Wybrane aspekty funkcjonowania dzieci i m odzie y w rodzinie
Na pocz tku tego rozdzia u zostanie przybli one poj cie rodziny oraz jej funkcje.
Nast pnie zostan ukazane typy rodzin. Analizy dotycz ce rodziny ukazuj

wielkie jej

znaczenie w yciu jednostki oraz spo ecze stwa, dlatego te bardzo istotnym zagadnieniem
jest jej funkcjonowanie. Funkcjonowanie wychowawcze rodziny uzale nione jest od
uwarunkowa wewn trznych rodziny, m.in. od postaw rodziców wobec dzieci.

Poj cie i funkcje rodziny

Z poj ciem „rodzina” spotykamy si

w j zyku potocznym, w praktyce

spo ecznego cz owieka oraz w ró nych dziedzinach nauki. Rodzin
zdefiniowa jako par ma

sk posiadaj

ycia

potocznie mo na

dzieci. Wiele trudno ci z okre leniem, czym

jest rodzina maj psycholodzy, socjolodzy, jak i pedagodzy. Wynika to st d, i prawid owa
definicja powinna zawiera wszystkie formy ycia rodzinnego, które s charakterystyczne dla
spo ecze stw ró nych kultur, okresów historycznych oraz powinna obejmowa wszystkie
typy rodzin (S. Kawula, 2004, s. 13).
Rodzina to grupa spo eczna, która sk ada si z rodziców, ich dzieci i krewnych.
Rodziców
podstaw

czy wi

ma

ska, rodziców z dzie mi wi

wychowania rodzinnego, jak równie

wi

rodzicielska, która stanowi

formalna obejmuj ca obowi zki

rodziców i dzieci wzgl dem siebie (W. Oko , 1996, s. 241). Rodzina jako grupa spo eczna
wyst puje we wszystkich typach spo ecze stwa i jest utworzona przez osoby po czone
pokrewie stwem, ma

stwem lub adopcj , które zamieszkuj razem, prowadz wspólne

gospodarstwo domowe oraz wspólnie uczestnicz w realizowaniu celów zwi zanych w danej
kulturze z wychowaniem dzieci (K. Olechnicki, 1997, s. 178).
Jan Pawe II bardzo du o miejsca w swoim nauczaniu po wi ci w

nie rodzinie;

zarówno jako papie , ale te wcze niej jako biskup, kardyna , profesor. Analizuj c istot
rodziny, warto wzi

pod uwag nauczanie Jana Paw a II, który w encyklice Centesimus

Annus stwierdza: „Pierwsz i podstawow komórk „ekologii ludzkiej” jest rodzina, w której
cz owiek otrzymuje pierwsze i decyduj ce wyobra enia zwi zane z prawd i dobrem, uczy
si , co znaczy kocha i by kochanym, a wi c co konkretnie znaczy by osob . Chodzi tu
o rodzin opart na ma

stwie, gdzie wzajemny dar z siebie i m czyzny i kobiety stwarza

takie rodowisko ycia, w którym dziecko mo e si urodzi i rozwija swe mo liwo ci,
nabywa

wiadomo

w asnej godno ci i przygotowywa si do podj cia swego jedynego

i niepowtarzalnego przeznaczenia (Jan Pawe II, Encyklika Centesimus Annus, nr 39)”.
„Rodzina jest miejscem spotkania ró nych pokole , które pomagaj sobie wzajemnie
w osi ganiu pe niejszej m dro ci yciowej oraz w godzeniu praw poszczególnych osób
z wymaganiami ycia spo ecznego” (Karta Praw Rodziny, 1983, s. 8).
S. Forward uwa a, e rodzina to: „nie tylko grupa osób pozostaj cych w okre lonych
wzajemnych relacjach. Jest to system, grupa wzajemnie powi zanych ze sob

ludzi,

z których ka dy oddzia uje silnie na pozosta ych, cz sto w sposób ukryty. A wi c rodzina to
skomplikowana sie

mi

ci, zazdro ci, dumy, zmartwie , rado ci, winy-nieustanne

falowanie, przyp ywy i odp ywy ludzkich emocji w najszerszej gamie” (S. Forward, 2006,
s. 183).
Rodzina pe ni ró norodne funkcje.
Funkcja biologiczno-opieku cza wskazuje na fakt,
monogamiczne

jest

spo ecznie

i przyczynia si do zachowania ci

uznawan

instytucj

e to w

nie ma

obcowania

stwo

seksualnego

ci biologicznej. Do g ównych obowi zków obojga

rodziców nale y zapewnienie dziecku w

ciwych warunków rozwoju fizycznego, tj. m.in.

