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Rodzina jest podstawową komórką 
życia społecznego,  pierwszym  

i najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym  dziecka.  

 
Jest wspólnotą w najgłębszym  

i najpełniejszym tego słowa znaczeniu.  
Stanowi model i normę dla wszystkich 

innych grup społecznych.  
 



 

To w rodzinie dziecko zdobywa pierwsze 
doświadczenia, doznaje pierwszych 

przeżyć  emocjonalnych,  
przyswaja sobie obowiązujące wzorce  

i zasady współżycia,  
oraz utożsamia się ze swoim 

najbliższym otoczeniem, szukając  
w nim miejsca dla siebie. 

 
 
 
 
(Czapów, 1986; Wołczyk, 1996) 

 



 

M. Przetacznik – Gierowska 
charakteryzując rodzinę określa ją jako   

„ jedną z najważniejszych grup 
pierwotnych, to znaczy takich, które 

cechuje wzajemny ścisły i bezpośredni 
kontakt ich członków:  

nawiązują oni ze sobą bliskie stosunki 
emocjonalne,  

łączą ich trwałe i osobiste więzy, oparte 
na współdziałaniu i solidarności”. 

 
(Przetacznik- Gierowska, 1992) 

 
 



 

E. B. Hurlock (1985)podkreśla znaczenie 
rodziny dla rozwoju dziecka  

i definiuje ją jako  
 

„najważniejszy element więzi 
społecznych dziecka, członkowie rodziny 

tworzą najbliższe otoczenie dziecka  
sposobami najbardziej znaczącymi  

w pierwszych kształtujących latach jego 
życia” . 

 
 



 

M. Tyszkowa (1985) także podkreśla 
rolę pierwszych, podstawowych 

doświadczeń w rodzinie.  
 

„Mają one wpływ na rozwój osobowości 
i głównych procesów socjalizacji, 

których efektem jest uspołecznienie 
przejawiające się  

w postaci tendencji do ujmowania 
siebie w łączności ze światem i innymi 

ludźmi”. 
 
 



 

WW. przytoczone określenia definiujące 
rodzinę wskazują, jak ogromne ma ona 

znaczenie dla życia i prawidłowego  
rozwoju  dziecka, które jest całkowicie 

uzależnione od świata dorosłych.  
 
 

Rodzina oddziaływuje na dziecko  
w sposób ciągły i stały.   

 



 

• Rodzina powinna zaspokajać podstawowe  
   potrzeby biologiczne, psychiczne, materialne  
   dziecka, dawać mu poczucie bezpieczeństwa,  
   zadowolenie i psychiczne oparcie .  
 
•  Niekiedy rodzina bywa, choć nie powinna,   
   źródłem silnie, głęboko przeżywanej życiowej  
   porażki, źródłem niepokoju, rozczarowania,  
   urazowych, traumatycznych doświadczeń,  
   które odciskają piętno na dalszym życiu  
   młodego człowieka  
(np.wychowywanie się w rodzinie alkoholowej,  
  z problemem przemocy).  

 
 



 

W literaturze psychologicznej opisującej  rolę 
środowiska rodzinnego szczególnie akcentuje się 

znaczenie kontaktów między dzieckiem  
a rodzicami.  

 

Istota tych kontaktów polega m. in. na tym, że:  
 

• Rodzice są pierwszymi partnerami interakcji  
  społecznych dziecka.  
  Oddziałują na dziecko  od najwcześniejszego   
  okresu życia, kiedy to plastyczność jego  
  zachowania się jest największa.  
• Poprzez kontakty z rodzicami i innymi członkami  
   rodziny dziecko ma możliwość zaspokajania  
   swoich podstawowych potrzeb psychicznych,   
  m.in.: miłości, bezpieczeństwa, uznania, akceptacji.  
 

 



 

• Oddziaływania członków rodziny,  
  a zwł. rodziców na dziecko przebiegają  
  dwutorowo. 
 
Rodzice podejmują świadome oddziaływania  
wychowawcze wobec dziecka, w wyniku 
których kształtuje ono swoje zachowania  
adekwatnie do ich oczekiwań.  
Dzieje się to również poprzez oddziaływania 
niezamierzone.  
 
Rodzice stwarzają określone sytuacje, które 
wyznaczają kierunek zachowania się dziecka.  
  
 

 



•Rodzice stanowią dla dziecka wzorce  
 osobowe, które są przez nie uwewnętrzniane  
 w procesie naśladownictwa i identyfikacji.  
 

Dzięki istnieniu takich wzorów osobowych 
dziecko przyswaja sobie różnorodne formy 
społecznego zachowania.  
 
• Rodzina wprowadza dziecko w świat  
  wartości kulturalnych i społecznych,  
  ukazuje mu różnorodne cele zaspokajające  
  jego potrzeby, uczy go sposobów,  
  za pomocą których cele te można osiągnąć.  

 
  
 
 



• Dzięki oddziaływaniom wychowawczym  
   rodzina przygotowuje dziecko  

   do samodzielnego życia  
w społeczeństwie,     

   które podejmuje jako człowiek dorosły. 
  

• Rodzina przekazuje dziecku wartości, 
normy, wzory zachowań  

i obyczaje kulturowe społeczeństwa,  
do którego przynależy.  

