przy pomocy testu Kołmogorowa-Smirnowa. Wynik testu okazał się nieistotny, co oznacza, że 

rozkład wyników jest zbliżony do rozkładu normalnego. Dzięki temu możliwe było 

przeprowadzenie analiz metodą korelacji Pearsona. Odkryto istotny statystycznie, dodatni 

związek między niezwiązaniem w rodzinie i symptomami depresyjnymi, r(60) = 0,33; p<0,01. 

Przy podziale na grupy ze względu na płeć, związek okazuje się nieistotny u chłopców, natomiast 

u dziewcząt jest istotnie wyższy, niż dla całej grupy i wynosi: r(32) = 0,61; p<0,01. Nie wykryto 

związku pomiędzy splątaniem rodziny i symptomami depresyjnymi. Natomiast stwierdzono 

korelację ujemną między symptomami depresyjnymi i zrównoważoną spójnością rodziny | 

w przypadku dziewcząt: r(32) = -0,54; p<0,01. 

  

2. Wyniki badań dla adolescentów w wieku 18-19 lat1. 

Do zweryfikowania hipotez badawczych zastosowano metodę korelacji Pearsona. 

Odkryto istotny statystycznie, dodatni związek między niezwiązaniem w rodzinie i symptomami 

depresyjnymi, r(84) = 0,32; p<0,01. Przy podziale na grupy ze względu na płeć, związek okazał się 

nieistotny u chłopców. Nie wykryto związku pomiędzy splątaniem i symptomami depresyjnymi. 

Natomiast stwierdzono korelację ujemną między symptomami depresyjnymi adolescentów  

i zrównoważoną spójnością rodziny. Korelacja osiągnęła relatywnie dużą wartość ujemną i była 

istotna statystycznie r(84) = -0,41; p<0,001. Przy podziale na grupy ze względu na płeć, 

potwierdzono korelację dla obu płci. 

 

IV. Dyskusja wyników 

 

1. Zrównoważona spójność rodziny a występowanie depresji u adolescentów  

 

W populacji adolescentów w wieku 16-18 lat stwierdzono ujemny związek między 

zrównoważoną spójnością rodziny i symptomami depresyjnymi tylko dla dziewcząt; natomiast 

w populacji adolescentów w wieku 18-19 lat potwierdzono ten związek dla obu płci 

adolescentów. Ujemna korelacja między zrównoważonym poziomem spójności rodziny  

i symptomami depresyjnymi wskazuje, że odpowiednie zrównoważone relacje w rodzinie mogą 

być czynnikiem chroniącym przed zaburzeniami depresyjnymi. Wynik ten jest zgodny  

z Modelem Kołowym Olsona, który zakłada, że w rodzinach o zrównoważonej spójności 

występuje mniej różnego typu zaburzeń, w tym zaburzeń depresyjnych (Olson, 2000).  

W rodzinach o zrównoważonej spójności panuje równowaga pomiędzy byciem razem a 

byciem osobno. Członkowie rodziny są zaangażowani w życie pozostałych jej członków. Część 

czasu wolnego spędzają razem. Uczestniczą we wspólnych zajęciach, ale także realizują swoje 

pasje poza rodziną. Czują, że są sobie bliscy, wspierają się w trudnych momentach, podejmują 

wspólnie decyzje, ale także rozwijają kontakty z osobami spoza rodziny (Margasiński, 2009). 

Młodzież z rodzin o zrównoważonym poziomie spójności jest zachęcana do brania za siebie 

odpowiedzialności, do usamodzielniania się i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. 

Otrzymuje jednocześnie wsparcie i poczucie bezpieczeństwa od rodziców (Field, 1976; za: Ryś 

2001).  

                                                 
1 Analizy statystyczne wykonała Beata Elżbieta Osowska 
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Nic więc dziwnego, ze w wielu badaniach wykazano, że młodzież (niezależnie od płci), 

która zachowuje bliskie relacje z rodzicami, przy jednoczesnej możliwości wyrażania własnego 

zdania i niezależności, cechuje się niższym poziomem depresyjności i wyższą samooceną (za: 

Smetana i inni, 2006). W badaniu własnym adolescentów w wieku 16-18 lat taki związek 

stwierdzono tylko w odniesieniu do dziewcząt, natomiast wśród adolescentów w wieku 18-19 

lat - dla obu płci. Wynik taki można wyjaśnić dwojako. Pierwsze wyjaśnienie odwołuje się do 

wpływu fazy dorastania (środkowa vs późna), drugie – do różnic w pochodzeniu badanych 

populacji (miasto vs wieś). Młodsi adolescenci płci męskiej przechodzą proces separacji i indy-

widuacji później niż dziewczęta (Bee 2004), a zatem depresjogenne i zakłócające homeostazę 

rodziny przechodzenie do następnej fazy życia rodziny mogło się jeszcze nie rozpocząć. Chłopcy 

starsi, wchodząc intensywnie w proces odrywania się od rodziny, mogą zaburzać 

funkcjonowanie systemu rodzinnego. Według Olsona (2000) w tym trudnym procesie 

przechodzenia z jednej fazy życia rodziny do następnej najlepiej radzą sobie rodziny  

o zrównoważonym poziomie spójności. Funkcjonują one efektywniej niż systemy splątane lub 

niezwiązane. Mimo burzliwych zmian system pozostaje nienaruszony, dzięki czemu u Ado-

lescentów nie rozwijają się symptomy depresyjne.  

Międzypłciowe różnice w wynikach można także wyjaśnić różnicami pochodzenia 

badanych prób. Być może wychowanie chłopców przez rodziny miejskie jest nieco inne niż  

w rodzinach wiejskich. Chłopcy w mieście mogą podlegać procesom socjalizacyjnym, które kładą 

nacisk na niezależność i asertywność (Curran i Renzetti, 2005), co może im utrudniać 

korzystanie ze wsparcia rodzinnego. Natomiast zrównoważona spójność systemu rodzinnego, 

dzięki większemu nastawieniu dziewcząt na relacje międzyludzkie może spełniać rolę czynnika 

ochronnego u dziewcząt przed zaburzeniami depresyjnymi. Łatwiej im korzystać ze wsparcia  

i okazywanej troski ze strony rodziców.  

 

2. Niezwiązanie w rodzinie a występowanie depresji u adolescentów  

 

W populacji adolescentów w wieku 16-18 lat oraz w wieku 18-19 lat stwierdzono 

dodatni związek między niezwiązaniem w rodzinie i symptomami depresyjnymi u dziewcząt. U 

chłopców w obu grupach wiekowych takiej zależności nie stwierdzono. Badania innych autorów 

wskazują, że niski poziom spójności łączy się z depresją, niezależnie od płci (za: Smetana i inni, 

2006) 

Dodatnia korelacja między poziomem niezwiązania systemu rodzinnego i poziomem 

symptomów depresyjnych, oznacza, że im wyższy poziom niezwiązania w rodzinie dziewcząt (tj. 

słaby kontakt i wsparcie ze strony rodziców), tym wyższy poziom symptomów depresyjnych. 

Wynik ten jest zgodny z podstawowymi hipotezami Modelu Kołowego Olsona, zakładającymi 

częstsze występowanie zaburzeń psychicznych u osób żyjących w systemach niezwiązanych 

(Olson, 2000). Niemniej jednak, wyniki analiz badań własnych wskazują, że taka zależność nie 

zachodzi w przypadku chłopców. Powyższe dane mogą sugerować różnice płciowe  

w powstawaniu zaburzeń depresyjnych. Fenomen ten można wyjaśnić różnicami w socjalizacji, 

w zależności od płci dziecka. Dziewczęta są w większym stopniu nastawione na relacje 

interpersonalne, mogą być bardziej wrażliwe na procesy zachodzące w rodzinie. Może to 

tłumaczyć występowanie istotnej dodatniej zależności pomiędzy symptomami depresyjnymi i 

niezwiązaniem. Dziewczęta mogą być bardziej podatne na przeżywanie negatywnego nastroju z 

powodu odrzucenia emocjonalnego przez rodziców. Chłopcy w procesie socjalizacji są częściej 
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uczeni niezależności, umiejętności radzenia sobie samemu (Curran i Renzetti, 2005). Możliwe, że 

te umiejętności chronią chłopców przed negatywnym wpływem niezwiązania w rodzinie. 

Chłopcy z takich rodzin będą aktywnie szukali wsparcia poza systemem. Natomiast dziewczęta, 

u których kładziono nacisk na wytworzenie postawy zależnej, będą miały większe trudności  

z kompensacją niedoboru bliskości i wsparcia ze strony rodziny w otoczeniu społecznym poza 

systemem rodzinnym.  

 

3. Splątanie w rodzinie a występowanie depresji u adolescentów  

 

W populacji adolescentów w wieku 16-18 lat oraz w wieku 18-19 lat nie wykryto 

związku pomiędzy splątaniem w rodzinie i symptomami depresyjnymi. Wynik ten jest dość 

zaskakujący, biorąc pod uwagę założenia Modelu Olsona mówiące o związku między splątaniem 

w rodzinie i częstszym występowaniem zaburzeń u członków takich rodzin (Olson, 2000). 

