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Wstęp 

Pomimo że w polskich i zagranicznych publikacjach z zakresu pedagogiki 
zagadnienie wychowania w rodzinie jest często podejmowanym tematem, 
przeprowadzenie badań w  planowanym zakresie wydaje się uzasadnio-
ne z  kilku powodów. Po pierwsze, istniejące opracowania mają zazwy-
czaj charakter teoretyczny. Stosunkowo niewiele pojawia się weryfikacji 
empirycznych teoretycznych modeli. Po drugie, najczęściej stosowaną 
techniką badawczą jest ankieta, co powoduje, iż przyjmowana procedu-
ra badawcza uniemożliwia indywidualne spotkanie z osobami badanymi 
w celu stworzenia atmosfery otwartości, szczerości i wysokiej motywacji 
u osób badanych. Po trzecie, wiele badań na temat postaw rodzicielskich 
i wiedzy na temat wychowania nie ma charakteru bezpośredniego, to zna-
czy badanymi osobami nie są sami rodzice, lecz ich dzieci w okresie adole-
scencji, relacjonujące domową sytuację wychowawczą oraz przyjmowane 
wobec nich postawy rodzicielskie. Wreszcie, w analizowanych badaniach 
niewiele jest opracowań ujmujących rodzicielstwo w sposób całościowy 
oraz takich, które traktują rodzicielstwo w aspekcie nie tylko postaw wo-
bec własnego dziecka, ale i postaw wobec własnego rodzicielstwa. 
 Święty Jan Paweł II ze szczególnym zatroskaniem wypowiadał się 
o współczesnej rodzinie. Główne miejsce w tym zatroskaniu zajmuje wy-
chowanie młodego pokolenia. W  Orędziu na XXVII Światowy Dzień 
Pokoju wygłoszonym 1 stycznia 1994 roku między innymi mówił: „Ży-
cie w środowisku rodzinnym powinno być przeniknięte miłością zdolną 
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przyjąć drugiego człowieka z całą jego odmiennością, troszcząc się o jego 
potrzeby”. Jan Paweł II* przekonywał, że nie wolno przedkładać pracy za-
wodowej i  trosk materialnych ponad obowiązek wychowywania dzieci. 
Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do zagubienia się dziecka 
i deformacji jego osobowości. 
 Rodzicielska życzliwość i szacunek, stworzenie dziecku poczucia bez-
pieczeństwa, sprawiają, że dom rodzinny będzie dla niego rzeczywistym 
miejscem rozwoju. Kiedy tego ciepła zabraknie, dom zmienia się w hotel, 
w życie „obok siebie”, bez więzi emocjonalnych. 
 Dom rodzinny stanowi szczególną wspólnotę, różniącą się od in-
nych wspólnot naturalnym zespoleniem niewielkiego grona bliskich so-
bie osób, bliskością ze względu na wspólnie odczuwalny cel, wzajemne 
uczucia, wspólne dążenia, współzamieszkanie, miłość, bezinteresowność. 
Wspólnota rodzinna ma szczególny wymiar, kształtowany zrozumieniem 
wspólnych interesów, dążeń, planów. Jest to wspólnota emocjonalna, 
opiekuńcza, wychowawcza, kulturowa, majątkowa. W świetle pedagogiki 
personalistycznej fundamentem budowania wspólnoty jest określony sy-
stem wartości ogólnoludzkich, otwarcie ku innym, dobro wspólne, dialog, 
tworzenie silnych więzi między ludźmi, ich wzbogacanie i wzmacnianie. 
 Wartości oraz znaczenia domu rodzinnego dla życia i rozwoju czło-
wieka, jego „siły” integrującej wspólnotę rodzinną należałoby upatrywać 
w  określonych zachowaniach i  postawach domowników, w  procesach 
zadomowienia i  zakorzenienia, w  silnej więzi emocjonalnej, wzajemnej 
komunikacji i porozumiewaniu się, w naturalnych sytuacjach wychowa-
nia rodzinnego, w bogactwie duchowym domu rodzinnego, które budują 
swoiste ukryte cechy i właściwości, takie jak: bliskość (w znaczeniu aksjo-
logicznym), intymność, poczucie bezpieczeństwa, więź rodzinna, otwar-
tość, prywatność, doświadczenie domu, hierarchiczność, rodzinne świę-
towania, rodzinna transformacja wartości kultury i tradycji. Są to „siły” 
tkwiące w domu rodzinnym, stwarzające warunki do rozwoju osobowe-
go, wychowania rodzinnego, integracji rodziny, umacniania wspólnoty 
rodzinnej 1. 
 Mając na uwadze fakt, iż rodzina to podstawowa komórka społeczna, 
od której zależeć będą przyszłe losy państwa i narodu, zdecydowałem się 

1 J. Izdebska, Przestrzeń wspólnoty domu rodzinnego w obliczu dokonujących się zmian spo-
łecznych, w: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society, red. 
E. Syrek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 429.
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podjąć badania nad kondycją współczesnej rodziny w kontekście wiedzy 
o wychowaniu swoich dzieci. 
 Pierwotnym moim zamiarem było wspólne napisanie tej książki 
z moją córką, Magdaleną Nowakowską, która pracuje w poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej i  jest psychologiem. To właśnie ona zamierzała 
podjąć ten problem i napisać doktorat. Miała już napisany konspekt pra-
cy, przygotowane narzędzia badawcze, zgromadzoną literaturę przedmio-
tu, lecz różne okoliczności sprawiły, że zrezygnowała z kariery naukowej, 
oddając się w pełni rodzinie i swojej pracy zawodowej. 
 W tej sytuacji prosiłem Ją chociaż o współautorstwo. Po zapoznaniu 
się z moją koncepcją pracy, która ma wyraźnie pedagogiczne nachylenie, 
odrzuciła propozycję współpracy na tym tekstem. 
 Przyjmując Jej argumentację, postanowiłem przeprowadzić bada-
nia i dokonać ich analizy sam. Tym niemniej, pisząc tę książkę, cały czas 
w  mojej świadomości tkwiła Magda, dzięki której powstawały kolejne 
rozdziały. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak dedykować jej niniejszą 
książkę. Dziękując za inspirację, proszę o wyrozumiałość dla starego ojca 
za pedagogiczną interpretację zebranego materiału. 
 Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów i wnio-
sków końcowych. 
 W rozdziale pierwszym przedstawiłem zwięzłą charakterystykę pol-
skiej rodziny w dobie dokonujących się przemian społecznych, kulturo-
wych i globalizacyjnych. 
 Rozdział drugi ukazuje podstawę wychowania w  rodzinie ze szcze-
gólnym uwzględnieniem literatury przedmiotu traktującej o wiedzy ro-
dziców dotyczącej wychowania dzieci, charakterystyki wczesnego wieku 
przedszkolnego, funkcji opiekuńczo-wychowawczej, jaką winni pełnić 
rodzice oraz podmiotowego podejścia do dziecka. 
 W rozdziale trzecim zarysowałem metodologiczne przesłanki badań 
własnych. 
 Kolejne rozdziały zawierają prezentację wyników badań empirycz-
nych. I tak: 
 Rozdział czwarty ukazuje zwięzłą charakterystykę badanego 
środowiska. 
 Rozdział piąty obejmuje analizę celów wychowania deklarowanych przez 
rodziców, potrzeb dziecka oraz źródeł wiedzy dotyczących wychowania. 
 Rozdział szósty zawiera wyniki badań obejmujących postawy rodzi-
cielskie ze szczególnym uwzględnieniem postaw akceptacji i autonomii. 
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 W rozdziale siódmym zostały zamieszczone opinie deklaratywne ro-
dziców dotyczące stylów i metod wychowania dzieci. 
 Rozdział ósmy jest próbą oceny stanów emocjonalnych matek i ojców 
wobec hipotetycznie zarysowanych zachowań się ich dzieci w sytuacjach 
wycofania się i zachowań agresywnych. 
 Książkę kończą wnioski z przeprowadzonych badań.
 Pragnę jeszcze w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować stu-
dentom Uniwersytetu Pedagogicznego z Instytutu Nauk o Wychowaniu 
za udzieloną mi pomoc w przeprowadzeniu badań.



R o z d z i a ł  1
Polska rodzina w dobie przemian*

 1 

Polską rodziną, jej kondycją i  funkcjonowaniem w  dobie przeobrażeń 
interesują się zarówno socjologowie, jak i  psychologowie, teologowie, 
a  nade wszystko winni wykazywać w  tym względzie szczególne zainte-
resowania pedagodzy. Niestety, sądząc po ilości i  jakości badań empi-
rycznych, stan ich daleko odbiega od oczekiwań. Brak jest opracowań 
zwartych, ukazujących w usystematyzowany sposób splot wszelkich uwa-
runkowań, uzależnień, powiązań i przeobrażeń, jakim podlega w odnie-
sieniu do wychowania dzieci współczesna polska rodzina. A przecież to 
od rodziny zależy kondycja naszego społeczeństwa. To, jaki będzie naród, 
na jakich fundamentach będzie budował swoją przyszłość, jakim wartoś-
ciom i postawom będzie się starał być wierny, zależy głównie od pierw-
szych nauczycieli i wychowawców, jakimi są rodzice. 
 To od rodziny zależy, jakimi członkami społeczności staną się ich 
dzieci, jak radzić sobie będą z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, któ-
re napotkają na swojej drodze. To od rodziny zależeć będzie odporność 
młodego pokolenia na zło, nieuleganie pseudowartościom i pseudomo-
dernistycznym zapędom. To w rodzinie kształtują się pierwsze wzory ojca 
i matki, żony i męża, które później zostają świadomie lub podświadomie 
przenoszone na przyszłe, dorosłe już życie młodego pokolenia. 