  Dostosowując się do nich, staje się jego  
  członkiem.  

 
 
 



 

 

STRUKTURA  
I FUNKCJE RODZINY 

 
 
 



STRUKTURA RODZINY 
 

to system modelowych zachowań 
zachodzących pomiędzy członkami rodziny,  

a siłami zewnętrznymi, które na nią oddziałują.   
 

ZALICZA SIĘ DO NIEJ:  
 

• formy instytucjonalne tworzące małżeństwo  
  i rządzące nim: 
 - uznane formy wyboru partnera,  
 - wiek uznany za odpowiedni do wejścia w związek,  
 - instytucjonalne formy zawarcia i rozwiązania  
   małżeństwa),  

o strukturze decyduje liczba  partnerów  
w małżeństwie i pokoleń w rodzinie;  

 

 
 

 
 
 



   
ZALICZA SIĘ DO NIEJ:  

 
cd.  

 

•  wzory regulujące współżycie wewnętrzne rodziny  
    i wyznaczające hierarchię władzy i autorytetu; 
 
•  układ wzajemnie powiązanych ról, układ między  
    rodzicami i dziećmi; 
 
• struktury dziedziczenia majątku, władzy, nazwiska; 
 
• cykl życia rodzinnego.  

 
 

 
 
 



  STRUKTURA RODZINNA 
wg Z. Zaborowskiego (1980) 

 

„Struktura wewnętrzna rodziny to układ ról, pozycji, 
wzajemnych stosunków międzyosobowych”. 

 

Ważne elementy w strukturze rodzinnej: 
- stosunki międzyosobowe (mają wpływ  
  na atmosferę domową, na funkcjonowanie całej  
  rodziny, na rozwój),   
- role poszczególnych członków rodziny, które  
  wyrażają się w: opiece, wychowaniu, zaspokajaniu  
  potrzeb,  
- układ pozycji w zakresie autorytetu i władzy,  
- pozycja dziecka w rodzinie  
  (zmienia się wraz z wiekiem dziecka),  

  

 
 

 
 
 



  STRUKTURA RODZINY  
ZE WZGLĘDU NA: 

 
• liczbę pokoleń:  
  
- jednopokoleniowa: sami małżonkowie 
 
- dwupokoleniowa: rodzice z dziećmi 
 
- trzypokoleniowa:  rodzice, dzieci,  
  dziadkowie 
 
 
 

 
 

 
 
 



  STRUKTURA RODZINY ZE WZGLĘDU NA:  

• kompletność członków rodziny:  
- pełna: 
   a) naturalna,  
   b) zrekonstruowana (jeden nowy rodzic, np. po rozwodzie  
        lub śmierci),   
   c) przysposobiona (adopcyjna),  
   d) zastępcza (sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem,  
       przyznawaną przez sąd), 
   e) kontraktowa (zawsze gotowa przyjąć dzieci  
       na jakiś czas); 
- niepełna:  
   a) sieroca (brak rodziców na skutek śmierci; opiekę  
        nad dziećmi przejmują krewni),  
   b) pół sieroca (śmierć jednego rodzica),  
   c) rozbita (rozwód, separacja, porzucenie, wyjazd jednego  
       rodzica za granicę),  
   d) samotna matka niezamężna. 
 
 
 
 

 
 

 
 



  STRUKTURA RODZINY ZE WZGLĘDU NA:  

 
• ilość dzieci: 
 
- wielodzietna: 
 
a) często autokratyczny styl wychowania,  
b) dzieci od początku uczą się współdziałania i współpracy  
       z innymi,  
c)    następuje szybsza ich socjalizacja,  
d) starsze przejmują opiekę nad młodszymi, dzielą się 

obowiązkami, ale i zabawkami,  
e) są lepiej przystosowane do zmian, do trudnych sytuacji 

życiowych,  
f) mają większą wytrzymałość emocjonalną,  
g) są bardzo samodzielne i odważne, otwarte, tolerancyjne, 
h)  nie mają problemów w kontaktach z rówieśnikami; 

 



  STRUKTURA RODZINY ZE WZGLĘDU NA:  
 

• ilość dzieci: 
 

- małodzietna :  
 

a) dzieci lub jedno dziecko czują się samotne,  
 
b) brakuje im towarzyszów do zabawy,  
 
c) rodzice często nie mają dla nich czasu,  
 
d) przyjmują styl liberalny w wychowaniu,  
 
e) matki czasem są nadopiekuńcze, co utrudnia 

dzieciom wejście w świat i socjalizację i może być 
przyczyną zaburzeń emocjonalnych;  

 
    
 
 
 

 
 

 
 



  TYPOLOGIA RODZINY 
zaproponowana przez:  N. Han – Ilgiewicz i S. Kowalskiego  

(za: Łobocki, 1992)  

rodziny rozbite z powodu trwałej nieobecności jednego  
     z rodziców w wyniku rozwodu, separacji, śmierci, wyjazdu; 
rodziny zrekonstruowane przez zawarcie po ich rozbiciu  
    nowego lub kolejnego małżeństwa albo też  
    przez adoptowanie nowego dziecka; 
rodziny zdezorganizowane: rozbite wewnętrznymi  
    niepowodzeniami  (alkoholizm, wzajemna niechęć,  
    podejrzliwość); 
rodziny zdemoralizowane, pozostające w konflikcie  
    z prawem lub z sąsiadami, co nie wyklucza bliskich  
    i serdecznych kontaktów między domownikami; 
rodziny zastępcze, oparte na więzi współżycia z dziećmi  
    i stałej troski o ich rozwój w warunkach braku więzi  
    biologicznej z nimi, oraz rodziny adopcyjne, których celem  
    jest zapewnienie dziecku takich samych praw, jakie  
    przysługują dzieciom z racji ich pokrewieństwa z rodzicami. 