Rodziny splątane, tj. rodziny, które poprzez swoją specyfikę (tj. zbyt duża bliskość, mała 

niezależność) utrudniają proces separacji i indywiduacji, czyli utrudniają adolescentom 

opuszczenie rodziny, a rodzinie – przejście do następnego etapu życia rodziny – fazy „pustego 

gniazda” (Namysłowska 1997). U adolescentów, u których proces separacji i indywiduacji 

kończy się niepowodzeniem, może rozwinąć się proces depresyjny, podtrzymywany przez 

zachowania rodziców, którzy odczuwają lęk przed przejściem rodziny do fazy „pustego gniazda” 

(de Barbaro 1999). Wyniki badań w obu grupach, które nie potwierdziły, że w rodzinach 

splątanych opisane wyżej procesy mają miejsce, można wyjaśnić następująco. W populacji 

polskiej, w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych antycypowane trudności związane  

z opuszczeniem domu, mogą opóźniać naturalny proces separacji i indywiduacji w fazie 

dorastania. Pozostawanie w systemie rodzinnym o wysokim poziomie spójności w takiej sytuacji 

nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego. Można jednak przewidywać, że gdy młodzi 

ludzie opuszczą te ochronne warunki, napotkają na problemy z przystosowaniem się do 

zewnętrznego świata. Istnieje ryzyko, że trudniej będą radzić sobie z niepowodzeniami i częściej 

będą przeżywać negatywne emocje, co w konsekwencji może doprowadzić do zaburzeń 

nastroju. Można tu przywołać wspomniane wcześniej badania Parkera (1983; za: Tyra, 2000). 

Jednakże – jak pokazują badania własne - dopóki funkcjonują w systemie rodzinnym (mimo jego 

dysfunkcjonalności), nie przejawiają objawów depresyjnych.  

 

4. Trudności interpretacyjne wyników badań   

 

Badanie powiązań między czynnikami rodzicielskimi i symptomatologią depresyjną 

dorastających z reguły mają charakter przekrojowy, toteż związki przyczynowe między opieką 

rodzicielską i depresją trudno definitywnie rozstrzygnąć. Stwierdzono na przykład, że 

dorastających z wyższym poziomem depresji jednocześnie skarżą się na niższy poziom 

rodzicielskiego wsparcia, ciepła i bliskości oraz na wyższy poziom (w porównaniu z grupą 

kontrolną) - wrogości i odrzucenia (np. Greenberger i inni 2000). Ponieważ respondenci są 

badani w trakcie epizodu depresji, określenie kierunku zależności jest trudne lub wręcz 

niemożliwe. Nie wiadomo, czy depresja została spowodowana brakiem więzi i odrzuceniem ze 

strony rodziców, czy też odrzucenie pojawiło się jako skutek zachowań depresyjnych 

adolescenta. Należy więc zakładać, że zakłócenia w stosunkach między rodzicami i dziećmi mogą 

być rezultatem symptomów depresyjnych, niż na odwrót.  
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W prezentowanych badaniach próbowano ominąć opisaną wyżej trudność. Jako model 

teoretyczny badań przyjęto podejście systemowe, w którym nie rozpatruje się związków 

przyczynowo-skutkowych, lecz zależności cyrkularne (kołowe). Depresję adolescentów można 

wyjaśnić, m.in., jako efekt niezakończonego powodzeniem procesu separacji i indywiduacji. 

Bomba (2004) zwraca uwagę, że należy mówić raczej o procesie koindywiduacji, ponieważ ten 

proces nie zależy jedynie od adolescenta, ale wymaga aktywnych zmian w rodzicach. Według 

teorii systemowej, członkowie rodziny (głównie rodzice) mogą blokować proces uniezależniania 

się adolescenta z powodu zagrożenia homeostazy systemu rodzinnego. Lub przeciwnie - 

symptom depresyjny dorastającego może pełnić funkcję utrzymania homeostazy rodzinnej, 

takiej w której dorastający aktywnie broni się przed niezależnością. W podejściu systemowym, 

modelem ujmowania przyczynowości jest model kołowy, który pokazuje, że należy uwzględnić 

wzajemne, zwrotne powiązania pomiędzy zachowaniami członków systemu. W podejściu 

systemowym do zaburzeń, przyczynowość kołowa zastępuje myślenie przyczynowo-skutkowe 

(de Barbaro 1999). Taka perspektywa znajduje potwierdzenie empiryczne. W jednym z badań, 

w którym interakcja rodzic-adolescent była filmowana, stwierdzono, że rodzice depresyjnych 

dorastających zwiększali swoje wspomagające zachowanie w odpowiedzi na zachowanie 

depresyjne dorastających (w ten sposób wzmacniali depresyjne zachowanie dorastających) 

(Sheeber i inni., 1998). W innych badaniach otrzymano odmienne wyniki - wykazano, że rodzice 

depresyjnych adolescentów zmniejszają wobec nich zachowania wspierające (Hoffman i Su, 

1998).  

A zatem, interpretując otrzymane wyniki należy stwierdzić, że w rodzinach 

niezwiązanych z depresyjnym adolescentem zachodzi proces o charakterze cyrkularnym: brak 

bliskich relacji w rodzinie prowadzi do pojawienia się objawów depresyjnych u adolescenta oraz 

- objawy depresyjne adolescenta powodują osłabienie bliskich relacji w rodzinie. W opisanej 

zależności cyrkularnej nie przyjmuje się założeń, w jaki sposób ten proces został uruchomiony. 

Innymi słowy, nie rozstrzyga się, czy opisany proces został uruchomiony przez depresję 

adolescenta, czy też przez niezwiązanie w rodzinie. Przedstawione podejście ma swoje ważne 

implikacje terapeutyczne, gdzie terapia depresji adolescenta jest prowadzona poprzez terapię 

całego systemu rodzinnego. 

 

Podsumowanie 

 

Relacje z rodzicami są ważnym i znaczącym czynnikiem ochronnym lub czynnikiem 

ryzyka rozwoju depresji w okresie dorastania. Badania pokazują, że - pomimo wzrostu 

autonomii adolescenta i rozwojowego zwiększania się dystansu od rodziców – brak 

prawidłowych bliskich relacji z rodzicami może mieć wpływ na rozwój depresji u niego. Warto 

także podkreślić, że zakłócenia w stosunkach między rodzicami i adolescentami mogą być 

zarówno rezultatem symptomów depresyjnych dorastającego, jak jego przyczyną. W najnowszej 

literaturze z psychopatologii rozwojowej pojawiają się sugestie, aby modele powstawania 

zaburzeń u adolescentów miały charakter zintegrowany. Autorzy opracowania są przekonani, że 

trzymanie się jednego, określonego modelu nie pozwala dostrzec innych możliwości wyjaśnienia 

mechanizmu danego zaburzenia, a co za tym idzie - znalezienia odpowiedniej, skutecznej 

metody terapii. Zaprezentowany w pracy przegląd badań, dotyczący jedynie rodzinnego 

uwarunkowania depresji, wskazuje wieloaspektowość środowiska rodzinnego, ale także 

sygnalizuje, że w związku między depresją i czynnikami rodzinnymi mogą brać udział także inne 
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zmienne psychologiczne: poznawcze, emocjonalne, interpersonalne. Niewrażliwe i odrzucające 

rodzicielstwo może prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości, do postrzegania innych 

ludzi jako zagrażających lub obojętnych. Ponadto, negatywne doświadczenia rodzinne mogą 

tworzyć niespójne środowisko emocjonalne i społeczne, w którym dziecko nie jest w stanie 

efektywnie regulować swoich emocji i radzić sobie ze stresem. Zniekształcenia poznawcze (np. 

niskie poczucie własnej wartości) i problemy emocjonalne mogą prowadzić bezpośrednio do 

depresji lub pośrednio, tworząc negatywne emocje i nieadaptacyjne zachowania społeczne, 

które będąc źródłem konfliktów, odrzucenia przez innych i społecznej izolacji (problemy 

interpersonalne), prowadzą w końcu do depresji. Zintegrowany model depresji okresu 

dorastania można przedstawić w formie wieloelementowego, dynamicznego procesu, w którym 

wymienione wyżej czynniki wchodzą w interakcje, często o charakterze cyrkularnym. 