odpowiednie po ywienie, ubranie, ochrona przed niebezpiecze stwem itp.
Funkcja kulturalno-towarzyska oznacza tyle,

e rodzina jest miejscem

ycia

kulturalnego i towarzyskiego poprzez organizacj wypoczynku, zabaw, rozrywki itp.
Funkcja ekonomiczna oznacza, e rodzina zgodna i nie rozbita prowadzi wspólne
gospodarstwo domowe, stanowi wspóln jednostk ekonomiczn , dostarcza rodki niezb dne
do

ycia cz onkom rodziny, wyposa a mieszkanie w odpowiednie sprz ty, urz dzenia

i produkty.
Funkcja wychowawcza wskazuje na fakt, e rodzina to instytucja, która wychowuje
dzieci

i

w

której

wychowuj

si

równie

pozostali

cz onkowie

rodziny

(S. Kawula, 2004, s. 59).
Jedn z wa niejszych funkcji jest funkcja prokreacyjna, a tak e oddzielana od niej
funkcja seksualna. Funkcja prokreacyjna powinna si

sprowadza

do posiadania przez

ma onków potomstwa. Funkcja ta jest obecnie wyra nie zagro ona. Analiza wyników spisu
powszechnego w 2002 roku w Polsce wykaza a, e nast pi spadek liczby narodzin.
Funkcja seksualna stawia sobie za cel cementowanie zwi zku mi dzy ma onkami.
Funkcja materialno-ekonomiczna ma na celu przede wszystkim zaspokajanie
materialnych potrzeb cz onków rodziny, potrzeb aktualnych i tych, które wi

si

z zabezpieczeniem przysz
gospodarstwa

domowego,

ci. W zakres tej funkcji nale
zakupem

ywno ci,

zadania zwi zane z prowadzeniem

rodków

czysto ci,

zapewnieniem

odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Funkcja rekreacyjno-towarzyska stawia sobie za cel zapewnienie doros ym cz onkom
rodziny mo liwo ci wypoczynku po pracy zawodowej, a dzieciom odpoczynku po szkole.
Chodzi równie o utrzymywanie kontaktów towarzyskich.
W ramach funkcji socjalizacyjno-wychowawczej rodzina ma podejmowa dzia ania
maj ce na celu przygotowanie dziecka do ycia w spo ecze stwie. Nast puje to poprzez
przekazanie mu wiedzy o wiecie, zwyczajach, warto ciach oraz przygotowa do pe nienia ról
spo ecznych.
Funkcja kontrolna wi e si z tym, e rodzina sprawuje nadzór nad swoimi cz onkami,
aby zapobiec ewentualnym odst pstwom od norm i wzorów uznawanych w jej kr gu.
Funkcja

emocjonalno-ekspresyjna

ma

si

sprowadza

przede

wszystkim

w zaspokajaniu emocjonalnych potrzeb cz onków rodziny (B. Cholewa-Ga uszka, 2007,
s. 28-32).
Rodzina powinna przede wszystkim zabezpiecza

podstawowe potrzeby osób

yj cych w jej kr gu. Aby mog a to realizowa , musi spe nia okre lone funkcje. Funkcje te
wi

si

ci le z uk adem ról i pozycji spo ecznych, charakterem stosunków

mi dzyosobowych (W. Szewczyk, 1993, s. 216).

Typy rodzin

Mo na przyj

ró ne zasady klasyfikacji rodowisk rodzinnych. Rodziny czy te

grupy rodzin o zró nicowanym poziomie warunków wychowawczych s to:
-

rodowisko domowe dziecka jedynego; warunki wychowawcze dziecka w rodzinie
wielodzietnej;

-

sytuacja dziecka w rodzinie o niskim poziomie materialnym; sytuacja dziecka
yj cego w warunkach „obfito ci materialnej”;

-

rodzina wzorowa, rodzina normalna, rodzina jeszcze wydolna wychowawczo; rodzina
niewydolna wychowawczo, rodzina patologiczna;
a) rodzina ryzyka; rodzina zdezintegrowana, rozbita;
b) rodzina funkcjonalna i rodzina dysfunkcjonalna (S. Kawula, 2004, s. 178).

W. Ambrozik ujmuje równie
wspó czesnych

rodzin:

rodziny

trzy poziomy pedagogicznego funkcjonowania

normalne;

rodziny

zdezorganizowane,

rodziny

zdemoralizowane.
Rodziny normalne charakteryzuj si pe nym sk adem osobowym i naturaln wi zi
biologiczn mi dzy rodzicami i dzie mi. Stosunki wewn trzrodzinne opieraj si na silnych
zwi zkach emocjonalnych mi dzy ma onkami i mi dzy ka dym z nich a dzie mi. Konflikty
maj

charakter przelotny i stanowi

przede wszystkim trosk

o przysz

dzieci

i o byt rodziny. W tych rodzinach zaznaczaj si konflikty i wspó dzia anie g ównie ze szko .
Rodziny zdezorganizowane cechuj si trwa ymi zaburzeniami w swej strukturze,
które odzwierciedlaj si przede wszystkim w ostrych konfliktach b

rozbiciu rodziny

(rozwód, separacja, dezercja). Do tego typu rodzin zalicza si tak e rodziny rozbite przez
mier jednego z rodziców. Zwi zki emocjonalne dzieci z rodzicami cechuje najcz ciej
oboj tno