  
 

 
    
 
 
 

 
 

 
 



STRUKTURA RODZINY  
 

„to niewidzialna sieć wzajemnych oczekiwań, 
warunkująca sposób, w jaki członkowie rodziny 

wchodzą ze sobą w interakcje. 
 

W każdej rodzinie wytwarzają się określone wzory 
wzajemnych interakcji.  

 
Powtarzające się interakcje utrwalają stałe schematy 

jak, kiedy i wobec kogo się zachowywać.  
 

Obowiązujące w danej rodzinie wzory interakcji 
regulują zachowanie jej członków”. 

 
  (M. de Barbaro, 1999, s. 47) 

  

 
 
 



STRUKTURA RODZINY  
 

Systemy podtrzymujące dany układ reguł 
rodzinnych: 

 

1) system zasad uniwersalnych dotyczących tego,  
       jak rodzina ma być zorganizowana, np.  
 
a) hierarchia rodzinna: różne pozycje, które zajmują 

jej członkowie w zależności od stopnia 
posiadanego autorytetu;  

 
b)   uzupełnianie się funkcji męża i żony, 

akceptujących swoją wzajemną zależność, 
współpracujących ze sobą;  

  

 
 
 



STRUKTURA RODZINY  
 

Systemy podtrzymujące dany układ reguł 
rodzinnych: 

 

2) system przepisów dotyczących postępowania 
     członków rodziny, działających w danej rodzinie, 
     charakterystycznych tylko dla niej;  
 

Często siła niewidzialnych wzajemnych oczekiwań 
ma swoje korzenie w odległej przeszłości rodzinnej  

i bywa przekazywana jako zwyczaje rodzinne,  
a wręcz podtrzymywana z pokolenie na pokolenie 

bez świadomej decyzji osób, które je spełniają.  
 
 
(de Barbaro, 1999) 

 
 
 



 

FUNKCJE RODZINY  
 

Rodzina jako podstawowa 
grupa społeczna wypełnia 

szereg funkcji, zaspakajając  
w ten sposób potrzeby 

psychiczne, emocjonalne  
i społeczne swoich członków.  

 

 
 
 



 

FUNKCJE RODZINY  
 

Szczególnie przydatna dla zrozumienia 
funkcji rodziny ma klasyfikacja  

M. Ziemskiej (1980), która wyróżnia 
następujące funkcje:  

 

prokreacyjną,  
zarobkową (produkcyjną),  
usługowo – opiekuńczą,  

socjalizacyjną,  
psychologiczną (psychohigieniczną).  

 
 
 



 

FUNKCJE RODZINY  
 
 

• funkcja prokreacyjną:  
 

rodzina jako grupa społeczna powiększa się 
dzięki funkcjom biologicznym (zaspokojeniu 
popędu płciowego) oraz dzięki instynktowi 

macierzyńskiemu i ojcowskiemu  
 

dostarcza nie tylko członków dla swojej 
(własnej) grupy, ale dla całego społeczeństwa, 
 

równocześnie małżonkom pozwala osiągnąć 
satysfakcję z udanego życia seksualnego; 

  
 

 
 
 



FUNKCJE RODZINY  
 

• funkcja produkcyjna:  
 

członkowie rodziny zaspokajając swoje 
potrzeby materialne są równocześnie 

pracownikami w określonych gałęziach 
przemysłu, handlu i usług w społeczeństwie, 
tym samym dokładając się do dobra ogółu;   

 

rodzina również z korzyścią dla siebie 
przygotowuje swoich członków do spełniania 

właściwych dla nich ról zawodowych  
z wykorzystaniem twórczych i wytwórczych 

sił;  

 
 

 
 
 



 

FUNKCJE RODZINY  
 
 

• funkcja usługowo - opiekuńcza:  
 

rodzina zaspokaja zarówno potrzeby bytowe 
oraz opiekuńcze członków, potrzeby 

troszczenia się o innych i doznawania opieki; 
 

zapewnia wszystkim codzienne usługi 
(wyżywienie, czystość mieszkania, odzież, 
itp.), oraz opiekę tym członkom, którzy nie  

są samodzielni w pełni z powodu wieku  
lub choroby, kalectwa bądź innych przyczyn;  

 
 

 
 
 



FUNKCJE RODZINY  
• funkcja socjalizacyjna:  

stosowana jest w stosunku do dzieci, które 
dzięki życiu w rodzinie wzrastają 

w społeczeństwo, ale i współmałżonków;  
 

procesem socjalizacyjnym jest: 
- proces dostosowania się w małżeństwie ,  
- potrzeby rodzicielskie wychowania dzieci,  
- przekazywanie dzieciom własnego języka,  
  zwyczajów, wzorów zachowań,  
- wprowadzanie w świat wartości moralnych  
  i w świat kultury,  kontrolując zachowania  
  swych członków;  

 
 

 
 
 



 

FUNKCJE RODZINY 
  

• funkcja psychohigienicza  
(wymiany emocjonalnej / ekspresji uczuć / 

rozładowania napięć emocjonalnych):  
 
 

  - zapewnia poczucie stabilizacji, równowagę   
    emocjonalną;  
 
  - stwarzając  warunki dla rozwoju  
    osobowości poszczególnych jej członków,  
    przyczynia się do ich dojrzałości   
    emocjonalnej i równowagi psychicznej;  
 
 
 

 
 
 
 



FUNKCJE RODZINY  
• funkcja psychohigienicza – cd.  