* Tekst rozdziału pierwszego został zaczerpnięty z mojej książki Dialog w rodzinie, Wydaw-
nictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 13-14, 25-35.
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 Jest niezaprzeczalnym faktem, iż w ciągu ostatnich 30 lat w rodzinie 
dokonały się i nadal dokonują gwałtowne i wyjątkowe przeobrażenia. Są 
one konsekwencją przeobrażeń społeczno-ustrojowych, ale i cywilizacyj-
nych, a także ekonomicznych. 
 Trudno nie zgodzić się z wieloma opiniami wypowiadanymi zarówno 
przez socjologów, jak i pedagogów, które poddają ostrej krytyce ostatnie lata 
szoku cywilizacyjnego. Także i teolodzy, w tym przypadku Janusz Mastal-
ski, który znakomicie łączy wiedzę pedagogiczną i psychologiczną z wiedzą 
teologiczną, tak pisze na ten temat: „Współczesna cywilizacja jest naznaczo-
na obciążeniami technicznych zdobyczy, w których gadżety zostały upod-
miotowione. Następuje coraz większa industrializacja ducha, który staje się 
przesiąknięty medialnym szumem, a wartości są zepchnięte na margines. 
Oprócz niewątpliwych osiągnięć globalizacji, trzeba zauważyć, iż następuje 
era naznaczona nieokreślonością, względnością i chaosem aksjologicznym. 
Człowiek staje się ›trybikiem‹ w wielkiej machinie globalnych przestrzeni. 
Człowieczeństwo, a w nim i podmiotowość, oddaje miejsce konsumpcji, 
w której osoba zostaje sprowadzona do ubezwłasnowolnionego konsumen-
ta, poddanego manipulacji. Tworzy się nowe pokolenie, w  którym psy-
chobójstwo jawi się jako determinanta globalnych rozwiązań” 1. 
 Ten stan rzeczy niewątpliwie musi mieć swój udział, ale i wpływ na 
przemiany i przeobrażenia w polskiej rodzinie. 
 Benedykt XVI w  czasie rozważań przed modlitwą „Anioł Pański” 
w  lutym 2007 roku apelował: „Rodzina oparta na małżeństwie stano-
wi naturalne środowisko, w którym rodzą się i są wychowywane dzieci, 
a zatem zapewnia przyszłość całej ludzkości. Wiemy jednak również, że 
przeżywa ona głęboki kryzys i musi stawić czoło wielorakim wyzwaniom. 
Dlatego trzeba jej bronić i pomagać, chronić ją i doceniać jej jedyny i nie-
powtarzalny charakter. Choć jest to przede wszystkim zadanie samych 
małżonków, jednak wspieranie rodziny poprzez inicjatywy duszpaster-
skie i polityczne, które uwzględniają rzeczywiste problemy małżonków, 
starców i nowych pokoleń, jest też priorytetowym obowiązkiem Kościoła 
i wszystkich instytucji publicznych” 2. 
 Rodzina współczesna stanowi pod wieloma względami przeciwień-
stwo rodziny okresu preindustrialnego. Przemiany rodziny w XIX i XX 

1 J. Mastalski, Deterioracja procesu wychowania w dobie przemian cywilizacyjnych, w: Kate-
cheza drogą do Boga, red. I. Popiołek, S. Cieślik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 159. 

2 Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (4.02.2007), „L’Osservatore Ro-
mano” 2007, nr 4. 
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wieku polegały na stopniowym oddalaniu się od modelu rodziny funk-
cjonującej w społeczeństwach preindustrialnych. 
 Jak zauważa Henryk Bednarski 3, rodzina pozostaje nadal stałym ele-
mentem życia społecznego. Upadają cywilizacje, kultury, mody, a rodzi-
na trwa. Jej kondycja zależy jednak od warunków generowanych przez 
otaczający makrosystem społeczny. Sytuacja współczesnej rodziny jest dla 
wielu badaczy i obserwatorów życia społecznego pełna symptomów kry-
zysu. Co odważniejsi ogłaszają nawet upadek rodziny jako formy życia 
społecznego. Wzrost liczby rozwodów, zmniejszenie liczby dzieci w ro-
dzinie, wzrastająca liczebność urodzeń pozamałżeńskich, upublicznianie 
zachowań seksualnych, zdrady małżeńskie, skandale na tle erotycznym, 
szerzące się zjawisko prostytucji – to są argumenty osób, które w dość po-
nurych barwach kreślą obraz współczesnej rodziny polskiej. 
 Pomimo to, rodzina zawsze była i  w  dużym stopniu pozostaje nadal 
twierdzą konserwatyzmu. Była tym mocniejsza, im bardziej potrafiła bro-
nić się przed nowinkami i szybkimi zmianami społeczeństwa. W trudnych 
czasach dla państwa polskiego rodzina stanowiła gwarancję ciągłości kul-
turowej, religijnej i była kolebką polskiego patriotyzmu. Przetrwała czasy 
dwóch wojen światowych. Pojęcie matki Polki, która doczekała się nawet 
pomnika w Łodzi, jest pozostałością naszej trudnej przeszłości politycznej 
i świadczy o niebanalnej roli, jaką polska rodzina odegrała w minionych 
czasach. Podstawą rodziny jest małżeństwo. Małżeństwo jest związkiem 
o społecznym charakterze, w którym przeplatają się uczucia obojga mał-
żonków, łączące ich relacje, a także oczekiwania ze strony społeczeństwa. 
Inaczej mówiąc, małżeństwo posiada podwójny wymiar – indywidualny, 
zawierający satysfakcję małżonków, i zbiorowy – obejmujący zachowanie 
ciągłości biologicznej i społecznej (przyzwolenie i oczekiwanie prokreacji). 
 We współczesnych opiniach małżeństwo kojarzy się z  osobowym 
i  partnerskim związkiem. Głoszą one, że małżeństwo powinno być 
opar te na więzi osobowej, na indywidualnych oczekiwaniach, na prag-
nieniu bycia razem i  wzajemnym zainteresowaniu. Miłość jest warun-
kiem powstania małżeństwa i  powinna wspierać jego funkcjonowanie. 
Dzięki wzajemnemu porozumieniu realizowane są w  równym stopniu 
życzenia obu stron. Małżeństwo należy do sfery prywatnej i  względy 

3 H. Bednarski, Współczesna rodzina polska – kierunki przemian, w: Rodzina jako nośnik tra-
dycji narodowych, religijnych i patriotycznych, red. H. Bednarski, R. Kucka, Mazowiecka WSHP, 
WSUPiZ, Łowicz-Ryki 2009, s. 29-30. 
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społeczne – w przeciwieństwie do rodziny tradycyjnej – nie odgrywają 
większej roli. 
 Cytowany autor stwierdza, że z tym jednak wiąże się jego nietrwałość. 
W sytuacji niespełnionych oczekiwań dopuszcza się (staje się nieraz ko-
nieczne) rozwiązanie, ustanie umowy. To oznacza rozwód, który wpraw-
dzie rozwiązuje trudne sprawy małżonków, jednak pomnaża traumę 
u  innych członków rodziny, szczególnie u  dzieci. Rozpowszechnione są 
poglądy o partnerstwie, o egalitaryzmie współczesnych małżonków, a jed-
nocześnie o tym, jak wiele złego dzieje się we współczesnych rodzinach. 
 Na nieco inne aspekty przeobrażeń w polskiej rodzinie zwróciła uwa-
gę Anna Fidelus 4. Zdaniem autorki, z  jednej strony okres transformacji 
przybliżył społeczeństwo polskie do stylu życia typowego dla wysoko 
rozwiniętych społeczeństw zachodnich, z drugiej strony nasiliły się zjawi-
ska zdecydowanie negatywne. Do tych ostatnich, obok głównych prob-
lemów, jak bezrobocie i rozwarstwienie społeczne, należy zaliczyć utratę 
poczucia bezpieczeństwa, sygnalizowaną nie tylko przez grupy i jednost-
ki obiektywnie znajdujące się w sytuacji ryzyka i zagrożenia, ale również 
tych, którym system wartości, położenie społeczne, pełnione role i  co-
dziennie ustabilizowany, bezkonfliktowy styl życia powinny gwaranto-
wać poczucie kontroli nad zdarzeniami, w których uczestniczą. 
 Skutki przeżywanych reform – zarówno pozytywne, jak i negatywne – 
znajdują odzwierciedlenie w  warunkach bytu i  w  funkcjonowaniu rodzin. 
Rodzina, jako podstawowa grupa społeczna, charakteryzuje się dużą elastycz-
nością w przystosowywaniu się do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-
-gospodarczej, a ta dla jednych stwarza szansę na pomyślność, innym zaś przy-
nosi trudności adaptacyjne i zagrożenia cywilizacyjne. Procesy adaptacyjne 
rodzin do zmieniającej się sytuacji zachodziły początkowo powoli, niejedno-
krotnie w warunkach napięć społecznych. Obecnie zauważamy przyspiesze-
nie tego procesu, szczególnie wśród młodego pokolenia. Należy jednak za-
stanowić się, czy ta przyspieszona adaptacja nie jest „drogą na skróty”, a nie 
zawsze krótsza droga jest jednocześnie właściwa. Zbyt szybkie dojście do celu 
często odbywa się kosztem najistotniejszych przeżyć, które mogłyby być ina-
czej odczuwane w procesie systematycznej, przemyślanej adaptacji. 
 Rodzina  – wielka nadzieja współczesności i  przeszłości  – sama jest 
ogromnie zagrożona, niedoceniona, pełna wewnętrznych sprzeczności. 