lub ozi

. Tylko w przypadku rodzin rozbitych przez mier , stosunki te maj

charakter pozytywny, jednak niepe no

tych rodzin dezorganizuje ich wychowawcze

funkcjonowanie. Rodziny te nie utrzymuj sta ych kontaktów ze szko . Istniej ce uk ady ról
ulegaj dezorganizacji, co odzwierciedla si przede wszystkim w os abieniu ich funkcji
opieku czych i kontrolnych nad dzie mi. (W. Ambrozik, 1997, s. 46-47). Konieczno
utrzymania rodziny przez samotn matk lub ojca prowadzi do ograniczenia ich mo liwo ci
osobistego zajmowania si

dzie mi, tote

zwykle dzieci takie w druj

przedszkola, przebywaj c w nich znaczn cz

od

obka do

dnia. Bywa, e kontakty rodziców z takim

dzieckiem w ci gu tygodnia ograniczaj si jedynie do podstawowych czynno ci zwi zanych
z opiek ; na wychowanie i uczucia brakuje czasu (A. Dziuba, 2002, s. 96).
Do rodzin zdemoralizowanych nale

zarówno rodziny pe ne, jak i zdezorganizowane.

Ich cech s najcz ciej dostarczane przez rodziców negatywne wzory zachowa i warto ci
yciowych.

S

to

przede wszystkim rodziny dotkni te

i alkoholizmem. Rodziny te z regu y nie utrzymuj

nadmiernym

pija stwem

kontaktów z instytucjami

wychowawczymi (W. Ambrozik, 1997, s. 46-47).
Bior c pod uwag niejednakowy poziom funkcjonowania wychowawczego rodzin
zamieszkuj cych okre lone rodowisko mo emy wyró ni pi

kategorii rodzin: wzorow ,

normaln , jeszcze wydoln wychowawczo, niewydoln wychowawczo i patologiczn .
Rodzina wzorowa stwarza swoim dzieciom najlepsze warunki wychowawcze.
Rodzina ta wykazuje d no

do sta ego podnoszenia poziomu wychowawczego.

Rodzin normalnie funkcjonuj
jako:

pod wzgl dem wychowawczym mo emy okre li

-

Rodzin w statycznym sensie, np. statystyczna wielko

rodziny, powszechne warunki

mieszkaniowe itp.;
-

Rodzin

funkcjonuj

ogólnie; stwarza warunki sprzyjaj ce prawid owemu

rozwojowi psychicznemu i fizycznemu dzieci;
-

Rodzin zintegrowan , w której poszczególne elementy sk adaj ce si na dzia alno
wychowawcz wspó graj ze sob .
Rodzina jeszcze wydolna wychowawczo charakteryzuje si

tym,

e warunki

wychowawcze bywaj tam czasami zachwiane, podobnie jak jej ogólne funkcjonowanie.
Mimo tych wszystkich zak óce

stara si , aby swoj

niepewn

tymczasowo sytuacj

poprawi .
Rodzina

niewydolna

wychowawczo

cechuje

si

tym,

e

funkcjonowanie

wychowawcze tej rodziny jest nieodpowiednie, np. sta e konflikty rodziny ze szko , brak
w niej jakichkolwiek planów yciowych. S to w wi kszo ci rodziny niekompletne ( mier
jednego z rodziców, rozwód, porzucenie) b

kompletne, ale wspó ycie ma onków jest

tam na kraw dzi rozbicia.
Rodzina patologiczna charakteryzuje si tym, e jej cz onkowie pozostaj w sta ej
kolizji z prawem i moralno ci , np. nagminne kradzie e, rabunki, rozboje, przemoc, gry
hazardowe, przemyt, prostytucja, alkoholizm, uchylanie si od uczciwej pracy. Rodzina ta jest
w trwa ym konflikcie ze szko (S. Kawula, 2004, s. 181-183).
Typologia rodziny mo e opiera
organizacyjnych

si na liczbie jej cz onków i ró nych formach

ycia rodzinnego; kryterium

ród a utrzymania rodziny, charakterze

rodowiska zamieszkania i stylu ycia rodziny.
Bior c pod uwag

grup

kryteriów mo emy wyró ni

rodzin : ma

sk ,

poligamiczn , poszerzon oraz zmodyfikowan rodzin poszerzon .
Rodzin ma

ska (nuklearna), sk ada si z m a i ony oraz najcz ciej jednego albo

dwojga dzieci.
Rodzina poligamiczna sk ada si z kilku zwi zków ma
czyzny z wieloma kobietami, tworz cych jedn zbiorowo

skich, najcz ciej jednego
rodzinn , wyst puj ca m.in.

w kulturze islamu.
Rodzina poszerzona (wielopokoleniowa, du a) oznacza,

e pod jednym dachem

mieszka kilka pokole , które uznaj patriarchaln w adz ojca rodziny.
Zmodyfikowana rodzina poszerzona stanowi lu ny zwi zek rodzin nuklearnych,
cych w cz ciowej zale no ci od siebie.

Ze wzgl du na drug grup wymienionych kryteriów rodziny mo emy podzieli na
nast puj ce typy: rodzina ch opska, rodzina robotnicza, rodzina inteligencka, rodzina miejska,
rodzina wiejska (H. Cudak, 2000, s. 12-13).