 

 - stwarza warunki do swobodnej ekspresji własnych  
   myśli i doznań emocjonalnych, dzielenia się swoimi  
   uczuciami z innymi domownikami, rozładowania   
   stresu, który nagromadził się w jednostce  
   w kontaktach z innymi członkami społeczeństwa,   
   zwł. na gruncie zawodowym;  
 

 - rodzina przyczynia się do ugruntowania  
   i kultywowania zdrowia psychicznego  
   w społeczeństwie;  
 

 - dzięki realizacji tej funkcji w rodzinie zaspokajane są   
   potrzeby emocjonalne: miłości i przynależności,  
   uznania i szacunku, poczucia bezpieczeństwa.  
 

(Ziemska, 1980) 

 
 

 
 
 
 



 

WW. funkcje i zadania obejmują 
swoim zakresem wszystkie dziedziny 

życia rodziny i poszczególnych  
jej członków. 

 

Stanowią nierozerwalną strukturę,  
a zakłócenia w realizacji choćby 
jednej z nich powoduje na ogół, 

przejściową lub dłuższą, 
niewydolność ogólnego 
funkcjonowania rodziny. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
Naukowcy zajmujący się 

problematyką rodziny podkreślają,  
że najbardziej doniosłą funkcją 

rodziny jest funkcja wychowawcza.  
 

Prawidłowe wywiązywanie się z niej 
wymaga spełnienia co najmniej kilku 

podstawowych zadań.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Do zadań tych M. Łobocki (2004) zalicza:  
 

• zaspokojenie potrzeb psychospołecznych dzieci,  
  zwł. potrzeby bezpieczeństwa, miłości, afiliacji,  
  uznania i samourzeczywistnienia (realizowania  
  swoich możliwości), 
 

• dostarczenie pożądanych społecznie wzorów  
  własnego zachowania się, wyzwalających  
  u dzieci procesy identyfikacji z rodzicami, 
 

• przekazywanie i przyswajanie wartości, norm 
   i zasad współżycia i współdziałania społecznego, 
   preferowanych w społeczeństwie, w którym  
   żyją; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

•  umożliwienie dzieciom - od najmłodszych lat  
   życia   - codziennego uczestnictwa w różnego  
   rodzaju czynnościach i obowiązkach  
   domowych, traktowaniu ich przy tym jako  
   równoprawnych partnerów życia rodzinnego; 
 
 
•  rozwijanie i rozszerzanie kontaktów  
   międzyludzkich, tj. pogłębianie u dzieci więzi   
   emocjonalnych z krewnymi, przyjaciółmi i  
   znajomymi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
ZNACZENIE WIĘZI 
EMOCJONALNYCH 

 
 
 

 
 
 



 
 

Jakość więzi istniejącej pomiędzy 
dzieckiem  

a opiekunem / ważnymi bliskimi osobami 
 i wynikające z tego konsekwencje  

dla rozwoju emocjonalnego człowieka, 
 w decydujący sposób wpływają  
na jego późniejsze emocjonalne 

i społeczne funkcjonowanie. 
 

 

 
 
 



 

„Jeśli w dzieciństwie czuliśmy się kochani,  
to dziś traktujemy siebie jako wartych miłości, 

nie uciekamy przed nią, nie boimy się 
porzucenia.  

Jeśli jednak nie doznaliśmy od bliskiej osoby 
opieki, a zamiast tego spotkały nas krzywdy  

i upokorzenia,  
to w dorosłym życiu uciekamy  

przed związkami, obawiamy się odrzucenia. 
Pragniemy miłości, a zarazem boimy się jej. 

Zbliżamy się do innych, ale gdy staną się  
dla nas ważni – uciekamy od nich”.  

 

(Józefik, Pilecki, 2007, s. 16)  

 
 
 



 

Próbę opisania, zrozumienia uwarunkowań  
i skutków wczesnodziecięcych relacji  podjął brytyjski 

psychiatra i psychoanalityk: John Bowlby.  
 

 Bowlby (1969) zdefiniował PRZYWIĄZANIE  
jako instynktowną, opartą na mechanizmach 

biologicznych, głęboką więź uczuciową pomiędzy 
dzieckiem a opiekunem.  

Więź ta wykształca się w pierwszym roku życia i staje 
się prekursorem późniejszych relacji społecznych 

jednostki. 
 

Przywiązanie kształtuje się do czwartego roku życia  
na bazie relacji z matką bądź osobą sprawującą opiekę  

nad dzieckiem,  

przechodząc kolejne fazy rozwoju. 
  