4 A. Fidelus, Rodzina w obliczu zagrożeń współczesnego świata, w: Ewangelizacja a edukacja 
w trzecim tysiącleciu, red. A. Kryński, Wydawnictwo Edukator, Częstochowa 2002, s. 243-244. 
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Nasza współczesność obciążona jest nakładającymi się na siebie zaległoś-
ciami rozwojowymi, nieszczęściami, patologiami, błędami z przeszłości, 
uwikłana jest w pełne napięć i trudności zmiany teraźniejsze i okoliczno-
ści zewnętrzne, wymuszające szybkie przystosowanie strukturalne i funk-
cjonalne, tak państwa jako całości, jak i  zachowań wszystkich rodzin 
i każdej osoby. To głównie rodziny stoją przed wyzwaniami i zadaniami 
przyszłości, które są niejednorodnym splotem gwałtownych przemian we 
wszystkich sferach życia. 
 Henryk Cudak 5, opisując obraz polskiej rodziny, zwraca z kolei uwagę 
na zagrożenia, które dotykają podstawowych funkcji, jakie do spełnienia 
ma rodzina. Autor uważa, że obok zewnętrznych, pozarodzinnych wpły-
wów, wynikających z układów makrostruktur społecznych, znaczącą rolę 
w stopniu i dynamice przemian wspólnoty rodzinnej mają również czyn-
niki tkwiące wewnątrz rodziny, takie jak wykształcenie rodziców, kultura 
ogólna i zachowań sytuacyjnych, świadomość rodzicielska, umiejętności 
wychowawcze, postawy rodzicielskie, pozycja społeczna rodziców w śro-
dowisku lokalnym i ponadlokalnym. Zdaniem H. Cudaka, przemiany ro-
dziny polskiej zachodzą w wielowarstwowych uwarunkowaniach, a uwi-
daczniają się zarówno w strukturze i funkcjach rodziny, jak i w modelu 
życia wewnątrzrodzinnego i pozarodzinnego. 
 Szczególną uwagę przywiązuje autor do funkcji prokreacyjnej, socjali-
zacyjnej i opiekuńczej. Należy sądzić, że funkcja prokreacyjna w rodzinie 
polskiej, jak dowodzą badania 6, ulegać będzie w pierwszych dziesięciole-
ciach XXI wieku pewnym dalszym tendencjom spadkowym. Zarówno 
w środowisku miejskim, jak i wiejskim upowszechniać się będzie mała ro-
dzina z jednym dzieckiem, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że młodzi 
małżonkowie odkładać będą urodzenie dziecka na późniejszy okres życia 
we wspólnocie małżeńskiej. Badania wykazują, że aż 91,2% młodzieży koń-
czącej liceum pragnie mieć w swojej przyszłej rodzinie tylko jedno dziecko. 
Poglądy na strukturę swoich przyszłych rodzin badani motywowali niesta-
bilnymi warunkami ekonomicznymi, karierą zawodową, małą odpornością 
psychiczną, własną wygodą, możliwością zapewnienia dobrej opieki, wy-
chowania i  edukacji oraz korzystnego startu życiowego, w  tym material-
nego, dla jednego dziecka. Zaburzenie funkcji prokreacyjnej w  rodzinie 

5 H.  Cudak, Zagrożenia w  wypełnianiu niektórych funkcji w  rodzinie polskiej XXI wieku, 
w: Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysiącleciu, A. Kryński, Wydawnictwo Akademii Polonij-
nej „Educator”, Częstochowa 2002, s. 331-334. 

6 H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, WSP, Kielce 1995., s. 126. 



18 R o z d z i a ł  1

powoduje oddzielenie jej od funkcji seksualnej, która coraz częściej dla 
współczesnych i  przyszłych rodzin XXI wieku będzie stanowić wysoką 
wartość małżeńską. 
 Zdaniem H. Cudaka 7, jednym z ważnych zadań rodzicielskich jest so-
cjalizacja dzieci. Funkcja socjalizacyjna rodziny podlega także pewnym 
przemianom w układzie historycznym. Na jej zmianę mają wpływ przede 
wszystkim uwarunkowania pozarodzinne tkwiące w dynamice przeobra-
żeń społecznych, gospodarczych, technicznych, oświatowych i politycz-
nych. Współczesna rodzina nie wyznacza w tak szerokim zakresie i nasilo-
nym stopniu jak dawniej systemu wartości, norm postępowania i pozycji 
społecznej. Rozwój szkolnictwa średniego, ośrodków kulturalnych i pla-
cówek oświatowo-wychowawczych zachwiał pozycję rodziny jako jedy-
nej instytucji kształtującej system socjalizacji dzieci i młodzieży. Ponadto 
po 1960 roku obserwujemy, iż środowisko rodzinne staje się obszarem 
ścierania się różnych poglądów społecznych, politycznych i ekonomicz-
nych. Rodzina funkcjonująca współcześnie jest coraz bardziej otwarta na 
zjawiska i procesy społeczne zachodzące w środowisku lokalnym i ponad-
lokalnym. Poglądy wyrażane przez rodziców w sferze życia zewnętrzne-
go, pozarodzinnego niewątpliwie mają znaczący wpływ na wewnętrzne 
funkcjonowanie rodziny, oddziałują także na zachowania, sposób myśle-
nia i postawy współczesnej młodzieży. 
 H.  Cudak uważa, że rozwój środków masowego przekazu, urządzeń 
multimedialnych, Internetu powodować będzie w przyszłej rodzinie pol-
skiej dalsze ograniczenie funkcji socjalizacyjnej. Już obecnie nasilający się 
szum informacyjny przekazywany przez telewizję, radio, prasę, placówki 
pozaszkolne i  szkołę powoduje u  dzieci dewaluację wartości uniwersal-
nych, podstawowych; następuje również dezintegracja poglądów i norm 
zachowań. Udział ośrodków pozarodzinnych w procesie socjalizacji dzieci 
i młodzieży będzie w przyszłości nabierał coraz większego znaczenia. Tele-
wizja w dużym stopniu zastępuje dzieciom codzienne kontakty z rodzica-
mi, staje się współcześnie – a pewnie będzie tak i w przyszłości – istotnym 
narzędziem kształtującym normy społeczne, wartości etyczne, a także po-
stawy rodziców i dzieci, przekazując często obrazy i informacje dezorgani-
zujące osobowość członków rodziny. Oglądanie przemocy w programach 
telewizyjnych przyczyni się do wzrostu agresji, liczby przestępstw i zacho-
wań nietolerancyjnych wobec rówieśników i dorosłych, do lekceważenia 

7 Tamże, s. 127.
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norm społecznych. Niski stopień socjalizacji dzieci bądź też zaburzenie tej 
funkcji we współczesnej rodzinie powodować będzie w pierwszych dzie-
siątkach XXI wieku coraz szerszy zasięg nieprzystosowania społecznego 
młodzieży, zachowań chuligańskich i przestępczych. Zjawisko zachwianej 
socjalizacji rodzinnej powodować będzie patologizację życia społecznego 
przez część młodzieży żyjącej w tych rodzinach. Młodzież funkcjonująca 
na granicy patologii społecznej, zakładając własne rodziny, tworzyć będzie 
związki z ryzykiem patologicznym. Można więc założyć, że funkcje socja-
lizacyjne w tych rodzinach będą zagrożone. Stąd też ich dzieci – poprzez 
naśladownictwo, identyfikację i modelowanie rodziny pochodzenia – ce-
chować będą zachowania o  różnym stopniu trudności wychowawczych. 
Przyjmując taką hipotezę, należy uznać, że z każdym następnym pokole-
niem wskutek ograniczenia, zaniedbania i zaburzenia funkcji socjalizacyj-
nej w rodzinie rozszerzać się będzie zjawisko patologizacji życia społeczne-
go i funkcjonowania rodziny. 
 Cytowany wyżej autor uważa, że innym istotnym zadaniem rodziciel-
skim jest funkcja opiekuńcza. Najogólniej rzecz ujmując, polega ona na 
wspomaganiu przez rodziców tych członków rodziny, którzy nie są w sta-
nie właściwie funkcjonować w życiu – dotyczy to zazwyczaj dzieci szcze-
gólnie w pierwszych okresach rozwojowych, chorych członków rodziny 
oraz osób w podeszłym wieku. Współcześnie większość polskich rodzin 
w  zbyt dużym stopniu i  zakresie zaspokaja potrzeby opiekuńcze swych 
dzieci. Rodzice dążą do wyrażania opieki i odpowiedzialności rodziciel-
skiej od urodzenia dziecka do czasu jego usamodzielnienia się. Wiele ro-
dzin pierwszych lat XXI wieku, szczególnie młodych małżeństw, spełnia 
tę funkcję w sposób nadopiekuńczy – powoduje to opóźnienie rozwoju 
społecznego dziecka bądź jego niepełne przystosowanie do życia w ma-
łej czy większej grupie społecznej. Zaburzenie funkcji opiekuńczej nad 
dziećmi w  większym stopniu obserwujemy w  rodzinach miejskich niż 
w środowisku wiejskim. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż w rodzi-
nach o  wyższym statusie społecznym i  edukacyjnym nadopiekuńczość 
w stosunku do dziecka, najczęściej jedynaka, występuje znacznie częściej 
niż w rodzinach z wykształceniem podstawowym czy zawodowym. 
 Mariola Bieńko 8 podkreśla, że osłabienie roli rodziny jako wspólno ty 
niekorzystnie wpływa między innymi na realizację jednej z  jej 