Przykładowo: (1) depresja matki powoduje, że jest ona niedostatecznie dostępna i niedo-

statecznie wrażliwie reagująca, co prowadzi do (2) pozabezpiecznego przywiązania, co z kolei – 

zgodnie z teorią przywiązania - kształtuje u dziecka (3) niskie poczucie własnej wartości i 

widzenie innych jako zagrażających lub takich, na których nie można polegać; (4) niskie 

poczucie wartości (teorie poznawcze depresji) i/lub trudności interpersonalne (teorie 

interpersonalne depresji) stanowią podstawę rozwoju późniejszej depresji. Depresyjne 

zachowanie adolescenta może początkowo zwiększać (5) wspierające zachowania rodzicielskie, 

ale w końcu prowadzić do (6) braku rodzicielskiego wsparcia i (7) odrzucających postaw 

rodzicielskich, które w efekcie wzmacniają i podtrzymują symptomy depresyjne u dorastającego 

(perspektywa systemowa). Analogicznie, jak przedstawiono powyżej, można nakreślić ochronne 

działanie systemu rodzinnego. 
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Przemoc w rodzinie a przestępstwo znęcania się unormowane  

w art. 207 kodeksu karnego 

  

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna realizuje wiele różnorodnych zadań, do 

których należy np. socjalizacja pierwotna dziecka. Jednakże nie każda funkcjonuje w sposób 

prawidłowy, może być dysfunkcjonalna na różnych płaszczyznach swego istnienia. Przykładowo 

dysfunkcja może mieć charakter całkowity, co oznacza, iż zadania realizowane przez nią kończą 

się całkowitym niepowodzeniem, w związku, z czym realizacja tych zadań powinna zostać 

przeniesiona na specjalistyczne instytucje. Dysfunkcja może mieć również charakter częściowy, 

gdy w rodzinie pewne podstawowe funkcje nie są realizowane w sposób prawidłowy. 

Dysfunkcje takie mogą przyjmować charakter socjalizacyjny, ekonomiczny, opiekuńczy, 

wychowawczy, moralny czy też emocjonalny. Jednym z przejawów dysfunkcji rodziny jest 

niewątpliwie występująca w niej przemoc (Cudak, 2011, s. 64). 

 

1. Psychologiczne i prawne aspekty przemocy 

 

Rozważania dotyczące psychologicznych oraz prawnych aspektów przemocy w rodzinie 

rozpocząć należy od zdefiniowania pojęcia „przemoc”. W potocznym rozumieniu, zgodnie  

z internetowym słownikiem języka polskiego PWN przemoc to „przewaga wykorzystana w celu 

narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś; też: narzucona komuś bezprawnie 

władza”. Podobne, lecz bardziej rozbudowane definicje występują na gruncie psychologii. 

 

1.1. Definiowanie przemocy 

 

W definiowaniu przemocy wyróżnia się trzy kryteria, czyli rodzaj zachowania sprawcy, 

intencje sprawcy, skutki ponoszone przez ofiarę. Na podstawie tego rozróżnienia powstały 

grupy definicji przemocy, z których należy przytoczyć te, które nawiązują do poszczególnych 

kryteriów. Definicję, wskazującą na intencję działalności sprawcy jest zaproponowana przez 

Sussman oraz Steinmetz – „Przemocą jest każde zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie 

fizycznej krzywdy drugiemu człowiekowi, lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką 

intencję” (Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 2000, s. 12). Definicję, która nawiązuje do 

skutków przemocy ponoszonych przez ofiarę, jest ta, zaproponowana przez Pospiszyl – 

„Przemoc to wszystkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub 

przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne 

zasady wzajemnych relacji” (Tamże, s. 12). Natomiast między innymi na zachowanie sprawcy 

wskazuje definicja, którą przedstawiła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z tą definicją 

przemocą jest „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw 

członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody” 

(Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 2000, s. 12).  

Definicja przedstawiona w Programie wskazuje na zamierzone działania członków 

rodziny przeciwko innym członkom rodziny. Jednakże w literaturze pojawia się pogląd, iż 

możliwe jest działanie o charakterze przemocy, które nie jest zamierzone, bądź świadome. 

Pospiszyl przedstawiła definicję przemocy domowej, która wskazuje właśnie na możliwość 

wystąpienia takiego niezamierzonego działania. W jej ujęciu przemocą w rodzinie jest „działanie 

lub zaniechanie w ramach rodziny, dokonywane przez jednego z jej członków przeciwko 

pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub 

władzy, godzące w ich prawa albo dobra osobiste, a szczególnie w ich życie lub zdrowie 

(fizyczne lub psychiczne) oraz powodujące w nich szkody lub cierpienie” (Cudak, 2011, s. 65). 

Zgodnie przedstawiona definicją możliwe jest wystąpienie przemocy, która nie miała 

intencjonalnego charakteru.  

 

1.2. Rodzaje i formy przemocy 

 

Przytoczone definicje dotyczą przemocy w ogóle, natomiast z punktu widzenia 

niniejszego opracowania najistotniejsza jest przemoc, która występuje w rodzinie. W ramach 

psychologii najpopularniejszym określeniem tego typu przemocy jest właśnie przemoc w 

rodzinie, czyli domestic violence. W ramach tego pojęcia możliwe jest dokonanie podziału na 

poszczególne rodzaje przemocy ze względu na osobę sprawcy, jak i ofiary.  

W związku, z czym możliwe jest wyróżnienie przemocy rodziców wobec dziecka, 

przemocy wobec osób starszych w rodzinie, czy też przemocy wobec partnera, którą to można 

również podzielić na wzajemną przemoc w parze, przemoc w związku partnerskim oraz 

przemoc małżeńską (Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 2000, s. 12). Definicją 

odpowiadającą ogólnemu rozumieniu przemocy w rodzinie jest ta zaproponowana w wyżej 

wspomnianym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która wskazuje na zawężony 

zakres osób pokrzywdzonych działaniem sprawcy, czyli członków rodziny.  

Przytoczone zostały definicje przemocy oraz wskazano na rozróżnienie przemocy  

w rodzinie ze względu na stronę podmiotową, należy dokonać jeszcze jej rozróżnienia ze 

względu na stronę przedmiotową. Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie przemocy, do 

których dodaje się również niekiedy trzecią. Tymi dwiema podstawowymi kategoriami są 

przemoc fizyczna oraz psychiczna, natomiast trzecią jest przemoc seksualna. Nie są to kategorie 

wyczerpujące, ponieważ niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze przemoc innego rodzaju, 

przykładowo – znęcanie się nad ulubionymi zwierzętami domowymi, czy też niszczenie 

własności (Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 2000, s. 14). W opracowaniu Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z 2012 roku - „Diagnoza zjawiska przemocy  

w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin” poza wyżej 

wymienionymi rodzajami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej, wskazano również na 

występowanie przemocy w formie ekonomicznej i zaniedbania. Przemoc ekonomiczna „ma na 

celu uzależnienie finansowe od sprawcy np. ograniczanie dostępu do wspólnych środków 
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finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny” natomiast 

zaniedbanie określono jako stworzenie „stanu wynikającego z braku dbałości czy też opieki, 

stosowanego najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych”, może ono 

przybrać formę zaniedbania żywieniowego, higienicznego, medycznego itd.  

Przemocą fizyczną jest takie intencjonalne zachowanie, którego konsekwencją może być 

uszkodzenie ciała, niezależnie od wystąpienia bądź nie następstwa w tej postaci. Konsekwencje 

zdrowotne przemocy fizycznej nie mają wyłącznie charakteru natychmiastowego, czyli np. 

złamania ręki czy nosa, lecz mogą mieć charakter długofalowy. Przykładowo u kobiet w ciąży, 

które były ofiarami przemocy fizycznej ze strony partnera częściej dochodziło do poronień bądź 

przedwczesnych porodów. Do przemocy fizycznej można zaliczyć takie zachowania jak: 

uderzanie pięścią, przypalanie papierosem, kopanie, szarpanie za włosy, policzkowanie, oplucie, 

drapanie, rzucanie przedmiotami, uderzanie przedmiotami, wiązanie, kneblowanie itd. (Badura-

Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 2000, s. 14). 

Przemoc psychiczną określa się w przypadku związków małżeńskich jako małżeński 

terror, przez co nawiązuje się do działania terrorystów, którzy przetrzymują zakładników,  

w przypadku sytuacji rodzinnej metaforycznym terrorystą jest sprawca przemocy psychicznej, 

natomiast ofiara odgrywa rolę zakładnika. Przemoc psychiczna doprowadza do zniszczenia 

poczucia własnej wartości oraz poczucia godności ofiary. Do jej form zaliczyć można takie 

działania jak: groźby, zastraszanie, wykorzystywanie emocjonalne, manipulowanie, wzbudzanie 

poczucia winy, obrażanie, obwinianie, wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, odmawianie 

współżycia seksualnego, izolowanie – zabranianie opuszczania domu, zabranianie 

kontaktowania się z innymi osobami, korzystania z telefonu/komputera, wykorzystywanie 

dzieci w celu sprawowania kontroli bądź wzbudzenia poczucia winy, kontrola wydawania 

pieniędzy, negatywne nastawianie dzieci do drugiego współmałżonka itd. (tamże, s. 15-16). 