 
 
 



 

FAZY ROZWOJU PRZYWIĄZANIA 
 

 I)    dziecko nie odróżnia opiekuna od osoby obcej;  
 II)   następuje wyodrębnienie pierwotnego opiekuna,  
        do którego dziecko kieruje sygnały i swoją  
        aktywność – moment ten stanowi początek  
        przywiązania;  
 III)  6 a 9 m-c: więź z opiekunem lub opiekunami  
        stabilizuje się; na tym etapie kształtują się  
        wzorce przywiązania, będące podstawą  
        wchodzenia w związki z osobami spoza rodziny; 
 IV)  ok. 4 r.ż. dziecko potrafi modyfikować    
        przywiązanie poprzez uwzględnianie oczekiwań  
        opiekunów oraz celów własnych;  
  
(Bowlby, 2007)  

 
 
 
 



 

Istotą więzi emocjonalnej jest zapewnienie 
dziecku poczucia bezpieczeństwa 

i pragnienie opiekuna do otoczenia go opieką.  
 

Więź jest więc źródłem poczucia 
bezpieczeństwa.  

 
Zagrożenie utraty bliskiej osoby rodzi lęk,  
a realna jej utrata doprowadza do silnego 

smutku, jest doświadczana jak żałoba.   
 

Niechciana rozłąka lub utrata opiekuna rodzi 
ryzyko zaburzeń emocjonalnych u dziecka.  

  
 
 
 



 

WZORCE PRZYWIĄZANIA 
 

wyodrębnione przez Mary Ainsworth  
na podstawie badań weryfikujących założenia  

Johna Bowlby’ego  
 

• WZORZEC UFNY (BEZPIECZNY) – B 
 
• WZORZEC LĘKOWO – UNIKAJĄCY – A 
 
• WZORZEC LĘKOWO – AMBIWALENTNY – C  
 
• WZORZEC ZDEZORGANIZOWANY –  
   ZDEZORIENTOWANY - D 

 

  
 
 
 



 

WZORZEC UFNY (BEZPIECZNY) – B 
 
• Dzieci, u których wytworzyła się więź oparta  
   na bezpieczeństwie i ufności, aktywnie zaspokajają  
   swoje potrzeby, mają pozytywny obraz siebie.  
 
• Dzieci doświadczając wystarczająco dobrej opieki ,  
   mając prawidłowo odzwierciedlane uczucia  
   przez opiekuna, mają możliwość eksplorowania  
   świata oraz właściwego regulowania emocji.  
 
•  Dziecko w sposób realny, refleksyjny spostrzega  
    siebie i innych, co daje mu możliwość w dorosłym  
    życiu wchodzenia w bliskie relacje z innymi     
    osobami.  

 
 
 
 



 
WZORCE: LĘKOWY (A i C), ZDEZORGANIZOWANY (D) 

 

• Dzieci są niepewne relacji z rodzicami, nie mają  
   poczucia wpływu, pozostają zależne od osób 
   znaczących.  
 

• Koncentrują się na „odgadywaniu” nastroju  
   i potrzeb rodziców, chcąc w ten sposób uniknąć   
   zranienia, odrzucenia.    
 

• Gdy dziecko doświadczyło deprywacji uczuciowej,   
  nastawione jest na obronne radzenie sobie  
  poprzez unikanie lub ambiwalencję wobec obiektu  
  przywiązania.  

  Podobne strategie uruchamiają się w życiu 
dorosłym, w relacjach z bliskimi, w kontaktach        

                             społecznych.               (Józefik, Pilecki, 2007) 

 
 



 
Wyniki badań prowadzonych od ponad 30 lat 
ujawniają powiązanie pomiędzy typami więzi  

a rozwojem psychicznym dzieci.   
 

Potwierdzają one, że schematy więzi są stabilne  
w czasie.  

 
Bezpieczna więź jest niejako gwarantem braku 

zaburzeń rozwoju psychicznego.  
Ma ona działanie ochronne.  

 
Zaburzenia więzi wiążą się natomiast  

z występowaniem różnych zaburzeń oraz trudności  
w relacjach społecznych.  

 



 

 

• W każdym wieku: od wczesnego dzieciństwa,  
  poprzez wiek szkolny i okres dojrzewania ,  
  dzieci charakteryzujące się bezpiecznym  
  wzorcem przywiązania, prezentują mniej  
  problemów emocjonalnych niż dzieci z nie  
  dającym poczucia bezpieczeństwa wzorcem  
  przywiązania. 
 
• U osób z unikającym wzorcem przywiązania  
  stwierdzono tendencje do agresji i wyższy  
  poziom zaburzeń zachowania.   
 
 



 

• Unikający i ambiwalentny wzorzec związane  
  są ze skłonnością do depresji – w pierwszym  
  przypadku z powodu bezradności, w drugim,  
  poczucia alienacji.  
 