8 M.  Bieńko, Znaczenie więzi wielopokoleniowej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 
2007, nr 9. 
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podstawowych funkcji: socjalizacyjno-wychowawczej. Wychowanie 
dzieci w społeczeństwie ponowoczesnym jest bardzo kosztowne, a już na 
pewno nie przynosi rodzicom ekonomicznych korzyści jak dawniej, kie-
dy dzieci pomagały w domu i w gospodarstwie oraz zapewniały rodzicom 
opiekę na starość. Obecnie zależność ta jest w  większości przypadków 
jednostronna i  rodzina jest potrzebna dzieciom do prawidłowego roz-
woju, zaś z chwilą usamodzielnienia potomstwa przypomina „osierocone 
gniazdo” lub odwrotnie  – „zagracone”, przepełnione gniazdo rodzinne 
(crowded nest) w sytuacji, gdy młodzi dorośli zamiast usamodzielniać się 
i opuszczać rodzinę pochodzenia, zamieszkują nadal ze swoimi rodzicami. 
 Tymczasem wyraźnie widoczna w różnych rejonach świata dysfunkcja 
rodziny w zakresie socjalizacji i wychowania wyraża się w utracie kontroli 
nad dzieckiem, braku wiedzy o jego potrzebach, przeżyciach. Większość 
dzieci wychowuje się dzisiaj w rodzinach, w których oboje rodzice pracu-
ją (dual-career family). Wydłuża się czas, który dziecko spędza samo lub 
w  instytucjach, w  szkole, z  rówieśnikami. Więzi rodzinne ulegają więc 
rozluźnieniu, proces ten intensyfikuje dodatkowo, widoczne we współ-
czesnych relacjach rodzinnych, odwrócenie struktury autorytetu i  wła-
dzy. Praca obojga rodziców doprowadziła do osłabienia funkcji opie-
kuńczej i wychowawczej rodziny. Część zadań związanych z opieką nad 
dziećmi i młodzieżą przejmują wyspecjalizowane instytucje zewnętrzne 
w stosunku do rodziny, takie jak żłobki, przedszkola i świetlice. Rozwój 
kultury konsumpcyjnej i  postępujące „utowarowienie” stosunków mię-
dzyludzkich wpłynęły w  znacznym stopniu na destabilizację tradycyj-
nych instytucji odpowiedzialnych za formowanie tożsamości młodego 
pokolenia, takich, jak na przykład rodzina, szkoła, Kościół. 
 Autorka powołuje się na Johna S. Coleemana, który stwierdził, że – 
za sprawą przemian cywilizacyjnych  – rozkład tradycyjnych wspólnot 
zajmujących się wychowaniem jest zjawiskiem nieodwracalnym. Gdyby 
nawet udało się w jakimś stopniu przywrócić ich wpływy wychowawcze, 
to będą one socjalizować do świata, którego już nie ma. Z drugiej strony 
hipoteza głosząca upadek rodziny została uznana przez niektórych kryty-
ków za przedwczesną między innymi dlatego, że jej autorzy są zaintereso-
wani wyłącznie rodziną dwupokoleniową jako jedyną i podstawową oraz 
w kontekście wspólnego gospodarstwa domowego. Tymczasem, zdaniem 
cytowanej autorki, wzrasta znaczenie więzi wielopokoleniowych. Stosun-
ki rodzinne w więcej niż dwóch pokoleniach są coraz ważniejsze dla jed-
nostek i rodzin. Są one coraz bardziej zróżnicowane w swojej strukturze 
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i funkcjach. Na początku XXI wieku te wielopokoleniowe więzi nie tyl-
ko się wzmacniają, ale w niektórych przypadkach zastępują funkcję ro-
dziny dwupokoleniowej. Mamy więc do czynienia z  procesem rozpadu 
struktury rodziny nuklearnej i towarzyszącym mu zjawisku „braku ojca”, 
ale z drugiej strony wzrasta dostępność długowiecznych wielopokolenio-
wych rodzin. Dziadkowie, pradziadkowie, wujowie, ciotki, kuzyni stają 
się źródłem wsparcia dla dzieci w przejściu do wieku dojrzałego. Na eu-
ropejskich konferencjach dotyczących demografii coraz częściej mówi się 
o modelu 4+1, gdzie na jednego wnuka przypada po dwóch dziadków 
z każdej rodziny pochodzenia rodziców. Ponadto obserwuje się wzrasta-
jącą liczbę ofert w prasie i na stronach internetowych, w których poszu-
kuje się lub oferuje usługi „dziadka z  wyboru” wśród obcych ludzi. Ci 
„psychologiczni krewni” dają wsparcie w przypadku braku biologicznych 
dziadków. 
 Jadwiga Izdebska 9, odnosząc się do ponowoczesności, trafnie za-
uważa, że członków wspólnoty rodzinnej dotykają takie zjawiska, jak: 
relatywizm norm moralnych, ocen, systemów społecznych, utrata au-
torytetu, migracje, alternatywne formy małżeństwa i  rodziny, redukcja 
wielu funkcji rodziny, zawężenie uczestnictwa dzieci w  obszarze zado-
mowienia, wzmożona aktywność w środowisku pozarodzinnym. Cechą 
rodzin wchodzących w  ponowoczesność jest zjawisko przesunięcia so-
cjalizacyjnego, kształtująca się kultura prefiguratywna, osłabienie natu-
ralnych więzi rodzinnych, wzrost zjawisk patologii społecznej, poczucie 
braku bezpieczeństwa. Zjawiska te osłabiają i rozbijają wspólnotę domu 
rodzinnego. W  warunkach globalizacji i  ponowoczesności rozumienie 
wspólnotowości ulega modyfikacji. Zmienia się dotychczasowa struktura 
i funkcjonowanie wspólnot, głównie charakter więzi łączących członków 
wspólnoty. Poddano krytyce pojmowanie wspólnotowości terytorial-
nej, relacji międzyludzkich opartych na silnych związkach wynikających 
z  ich izomorficznego charakteru. Rozwój mediów elektronicznych, zja-
wiska globalizacji i ponowoczesności spowodowały oderwanie się więzi 
społecznych od przestrzeni w  znaczeniu topograficznym. W  tradycyj-
nych społecznościach więzi między ludźmi opierały się na wspólnocie za-
mieszkania. Za sprawą nowych technologii uwolniły się one od bliskości 

9 J. Izdebska, Przestrzeń wspólnoty domu rodzinnego w obliczu dokonujących się zmian spo-
łecznych, w: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society, red. 
E. Syrek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 431. 
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terytorialnej (zjawisko delokalizacji) i  zostały zastąpione przez sieć zo-
bowiązań o charakterze zapośredniczonym, przez luźno powiązane sieci, 
o  charakterze dynamicznym, zmieniające się, o  zasięgu globalnym (zja-
wisko glokalizacji). O  powstaniu i  trwałości wspólnot decyduje teraz 
„miejsce” praktykowane, doświadczane przez człowieka, a  nie miejsce 
topograficzne. 
 W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwa modele wspólnoto-
wości uwzględniające przemiany cywilizacyjne 10. Pierwszy to wspólnota 
organiczna dana człowiekowi w  sposób naturalny, w  gotowej, niezmie-
niającej się postaci; jest ona harmonijna, uznająca ten sam system war-
tości, a zachowania jej członków wyznaczone są dobrem całości. Drugi 
rodzaj – wspólnota konstruktywistyczna – jest rezultatem swobodnego 
wyboru, uznaje wewnętrzną różnorodność, zmienność, ma charakter 
otwarty, zachowuje swój sens tak długo, jak długo jej członkowie chcą 
w niej uczestniczyć, być związani, Wspólnotom organicznym niektórzy 
badacze zarzucają ograniczenie ludzkiej wolności, blokowanie możliwo-
ści indywidualnego rozwoju, wolności, samodzielności, ocen, co może 
prowadzić do zniewolenia. Natomiast przeciwnicy traktowania wspólno-
ty w sposób konstruktywistyczny nie godzą się ze stanowiskiem, że każda 
więź ludzka może mieć charakter trwały, bez zakorzenienia się w czymś 
naturalnym, a stosunki między ludźmi we wspólnocie przybierają charak-
ter kontraktów. 
 Nowe wspólnoty w  dobie globalizacji i  ponowoczesności mają cha-
rakter bardziej pluralistyczny, starają się chronić autonomię jednostki, 
a  także zaakceptować i  „pogodzić się” z  innością odkrywaną w  swoim 
wnętrzu, traktując ją jako czynnik wzbogacający. 
 Przemiany zachodzące we współczesnym świecie implikują niewątpli-
wie konieczne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu wspólnoty domu 
rodzinnego. Wskazują na konieczność budowania świadomości domow-
ników do zaakceptowania tych zmian, również w  relacjach z  innymi 
nowo powstającymi wspólnotami religijnymi, sieciowymi, diasporowy-
mi, translokalnymi, transnarodowymi. 
 Określając dzisiaj miejsce i role wspólnoty domu rodzinnego oraz jej 
znaczenie w życiu człowieka, w procesie wzmacniania rodziny, należało-
by uwzględnić dwie grupy czynników:

10 A. Szahaj, Samotność i wspólnota, w: Edukacja, moralność, sfera publiczna, red. J. Rutko-
wiak, M. Nowak, D. Kubinowski, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007.
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• dokonujące się przemiany społeczne o  charakterze globalnym i  ro-
dzinnym, nowe źródło socjalizacji i  wychowania (zjawisko przesu-
nięcia socjalizacyjnego), eksplozję nowych mediów elektronicznych, 
kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, skutki procesów glo-
balizacji i ponowoczesności; 

• trwałe, niezmienne wartości humanistyczne, ogólnoludzkie, cenne 
tradycje domu rodzinnego, dorobek kultury narodowej. 

 Jak zauważa cytowana autorka, współczesną wspólnotę domu rodzin-
nego należałoby więc umiejscowić pomiędzy dwoma biegunami, tym, 
co jest zmienne, ulega ciągłym przeobrażeniom i tym, co stanowi trwały, 
niezmieniający się fundament. Pierwszy wymiar jest skutkiem dokonu-
jących się przemian cywilizacyjnych: rozpadu systemu wartości, zróżni-
cowanych form życia społecznego, eksplozji nowych technologii infor-
macyjnych. Drugi zaś opiera się na trwałych i uniwersalnych tradycjach 
i kulturze, tworzy moralne ramy i jest źródłem nadziei dla domu rodzin-
nego, procesów wychowania rodzinnego, zespolenia rodziny. 
 Wydaje się, że właśnie wspólnota domu rodzinnego stoi dzisiaj wobec 
nowych wyzwań, uwzględniających nowe, pozytywne zmiany, zwłaszcza 
w relacjach między członkami wspólnoty rodzinnej i  innych wspólnot; 
wobec konieczności kształtowania świadomości zagrożeń osłabiających 
wspólnotowość i  potrzebę poszukiwania dróg zapobiegania tym zjawi-
skom; konieczności odniesienia się do orientacji wartościujących, syste-
mu wartości ogólnoludzkich; spojrzenia na dom rodzinny jako na wspól-
notę socjalizacyjną w  relacji z  innymi podmiotami, takimi jak grupy 
rówieśnicze, media, kultura popularna. Jest to zagadnienie ważne w kon-
tekście obserwowanej dzisiaj pewnego rodzaju tęsknoty za trwałym do-
mem rodzinnym, zapewniającym człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, 
wewnętrzny spokój, dobro i  miłość najbliższych osób. W  ostatnich la-
tach – jak wskazują badania dotyczące hierarchii uznawanych wartości – 
wspólnota domu rodzinnego zajmuje pierwszoplanową pozycję 11. 
 Warto w tym miejscu przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, który 
w  orędziu na Wielki Post 1994 roku stwierdził: „…rodzina jest pierw-
szym i  uprzywilejowanym środowiskiem wychowania, praktyki życia 
braterskiego i różnorakich form miłości i solidarności. Życie w rodzinie 
uczy otwartości, życzliwości i szacunku wobec bliźniego, który powinien 

11 L.  Dyczewski, Małżeństwo i  rodzina w  nowoczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo 
Nauko we KUL, Lublin 2007, s.17. 
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zawsze znaleźć w naszym sercu należne sobie miejsce. Życie we wspólno-
cie skłania także do dzielenia się dobrami, co pozwala człowiekowi wyjść 
poza własny egoizm. Gdy uczymy się dzielić i dawać, odkrywany ogrom-
ną radość, jakiej pozwala zaznać wspólnota dóbr. Oddziałując słowem 
i przykładem, rodzice winni stopniowo kształtować w swoich dzieciach 
postawę solidarności. Pozwoli to każdemu już w dzieciństwie przeżyć do-
świadczenie wyrzeczenia i postu, które hartuje charakter i uczy panowa-
nia nad instynktami, zwłaszcza nad egoistycznym instynktem posiadania. 
To, czego uczymy się dzięki życiu w rodzinie, utrwala się w nas na całe 
życie” 12. 
 To właśnie w  rodzinie nastolatek powinien otrzymać perspektywę 
życia zgodnego z trwałymi zasadami dającymi poczucie bezpieczeństwa, 
które przecież u dziecka jest ściśle związane z jednością, jaka łączy mał-
żonków, z  ich duchowym wzajemnym zamieszkaniem w  sobie (jedno 
w drugim). Tylko z takiego domu dziecko może wyruszyć na odkrywanie 
świata 13. 
 Jak trafnie zauważa J. Mastalski 14, uczenie się życia moralnego prze-
biega powoli, obejmuje całe życie oraz wymaga stałej i czynnej korekty, 
a nade wszystko stałych wzorów postępowania. Warunki te może spełnić 
właśnie rodzina, w której wzorcem i wychowawcą będą rodzice, a także 
inni członkowie emocjonalnie związani z dzieckiem. Nastolatki bacznie 
obserwują życie moralne rodziców i weryfikują głoszone przez nich za-
sady z autentycznością w ich realizacji. Jeśli rodzice są niezmienni i kon-
sekwentni w postawach moralnych, wówczas ich autorytet umacnia się 
i jest przekazywany jako dziedzictwo na dalsze pokolenia. 
 Jak wynika z przytoczonych opinii i poglądów, obraz polskiej rodzi-
ny początku XXI wieku wzbudza wiele niepokoju, wywołuje poczucie 
niepewności o przyszłość tej, jakże ważnej i podstawowej komórki spo-
łecznej. Warto zatem zastanowić się, przemyśleć i przedyskutować szero-
kie i złożone tło przyczyn i uwarunkowań, które wpływają bezpośrednio, 
a które pośrednio na dokonujące się przeobrażenia i zmiany. 
 Święty Jan Paweł II w liście do rodzin Gratissimam sane pisał: „Nikt 
nie może zaprzeczyć, że epoka ta jest czasem wielkiego kryzysu, a  jest 
to na pierwszym miejscu ›kryzys prawdy‹. Kryzys prawdy – to znaczy 

12 Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1994, Kraków 1994. 
13 R. Butiglione, La crisi della morale, Ed. Dino, Roma 1991, s. 196. 
14 J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akade-

mii Teologicznej, Kraków, 2007, s. 513. 
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naprzód ›kryzys pojęć‹. Czy bowiem pojęcia, takie jak: ›miłość‹, ›wol-
ność‹, ›dar bezinteresowny‹, a nawet samo pojęcie ›osoby‹ i w związku 
z tym także ›prawa osoby‹ – czy pojęcia takie istotnie znaczą to, co wyra-
żają? Dlatego tak ważna się stała dla Kościoła i świata – przede wszystkim 
za Zachodzie – Encyklika o ›blasku prawdy‹ (Veritas splendor). 
 Jeżeli prawda o wolności, o komunii osób w małżeństwie i  rodzinie 
odzyska swój blask, wówczas cywilizacja miłości może się urzeczywistniać 
i można skutecznie mówić wraz z Soborem o ›popieraniu godności mał-
żeństwa i rodziny‹. Dlaczego ›blask prawdy‹ jest tak ważny? Ważny jest 
przez kontekst, gdyż rozwój współczesnej cywilizacji pozostaje związany 
z postępem naukowo-technicznym w sposób często jednostronny. Cho-
dzi o charakter czysto pozytywistyczny tego rozwoju. Owocem pozyty-
wizmu poznawczego jest agnostycyzm, gdy chodzi o  teorię, natomiast 
w dziedzinie działania i moralności – utylitaryzm. W naszych czasach hi-
storia poniekąd się powtarza. Utylitaryzm to cywilizacja skutku, użycia, 
cywilizacja ›rzeczy‹, a  nie ›osób‹; cywilizacja, w  której osoby stają się 
przedmiotem użycia, podobnie jak używa się rzeczy. Tak więc na gruncie 
cywilizacji użycia kobieta bywa przedmiotem dla mężczyzny. Dzieci sta-
ją się przeszkodą dla rodziców. Rodzina staje się instytucją ograniczającą 
wolność swoich członków. Aby się o tym wszystkim przekonać, wystar-
czy przyglądnąć się choćby pewnym programom wychowania seksualnego, 
które bywają w szkołach, często mimo sprzeciwu, a nawet protestów ze 
strony wielu rodziców. A dalej cały trend proaborcyjny, który usiłuje ukryć 
się poza pojęciami ›prawa wyboru‹ (pro choice) ze strony obojga małżon-
ków, a w szczególności kobiety. To tylko kilka przykładów, które można 
by mnożyć” 15. 
 Zwarty i przejrzysty pogląd na przemiany zachodzące w rodzinie pre-
zentuje Zofia Frączek 16, przywołując w tym zakresie także innych bada-
czy tego zjawiska. 
 Przemiany demograficzne zachodzące wewnątrz rodziny oraz zmiany 
w postrzeganiu społecznych funkcji rodziny, wartości rodzinnych, a tak-
że zmiany postaw wobec życia rodzinnego można wyjaśnić – na co zwraca 
uwagę T. Szlendak – odwołując się do interpretacji funkcjonalistycznej, 
konserwatywnej, liberalnej i feministycznej. 