Rodzina jako podstawowe rodowisko spo eczno-wychowawcze

Wychowanie jest jednym z podstawowych zada rodziny. Kszta towanie dojrza ej
osobowo ci, jakie dokonuje si w rodzinie poprzez wychowanie, jest równie podstawow
warto ci w yciu ka dej rodziny.
Naturalnym jest, e wychowanie dokonuje si zawsze w jakim

rodowisku, w jakiej

grupie spo ecznej. Podstawowym rodowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina,
a rodzice s jego pierwszymi i najwa niejszymi wychowawcami. Wychowanie w rodzinie ma
swój szczególny charakter i odznacza si
i oddzia ywa .

niezast pionym bogactwem wp ywów

rodowisko prawid owej i pe nej rodziny najbardziej odpowiada naturze

cz owieka oraz wymaganiom procesu dojrzewania.
M. Wolicki uwa a, e „wychowanie cz owieka to sztuka nad sztukami. Wymaga ono
nie tylko odpowiedniej wiedzy, talentu pedagogicznego, stosowania w

ciwych metod, ale

tak e g bokich wi zi uczuciowych mi dzy wychowawc a wychowankiem” (M. Wolicki,
1999, s. 53-54).
Natomiast J. Biedro

uwa a,

e „wychowanie jest kszta ceniem osoby ludzkiej

w kierunku jej celu ostatecznego, a równocze nie do dobra spo ecze stwa i Ko cio a, przez
harmonijny rozwój wrodzonych w

ciwo ci fizycznych, moralnych i intelektualnych”

(J. Biedro , 2002, s. 51).
W pedagogice zak ada si ,

e rodzina jest

rodowiskiem

ycia i wychowania.

W pedagogice mówi si o rodzinie jako grupie spo eczno-wychowawczej, widz c w niej ma
zbiorowo , grup

pierwotn

i grup

odniesienia. Grupa ta najcz ciej opiera si

podstawach naturalnych (pokrewie stwie) b

adopcji i stanowi form

na

zbiorowo ci –

cz onków wype niaj cych specyficzne role w procesach wychowawczych (A. W. Janke,
2004, s. 27-29).
Rodzin okre la si cz sto jako rodowisko wychowawcze, podkre laj c tym samym
ogromne znaczenie wp ywów rodowiska rodzinnego na jednostk . Rodzin okre la si jako
jedn z podstawowych grup spo ecznych. W socjologii i psychologii spo ecznej do

cz sto

ywa si w stosunku do rodziny okre lenie grupa. Rodzina jest grup spo eczn , poniewa

jej cz onków czy okre lony wzajemny stosunek, szereg stosunków spo ecznych (S. Kawula,
2004, s. 50).
Wed ug Br giel: Rodzina jako podstawowe, naturalne i pierwotne

rodowisko,

w którym dziecko rozwija si i wychowuje ma ogromny wp yw na kszta towanie osobowo ci
dziecka, rozwój jego zdolno ci i umiej tno ci osi gania sukcesu (J. Br giel, 1994, s. 12).
Rodzina jest podstawow grup spo eczn , w której to dokonuje si proces rozwoju
i wychowania m odego pokolenia.
Rodzina jako rodowisko wychowawcze ukazuje dzieciom ró ne modele sprawowania
funkcji rodzicielskiej, do których b

mieli okazj odnie

si w swoim doros ym yciu

(D. Kornas-Biela, 2001, s. 109, 128).
Prawid owy przebieg procesu wychowania zale y od w

ciwego klimatu czy te

atmosfery wychowawczej w domu rodzinnym. „Jest ona znakiem charakterystycznym dla
ka dej rodziny i tworzy z niej takie, a nie inne rodowisko rozwoju i wychowania”
(J. Biedro , 2002, s. 51). Na t atmosfer sk ada si ca y splot wi zi uczuciowych

cz cych

cz onków rodziny, przede wszystkim samych rodziców, a nast pnie rodziców i dzieci. Wi zi
prawdziwej mi

ci, szacunku, zaufania, zrozumienia, pomocy i troski,

ma onków oraz rodziców i dzieci, tworz

cz ce samych

podatny grunt dla procesu wychowania.

„Atmosfera domu wp ywa na dziecko cz sto pod wiadomie. Instynktownie wyczuwa ono
mi

, yczliwo , spokój i bezpiecze stwo ogniska domowego, wzgl dnie te napi cia

i konflikty, chocia nie rozumie jeszcze ich istoty” (M. Wolicki, 1999, s.56).
Jan Pawe II zauwa

, e coraz cz ciej obni a si wp yw rodziny jako rodowiska

wychowawczego. Dziecko potrzebuje do pe nego rozwoju pe nej rodziny. Nierozerwalno
a ma

skiego jest gwarancj takiego wychowania. Rozbicie ma

stwa prowadzi do

zachwiania u dziecka równowagi psychicznej i emocjonalnej. Niebezpiecze stwem
w wychowaniu dziecka jest te rozpowszechnianie si tzw. ma
instytucji ma
niestabilno

stw na prób , porzucenie

skiej (Jan Pawe II, 1983, s. 232). Dzieci z takiego zwi zku okazuj
emocjonaln , a do psychicznych urazów w cznie (Jan Pawe II, Adhortacja

Familiaris consortio, p. 80, 81).
Rodzina nie jest jedynym i wy cznym rodowiskiem spo eczno-wychowawczym.
Dziecko, zw aszcza wspó cze nie wychowywane jest coraz wi cej przez szersze spo eczno ci,
takie jak szko a, osiedle, ulica itp.