Przemocą seksualną określa się zmuszenie drugiej osoby do podjęcia aktywności 

seksualnej wbrew jej woli, bądź kontynuowanie aktywności seksualnej w sytuacji, gdy druga 

osoba nie jest w pełni świadoma (np. w wyniku spożycia alkoholu, odurzenia narkotykami itd.), 

czy też obawia się odmówienia podjęcia czynności seksualnej. Zmuszanie może mieć charakter 

użycia siły fizycznej, jak też groźby użycia siły, czy też zastosowania szantażu emocjonalnego czy 

podstępu. Przykładami przemocy seksualnej są: gwałt, stosunki analne bądź oralne wbrew woli 

drugiej osoby, nagrywanie bądź robienie zdjęć drugiej osoby w czasie aktywności seksualnej bez 

jej zgody, zmuszanie do oglądania pornografii itd. (Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy, 

2000, s. 15). 

 

Beata Parysiewicz (2012, s. 90) przedstawiła podział form przemocy w oparciu  

o kryteria – przemoc aktywna/bierna przy podziale jej na przemoc fizyczną, psychiczną oraz 

seksualną.  

Podział ten ilustruje tabela nr 1. 
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Tabela 1. Formy przemocy 

Formy 
przemocy 

Przemoc fizyczna Przemoc psychiczna Przemoc seksualna 

Przemoc 
aktywna 

Bicie 
Napad na więzi społeczne 

ofiary 
Kazirodztwo 

Zniewolenie przy użyciu siły 

Napad na dawną lub 
obecną tożsamość ofiary 
czyli karanie jej za bycie 

sobą: poniżanie, 
zawstydzanie, 

zastraszanie, szantaż 

Wykorzystanie seksualne: 
1) bez kontaktu 

fizycznego, 
2) pobudzanie 

intymnych części 
ciała, 

3) kontakty oralno-
genitalne, 

4) stosunki udowe, 
5) penetracja 

seksualna, 
6) seksualne 

wyzyskiwanie 
dzieci, 

7) powiązane z 
innymi formami 
przemocy 

Uwięzienie 

Przemoc 
bierna 

Zaniedbanie sfery fizycznej: 
podstawowych potrzeb 

fizycznych, niespełnienie 
standardów medycznych 

związanych ze zdrowiem i 
życiem człowieka 

Zaniedbanie emocjonalne: 
brak wsparcia 

emocjonalnego, 
nadopiekuńczość, 

niewłaściwe wymagania, 
przemoc w obecności 
dziecka, tolerowanie 
używania środków 
psychoaktywnych, 

tolerowanie zachowań 
nagannych społecznie 

Brak należytej opieki: 
tolerowanie lub zachęcanie 

do prostytucji 

Zaniedbanie zapewnienia 
opieki: porzucenie, 
zaniechanie opieki, 

narażenie bezpieczeństwa 
fizycznego 

Zaniedbanie zdrowia 
psychicznego osoby: brak 

koniecznych lub 
sugerowanych konsultacji 
z lekarzem, psychologiem 

czy pedagogiem 

 

Zaniedbanie edukacyjne 
wobec dziecka: 

tolerowanie jego 
wagarowania, 

niezapisanie go do szkoły, 
lekceważenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych 
dziecka 

 
Źródło: B. Parysiewicz, Dziecko jako sprawca przemocy (w:) Przemoc w małżeństwie i w rodzinie, red. M. 
Chuchra, J. Jęczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 90 
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2. Czynniki ryzyka przemocy 

 

Badania wykazały, iż istnieją czynniki, które wskazują na występowanie zwiększonego 

ryzyka przemocy w rodzinie. Czynniki te można podzielić na: stałe – takie, które zawsze 

zwiększają ryzyko wystąpienia przemocy; zależne – takie, które zwiększają te ryzyko  

w przypadku wystąpienia razem z czynnikami stałymi; okresowe – związane z konkretnymi 

okresami w czasie trwania związku. Czynnikami stałymi są: nadużywanie alkoholu oraz 

dziedziczenie wzorców zachowania z rodziny pochodzenia, w której występowała przemoc. 

Natomiast do czynników zależnych zaliczyć można status zawodowy oraz status 

socjoekonomiczny. Przykładem jest stosowanie przez mężczyznę przemocy wobec żony  

w przypadku, gdy uzyskuje ona wyższe dochody, wtedy też partner poprzez przemoc wzmacnia 

swój autorytet, który w jego oczach jest nadwątlony przez niższe zarobki. Natomiast  

w odwrotnej sytuacji przemoc może stanowić narzędzie dominacji nad żoną np. poprzez 

kontrolowanie jej wydatków, finansowanych z zarobków męża. Do czynników okresowych 

zaliczyć można wczesne stadium związku, czy też okres ciąży, bądź separacji i postępowania 

rozwodowego. W okresach tych może wzrastać stosowanie przemocy wobec partnera 

(Parysiewicz, 2012, s. 18-19). 

Badania potwierdzające zależność występowania przemocy między innymi od 

warunków materialnych rodziny przeprowadziła Jolanta Maćkowicz, zgodnie z nimi na 39 

badanych rodzin, posiadających bardzo dobre warunki materialne przemoc fizyczna wystąpiła 

w 2 rodzinach, co daje 5%. W przypadku 214 rodzin z dobrymi warunkami materialnymi 

przemoc fizyczna wystąpiła w 41 rodzinach, co daje 19%. W przypadku przeciętnych warunków 

materialnych na 95 rodzin w 37 wystąpiła przemoc, co daje 39%. Natomiast na 34 rodziny, które 

charakteryzowały się złymi warunkami materialnymi, przemoc wystąpiła w 14, czyli w 41% 

(2009, s. 80). 

Irena Pospiszyl wskazuje, iż przemoc wobec kobiet w związku ma pewnego rodzaju 

obciążenia kulturowe, ponieważ jeszcze do XX wieku w ustawodawstwach Europejskich istniały 

przepisy umożliwiające mężowi wykonanie wobec żony kary chłosty, natomiast w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki funkcjonowało tak zwane „prawo kciuka”, zgodnie, z którym mąż miał 

prawo bicia żony jednakże prętem nie grubszym od kciuka. Autorka przeprowadziła badania,  

w których 34% badanych mężczyzn przyznało się do stosowania wobec żony przemocy 

fizycznej (1994, s. 65). Pospiszyl stawia tezę, iż do przemocy wewnątrz małżeńskiej najczęściej 

dochodzi wśród młodych ludzi, w wieku do 30 roku życia, co potwierdzają badania Blackman, 

zgodnie z którymi w parach, w których dochodziło do przemocy w 55,6% przypadków 

dochodziło do pobicia się w ciągu pierwszych dziesięciu lat wspólnego pożycia. W 

małżeństwach, w których dochodzi do stosowania przemocy wobec kobiet, działania mężów nie 

są sporadyczne, w 33% mężów bijących żony czyniło to trzy razy w roku albo więcej, natomiast 

16% nie więcej niż trzy razy w roku, a 33% jeden raz w roku (Pospiszyl, 1994, s. 66-67).  

Przemoc męża wobec żony wynikać może z erozji rodziny, dezorientacji co do wykonywanej w 

niej funkcji, problemów z nałogami, bezrobocia. Mężczyzna może bić żonę, ponieważ „jest zbyt 

mało mężczyzną” – nie jest w stanie utrzymać rodziny, pozbawiony jest odpowiednich wzorców 

itd. (Lipowska-Teutsch, 1998, s. 20). 
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Irena Jundziłł przedstawiła katalog przyczyn znęcania się rodziców nad dzieckiem, do 

których zaliczyła: konflikty małżeńskie – rozbicie rodziny; pochodzenie dziecka ze związków 

pozamałżeńskich; alkoholizm i inne patologie rodzinne; przeżywane przez rodziców frustracje; 

niespełnienie przez dziecko oczekiwań rodziców; błędy wychowawcze; kary za domniemane lub 

rzeczywiste wykroczenia; niską świadomość wychowawczą rodziców. Według autorki dziecko 

rozwija się prawidłowo w rodzinie, w której osiągnięto sukces małżeński, który definiuje jako 

„niewątpliwie subiektywne poczucie szczęścia obojga małżonków” (1993, s. 49). W rodzinie 

takiej konflikty, chociaż nieuniknione, mogą kończy się pozytywnym rozwiązaniem bez 

pozostawiania śladów (Jundziłł, 1993, s. 49). Autorka wskazała również, iż dziecko „nieślubne” 

narażone jest na przemoc ze strony rodzica, który nie jest jego rodzicem biologicznym (1993,  

s. 51). Następną przyczyną znęcania się wobec dzieci może być alkoholizm, autorka 

przedstawiła tezę, iż u dzieci alkoholików stwierdza się: zaburzenia nerwicowe, lęki, trudności 

w nauce, urazy, zaburzenia zachowania (1993, s. 54). 