15 Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane” (2 lutego 1994), nr 13. 
16 Z. Frączek, Wizerunek małżeństwa i rodziny w dobie pluralizacji życia rodzinnego, w: Edu-

kacja jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 
Sosnowiec 2013, s. 246-248. 
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 Za reprezentanta interpretacji funkcjonalistycznej uznaje się Davida 
Popenoe, w którego ocenie mamy do czynienia z kryzysem familiocen-
tryzmu, czyli ideologii, która stawia rodzinę nuklearną, o  tradycyjnym 
kształcie, w  centrum społeczeństwa. W  ujęciu tego badacza rodzina to 
grupa, której członkowie żyją i ściśle współpracują ze sobą w jednym go-
spodarstwie domowym oraz dzielą między siebie zdobyte zasoby. Dodać 
należy, że – według D. Popenoe – rodzina to grupa oparta na pokrewień-
stwie, składająca się co najmniej z jednego dorosłego i jednej osoby zależ-
nej. Autor tej definicji kładzie nacisk na występowanie w  rodzinie jed-
nostek, które są poddawane opiece. Cechą konstruktywną rodziny jest 
pojawienie się w niej dzieci. Tak więc, nie możemy – wedle D. Popenoe – 
za rodzinę uznać np. relacji uczuciowo-seksualnych między dorosłymi, 
choćby niezwykle długotrwałych. 
 Kryzys rodziny, według ujęcia funkcjonalistycznego, spowodowany 
jest przez trzy nakładające się na siebie przyczyny: 
• przyczyny demograficzne – wiążą się ze zmniejszeniem rozmiarów i li-

czebności rodzin, zmniejszeniem odsetka rodzin nuklearnych, zwięk-
szającym się odsetkiem ludzi żyjących poza rodziną (niespokrewnio-
nych, bez dzieci, samotnie, w ramach instytucji – ośrodki opieki nad 
starszymi); 

• przyczyny instytucjonalne  – za wskaźnik siły rodziny jako instytucji 
uznaje się jej spójność, poziom wypełniania funkcji, wypełnianie władzy 
w relacji do instytucji społecznych. Występujące przemiany wskazują na 
to, iż w tych trzech sferach rodzina radzi sobie coraz gorzej. Dowodem 
na to jest m.in. wzrost autonomii i indywidualizacji jednostek oraz ode-
rwanie od wspólnoty, osłabienie więzi pomiędzy rodzicami, a także ro-
dzicami i dziećmi, wypełnianie funkcji rodziny przez wyspecjalizowa-
ne instytucje (przedszkola, szkoły) oraz wnikanie państwa, za pomocą 
swoich agend, w rodzinę i kontrolowanie relacji rodzinnych; 

• przyczyny kulturowe  – wiążą się ze słabnięciem familiocentryzmu 
i wzrastaniem w siłę samodoskonalenia oraz egalitaryzmu. Osłabła też 
wiara w rodzinę i silna identyfikacja z rodziną, a także lojalność wzglę-
dem rodziny oraz wzajemna pomoc między jej członkami 17. 

 Podobną do funkcjonalistycznej interpretacji kryzysu rodziny pro-
ponują konserwatyści ( Janet Z.  Giele). Mówią o  upadku rodziny. 

17 Por. T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2010, s. 377-379. 



27Polska rodzina w dobie przemian

Załamanie się rodziny nuklearnej, wzrastający odsetek rozwodów, związ-
ki pozamałżeńskie i  absencja ojca to niepokojące, dla funkcjonowania 
rodziny i  rozwoju dzieci, zjawiska. Przyczyn załamania się rodziny nu-
klearnej dopatrują się w osłabieniu wartości moralnych, norm religijnych 
oraz tradycji. Mówią o kulturze samolubstwa, która sprzyja rozwodom, 
opuszczaniu dzieci i współmałżonka przez jednego z rodziców, a czasem 
obojga i zawieraniu nowych intymnych relacji. Konserwatyści krytykują 
także pomoc państwa, która zamiast wspierać rodzinę nuklearną, sprzyja 
wzrostowi liczby samotnych matek, które taki model życia traktują jako 
finansowo korzystny. Rozwiązaniem problemu jest według konserwaty-
stów rewitalizacja i  reinstytucjonalizacja małżeństwa oraz koncentracja 
państwa na wspieraniu nuklearnego modelu rodziny 18. 
 Z kolei liberałowie krytykują konserwatystów i  wyjaśniają, że nie ma 
już powrotu do przeszłości i nuklearnego modelu rodziny, bo nieodłącz-
nym prawem człowieka jest samorealizacja, a wyrazem przemian, których 
nie można już zatrzymać, są w ich ocenie dane spisu powszechnego z 2002 
roku, wskazujące na rozwijanie się alternatywnych układów rodzinnych: 
ludzie samotni, ludzie samotnie wychowujący dzieci, grupy przyjaciół ży-
jących razem, czy też różne formy konkubinatu. Liberałowie dostrzegają 
problemy związane z  przemianami rodziny, ale wyjaśniają je w  inny niż 
konserwatyści sposób. Wskazują, że zmiany rodziny są związane z  prze-
mianami ekonomicznymi, technologicznymi, a nie z upadkiem moralnym. 
Natomiast słaba kondycja społeczna rodziny to efekt braku jej wspierania. 
Możliwości poprawy sytuacji dopatrują się w  mechanizmach i  środkach 
ekonomicznych. Należy usprawnić i rozwinąć państwowe i samorządowe 
wsparcie dla dzieci i rodzin pogrążonych w ubóstwie, trzeba tworzyć odpo-
wiednie ku temu przepisy prawne, obniżać podatki, wprowadzać ulgi 19. 
 Odmienne spojrzenie na stan rodziny prezentują przedstawicie-
le feminizmu, w  którym wyróżnia się dwie jego odmiany podstawowe: 
femi nizm radykalny i  liberalny. Reprezentanci feminizmu radykalnego 
„schyłek” rodziny witają wręcz z radością. Małżeństwo stabilizowane za 
pomocą prawa uznają za więzienie, a naturalną reprodukcję traktują jako 
przyczynę społecznej i kulturowej opresji kobiet. Natomiast feminizm li-
beralny traktuje „kryzys rodziny” jako proces dochodzenia do pełnego 

18 Por. T. Szlendak, Socjologia rodziny…, dz. cyt., s. 383-384, za: J. Z. Giele, Decline of the 
Family. Conservative, Liberal and Feminist Views, w: A.S. Skolnick, Family in Transition, Boston 
2007, s. 76-95. 

19 Por. T. Szlendak, Socjologia rodziny…, dz. cyt., s. 385-386. 



28 R o z d z i a ł  1

uwolnienia osobistych wyborów w  zakresie życia prywatnego oraz od-
chodzenia od „konieczności” bycia żoną i matką, zawierania formalnego 
małżeństwa. Przedstawiciele interpretacji feministycznej chcą połączyć 
wartość rodzinnej opieki z ideałem kobiecej autonomii i w tym celu pro-
ponują politykę skupiającą się na jakości życia i związkach międzyludz-
kich. Rodzinę oceniają poprzez jej funkcjonalność. Starają się dociekać, 
czy jest ona powodem zadowolenia skupionych w niej ludzi, czy daje im 
równe prawa i rozwój. Warto podkreślić, iż feministki uznają za rodzinę 
wszystkie alternatywne formy życia rodzinnego 20. 
 W literaturze zwraca się uwagę na to, że współczesnego człowieka za-
dziwia różnorodność typów i form strukturalnych małżeństwa i rodziny. 
Wiele z nich określa się alternatywnymi wobec podstawowej formy ro-
dziny nuklearnej, powstałej poprzez zawarcie małżeństwa przez monoga-
miczną parę heteroseksualną 21. 
 T. Szlendak wyjaśnia, że „pod pojęciem alternatywne modele rodziny 
kryją się nowe zjawiska w zakresie form życia rodzinnego, pojawiające się 
od dwudziestu kilku lat na scenie społecznej, zwłaszcza w dużych mia-
stach krajów o rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej” 22. Nietradycyjne 
rodziny – jak pisze A. Kwak – czyli alternatywy dla tradycyjnej rodziny 
nuklearnej, to wszystkie istniejące jej odmiany, które są pozbawione ta-
kich cech jak: usytuowanie prawne, trwanie przez całe życie, wyłączność 
seksualna między jedną kobietą i jednym mężczyzną w związku małżeń-
skim, posiadanie dzieci, wysoka pozycja mężczyzny 23. Odwołując się do 
literatury obcojęzycznej, autorka charakteryzuje formy życia rodzinnego 
alternatywne dla tradycyjnej rodziny nuklearnej, do których zalicza: 
• małżeństwo grupowe  – kilka kobiet i  mężczyzn pozostających 

w związkach małżeńskich, którzy podejmują dobrowolne współżycie 
seksualne wewnątrz grupy, dzieci są wspólne – posiadają kilka matek 
i ojców, relacje biologiczne nie mają znaczenia. Występuje dzielenie 
zadań, zarobków, zasobów dla dobra całej rodziny; 