Struktura rodziny a pozycja dziecka w rodzinie

Struktura rodziny i pozycja dziecka wp ywa mo e pozytywnie b

negatywnie na

jego rozwój. W rodzinach wielodzietnych preferowany jest najcz ciej autokratyczny styl
wychowania. Podzia funkcji i obowi zków jest sztywny. W wi kszo ci przypadków starsze
dzieci zajmuj si pomoc w wychowaniu dzieci m odszych, zdarza si czasami, e wr cz
wyr czaj rodziców. Rodziny ma e maj wi cej czasu na wychowanie dziecka. W rodzinach
tych zwykle panuje liberalny styl wychowania. Bardzo cz sto matki s

nadmiernie

ochraniaj ce, co powoduje trudno ci w przystosowaniu dziecka do grupy spo ecznej
(przedszkolnej, szkolnej, rówie niczej). Dziecko takie jest bardzo emocjonalnie zwi zane
z matk . Pozycja dziecka w rodzinie stymuluje jego zachowanie si i rozwój. Dziecko
najstarsze mo e by ofiar przesadnej opieki, a wraz z przyj ciem na wiat drugiego dziecka
traci t skoncentrowan na nim uwag . Schodzi na drugi plan, co mo e by przyczyn
frustracji i zaburze emocjonalnych, a tak e problemów z przystosowaniem spo ecznym.
Dziecko rodkowe zwykle jest w najkorzystniejszej sytuacji, ma du o samodzielno ci, nie jest
rozpieszczone. Bywa, e sytuacja taka mo e sprawia , e dziecko rodkowe b dzie czu o si
niekochane, lub te kochane mniej od najm odszego, któremu rodzice po wi caj najwi cej
uwagi.

Dziecko

najm odsze

ma

w

rodzinie

zwykle

wiele

przywilejów,

ale

i niedogodno ci z punktu widzenia wychowania. Rodzice przejawiaj wobec niego nadmiern
koncentracj uwagi. Cz sto wyr czaj je. Takie podej cie mo e ukszta towa w nim cechy
nieporadno ci.
Niektórzy ma onkowie decyduj si tylko na jedno dziecko. Nazywane jest ono
jedynakiem. Sam termin jedynak

czy si z poj ciem dziecka jedynego i ostatniego. Model

rodziny z jednym dzieckiem sta si w ród Polaków ostatnio bardzo modny. Jedynactwo jako
losowa konieczno

wyst puje bardzo rzadko; jest ono

wiadomym wyborem przez

ma onków rodziny jednodzietnej. Dom rodzinny, w którym dziecko jest wychowywane
w gronie doros ych, bez udzia u rodze stwa, niesie ze sob ró norodne obci enia. Dziecko
wychowuj ce si w rodowisku doros ych zbyt wcze nie staje si dojrza e i pozbawione jest
naiwno ci. W towarzystwie doros ych jego psychika mo e ulega przedwczesnej dojrza

ci

i staro ci jeszcze w okresie dzieci cego rozwoju. Dziecko pozbawione rodze stwa skazane
jest na samotno . Jedynaki bardzo cz sto wo aj o rodze stwo. Pro by te nie s niestety
spe niane, dlatego ich rodzice, albo oni sami stwarzaj sobie pewne namiastki, wyrównuj c
brak rodze stwa w zast pczy sposób, znajduj c towarzyszy zabaw w swoim psie, kocie, lalce.
Mi dzy rodzicami, a jedynakiem narasta postawa silnej wspó zale no ci. Mi

i czu

wobec jedynaka nacechowane s pewn nerwowo ci . Rodzice wychowuj egoist . Jedynacy,
którzy wychowuj si tylko w ród doros ych s przedmiotem troski i uczu wszystkich
otaczaj cych je ludzi. Nadmierna koncentracja uwagi rodziców sprawia, i dziecko staje si
egocentryczne i ma sk onno ci do dominacji. Mog

ukszta towa si w nim tendencje

aspo eczne oraz ogólna nerwowo .
Rodzin z dwojgiem dzieci okre la si jako rodzin ma . Relacje, jakie si tworz
w tej rodzinie s lepsze ni w rodzinie z jedynakiem. Sama obecno