Następną przyczyną, która powoduje znęcanie się nad dziećmi, jest zdaniem autorki 

przeżywana przez rodziców frustracja, którą zdefiniowała jako „stany psychiczne wywołane 

zablokowaniem potrzeb. Niezaspokojone potrzeby i nie zrealizowane ludzkie pragnienia 

powodują stan niezadowolenia i zawiedzionych nadziei. Organizm, broniąc się przed długo 

trwającym przygnębienie, wywołanym niemożliwością zaspokojenia silnej potrzeby, uruchamia 

takie mechanizmy obronne, jak agresja lub wycofanie” (1993, s. 56). Agresja spowodowana 

frustracją nie jest kierowana na przedmioty, które wiążą się z zablokowaną potrzebą, lecz na 

osoby z najbliższego otoczenia, w tym własne dzieci. Niespełnienie przez dziecko oczekiwań 

rodziców wiązać się może z brutalnym karaniem dziecka za odstępstwa od wymagań rodziców, 

w wyniku, czego dziecko może zatracić poczucie własnej wartości oraz bać się nowych zadań, co 

cofa dziecko w rozwoju (1993, s. 60). Błędy rodzicielskie wynikają z braku prawidłowego 

przygotowania do wychowywania dziecka, co wiązać się może zarówno z przemocą fizyczną jak 

i psychiczną, przykładowo poprzez nie realizację potrzeb dziecka (1993, s. 62). Drastycznym 

przykładem tego typu działania była śmierć dziewczynki z Brzeznej pod Nowym Sączem, która 

zgodnie z orzeczeniem patologa została zagłodzona przez rodziców – jej organizm był 

wyniszczony z powodu niedożywienia, gdyż rodzice stosowali dietę zaproponowaną przez 

miejscowego „znachora”, unikali również publicznej opieki medycznej, co doprowadziło do 

tragedii. Jest to przykład zaniedbania dziecka, które może przejawiać się w zapewnieniu 

elementarnej higieny, karmienia, ochrony przed zimnem w przypadku małych dzieci,  

a w przypadku dzieci starszych brak zapewnienia bezpiecznego związku emocjonalnego oraz 

odpowiedniej stymulacji poznawczej (Lipowska-Teutsch, 1995).  

Błędy zdarzają się w również w innych aspektach wychowania dziecka. Karanie za złe 

zachowanie dziecka powinno spowodować jego poprawę, wywołać w nim chęć oraz potrzebę 

poprawy siebie i naprawienia wyrządzonego zła. Jednakże Irena Jundziłł uważa, iż kary cielesne 

są okrutne i poniżają dziecko, stanowiąc wyłącznie przejaw okrucieństwa lub złej woli rodziców 

(1993, s. 66). Niska świadomość wychowawcza rodziców wynika z posiadania przez nich 

potocznej wiedzy o wychowaniu, pochodzącej z doświadczenia wyniesionego przez nich  

z własnego domu rodzinnego, zaczerpniętego z pracy, telewizji, czy też doświadczeń znajomych, 

co nie zawsze stoi w zgodności z nauką o wychowaniu. Może to prowadzić do popełniania wyżej 

omówionych błędów wychowawczych (1993, s. 69).  
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3. Skala problemu 

 

Detlev Frehsee przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 

2392 dorosłych mieszkańców Republiki Federalnej Niemiec dotyczące kar stosowanych wobec 

nieletnich, w których przedstawiono 9 typów sankcji wobec nieletnich, do których stosowania 

przyznała się następująca liczba osób badanych: klapsy (81,5% respondentów), zakaz oglądania 

telewizji (66,7% respondentów), zakaz wychodzenia z domu (64,2% respondentów), krzyczenie 

(52% respondentów), mocne klapsy (43,6% respondentów), urywanie kontaktu (36,9% res-

pondentów), zmniejszenie kieszonkowego (34,5% respondentów), bicie (30,6% respondentów), 

bicie przy użyciu paska/kija (10,7 % respondentów) (1996, s. 5). Poszczególne kary wyczerpują 

znamiona przemocy psychicznej bądź fizycznej, co potwierdza fakt, iż rodzice stosują 

niewłaściwe kary. 

Skalę tego problemu w Polsce pomogą przedstawić statystyki. Otóż zgodnie z badaniami 

CBOS z 1993 oraz 1996 roku, które zostały przeprowadzone na próbie 1087 dorosłych, 

zamężnych kobiet 18% z nich przyznało, iż było ofiarami przemocy domowej (Skrzypnik, 

Skórka, Studzienek, Szwed, Zgółka, s. 3). Poniższa tabela przedstawia liczbę postępowań oraz 

stwierdzonych przestępstw, w którzy zarzucono sprawcy popełnienie przestępstwa określonego 

w kodeksie karnym jako znęcanie się. Przy przestępstwach tych ofiarami nie są wyłącznie 

kobiety ani członkowie rodziny, jednakże statystyka umożliwi poznanie przybliżonej skali 

zjawiska, jakim jest przemoc w rodzinie (przybliżonej, ponieważ nie każdy akt przemocy jest 

zgłaszany organom ścigania oraz co zostanie wyjaśnione w dalszej części pracy, nie każdy akt 

przemocy w rodzinie jest traktowany przez organy ścigania jako znęcanie się).  

  

Tabela 2. Liczba wszczętych postępowań oraz stwierdzonych przestępstw w zakresie art. 

207 § 1 – 3 kodeksu karnego 

Rok 
liczba 

postępowań 
wszczętych 

liczba 
przestępstw 

stwierdzonych 
Rok 

liczba 
postępowań 
wszczętych 

liczba 
przestępstw 

stwierdzonych 

2013 29881 17519 2005 37457 22652 

2012 29193 17785 2004 37507 22610 

2011 29958 18832 2003 38378 23388 

2010 30534 18759 2002 37606 23921 

2009 33267 20505 2001 36337 24200 

2008 34206 21167 2000 35255 23308 

2007 34979 22800 1999 32037 22710 

2006 39723 24543    

Źródło: Policja.pl, Statystyka znęcanie się (art. 207)1  

                                                 
1http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-
207.html [dostęp: 9 czerwca 2014] 

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html
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4. Znęcanie się 

 

Przestępstwem związanym ze stosowaniem w rodzinie zarówno przemocy fizycznej, jak 

i psychicznej jest tak zwane „znęcanie się”, unormowane w art. 207 kodeksu karnego. Zgodnie  

z tym artykułem:  

„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,  podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.   

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzyw-

dzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. 

Znęcaniem się można określić zarówno działanie, jak i zaniechanie, które polega na 

umyślnym zadawaniu bólu fizycznego bądź cierpień psychicznych i moralnych, które jest 

zarówno jednorazowe lub też powtarzające się, jednakże musi być rozciągnięte w czasie oraz 

intensywne. Przykładami takich działań może być bicie, głodzenie, wyrzucanie z mieszkania, 

straszenie, grożenie śmiercią, powołanie nadmiernej przykrości itd. (Gardocki, 2010, s. 273). 

Istotne jest by sprawca działał w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, czyli zmierzał zadać 

cierpienia fizyczne bądź moralne, lub też możliwość taką przewidywał i godził się z tym (Marek, 

2005, s. 510). Działaniem takim może być również poddanie się innej czynności seksualnej, 

które jest również penalizowane w artykule 197 § 3 kodeksu karnego, działaniem takim może 

być np. zmuszanie do onanizacji. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 207 

kodeksu karnego, to jest np. stosunku zależności, działanie te będzie mieściło się w ramach 

znęcania się, co potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2008 r. 

(II AKa 303/2008, publikacja Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów 

Okręgowych 2009/1 poz. 7) – „Zmuszenie pokrzywdzonego do poddania się innej czynności 

seksualnej, poza wyczerpaniem znamion przestępstwa z art. 197 § 3 kk, jako upokarzające 

pokrzywdzonego i na ten efekt ukierunkowane, jest jednym z modalnych zachowań znęcania się 

nad pokrzywdzonym”. W ocenie orzecznictwa sądowego znęcanie się jest działaniem, które 

składa się z wielu czynów – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 lipca 2013 r. (II 

AKa 119/2013, publikacja LexPolonica nr 7407540) - „Przestępstwo, o którym mowa w art. 207 

§ 1 k.k. należy do kategorii przestępstw wieloczynowych, a więc takich których czas popełnienia 

wyznacza ostatni moment działania sprawcy”. 

Przykład znęcania się psychicznego nad członkami rodziny, które zostało uznane za 

wypełniające znamiona przestępstwa określonego w art. 207 § 1 kodeksu karnego znaleźć 

można w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Dnia 22 czerwca 2006 r. sąd ten 

wydał wyrok w sprawie, w której sprawca zabił w odstępach czasu dwa zwierzątka należące do 

członków rodziny (II AKa 199/2006, publikacja Krakowskie Zeszyty Sądowe 2006/11 poz. 59). 

Sąd orzekł co następuje: „Oskarżony, strzelając z wiatrówki, uśmiercił świnkę morską i kanarka. 

Zwierzęta te należały do jego dzieci. Przepis art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 r. Nr 111 poz. 724 ze zm.) zabrania nieuzasadnionego  
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i niehumanitarnego zabijania zwierząt. Z kolei przepis art. 33 ust. 1 tej ustawy wymienia 

przypadki uzasadniające uśmiercanie zwierząt, wskazując na potrzeby gospodarcze, względy 

humanitarne, konieczność sanitarną, potrzeby nauki lub nadmierną agresywność, powodującą 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła 

na gruncie niniejszej sprawy. W tej sytuacji zachowanie oskarżonego było całkowicie 

nieuzasadnione i niczym nieusprawiedliwione. Biorąc pod uwagę różne daty tych czynów, 

rozmiary zwierząt i wielkość śrutu, należy wykluczyć, aby jego zachowanie było przypadkowe. 