• Najsilniejsze związki  z różnego typu 
   zaburzeniami wykazuje zdezorganizowany  
   wzorzec przywiązania. Osoby o takim wzorcu  
   prezentują symptomy dysocjacyjne,  
   poważne trudności w orientacji w otoczeniu 
   społecznym, niezdolność do integrowania  
   różnych aspektów doświadczenia   
   emocjonalnego i poznawczego.         
                                                                    (Sroufe, 2000) 

 



 
 

SKUTKI NIEPRAWIDŁOWYCH RELACJI 
PRZYWIĄZANIOWYCH:  

 

ZABURZENIA EMOCJONALNE I OSOBOWOŚCI: 
 

• lękliwość, czujność, zahamowanie w kontaktach  
  społecznych, nadmierna wrażliwość, niska  
  samoocena, mała autonomiczność, 
 

• brak różnicowania (nadmierna towarzyskość,  
  lepkość uczuciowa, nieostrożność),  
 

• zachowania agresywne, tyranizowanie, mała  
  odporność na odraczanie gratyfikacji;  
  reakcje te mogą występować w interakcji z lękiem;  
 

• odwrócenie ról (opieka nad rodzicem);  
  

 
 



 

 
 
 
 

ZADANIA 
ROZWOJOWE 

RODZINY 



 

CYKL ŻYCIA RODZINY  
 

  Dynamikę życia rodzinnego kształtują naturalne 
procesy rozwojowe określane jako cykle 

życia rodzinnego. 
 

Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych 
powinno się odbywać z zachowaniem zadań,  
jakie ma do spełnienia rodzina przechodząc  

przez poszczególne fazy cyklu życia rodzinnego.  
 

Przejście do następnej fazy w cyklu życia rodziny 
może nastąpić wtedy, gdy wszystkie zadania 

poprzedniej fazy zostały wykonane.  
  
(Ostoja – Zawadzka, 1999) 



 

CYKL ŻYCIA RODZINY  
 

wg Duvall 
 

I faza:  para małżeńska (bez dzieci) – ok. 2 lata 
 

II faza: para z małym dzieckiem (od urodzenia do 30  
            m.ż. pierwszego dziecka) 
 

III faza: rodzina z dzieckiem (-mi) w okresie  
             przedszkolnym (między 30m.ż. a 6 r. ż.  
             pierwszego dziecka) 
 

IV faza: rodzina z dzieckiem (-mi) w okresie szkolnym  
             (najstarsze między 6 a 13 r. ż.) 
 

V faza: rodzina z nastolatkami (między 13 a 21 r. ż.  
             pierwszego dziecka) 
  



 

CYKL ŻYCIA RODZINY  
 

wg Duvall 
 
 

VI faza: rodzina z dziećmi opuszczającymi dom  
             (od pierwszego do ostatniego dziecka 
              opuszczającego dom) 
 
VII faza: rodzice w wieku średnim („puste gniazdo”,  
               wycofywanie się z aktywności, przejście  
               na emeryturę) 
 
VIII faza: starzenie się członków rodziny (odejście,  
                śmierć obu małżonków) 



CYKL ŻYCIA RODZINY  
 

• Na ogół rodziny pełne przechodzą przez te same  
  fazy rozwoju. Każda jednak rodzina ma swój  
  niepowtarzalny rytm.  
 

• Każde przejście z jednej fazy do następnej wiąże się  
   z kryzysem, wymagającym zmiany dotychczas  
   wypracowanych strategii rodzinnych.  
 

• Kryzys wiąże się z wysiłkiem wynikającym  
  z  konieczności wprowadzenia zmian w strukturze 
  i relacjach rodziny po przejściu do kolejnej fazy.  
 

• Każda faza wymaga wypracowania 
  charakterystycznych i adekwatnych dla niej  
  wzorców zachowań tak, aby potrzeby wszystkich 
  członków rodziny były zaspokojone.  



 

ZADANIA (PUNKTY PRZEJŚCIA) W ROZWOJU 
RODZINY 

wg Barnhill Longo  
  

 

•  wzajemne zaangażowanie pary (intymność,  
    namiętność, zaangażowanie);  
 

•  rozwój nowych ról rodzicielskich, przyjęcie roli  
   opiekunów swych dzieci: mąż staje się ojcem,  
   żona – matką;  
 

•  akceptacja osobowości rosnącego dziecka (jego  
   indywidualności, własnych potrzeb, uczuć);  
 

• wprowadzenie dziecka do instytucji poza rodziną  
  (przedszkole, szkoła, kościół, harcerstwo);  
 



 

ZADANIA (PUNKTY PRZEJŚCIA) W ROZWOJU 
RODZINY wg Barnhill Longo 

cd.  
  
 

• akceptacja okresu dorastania wraz z koniecznymi  
  zmianami ról społecznych synów i córek;  
 
• eksperymenty z niezależnością przeprowadzane  
  przez dziecko z przyzwoleniem rodziców;  
 
•przygotowanie do samodzielności: akceptacja  
 przez rodziców niezależności dziecka  
 oraz przygotowanie dziecka do samodzielnego  
 życia poza rodziną;  



 

ZADANIA (PUNKTY PRZEJŚCIA) W ROZWOJU 
RODZINY  

wg Barnhill Longo 
cd.   

 
 
• odejście dzieci – powrót do ról męża i żony:  
  wychowanie dzieci dobiegło końca, para  
  zostaje sama;  
 
• akceptacja starości i nowego stylu życia  
  na emeryturze, przejęcie roli dziadka, babci. 
 