drugiego dziecka

wp ywa na pierwsze dodatnio przez zmian zachowa rodziców wobec niego. Rodze stwo
jest naturaln drog do zdobycia przez dziecko samodzielno ci i niezale no ci w rodzinie, co
z punktu wychowawczego ma donios e znaczenie.
Sytuacja staje si zupe nie inna w rodzinie wielodzietnej. Im rodzina jest liczniejsza,
tym wi cej jest wzajemnych relacji. Starsze rodze stwo dla najm odszych dzieci jest
najbli szym i najlepszym wzorem do na ladowania. Obcowanie w rodzinie ma ych dzieci
z dorastaj cymi czy ju doros ymi uczy starsze praktycznego obchodzenia si z ma ym
dzieckiem, pozwala pozna jego potrzeby i zachowania. Samo przyj cie na wiat ka dego
nast pnego dziecka wyznacza mu okre lon pozycj w ród rodze stwa.
Podane powy ej przyk ady wp ywu struktury rodziny i pozycji dziecka s obrazem
tego, jakie zagro enie niesie za sob dana struktura czy pozycja, jednakowo nie oznacza to
absolutnie, i ka dy jedynak b dzie aspo eczny a ka de najm odsze dziecko w rodzinie
infantylne. Wszystko zale y od u wiadomienia sobie tych problemów przez rodziców
i wiadomego oraz w

ciwego do nich podej cia http://www.fabrykatworczosci.pl/struktura-

rodziny-a-pozycja-dziecka (16.01.2014).
Bior c pod uwag liczb pokole , rodziny mo na podzieli na cztery grupy: rodzin
jednopokoleniow , dwupokoleniow , trójpokoleniow oraz wielopokoleniow .
Kiedy s

sami rodzice (jedno pokolenie) nie mo na w

o rodzinie, lecz o ma

ciwie mówi

wtedy

stwie. Rodzina dwupokoleniowa oznacza rodziców oraz ich dzieci.

Rodzin trójpokoleniow tworz rodzice i ich dzieci oraz dziadkowie lub jedno z nich.
Rodzina wielopokoleniowa wyst puje wtedy, gdy rodzin stanowi wi cej ni trzy pokolenia.
Bior c pod uwag struktur rodziny ze wzgl du na kompletno
cz onków, mo emy wyró ni : struktur pe
Struktur

pe

rodziny mog

, struktur niepe
tworzy

lub niekompletno

oraz rodzin grupow .

rodziny naturalne, zrekonstruowane,

przysposobione, zast pcze oraz kontraktowe.
Rodzina naturalna to taka, gdy dzieci maj swoich naturalnych rodziców. Rodzina ta
powsta a z pierwszego zwi zku ma

skiego rodziców.

W rodzinie zrekonstruowanej dzieci, albo przynajmniej jedno dziecko, maj jednego
„przybranego” rodzica, np. ojczyma. Jest to rodzina powsta a z powtórnego zwi zku
ma

skiego rodziców lub jednego z nich.
W rodzinie przysposobionej ma

stwo adoptuje na sta e obce dziecko, które zostaje

ich dzieckiem.
W rodzinie zast pczej wychowuje si dziecko nie b

ce jej w asnym dzieckiem; nie

ma tu sta ego zobowi zania si ma onków wobec dziecka, wyst puje tu pewnego rodzaju
umowa, a koszty utrzymania dziecka pokrywa pa stwo.
Rodzina kontraktowa podejmuje czasowo piecz nad dzieckiem odp atnie, przede
wszystkim z inicjatywy terenowych o rodków pomocy spo ecznej.
W strukturze niepe nej rodziny rodzic opiekuje si
wspó ma onka mieszkaj cymi wspólnie z nim. Struktur niepe

dzie mi swoimi lub
rodziny mog tworzy :

rodziny sieroce, pó sieroce, rozbite, rodziny samotnych, niezam nych matek z dzie mi
Rodzina sieroca to taka, w której wyst puje brak rodziców z powodu ich mierci,
a dzieci pozostaj w domu pod opiek krewnych, dziadków albo osób obcych.
W rodzinie pó sierocej brak jest jednego z rodziców z powodu mierci, a dzieci s pod
opiek jednego z rodziców.
Rodzina rozbita wyst puje w przypadku braku jednego z rodziców z powodu rozwodu
lub porzucenia rodziny ze wzgl du na separacj , niepowroty z zagranicy; a dzieci s pod
opiek jednego z rodziców. Mo liwe s dorywcze kontakty z drugim rodzicem, czy te sta a
pomoc finansowa.
Rodzina samotnych, niezam nych matek z dzie mi to przypadki losowe, gwa t lub
decyzje podj te wiadomie.
Rodzin

grupow tworzy kilka lub kilkana cie ma

stw czy te

w lu nym zwi zku lub ludzie samotni zak adaj tzw. spó dzielni
wspólnym

par

yj cych

yciow . Ludzie tacy yj

yciem pod jednym dachem. Oprócz wspólnego mieszkania, wspólne jest

wy ywienie i wychowywanie dzieci (S. Kawula, 2004, s. 417-419).
Zbigniew Tyszka analizuj c szeroko poj

struktur rodziny uwa a, e:

-

rozpowszechnia si kontrola urodze oraz zmniejszaj si rozmiary rodziny;

-

zwi ksza si procent rodzin dwupokoleniowych kosztem rodzin trójpokoleniowych;