Strzelając do tych zwierząt, umyślnie je uśmiercił. Ocena jego zachowania prowadzi do wniosku, 

jak słusznie uznał sąd orzekający, że świadomie i umyślnie uśmiercił te zwierzęta i był to 

element psychicznego znęcania się nad członkami swojej rodziny. Jego działanie było ponadto 

podyktowane również chęcią sprawienia przykrości członkom rodziny, wyrazem 

zademonstrowania swej siły, poczucia bezkarności i podporządkowania ich swojej woli. 

Zastosowana w tym przypadku przemoc skierowana została do otoczenia osób 

pokrzywdzonych, czyli zwierząt i miała na celu oddziaływanie na ich świadomość oraz wolę. 

Podzielając argumentację skarżącego, że te czyny oskarżonych były z jednej strony elementami 

znamion przestępstwa znęcania się, określonego w art. 207 kk i jednocześnie wypełniły 

znamiona przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o ochronie zwierząt, należało przyjąć konstrukcję kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy w 

oparciu o treść art. 11 § 2 kk.”. 

Głównym dobrem prawnym chronionym przez ten przepis jest rodzina, jednakże chroni 

on również poszczególne dobra prawne o węższym zakresie, takie jak: zdrowie, wolność czy 

nietykalność cielesna. Tezę tę potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 

2009 r. (IV KK 168/2009, publikacja Biuletyn Prawa Karnego 2010/1) – „Zdaniem składu Sądu 

Najwyższego orzekającego w tej sprawie, jej realia uzasadniają przyjęcie, że oskarżony pomimo 

działania w ramach jednego „historycznie” zdarzenia, naruszając dobra osobiste takie jak 

zdrowie, wolność, nietykalność cielesną różnych osób, dopuścił się (z uwagi na zbiorowy - 

wieloczynowy charakter przestępstwa znęcania), co najmniej dwóch czynów”. 

Działanie sprawcy musi być umyślne, nie da się znęcać nieumyślnie, to oznacza, iż 

sprawca tego przestępstwa musi działać świadomie i celowo, w związku, z czym znęcaniem się 

nie będzie przykładowo jednorazowy klaps w chwili zdenerwowania na zachowanie dziecka, 

lecz częste bicie, wynikające z nastawienia sprawcy do ofiary, co potwierdza wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2012 r. (II AKa 32/2012, publikacja Krakowskie 

Zeszyty Sądowe 2012/4 poz. 30) - „Przestępstwo znęcania się może być popełnione umyślnie i 

to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Przesądza o tym znamię intencjonalne ‹‹znęca się››, 

charakteryzujące szczególne nastawienie sprawcy”. Również znęcaniem się nie będzie 

pozostawianie dziecka bez opieki, bądź zła opieka nad dzieckiem, ponieważ z powodu braków w 

wiedzy dotyczącej właściwego opiekowania się dzieckiem nie można osobie takiej przypisać 

umyślności, co potwierdza Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2003 r. (II 

AKa 532/2002, publikacja Krakowskie Zeszyty Sądowe 2003/7-8 poz. 70) – „Oskarżona M.G. źle 

wywiązywała się ze swoich obowiązków macierzyńskich. Niemniej brak jest jakichkolwiek 

dowodów wskazujących, iż motywem jej działania było zadawanie dziecku cierpień fizycznych 

i psychicznych i stąd trudno zgodzić się z apelacją prokuratora, że samo wadliwe opiekowanie 

się dzieckiem implikuje przyjęcie znęcania się nad nim pojmowanym przecież jako celowe jego 
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dręczenie, w szczególności gdy owe błędy w opiece nad dzieckiem polegały na zaniedbywaniu 

jego higieny, pozostawianiu śpiącego dziecka samego w domu bądź zabieraniu go ze sobą do 

baru, gdzie oskarżona spożywała alkohol lub zwlekanie z udzieleniem mu pomocy lekarskiej. Ta 

zresztą ostatnia okoliczność mogłaby stanowić podstawę do rozważenia odpowiedzialności 

karnej oskarżonej z art. 160 kk lub art. 162 kk.”. 

Przy znęcaniu się istotne jest obiektywnie spojrzenie na działanie sprawcy, a nie 

subiektywne odczucie osoby pokrzywdzonej. Znęcaniem się nie będzie działanie, które nie 

powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego (Bojarski, Bojarski, Filar, Filipkowski, 

Guzik-Makaruk, Górniok, Hoc, Hofmański, Kalitowski, Kulik, Paprzycki, Radecki, Sienkiewicz, 

Siwik, Tyszkiewicz, Wilk, Wąsek). Problemy natury psychicznej, bądź cierpienie fizyczne, które 

trwają przed okresem znęcania się oraz w jego trakcie, nie wpływają na umniejszenie winy 

sprawcy. To jest – nie można bronić się przed pogorszeniem się stanu psychicznego bądź 

fizycznego ofiary, spowodowanego znęcaniem się, jej poprzednimi problemami na tym tle, co 

potwierdził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 r. (II AKa 

359/2013, publikacja LexPolonica nr 8244030) – „Fakt, że pokrzywdzona była konsultowana 

przez lekarza psychiatrę już przed okresem, kiedy oskarżony dopuszczał się względem niej 

zachowań agresywnych nie wyklucza tego, że to właśnie stosowana względem pokrzywdzonej 

przemoc spowodowała pogorszenie stanu zdrowia”. 

Działanie bądź zaniechanie sprawcy musi być skierowane przeciwko osobie najbliższej, 

małoletniemu, osobie nieporadnej lub osobie, która pozostaje w stosunku zależności od 

sprawcy, czyli może to być żona, mąż, dzieci, rodzice, osoba niepełnosprawna/upośledzona, 

którą sprawca się opiekuje, pracownik, pacjent itd. Zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego za 

osobę najbliższą uważa się: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej 

samej linii lub stopniu, osobę pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2013 r. (III 

KK 268/2012, publikacja Krakowskie Zeszyty Sądowe 2013/06, poz. 30) określił, iż „Termin 

„wspólne pożycie” obejmuje osoby, które – niezależnie od ich płci i wieku – razem ze sobą żyją, 

co zakłada prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz (jak się zdaje) określoną 

więź psychiczną”. Wynika stąd, iż we wspólnym pożyciu pozostają zarówno osoby, które żyją 

razem w związku bez prawnego bądź religijnego usankcjonowania go, jak też przykładowo 

właściciele domu i lokatorzy, wynajmujący od nich pokój, zakładając, iż korzystają ze wspólnej 

łazienki/kuchni itd. Potwierdza taką tezę postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 

2010 r. (V KK 172/2009, publikacja Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2010 

poz. 7) – „Ustawodawca zakreślił w przepisie art. 207 k.k. bardzo szeroko przedmiot ochrony, 

obejmując nią nie tylko członków rodziny sprawcy, lecz także inne osoby podatne na znęcanie, 

które nie pozostają w związku rodzinnym, ani nie należą do kręgu osób najbliższych”. 

Znęcaniem się natomiast w świetle prawa nie będzie wzajemne działanie małżonków, 

skierowane przeciwko współmałżonkowi, nawet, jeśli ma charakter przemocy fizycznej lub 

psychicznej. Wynika to z faktu, iż zgodnie z kodeksem karnym jedna z osób musi mieć pozycję 

przeważającą nad drugą, osobą tą będzie oczywiście znęcający się/znęcająca się. Pogląd taki 

wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 2006 r (IV KK 395/2006, publikacja 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2006 poz. 2413) – „Pojęcie ‹‹znęcanie 

się›› na gruncie art. 207 kk zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą 
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pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim 

stopniu. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się małżonków w tym samym czasie. Nie 

można także mówić o znęcaniu się, jeżeli ustalono, że aktywność i przedsiębiorczość 

pokrzywdzonej oraz jej zaradność życiowa poddają w wątpliwość fakt, że stanowi ona ofiarę 

przestępstwa. Nadto, przy braku innych pozytywnych ustaleń obrazujących zachowanie 

oskarżonego w kontekście znamion występku z art. 207 § 1 kk, trudno doprawdy uznać, że 

wystarczające jest przypisanie mu odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad byłą żoną tylko 

z tego powodu, że ‹‹od mężczyzny należy wymagać odpowiedniego zachowania w rodzinie››”. 

Kolejnym orzeczeniem wskazującym na fakt, iż konflikty małżeńskie nie stanowią znęcania się 

jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1999 r. (WA 16/99, publikacja LexPolonica nr 

2353560) – „Konflikt małżonków (wzajemne znieważanie) czy nawet używanie pod adresem 

żony gróźb, szarpanie za odzież, uniemożliwianie jej skorzystania z samochodu, i pomieszczenia 

mieszkalnego  - nie wykazywał po stronie oskarżonego eskalacji w zadawaniu cierpień 

fizycznych i psychicznych jego żonie, ale uzależniony był od określonej sytuacji konfliktogennej. 

