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O znaczeniu małżeństwa i rodziny  

w życiu osoby, społeczeństwa, narodu i świata 



Rodzina - niezastępowalne środowisko  

        rozwoju dziecka  

Konstytuują je trzy rodzaje elementów:  

- materialne,  

- społeczne,  

- kulturowe  

pozostają ze sobą  w dynamicznej interakcji 



Elementy materialne: 

dom i jego wyposażenie;  

są to jednocześnie produkty kultury  

Ważny element materialnej kultury – książki 

„dom bez książek, to jak ciało bez duszy”  

Sposób traktowania książki w rodzinie  

jest przejmowany przez dzieci w drodze obserwacji  

i staje się wzorem obcowania z książką  

Czytanie książek nie powinno mieć jedynie 

instrumentalnego charakteru (by uzyskać 

informacje); winno być działaniem sprawiającym 

przyjemność, a więc formą zabawy (zabawa 

receptywna)  





Przestrzeń życia dziecka 

Im dziecko młodsze tym potrzebuje większej  

przestrzeni 

Zabawka - rozwojowa szansa dla każdego dziecka  

Kryteria doboru: 

- dostosowanie do możliwości rozwojowych dziecka 

- różnorodność 

- odpowiednia liczba 

- nowość 

Dziecięca aktywność rzeźbi struktury mózgu  

(Karmiloff-Smith (2012)  





Aspekt kulturowy środowiska rodzinnego –  

normy, zasady, reguły, system wartości 

W powstawaniu podstaw moralności każdej jednostki  

istotną rolę odgrywają uczucia moralne (Kagan, 1984) 

- empatia: 

  zdolność do współbrzmienia emocjonalnego z inną  

  osobą; zdolność do dostrzegania, rozumienia  

  i podzielania uczuć innej osoby 

 - wstyd – uczucie zakłopotania pod wpływem oceny  

   innych, gdy działamy niezgodnie z obowiązującymi 

   standardami 

 - wina – poczucie osobistej odpowiedzialności  

   związane z działaniem niezgodnym z przyjętymi  

   zasadami 



Niemowlę odwzorowuje wyrażanie stanu  

emocjonalnego matki – uśmiech na uśmiech  



Dodatnie uczucia społeczne – pocieszanie ( 2 – 3 r.ż.) 



W wieku przedszkolnym dzieci nabywają  

umiejętności zaradcze, które pozwalają wpływać  

na zachowania innych osób przez wyrażanie  

własnych emocji 

Dorośli mogą zachęcać dziecko do wyrażania  

pozytywnych emocji a hamowania negatywnych 

Dziecko znajduje się na poziomie: 

 moralności heteronomicznej,  

opartej na posłuszeństwie wobec dorosłych  (Piaget), 

- moralności przedkonwencjonalnej (Kohlberg) 



Rodzice autorytatywni – stawiają wysokie wymagania,  

dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka  

i zgodne z przyjętymi zasadami społecznego  

współżycia; ich kontrola połączona jest z życzliwością,  

przejrzystą komunikacją, jasnym stawianiem  

wymagań.  

Korzystne są demokratyczne relacje w rodzinie przy  

konsekwentnym sprawowaniu kontroli przez rodziców 

(D. Baumrind (1973)   

Dobrą drogą rozwijania emocjonalnej i społecznej  

dojrzałości dziecka jest dyskurs dotyczący uczuć  

i zasad zachowania się w relacjach z innymi osobami 

(J. Dunn 1987)  



Metoda zwana indukcją (M. Hoffman) polega na: 

- komunikowaniu nieakceptowania zachowania  

  dziecka ze wskazaniem na zasadę jaką naruszyło  

  (nie podoba mi się, że zabrałeś zabawkę, nie  

  wolno zabierać rzeczy należącej do kogoś innego); 

- zwróceniu uwagi na cierpienie ofiary  

  (ktoś, komu zabrałeś zabawkę, będzie płakał,  

  będzie smutny i martwił się o swoją zabawkę);  

- wywoływaniu poczucia winy opartego  

  na przeżywaniu empatii (gdyby tobie ktoś zabrał  

  zabawkę też byłoby ci przykro);  

- wskazywaniu na potrzebę działań naprawczych  

  (trzeba zabawkę oddać i przeprosić).  