-

zanika ró norodno

-

zmniejsza si autorytet i zakres w adzy m a i ojca w rodzinie, a nast puje wzrost

zada cz onków rodziny w zale no ci od p ci;

pozycji spo ecznej ony, matki i dzieci;

-

widoczny jest wzrost indywidualizmu oraz wolno ci osobistej w ród cz onków
rodziny;

-

obserwuje si os abienie bezpo redniej wi zi rodzinnej;

-

wzrasta liczba rozwodów;

-

zanika wi

z dalszymi krewnymi, za wi ksze znaczenie ma wi

zachodz ca mi dzy

najbli szymi krewnymi w tzw. rodzinie dwupokoleniowej;
-

odzie uwalnia si spod arbitralnej w adzy rodziców, a tym samym dochodzi do
os abienia ich pozycji w adzy w rodzinie (Z. Tyszka, 2003, s. 24).
Struktura rodziny odzwierciedla jej ycie w ró norodnych formach. Wyró nia si trzy

aspekty struktury rodziny: psychologiczny (uk ad wi zi emocjonalnych), spo eczny (uk ad
pozycji spo ecznych, struktura w adzy) i kulturowy (normy i wzory) (Z. Tyszka, 1997, s. 4445).

Czynniki wp ywaj ce na rozwój dziecka w rodzinie

Rodzina jest najbardziej naturalnym
z najbli szego otoczenia dziecka s

rodowiskiem rozwoju dziecka. Osoby

tymi, którzy pierwsi dostrzegaj

przyjmuj pierwsze osi gni cia dziecka b

i z entuzjazmem

je ignoruj . S. 183 Rozwój dziecka jest wa nym

czynnikiem wp ywaj cym na relacje rodzinne. Wspó prze ywanie emocji i uczu , które
towarzysz rozwojowi dziecka wzbogaca ycie rodzinne oraz zbli a cz onków rodzinny do
siebie. Rozwój dziecka jest dziedzin

ycia rodzinnego, funkcjonowania rodziny. Rozwój

dziecka jest zadaniem rodziny (M. Grygielski, 2001, s. 184).
Rodzina ma znacz cy wp yw na rozwój i kszta towanie si osobowo ci cz owieka.
Rodzina jest czynnikiem rozwoju, poniewa kszta tuje te cechy dziecka, które decyduj
o jego przysz ym losie (E. Januszewska, 2001, s. 317).
Rozwój dziecka zale y od wielu czynników, zarówno od czynników wewn trznych,
tkwi cych w samym dziecku, jak równie od wp ywów rodowiska zewn trznego, w którym
dziecko przebywa. Przede wszystkim jednak rozwój dziecka zale y od sytuacji jaka panuje
w jego rodzinie (R. Kotlarz, 1998, s. 139).
Przejawy mi

ci w yciu rodziców musz by zauwa alne przez dzieci. Bez tego

wszelkie wywody na temat mi

ci nie przynios

rezultatu. Mi

, jak

darz

siebie

wzajemnie rodzice, stwarza w ca ym domu poczucie pokoju, pewno ci, akceptacji
i bezpiecze stwa. Rodz si z niej zaufanie do ycia, odwaga i rado

istnienia. Mi

w domu rodzinnym jest warunkiem rozwoju nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy przez to,
e stali si dawcami ycia, nie osi gn li jeszcze swego punktu szczytowego i kresu w asnego
osobowego rozwoju. Ma onkowie winni piel gnowa w sobie mi

przez ca e ycie.

Wymaga to du o dobrej woli, wysi ku i wspó pracy ze strony obojga ma onków. Przyniesie
to skutek w postaci prawid owych relacji mi dzy rodzicami a dzie mi, a tak e wp ynie
pozytywnie na rozwój samych dzieci.
Wp yw rodowiska rodzinnego na rozwój psychiczny dziecka polega na regularnym
dostarczaniu bod ców wzgl dnie sta ych i powtarzaj cych si , na które to dziecko reaguje za
po rednictwem uk adu nerwowego. Reakcje te, które s powtarzane w ró nych odst pach
czasu, prowadz do utrwalenia nawyków, przyzwyczaje i postaw. rodowisko rodzinne ma
za zatem wyra ny wp yw na zachowania dzieci, osi gni cia szkolne, a pó niej na ich karier
zawodow (Z. Lecha ski, 1998, s. 157).
Rozwój dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, motorycznej i spo ecznej
uwarunkowany jest wp ywami wychowawczymi rodziny. Rozwój psychiczny wyja nia si
najcz ciej interakcj wielu czynników: biologicznych, rodowiskowych, aktywno ci w asnej,
procesu nauczania i wychowania. W ród czynników rodowiskowych wa ny udzia maj
czynniki zwi zane z rodzin , przede wszystkim poziom wi zi uczuciowych w rodzinie
(Z. Dysarz, 2003, s. 28-29).
Rozmowa w rodzinie jest wa nym czynnikiem rozwoju dziecka. Wskazuje si na jej
znaczenie w kontek cie ca