Konflikt ten nie wykazywał też w tym kierunku znacznej przewagi oskarżonego nad żoną. 

Zaakcentować należy, iż oskarżony był tylko skłócony z żoną, co nie stanowi sytuacji 

wyczerpującej okoliczności czynu z art. 207 § 1 kk.”. 

Stosunkiem zależności określa się taką relację, w której pokrzywdzony nie może 

przeciwstawić się znęcaniu i jest skazany na jego znoszenie, ponieważ obawia się konsekwencji 

przeciwstawienia się, które pogorszyłyby jego sytuację, np. straciłby pracę, zostałby wyrzucony 

z mieszkania, utraciłby środki utrzymania itd. (Gardocki, 2010, s. 273). Taki pogląd wyraził sąd 

Apelacyjny w Katowicach wyroku z dnia 13 listopada 2008 r. (II AKa 303/2008, publikacja 

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2009/1 poz. 7) – „Stosunek 

zależności stanowiący znamię przestępstwa z art. 207 § 1 kk, to taki stan, w którym sytuacja 

jednej osoby (materialna, zdrowotna lub choćby tylko psychiczna) uzależniona jest od sprawcy. 

Stosunek zależności zachodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny, z własnej woli, 

przeciwstawić się znęcaniu i znosi je, z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych 

warunków. Stosunek ten może wynikać także z sytuacji faktycznej stwarzającej dla sprawcy 

sposobność znęcania się, przy wykorzystaniu przewagi sprawcy nad słabszym pokrzyw-

dzonym”. 

Przestępstwo te posiada dwie postacie kwalifikowane – pierwsza zakłada działanie 

sprawcy ze szczególnym okrucieństwem, natomiast druga następstwo znęcania się w postaci 

targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. Zgodnie z komentarzem Kodeksu karnego 

opracowanego przez wydawnictwo NexisLexis „Szczególne okrucieństwo w zachowaniu 

sprawcy polega na zadawaniu pokrzywdzonemu dużych, nieuzasadnionych cierpień 

powodujących ból fizyczny oraz cierpień psychicznych” (Bojarski, Michalska-Warias, 

Piórkowska-Flieger, Szwarczyk). Natomiast targnięcie się ofiary na własne życie musi 

pozostawać w związku przyczynowo-skutowym z popełnionym przez sprawcę przestępstwem. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r. (V KK 13/2004, publikacja 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2004 poz. 1067) istotne jest również 

ustalenie faktu czy sprawca mógł przewidywać tego typu następstwo swojego postępowania – 

„W wypadku kwalifikowanego znęcania się, o którym mowa w art. 207 § 3 kk, oprócz ustalenia 

związku przyczynowego między aktami znęcania się, a targnięciem się ofiary na swoje życie, 
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niezbędne jest ponadto ustalenie, że sprawca tego przestępstwa następstwa swojego czynu co 

najmniej mógł przewidzieć”. 

 

Podsumowując należy wskazać, iż nie każdy przypadek przemocy w rodzinie zostanie 

uznany przez sąd za znęcanie się. Działanie sprawcy musi wyczerpać ustawowe znamiona tego 

przestępstwa, to jest stanowić znęcanie się fizyczne lub psychiczne, skierowane przeciwko 

członkowi rodziny, przy czym zgodnie z orzecznictwem sądowym, musi być to działanie 

trwające przez jakiś czas, może składać się z wielu różnorodnych działań np. jednego dnia osoba, 

nad którą sprawca się znęca zostaje uderzona, następnego występuje u niej poczucie zagrożenia 

ze względu na słowa czy gesty kierowane ku niej przez sprawcę, kolejnego jest przez sprawcę 

znieważana itd. Sprawca musi działać umyślnie, z czego wynika, iż jego działanie ma jakiś cel.  

W przykładzie przytoczonym w pracy działanie sprawcy było motywowane chęcią sprawienia 

przykrości członkom rodziny oraz miało stanowić wyraz jego siły, poczucia władzy, bezkarności 

oraz ukazać członkom rodziny, iż są podporządkowani wobec sprawcy. Wynika stąd, iż 

jednorazowego klapsa, bądź kłótni małżeńskich, nawet często powtarzających się, nie można 

określić jako unormowane w kodeksie karnym znęcanie się. W przypadku kłótni małżeńskich 

obie strony są aktywne wobec siebie, co niweczy wymaganą przez normę art. 207 kodeksu 

karnego przewagę osoby znęcającej się nad ofiarą znęcania.  
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Abstracts: 

 

Ks. Piotr Mazurek, Family relations as a foundation for peoples’ identity and social 

existence 

This article about family relations being the foundation of peoples’ identity and social 

existence shows the reader the invaluable input of parents and thh whole family in the 

future adult functioning of a person in the world.  The author highlights the importance 

of marital relations and their influence on the functioning of the whole family.  The 

parent child relations and relations of the whole family with the older generation and 

distant family are also important for the author.  The author highlights that rooting of 

marital and family relations in God give the highest warranty for successful and good 

family ties.  

 

Urszula Tataj-Puzyna, Dorota Sys, The significance of the first relationship in person’s life 

The authors present topics regarding the reaction of a newborn baby to parents.  In the article 

the role of the mother is highlighted, as a first person, who has influence on the entirety of later 

processes and quality of child’s life in society.  The authors also mention the father’s role, which 

with good relations of parents can ne significant in the child’s life form conception, they also 

introduce us to a new cultural –social phenomenon, which is the development and interest in 

prenatal psychology. It is clear form the article that numerous scientific research confirm that 

prenatal and first period of child’s life has a significant influence on child’s  psychological and 

physical health for the whole life.  

 

Dorota Wakulska, Authority versus upbringing. Is upbringing possible without an 

authority? 

The author stated that at the beginning of life, in the childhood, people are facing 

authorities. First is the parental authority, which can be defined as a given authority, as 

there is no process of conscious choice, it results from the natural bond between parents 

and child. Together with the growth, people learn other values, patterns, attitudes and 

standards. The ability to asses, evaluate and select allows them to consciously choosing, 

accepting or rejecting them. The authorities chosen in that process are called 

autonomous authorities. Both the given authority (parental) and the selected authority 

(autonomous) play in human life a role as a reference point which helps in difficult 

moments of life or when making important choices, it is also a base on which the further  

processes of their growth build on.  

 

Ewa Wojtowicz Motivation to achieve  happiness through supporting child`s 

autonomy – selfdetermination theory perspective 

The aim of this article is presenting E. L. Deci and R. M. Ryan`s motivation theory on 

selfdetermination. The theory focus is on meeting the needs and selection of various life 

goals. Reports from research conducted in this area proved those elements play a 

key/important role in the sense of satisfaction with life. The article also shows how 
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the family environment can nurture or inhibit the child's autonomy necessary for its 

development. 

 

Joanna Parol, Mutual love. Film art about the relationships in the family 

The relationships in the family are experienced far stronger and more emotionally than 

outside of it, in the bigger communities. In the family the man discovers himself. Hence, 

the family and family relationships often become the focus of the film art. There are 

movies about a devotion in the conjugal love where despite the various obstacles there 

is a desire to share life with a loved one, an emotional loneliness of a child, a lack of 

honest communication, an inappropriate and good parental attitudes and the child's 

desire for close relations with the parent. It all shows how important relationships in the 

family are and how much easier it is to survive problems when having a mutual love. 

Film art ennobles ordinary reality and makes it a feast. It also attacks the viewer 

sensitivity with its great potential to inducing in the recipient the feeling of being 

surprise by the  world and seeing it differently,  discovering it again. 

 

Edyta Wolter, The proposed family relations presented on selected examples of 

the Polish ideational culture model with respect to social roles within a marriage 

In the article the term "culture" is presented as a complex term that is related to the 

category of the concept of "cultural heritage". Examples of proposed models of 

interpersonal relations within the social roles in a marriage stemming from the Polish 

culture of Renaissance have been elaborated on. They are part of the educational ideal of 

the culture of that historical period, they imply religious and moral values defined in 

present categories, related to joyful and useful activity. Additionally, selected examples 

of proposed models of ideational culture within the scope of social roles in a marriage, 

developed in the time of Romanticism, were presented. It has been stated in the 

conclusion that during particular historical periods, the society defined the applicable 

models of thinking, behaving and it identified with those models. They constitute a 

precious heritage of the Polish culture and the source of the newest trends in the 

development of social life in the 21st century. 