 

FAZY CYKLU RODZINY  
Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYCZNYCH  

DLA NICH PROBLEMÓW RODZINNYCH  
 

FAZA NARZECZEŃSTWA 
 

- młodzi ludzie uczą się kontaktu partnerskiego;  
 

- jeśli młody człowiek jest zbyt silnie związany  
  z własną rodziną, to problemem staje się dla niego  
  oddzielenie od rodziny;  
 

- gdy młodzi ludzie zaczynają spotykać się ze sobą,  
  częścią procesu decyzyjnego stają się też dwie pary   
  rodziców;   
 zaburzenia w cyklu życia rodzinnego: młoda osoba  
    unika małżeństwa z powodów wewnątrzrodzinnych  
    lub wiąże się z kimś przedwcześnie (sposób na oddzielenie   
   od rodziny, ucieczka od zbyt trudnych dla niej problemów  
   rodzinnych); 



WCZESNY OKRES  MAŁŻEŃSTWA 
 
- zadanie: stworzenie rodziny; 
 
- ceremonia ślubu: ważny rytuał,  
  który symbolizuje ostateczne  zakończenie  
  przynależności do rodziny pochodzenia  
  i początek nowej rodziny;  
 
- małżonkowie wnoszą do wspólnej, nowej   
  rodziny systemy wartości, przekonania,  
  przyzwyczajenia z rodzin pochodzenia, które  
  bywają niekiedy zupełnie odmienne;  
 

 



WCZESNY OKRES  MAŁŻEŃSTWA 
 

 - różnice między małżonkami mogą dotyczyć spraw  
   błahych, ale równie dobrze fundamentalnych;  
   w prawie wszystkich sferach dochodzi  
   do uzgadniania i ustalania wspólnego 
   funkcjonowania na drodze wzajemnych ustępstw  
   i kompromisów;  
 

- duże trudności powstają w związku z przekonaniami,  
   jaka powinna być rola kobiety i mężczyzny  
   w małżeństwie; 
 

- najtrudniej jest obojgu małżonkom uporać się  
   z dziedzictwem wyniesionym w własnych rodzin,   
   które nie jest w pełni uświadomione, a jednocześnie  
   silnie wywiera wpływ na relacje między nimi;  



WCZESNY OKRES  MAŁŻEŃSTWA 
 

 - zadanie potencjalnie rodzące konflikty: ustalenie  
   relacji z rodzinami pochodzenia;  
 

 - korzystanie z pomocy finansowej rodziców sprawia,  
   że zawierają oni w pewnym sensie kontrakt ze sobą;  
   układ taki może powodować, że rodzice będą  
   nieustannie wtrącać się w sprawy, decyzje  młodych  
   w zamian za świadczoną pomoc; silny wpływ  
   rodziców na dorosłe dzieci może powodować  
   konflikty w małżeństwie;  
 

 -osiągnięcie niezależności od rodziców,  
  a równocześnie utrzymywanie z nimi emocjonalnego  
  związku, jest dla młodych małżonków zadaniem  
  skomplikowanym;  



RODZINA Z DZIEĆMI  
 

 - główne zadanie: przystosowanie systemu  
   rodzinnego do przyjścia na świat dziecka (-i)  
   – nowego członka rodziny oraz podział  
   obowiązków dotyczących ich wychowania;  
 

 - zmianie ulegają relacje z rodzinami  
   pochodzenia, aby umożliwić  członkom  
   rodziny pochodzenia  podjęcie roli babć  
   i dziadków;  
 

 - najważniejszy jest podział obowiązków  
   wychowawczych oraz domowych  
   oraz rezygnacja z „bycia we dwoje”  
   na korzyść „bycia we troje”;  



RODZINA Z DZIEĆMI  
 

 - jeśli małżonkowie „nie dopasowali się” podczas  
   pierwszych lat małżeństwa, narodziny dziecka mogą  
   odrodzić stare, nie rozwiązane sprawy w ich  
   relacjach;  
 

 - u jednego z małżonków (zwykle u mężczyzny) może  
   pojawić się zazdrość o to, że  druga osoba bardziej  
   jest związana z dzieckiem niż z nim / nią;  
 

   wówczas wiele spraw dotyczących małżeństwa jest  
   rozwiązywana „poprzez dziecko”, które staje się  
   „kozłem ofiarnym” i może być wskazywane jako  
   powód nowych problemów, podczas gdy chodzi  
   o stare, nierozwiązane problemy;  



RODZINA Z DZIEĆMI  
 
 

 - faza ta wymaga więcej wysiłku od kobiety   
 (tymczasowa rezygnacja z własnych potrzeb,  
  rozwoju zawodowego na rzecz opieki  
  nad dzieckiem);  
 
 - przebieg tej fazy w dużej mierze zależy  
   od cech narodzonego dziecka (specyficzne  
   problemy rozwojowe, poważne choroby);  
 
  



RODZINA Z DZIEĆMI  
  

 - nowe momenty przełomowe: pójście dziecka  
   do przedszkola, szkoły – w rodzinie musi dojść  
   do zmian:  
1) naturalnemu rozluźnieniu powinny ulec więzi matki  
        z dzieckiem, które po raz pierwszy nawiązuje samodzielny 

kontakt z inną grupą – przedszkolną;   
 

2) matka często ponownie podejmuje pracę, czemu  
       towarzyszyć może nasilenie niepokoju, niepewności  
       w odniesieniu do dziecka, jak i swoich możliwości   
       zawodowych, zwł. po dłuższej przerwie;  
 