ci rozwoju intelektualnego dziecka. Efektem rozmów rodziców

z dzieckiem jest poszerzenie s ownictwa, wiedzy. Rozmowa w rodzinie pe ni zatem wa
funkcj informacyjn W ten sposób oddzia uje na rozwój umys owy dziecka. Dom rodzinny
stwarza wiele okazji do rozmów, s to sytuacje zwi zane z pracami gospodarczymi, zabawy
dziecka, atrakcyjne zdarzenia itp. Rozmowa prowadzi do kszta towania wi zi w rodzinie
i anga uje dziecko do rozwi zywania wspólnych problemów. Jej brak przyczynia si do
niezaspokojenia potrzeb m odzie y, doprowadza do ucieczek z domu, poszukiwania
kontaktów poza domem (T. Kuko owicz, 1996, s. 138-139, 142).
Zgodnie z teori spo ecznego uczenia si , nabywane przez jednostk nowe zachowania
powstaj w wyniku na ladownictwa, modelowania i identyfikacji. Osobowo

dziecka jest

dzi ki temu prawid owo kszta towana i modelowana.
Na ladownictwo to wa na forma uczenia si

„obserwacyjnego” (zdobywania

wiadomo ci, nabywania umiej tno ci i nawyków). Jest jednym z najwcze niej pojawiaj cych
si mechanizmów psychofizycznych, które spe niaj decyduj

rol w jego spo ecznym

rozwoju. Ju od wczesnego dzieci stwa dziecko na laduje osoby z najbli szego otoczenia,

zw aszcza rodziców, ucz c si zachowa spo ecznych. W domu rodzinnym dziecko zdobywa
wzory do pe nienia pó niej w doros ym yciu we w asnej rodzinie. W codziennym yciu
rodzinnym dzieci na laduj

swoich rodziców ucz c si

w ten sposób uczestniczenia

w ró nych sytuacjach, np. rozwi zywania konfliktów. Na ladownictwo jest wi c wa nym
procesem w zakresie spo ecznego dojrzewania dziecka, jak równie w zakresie uczenia si ról
spo ecznych

(ról

ma

skich

i

rodzicielskich).

Dziecko,

które

przesz o

proces

na ladownictwa, zdaje sobie spraw z tego, e nie mo e w pe ni by podobne do rodziców (ze
wzgl du np. na ró nic

wieku, pozycj

itp.). Przestaje wi c na ladowa

zachowania

rodziców, stara si natomiast zrozumie te zachowania. Nast pnie usi uje w czy je do
asnej struktury i konstruowa w asne zachowania. Wówczas dopiero dziecko zaczyna
wkracza w proces modelowania, który z zasadzie trwa ca e ycie.
W wi kszo ci nowe zachowania ludzie nabywaj poprzez modelowanie, a wi c
obserwowanie cudzych dzia

, do wiadcze i ich skutków. G ównym warunkiem nabycia

nowego sposobu zachowania jest skoncentrowanie uwagi na modelu (jego dzia aniach,
zachowaniu), zapami tanie tego zachowania oraz wypróbowanie go we w asnym dzia aniu.
Modelowanie to mechanizm doskonalszy od na ladowania, poniewa
kopiowaniem zachowa

modela, ale te

jest nie tylko

odczytywaniem znaczenia tych zachowa

i odniesienia tego zachowania do w asnej osobowo ci. Proces modelowania jest przede
wszystkim typowy dla wieku wczesnoszkolnego i dokonuje si zasadniczo w rodzinie, która
jest pierwszym i najwa niejszym rodowiskiem wychowawczym. Warunki prawid owego
przebiegu tego procesu to g ównie zaspokajanie potrzeb dziecka, pozytywna atmosfera
w rodzinie, jako

zwi zku rodziców, struktura rodziny.

Znacz cym mechanizmem warunkuj cym rozwój dziecka jest równie

proces

identyfikacji. Proces ten pojmowany jest jako upodobnianie si jednej osoby do drugiej.
Najwcze niejsze i najwa niejsze spo ród identyfikacji z osobami s identyfikacje z rodzicami.
Nast pnie dziecko zaczyna si identyfikowa z innymi osobami w rodzinie b
rodziny, jak równie z bohaterami fikcyjnymi. Aby wp yn

spoza

pozytywnie na rozwój dziecka,

rodzice powinni aktywnie uczestniczy w procesie jego wychowania, a wi c interesowa si
dzieckiem, wzbudza jego uczucie przywi zania do swej osoby oraz ch

na ladowania ich

oraz identyfikacji, z drugiej za strony by konsekwentnym (R. Grochoci ska, 2000, s. 125134).
Na rozwój dziecka wp ywa nie tylko biologiczne wyposa enie takie jak geny rodziców
steruj ce rozwojem uk adu nerwowego, ale tak e oddzia ywanie rodowiska, jak równie
wiadome wychowanie.

Wspomaganie

rozwoju

dziecka

przez

rodziców

ma

szczególne

znaczenie

w przypadkach nietypowego lub nieprawid owego rozwoju. Bardzo wa na jest zatem
stymulacja rozwoju dziecka w pierwszych latach jego

ycia, kiedy dziecka najbardziej

dynamicznie si rozwija (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Ro

ska, 2010, s. 12).

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda
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