20 Por. tamże, s. 387-388. 
21 Por. B. Skoczyńska-Prokopowicz, Związki kohabitacyjne – alternatywna forma życia ro-

dzinnego w opiniach młodzieży studenckiej w Rzeszowie, w: Rodzina w obliczu przeobrażeń spo-
łecznych, red., A. Grabarz, Z. Frączek, B. Lulek, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 
2012, s. 308-358. 

22 Por. T.  Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i  obyczaje seksualne młodzieży w  kulturze 
konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 254. 

23 Por. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Żak, 
Warszawa 2005, s. 84. 
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• rodziny wspólnotowe – są złożone z kilku par monogamicznych oraz 
ich dzieci. Zasada wspólnoty dotyczy zarobków, zadań, dóbr mate-
rialnych, ale nie obejmuje stosunków seksualnych. Dzieci znajdują się 
pod opieką rodziny rozszerzonej, ale uznaje się biologiczne relacje; 

• niezamężne małżeństwa – tworzą je osoby, które pozostają w stanie 
wolnym, ale żyją w parze, często mają wspólny budżet; 

• rodziny bez dzieci z pracującymi partnerami – to takie pary małżeń-
skie, które z uwagi na koszty wychowania i opieki nie planują posia-
dania dzieci. Przyczyną ich zachowań może być wzrost wiedzy i do-
stępności środków antykoncepcyjnych, osłabienie normy posiadania 
dzieci i wartości małżeństwa, wzrost aktywności i realizacji zawodo-
wej młodych kobiet; 

• rodziny z dziećmi z pracującymi partnerami – tu każdy z małżonków 
pracuje zawodowo w  pełnym wymiarze godzin, oboje utrzymują fi-
nansowo gospodarstwo domowe, nie rezygnują z posiadania dzieci na 
rzecz zawodowego rozwoju. Role stają się bardziej egalitarne. 

• rodziny z jednym rodzicem – powstają po śmierci współmałżonka, po 
rozwodzie lub w wyniku niezamężnego rodzicielstwa; 

• rodziny rekonstruowane  – powstają wtedy, gdy przynajmniej jeden 
z małżonków wprowadza do nowego związku małżeńskiego dziecko, 
albo dzieci, z poprzedniego układu małżeńskiego. 

 Na szczęście podjęte przez rząd PIS-u działania prorodzinne (500+, 
mieszkanie dla młodych małżeństw, obniżenie wieku emerytalnego, wol-
ne niedziele) przynoszą już po dwóch latach pozytywne rezultaty. 
 Jak zauważa J.  Rembowski 24, w  zdrowym środowisku rodzinnym 
kształtują się wszelkie pożądane cechy psychofizyczne dziecka. Ważą się 
jego losy i decyduje się to, czy stanie się ono jednostką silną, odporną fi-
zycznie i psychicznie, czy też słabą, niedojrzałą emocjonalnie i społecz-
nie. Rodzina stymuluje rozwój intelektualny dziecka i przygotowuje no-
wego członka do udziału w życiu społecznym. Warunkiem sine qua non 
pełnego zapewnienia w rodzinie sytuacji sprzyjającej psychospołecznemu 
rozwojowi dziecka jest – miłość otoczenia, akceptacja ze strony rodziców 
i zwartość rodziny, które kształtują u dziecka poczucie bezpieczeństwa. 
 Istnieje mnóstwo ważnych spraw i rzeczy, z którymi dziecko może się 
zapoznać tylko w domu, i których nauczy się tylko od swojej rodziny. Tak 

24 J.  Rembowski, Postawy uczuciowe dzieci wobec dorosłych członków rodziny, w:  Rodzina 
i dziecko, red. M. Ziemska, PWN Warszawa 1986, s. 198-199. 



30 R o z d z i a ł  1

było w dawnych czasach i tak jest obecnie. Prawa funkcjonowania uczuć 
ludzkich nie podlegają tak szybkim przemianom jak te, które nieraz całko-
wicie przekształcają inne dziedziny. Małe dziecko ma uczyć się kochania 
innych, satysfakcji z  pracy, społecznej odpowiedzialności. Musi ono na-
uczyć się dostosowywania własnego postępowania do warunków otocze-
nia i stopniowo krok po kroku kształcić zdolność do tworzenia własnych 
sądów. Nauczycielami jego są, z natury rzeczy, najpierw ojciec, matka, sio-
stra, brat – nierzadko dziadkowie. Wspólne życie w rodzinie jest bowiem 
nie tylko zaspokajaniem fizycznych potrzeb dziecka, ale przede wszystkim 
pierwszą jego szkołą uczuć, i w tej roli jest ono nie do zastąpienia. 
 Naturalną reakcją dziecka na traktowanie go przez rodziców jest 
ukształtowanie odpowiedniej do tego postawy. Z  kolei postawy dzieci 
wobec rodziców stanowią ważny problem badawczy jako warunek zarów-
no uchwycenia cech osobowości dziecka, jak i poznania niektórych cykli 
rozwoju rodziny. W wielu współczesnych badaniach została dowiedzio-
na zależność między ustosunkowaniem się dzieci do otaczającego świata, 
a ich postawami wobec rodziców. 
 Tak zatem, podstawową powinnością i  obowiązkiem wszystkich ro-
dziców jest podjęcie i realizowanie – z pełną odpowiedzialnością za przy-
szły los dziecka – mądrej działalności wychowawczej. 
 Rodzi się jednak tym miejscu zasadnicze pytanie, czy wymienione 
osoby są do tej misji dostatecznie przygotowane, czy realizują ją kom-
petentnie i  odpowiedzialnie? Czy są wystarczająco przekonane, że do 
uprawiania tej specyficznej działalności nie wystarcza własna intuicja, 
zaczerpnięte wzory z  przeszłości  – powielane bezkrytycznie w  nowych 
uwarunkowaniach – czy też złudne przeświadczenie, że jakoś to będzie? 
 Jak przebiega proces wychowania w wielu rodzinach, ile w tych działa-
niach jest patologii, jak dalece proces ten odbiega od ogólnych prawidło-
wości wskazywanych przez psychologię rozwojową i pedagogikę – o tym 
mamy możliwość dowiadywać się z doniesień prasowych czy telewizyjnych 
jedynie w skrajnych przypadkach. Część rodzin zasłaniając się przepraco-
waniem, zmęczeniem, pracą na kilku etatach, pogonią za zarobkami, zwal-
nia się z tego obowiązku, przerzucając go bądź na szkołę, bądź na Kościół. 
Rodzice, dostarczając dziecku dóbr naturalnych, i to nieraz najwyższej ja-
kości, uważają, iż swój obowiązek spełnili. Ale cóż dziwić się większości 
rodzin, które o wychowaniu często nie przeczytały ani jednej książki, nie 
przeszły żadnego kursu przygotowawczego (pomijając kursy przedmałżeń-
skie), których nie objęło też wychowanie prorodzinne w szkole.



R o z d z i a ł  2
Podstawy wychowania dziecka 
w rodzinie* 

1.  Literatura przedmiotu dotycząca wiedzy rodziców 
na temat wychowania dzieci 

Studiując literaturę przedmiotu, zarówno polską, jak i zagraniczną, od-
czuwa się zdecydowany niedobór badań oraz opracowań na temat po-
tocznych teorii wychowania. Na ten brak zwrócił uwagę Robert Leppert 1 
w swoich longitudinalnych badaniach nad potocznymi koncepcjami wy-
chowania studentów pedagogiki. Autor nie tylko weryfikował rodzaje 
potocznych teorii wychowania występujących w świadomości studentów 
pedagogiki, ale także i  badał zmiany (w aspekcie treści i  struktury), ja-
kie dokonują się w  trakcie kształcenia, którym objęci są przyszli peda-
godzy. Publikacja R. Lepperta przybliża wiedzę i przekonania młodych 
dorosłych na temat wychowania. Trudno jest jednak przełożyć wyniki 
tych badań na grunt przekonań i  postaw rodzicielskich, zważywszy na 
fakt, że badanymi były osoby rozpoczynające studia pedagogiczne, któ-
rych przedmiotem jest wychowanie. Nie można założyć, że ich wiedza 
była często zdroworozsądkowa i nie została poparta wiedzą teoretyczną, 
będącą wynikiem wcześniejszych zainteresowań czy też przygotowań do 

*  Tekst dotyczący podmiotowości został zaczerpnięty z  mojej książki Dialog w  rodzinie, 
Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 97-106. 