Rodzice mogą pomóc dziecku stać się  

odpowiedzialnym członkiem społeczności.  

Ważne by ich oddziaływania miały indukcyjny  

charakter, przebiegały w przyjaznej atmosferze  

a ich postępowanie było dla dziecka wzorcem. 

Badania wskazują na związek pozytywny między  

stosowaniem metody indukcji a zachowaniami  

prospołecznymi (Krevans, Gibas 1996). 



Aspekt społeczny środowiska rodzinnego = 

relacje między członkami rodziny 

Jakość wczesnych relacji społecznych ma znaczenie  

dla dalszego rozwoju; doświadczenia wczesnych  

relacji społecznych są przechowywane  

w podświadomości – J. Bowlby  

We wczesnych miesiącach wyzwalaniu zachowań  

opiekuńczych matki służy krzyk i uśmiech dziecka.  

Źródeł przywiązania należy upatrywać w:  

akceptacji dziecka i gotowości reagowania na jego  

sygnały, czego wyrazem jest: uśmiechanie się,  

dotykanie, głaskanie, trzymanie na rękach,  

utrzymywanie wzrokowego kontaktu.  



Teoria przywiązania jest teorią przestrzenną -  

znacząca jest bliskość osoby kochanej,  

ważny jest kontakt wzrokowy, słuchowy,  

a zwłaszcza dotykowy.  

Bliski kontakt daje poczucie rozluźnienia, ulgi,  

wyzwala chęć działania.  

Wyrazem zachowań przywiązaniowych dziecka jest 

uśmiech społeczny selektywny  (5-6 msc),  

lęk przed obcymi (po 6 msc),  

protest przeciw rozstaniu (12 msc). 





Przywiązanie powstaje w ciągu trzech pierwszych lat.  

Faza pierwsza (do 3. miesiąca życia)  

obserwuje się płacz, nawiązywanie kontaktu  

wzrokowego, tulenie się i wyciszenie pod wpływem  

zabiegów opiekuna.  

Faza druga (3 - 6 miesiąc)  

zaznacza się  skupienie na jednej lub większej  

liczbie osób; dzieci wykazują zachowania  

przywiązaniowe w stosunku do osób, które  

regularnie nimi zajmują się. Wobec osób obcych nie  

okazują strachu.  



Faza trzecia (3msc – 6 r.ż.) 

rozwijają się zachowania oparte na bezpiecznej  

bazie. Pojawia się szczere przywiązanie znajdujące 

wyraz w zbliżaniu się dziecka do opiekuna,   

odchodzeniu od niego na badanie świata  

i powracaniu, przeżywaniu lęku przed obcymi  

oraz wyrażaniu braku zgody na separację  

od opiekuna.  

Ukształtowany w dzieciństwie wzorzec przywiązania  

ma znaczenie dla nawiązywania i utrzymywania  

relacji z innymi osobami w następnych okresach  

życia. 



Przywiązanie jest niezbędnym warunkiem rozwoju  

empatii (Mussen, Eisenberg-Berg, 1977).  

Dzieci z silnym poczuciem zaufania do innych są  

w późniejszym wieku mniej skoncentrowane  

na zaspakajaniu własnych potrzeb, a bardziej  

skłonne do reagowania na potrzeby innych. 

Bezpieczne przywiązanie sprzyja plastyczności i 

otwartości na nowe doświadczenia w dorosłości 

(Goldberg  2000). Brak doznawania bezpiecznego 

przywiązania w okresie niemowlęcym, może 

natomiast w dorosłości przejawiać się  w parach 

małżeńskich przesadną zazdrością, konfliktami 

(Kobak, Hazan 1991).  