 3)  dla męża zmiany dotyczą wzorca przystosowania: np. musi  
      przyzwyczaić się do powrotu żony do pracy (renegocjacje  
      podziału obowiązków);  
 

  (Namysłowska, 1997; Ostoja – Zawadzka, 1999)  



RODZINA Z DZIEĆMI  
  

 - największe trudności rodzina przeżywa, gdy dziecko  
   rozpoczyna szkołę; często jest to okres kryzysów  
   małżeńskich powodujących trudności  
   z uczęszczaniem dziecka do szkoły, co w efekcie  
  może powodować jego izolację od rówieśników;   
 

 - dziecko idące do szkoły może być sygnałem,  
   że kiedyś odejdzie i że rodzice sami będą musieli  
  dawać sobie radę;  
 

 - jeśli dziecko wychowuje się w rodzinie o zaburzonej  
   komunikacji między rodzicami, może być przez nich  
   używane jako swoisty „kanał komunikacyjny”;  
   często jeden z małżonków wchodzi w koalicję  
   z dzieckiem przeciwko współmałżonkowi;  



„ŚRODKOWA” FAZA ŻYCIA RODZINY 
   

 - często faza ta uważna jest za najlepszą;  
   małżonkowie mogą cieszyć się sukcesami  
   zawodowymi i tymi wspólnie przez nich  
   wypracowanymi;  
 
 - kobieta – żona ma coraz większą swobodę, bo dzieci  
   nie są już tak absorbujące, więc może wreszcie  
   rozwijać swoje talenty, pasje, zainteresowania;   
 
 - małżonkowie mają dojrzalsze podejście do życia;  
 
-małżeństwo staje się głębsze bardziej wszechstronne;  



„ŚRODKOWA” FAZA ŻYCIA RODZINY 
   

•  możliwe problemy:  
 
 - mąż może mieć poczucie, że utracił już młodzieńczą  
   sprawność, nie spełnił swoich oczekiwań;  
 
 - mąż osiągnął duży sukces zawodowy, często  
   przebywa poza domem, jest bardziej szanowany  
   przez osoby obce niż np. przez żonę, która traktuje  
   go na „dawnych  zasadach”;  
 
 - mężczyzna osiągając sukces pozycję i sukces  
   finansowy, może zacząć interesować się młodymi  
   kobietami;  
  



„ŚRODKOWA” FAZA ŻYCIA RODZINY   

•  możliwe problemy – cd.:  
- kobieta nie pracująca zawodowo, gdy jej dzieci  
   uczęszczają do szkoły, czuje, że musi dokonać zmian  
   w swoim życiu(niepewność co do swoich   
   możliwości);  
 

 - gdy dzieci opuszczają dom rodzinny (faza  
   „opuszczonego gniazda”), rodzice zdają sobie  
     sprawę, że ostatecznie zdani są na siebie (niepokój,  
     objawy  chorobowe u jednego z nich, napięcia  
     między nimi);  
 

 - najwięcej stresów pojawia się, gdy w rodzinie 
pojawia się ktoś nowy lub gdy ktoś opuszcza rodzinę;  
 

- dzieci przechodzą z roli dziecka do roli dorosłego;  



RODZINA Z DZIEĆMI OPUSZCZAJĄCYMI DOM  
rodzice oddzieleni od dziecka 

 

 - napięcie w rodzinie zmniejsza się, gdy rodzice  
    wypracowują nowe sposoby wzajemnych     
    relacji jako para;  gdy tak się dzieje,  
    pozwalają dzieciom ma własne sprawy  
    i karierę;  
 

 - przechodzą z pozycji rodziców na pozycje  
   dziadków;  
 

 - zadanie: utrata dziecka musi zostać  
   przezwyciężona, a rodzice muszą znaleźć  
   nowe zainteresowania;  
 
  



RODZINA Z DZIEĆMI OPUSZCZAJĄCYMI DOM  
rodzice oddzieleni od dziecka 

  
  
 - wraz z odejściem dziecka, które pełniło w rodzinie  
    specjalną rolę (za jego pośrednictwem rodzice  
    komunikowali się ze sobą), między rodzicami mogą  
    ujawnić się poważne trudności;  
 
 - „problemy małżeńskie (…)mogą wynikać z tego,  
     że rodzice nie mają sobie nic do powiedzenia i nie  
     ma niczego, co mogłoby ich łączyć ze sobą”  
 
  
 (Ostoja – Zawadzka, 1999, s. 28)  

  



EMERYTURA  I  OKRES  STAROŚCI   
 

 - przebywanie ze sobą przez całą dobę może być  
    trudne;  
 - np. żona zaczyna chorować w momencie przejścia  
   męża na emeryturę: wówczas, gdy przestał  
   prowadzić aktywny tryb życia i poczuł się  
   niepotrzebny i odrzucony; choroba żony staje się  
   dla niego nowym zadaniem: pomoc  
   w wyzdrowieniu; 
- problem: opieka nad starszym człowiekiem: 

 „Sposób, w jaki młodzi ludzie rozwiązują ww. 
problem, staje się modelem dla ich dzieci. Być może, 

dzieci te, gdy będą dorosłe, będą sobie radzić  
ze swoimi rodzicami w podobny sposób.” 

 (Ostoja – Zawadzka, 1999, s. 29)  
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