 

Marta Komorowska-Pudło, The quality of the relationship between the spouses 

having and not having siblings 

The purpose of this article is to analyze the quality of the relationship of young married 

couples in the area of relationships, love, communication and sexuality taking in their 

development experiences in childhood which were in relationships with less or more 

siblings or in the case of an only child. The relationships with siblings include, among 

others, the number and sex of each child, birth order, psychosocial position  of siblings, 

time between next births, health status of children, but  the study undertook a detailed 

analysis of only one of the above mentioned factors, i.e. the number of children in 

families where respondents grew up. The first part describes the essence of the quality 

of the relationship between spouses. There is also shown the specificity of psychosocial 

development  and a profile of an adult person brought up in a family having one or more 
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than one child. The second part of the article presents the results of own research, which 

compared the different areas of marital relationships taking into account the number of 

children in the family of origin. 

 

Andrzej Dakowicz, Transgressive analysis of the functioning of spouses with 

higher and lower levels of satisfaction with their relationship 

Spouses with a higher level of satisfaction with their relationship have a richer 

knowledge of each other in the field of sphere of emotional and values, characterized by 

a positive shift of affective and have more aware of personal beliefs. According to 

psychotransgressive approach,  network's combination of these elements creates more 

favorable conditions for spouses to adequately and effectively find out in constantly 

changing reality of married-family life. 

 

Walęcka-Matyja, Psychological aspects of adult sibling relationships in the 

perception of men  

Relationships with siblings, in comparison with other relationship patterns in the family, 

are among the least known. Researchers draw attention to the unique nature of the bond 

with siblings since it lasts the whole life and is characterized by specific features that 

distinguish it from other types of interpersonal relationships. The family system 

approach is the best way to explain the mechanisms conditioning the specific nature of 

sibling relationships. The aim of this work was to determine the psychological aspects of 

adult sibling relationships in the perception of men. The analysis included the results of 

152 men with an average age of 26.8 years, who provided information on the 

relationships with their adult siblings. The study used the questionnaire method, the 

Adult Sibling Relationship Questionnaire ASRQ by R. Lanthier, C. Stocker, W. Furman 

(1997) in the Polish adaptation of K. Walęcka-Matyja (2014) and the Loneliness Scale by 

De Jong Gierveld in the Polish adaptation of P. Grygiel, H. Humenny, S.Rębisz, P.Świtaj 

and J. Sikorska (2013). The results of the study indicate that, in the perception of the 

examined men, in the period of early adulthood, their sibling relationships were mostly 

characterized by the dimension Warmth. The participants of the study more often 

assessed their relationships with brothers as warmer (in the scope of similarity and 

support) than the ones with sisters. The relationships between siblings of different 

gender were more often of a competitive nature than in case of the relationships 

between siblings of the same gender. The men having siblings whose age was much 

different than theirs were more inclined to accept them and see similarity to themselves 

in many aspects of functioning than the men whose siblings were almost the same age as 

them. The examined men having adult siblings whose age was close to theirs were 

inclined to compete with the siblings more strongly than the men whose brothers or 

sisters were much older or younger. The men not experiencing difficulties in 

psychological functioning (emotional loneliness) perceived their sibling relationships 

more positively than the men experiencing the state of emotional loneliness.     
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Agnieszka Marta Strzeszewska, The system of the family of origin, and self-esteem and 

expectations of marriage among young adults 

The author of the article seeks to answer the question:  is  there a relationship between the 

family system in which a man grew up, and his self-esteem in relationships and expectations to 

marriage. In the introduction she presents the theoretical basis for understanding the family as a 

system and classification of family systems proposed by D. Field, the formation of self-esteem 

and the factors determining this process and the factors shaping the expectations of marriage of 

young people. The article presents the results of examination of 201 people - 99 women and 102 

men between 18 and 35 years old. On the basis of the research the author states in the group of 

women dependence of their self-esteem and the family system, which creates a father, and in a 

group of men - the dependence of self-esteem and the system creates by mother. There were 

also the  intergroup differences - men and women statistically differed significantly in terms of 

expectations to marriage- emotional, intellectual partnership and financially. 

Paweł Bodzon, The roles in the system of the family of origin and the expectations to 

marriage and the hierarchy of values in young adults 

The author seeks to answer the question whether there is a relationship between the roles in the 

system of the family of origin, and the expectations of marriage and the hierarchy of values in 

young adults. In the theoretical part there has been presented  the theoretical approach of the 

problems of roles in the family, expectations to marriage, as well as the modern psychological 

concept  concerning the hierarchy of values. In the study there were used the results of 197 

persons: 100 men and 97 women. The results  partially confirmed the hypotheses involving the 

relationship between the intensity of  dysfunctional roles in childhood and emotional and 

protective expectations to marriage as well as those involving the relationship between the 

protective expectations and the preferred values of kindness. 

 

Weronika Juroszek, The relationship between father and son and the decision about 

marriage  

The study analyzed the relationship between the relationship of father and sons and their 

difficulties related to making a decision about marriage. The author refers to the relevant 

literature (first of all the positions by Kazimierz Pospiszyl, Erich Fromm and Guy Corneau) and 

emphasizes that the father has an influence on the development of responsibility and 

perseverance,  he introduces the child into the world, teaches the ability to make decisions and 

take responsibility for them. The absence of the father in the family makes it difficult to adult 

male to acquire the skills to make responsible decisions, also including the matrimonial ones. 

The study refers to Guy Corneau’s typology of types of distortion behavior of the son who was 

deprived of proper father’s care. Corneau described the following types of "lost sons": (Pseudo) 

hero, Good Boy, Forever young man, Seducer, Homosexual, Narcissus, Rebel, Desperate, Addict 

(Corneau, 1991 for: Pospiszyl, 2007). The study analyzed the reference of the described men to 

the developmental task which is marriage. 

 

Ewelina Jastrzębska, Mediation as a method of conflict resolution. Mediation in family and 

welfare cases 
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Disputes are an integral part of human life, both on the social, professional, as well as family 

ground. The searching to compromise and not staying in a conflict situation becomes a human 

need. Mediation assumed that with the help of a neutral, impartial and competent mediator 

conflicting the parties to the conflict can reach an agreement. The number of psychologists, 

educators, sociologists, lawyers who educate their competence to deal with this particular role 

constantly rises. Mediation is an institution of great social importance. The aim of this study is to 

analyze the process of mediation and principles, steps also look at the role and skills of a good 

mediator. In addition, the author trays to tell some words about the specificity of mediation in 

resolving family conflicts. 

 

Katarzyna A. Knopp, Magdalena Pudzianowska-Śliwka, Single mothers parenting styles 

and aggressive behavior of their teenage children 

The article is on the issue of the relationship between parenting styles of mothers and 

aggression of their teenage children. It describes the research carried out on a sample of 60 

single mothers between the ages of 33 to 57 years and their children in middle school (13 to 16 

years).The mothers filled the questionnaire “Analysis of Style of Education in the Family – Own 

Family” by M. Ryś which examines democratic, autocratic, liberal loving and unloving liberal 

parenting style. The children were tested with the questionnaire “Moods and Whims” by   

A.H. Buss and A. Durkee in the Polish adaptation of M. Choynowski. The results of the study 

confirmed that children's aggression negatively correlated with the desired educational styles of 

mothers (democratic and liberal loving), and positively with undesirable styles - autocratic and 

liberal unloving. Interestingly, these relationships were only in the sample of boys. Indicators of 

aggression in girls did not correlate with any of the examined maternal parenting styles. In 

addition, there was found that mothers of girls achieved significantly higher scores than mothers 

of boys in the scales examining  proper parenting styles, and also lower scores on scales 

examining the effects of undesirable education styles. 

 

Elżbieta Trzęsowska-Greszta,  Renata Sikora,  Wiktoria Magdalena Kopeć,  Family 

relations and a risk of adolescent depression – a family systems theory perspective 

A large number of research shows the negative family experience might influence the emergence 

of depression in adolescence. Several family theories has tried to explain the family factors 

contributing to the depression etiology. For example secure attachment with primary caregiver 

was found to be connected with lower levels of depression symptoms in adolescents while 

insecure attachment with higher. Higher parental support was generally found as a protective 

buffer against the depression in children. This study investigates the correlation of family 

relations and depressive symptoms during the middle and late adolescence. The Olson 

Circumplex Model of family systems was tested. The level of emotional bonding between family 

members is measured in the Circumplex Model and identify three types of family system: 

disengaged, balanced and enmeshed one. The results suggests that balanced family system is 

associated with low level of depressive symptoms 

and disengaged family system – with higher. The influence of family relations on depressive 

symptoms is discussed. 
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Marcin Kamiński, Domestic violence and crime of abuse regulated in Art. 207 of the 

Criminal Code 

The article focuses on violence and its nature in relation to the phenomenon of abuse. In the first 

part of the article the author undertook a brief analysis of the definition of violence and its many 

categories and forms. In the second part he listed and described the factors that indicate  a risk 

of violence and also violence. Then the author states that not every case of violence can be 

considered as abuse. He explains the circumstances in which the Art. 207 of the Criminal Code 

may be used. 
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podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 

autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 

 

 

Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 

upływającym kwartałem na adres: 

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 

01-938 Warszawa 

 

lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 

ul. Franciszkańska 3/47 

00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 

 

1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 

lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 

wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 

proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 

nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 

 
 