Komunikacja w rodzinie (V. Satir) 

Postawa zjednująca - pacyfista 

przyznaje rację, przymila się, przeprasza;  

potrzebuje aprobaty innych; 

ma poczucie, że jest nikim; 

Ciało wyraża poddanie się; 

Słowa potakiwania; 

TAK TAK 

50% osób 



Postawa oskarżycielska 

Tropi błedy u innych; 

Uważa się za lepszego od innych; 

Oskarża, obwinia innych; 

Narzuca swoją wolę; 

Ciało w pozycji  

oskarżąjącej; 

Głos twardy, spięty,  

krzykliwy; 

Słowa zaprzeczenia 

NIE NIE 

30% osób 



Postawa superracjonalna 

Zachowuje się poprawnie, rozsądnie,  

nie okazuje uczuć; 

Spokojny, opanowany, chłodny; 

Ciało wyraża odizolowanie od świata; 

zastygłe w bezruchu; 

Głos monotonny, oschły; 

Słowa rozsądne , 

abstrakcyjne, długie; 

ani TAK ani NIE 

15% osób 



Postawa chaotyczna 

Nie nawiązuje do tego, co mówią inni; 

Nie reaguje odpowiednio do sytuacji; 

Rozproszony; 

Czuje się nie na miejscu; 

Ton głosu niedobrany do  

treści wypowiedzi; 

Słowa bezsensowne 

0,5% osób 



Postawa dostrojona 

Przekaz jednoznaczny i jasny; 

Zgodność słów z postawą ciała i sytuacją;  

integralność 

Poczucie własnej wartości, bez poczucia zagrożenia; 

Ukazuje prawdziwe oblicze mówiącego; 

4,5% osób 



 

Sposób wychowania w rodzinie a rodzaj języka  

i sposób komunikowania (B. Bernsteina)  

Rodziny pozycyjne            Rodziny osobowe 

Rodziny pozycyjne: 

-dozwolone zachowania wyznaczone są przez zajmowaną 

  pozycję w rodzinie; 

-Rodzice wykonują nieskomplikowane prace, nie pełnią 

  funkcji kierowniczych; narzucają swoją wolę dzieciom; 

-Stosują niestabilny system nagród i kar; używają 

  nakazów i zakazów do kontroli zachowania 

 (imperatywny typ kontroli); 

-W małym stopniu organizują proces wychowania 

   



Rodziny pozycyjne – język publiczny 

- używanie dużej ilości środków niewerbalnych (gesty, miny, 

intonacja) w komunikowaniu się; zastępują środki językowe 

- mówienie o przedmiotach i zdarzeniach konkretnych; brak 

problematyzacji wypowiedzi;brak sądów ogólnych; 

- brak wyjaśniania zdarzeń; podawania przyczyn i 

uzasadnień 

- brak poruszania problemów natury moralnej; brak 

zaznaczania ocen; 

- proste, krótkie wypowiedzi, uboga składnia; niewielka 

liczba przymiotników i przysłówków; 

- używanie słów w znaczeniach indywidualnych. 



Rodziny osobowe 

-wyznaczanie ról i zadań zależy od właściwości danej osoby 

-rodzice stosują stały typ kontroli; kontrola apelatywna; 

-rodzice świadomie organizują proces wychowania 

Rodziny osobowe – język formalny 

- gesty pełnią rolę środków uzupełniających wypowiedzi 

językowe; 

- mówi się o osobach; 

- wiele wypowiedzi o charakterze ogólnym; 

problematyzacja wypowiedzi; opinie są uzasadniane; 

- bogata składnia; dużo przymiotników i przysłówków; 

używanie słów w znaczeniach ustalonych społecznie 



Rodziny pozycyjne – zamknięty system komunikacji 

Rodziny osobowe – otwarty system komunikacji 

Szczęśliwej komunikacji w rpdzinie i poza nią 