1 R.  Leppert, Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz, 1996. 
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egzaminu wstępnego na studia. Niemniej jednak jest to opracowanie ot-
wierające w  ramach teorii wychowania niejako nowy sposób myślenia 
i badania. W oparciu o tę nową perspektywę, podjęte przez nas rozważa-
nia teoretyczne oraz analizy empiryczne dotyczące wiedzy rodzicielskiej 
mają na celu uzupełnienie – choć w niewielkim stopniu – stanu naszej 
wiedzy na temat rodzicielskich teorii wychowania, czyli wiedzy na temat 
wychowania, jakimi dysponują rodzice. 
 Analizując literaturę w omawianym zakresie, zauważa się potrzebę ba-
dań mających na celu weryfikację poglądów dotyczących przekonania, że 
rodzice umieją wychowywać przez sam fakt bycia rodzicami. Dotychcza-
sowe dane nie przemawiają jednoznacznie za stanowiskiem o znaczącym 
i pozytywnym wpływie poziomu wiedzy rodzicielskiej na przebieg pro-
cesu wychowania. Jak zauważa R. Leppert 2, jednym ze źródeł podjętych 
przez niego badań był sygnalizowany przez niektórych autorów zauwa-
żany brak istotnego związku pomiędzy wykształceniem pedagogicznym 
a jakością podejmowanych oddziaływań wychowawczych. Stoi to nieja-
ko w opozycji do obserwacji oraz wyników analiz dotyczących związków 
niepowodzeń wychowawczych z  błędami wychowawczymi wynikający-
mi z braku wiedzy pedagogicznej i psychologicznej (por. Z. Sękowska 3). 
 Jak pisze H. Cudak 4, wiedza współczesnych polskich rodziców z dzie-
dzin, które stanowią trzon oddziaływań wychowawczych: psychologii, 
pedagogiki i socjologii jest na bardzo niskim poziomie. Świadomość wy-
chowawcza, na którą składa się sfera intelektualna, emocjonalna i działa-
nia opiekuńczo-wychowawcze jest w polskim społeczeństwie niska. Za-
kres wiedzy rodziców na temat potrzeb faz i  właściwości rozwojowych 
dziecka oraz na temat wychowania i edukacji są niepełne, niejednokrot-
nie niezgodne z doświadczeniem naukowym. Świadomość wychowawcza 
w odniesieniu do składnika emocjonalnego wyraża się w stosunku rodzi-
ców do dziecka i więziach emocjonalnych łączących członków rodziny. 
H.  Cudak zwraca uwagę na występowanie istotnych różnic pomiędzy 
matkami i  ojcami w  zakresie świadomości wychowawczej. Świadomość 
ojców zdominowana jest przez aspekt intelektualny, a świadomość matek 

2 Tamże, s. 39.
3 Z. Sękowska, Współzależność – wychowanie i rozwój dziecka, w: Wychowanie w rodzinie, 

red. F. Adamski. Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010, s. 35. 
4 H. Cudak, Edukacja pedagogiczna rodziców – ważny element systemu polityki prorodzin-

nej, w: Edukacja prorodzinna, red. M. Chymuk, D. Topa, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 
2000, s. 59-66. 
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cechują elementy ze sfery emocjonalnej. Podejście takie wydaje się jednak 
zbyt daleko idącym uproszczeniem, pomijającym facylitujący wpływ emo-
cjonalnej świadomości na nabywanie wiedzy i rozwoju dziecka. Mimo to, 
wskazane różnice podkreślają wagę prowadzenia badań zarówno z mat-
kami, jak i z ojcami oraz konieczność weryfikacji istnienia zakładanych 
różnic. Natomiast nie ulega wątpliwości istnienie oddziaływania rodziny 
na rozwój osobowości dziecka, który najwyraźniej zaznacza się w okresie 
dzieciństwa. To, czy rodzice potrafią realnie i  adekwatnie ocenić swoje 
dzieci przy jednoczesnym akceptowaniu ich, wpływa na kształtowanie 
u dziecka prawidłowego obrazu siebie. Każdy rodzic posiada koncepcję 
dotyczącą oczekiwanego i spodziewanego zachowania swojego dziecka. 
Od przyjętej koncepcji zależą rodzicielskie oddziaływania i wymagania 
stawiane dziecku, a co za tym idzie, kształtowanie osobowości młodego 
człowieka. Wpływ postaw rodzicielskich oraz przekonań rodzicielskich 
dotyczących oczekiwanego zachowania i  poziomu rozwoju dziecka na 
realne zachowanie tego dziecka jest niezaprzeczalny. Tym bardziej wyda-
je się istotne, aby potoczne koncepcje rodziców na temat rozwoju dzieci 
były bliskie naukowym faktom. 
 S.  Kawula 5 zwraca uwagę na fakt, że relacje w  rodzinie oraz wiedza 
i poglądy na temat stosunków pomiędzy członkami rodziny to czynniki 
psycho-pedagogiczne, na których powinno się skupić działania doskona-
lące środowisko wychowawcze i kulturę wychowawczą. Definiując kultu-
rę wychowawczą jako rodzaj zachowania rodziców, autor zwraca uwagę 
na trzy elementy: świadomość celów wychowania, zdobywanie wiedzy 
o wychowaniu i właściwościach rozwoju (komponent intelektualny) oraz 
wrażliwość na sprawy dotyczące dzieci (komponent emocjonalny). Aby 
móc doskonalić kulturę wychowawczą społeczeństwa należy zbadać ak-
tualny stan i poziom wiedzy rodziców, a także móc go odnieść do wzor-
ca opartego na wiedzy naukowej. Przedstawienie całego wzorca kultury 
pedagogicznej społeczeństwa wykracza poza ramy niniejszego opracowa-
nia, należy jednak zwrócić uwagę na aspekt dotyczący wiedzy dorosłych. 
Zgodnie z  zakładanym przez S.  Kawulę wzorem, dorośli znają prawa 
i  właściwości rozwoju fizycznego i  psychicznego człowieka we wszyst-
kich okresach życia. Sprawując funkcję wychowawczą, rodzice stosują 

5 S. Kawula, Kultura pedagogiczna rodziców: wyzwanie i czynnik stymulacji rozwoju młodego 
pokolenia Polaków, w: Edukacja prorodzinna, red. M. Chymuk, D. Topa, Wydawnictwo Nauko-
we AP, Kraków 2000, s. 32-42. 
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posiadaną wiedzę w  danym zakresie. Wiedza ta jest zgodna z  najnow-
szymi raportami z  badań naukowych nad rozwojem człowieka, a  świa-
domość dorosłych powoduje zerwanie z tradycjami, potocznymi poglą-
dami na rozwój i rolę rodzica w zmianach rozwojowych dziecka, jeśli są 
to poglądy sprzeczne z naukowymi. Niemniej, zważywszy na różnice spo-
łeczne w poziomie intelektualnym czy kulturalnym dorosłych, S. Kawula 
zaznacza, że wiedza ogółu rodziców ma raczej charakter popularnonau-
kowy. Jednak, jak słusznie zauważa B. Śliwerski 6, pedagogika jako nauka 
o  wychowaniu powinna wrócić do empirycznego badania wychowania 
nie tylko jako swojej podstawowej prawidłowości, ale i  jako faktu życia 
codziennego. Zatem, zgodnie z tym postulatem warto przytoczyć donie-
sienia z aktualnych badań nad wiedzą rodzicielską. 
 Na gruncie polskim poziom wiedzy pedagogicznej współczesnych ro-
dziców badała U. Tokarska 7. Autorka rozumie wiedzę pedagogiczną jako 
element kultury pedagogicznej, na którą dodatkowo składają się: świa-
domość wychowawcza rodziców, umiejętność nawiązywania stosunku 
wychowawczego (element emocjonalny) oraz znajomość i  umiejętność 
stosowania metod i  środków wychowawczych (element behawioralny). 
Na wiedzę pedagogiczną, czyli element poznawczy kultury pedagogicz-
nej składają się: znajomość potrzeb dziecka, znajomość celów i zasad wy-
chowania, znajomość cech dobrego wychowawcy, znajomość zagrożeń 
wychowawczych. Celem prowadzonych badań była odpowiedź na py-
tanie o poziom wiedzy pedagogicznej rodziców oraz o pozytywne i ne-
gatywne uwarunkowania poziomu owej wiedzy. Zakładano oddziaływa-
nie czynników wewnętrznych (struktura rodziny, pełność rodziny, płeć, 
wiek rodziców, wykształcenie, praca zawodowa matek, liczba członków 
rodziny) i zewnętrznych (typ społeczno-zawodowy rodziny, środowisko 
zamieszkania). 
 Otrzymane wyniki pozwoliły autorce na sformułowanie następują-
cych wniosków: na obecny poziom kultury pedagogicznej wpływają uwa-
runkowania zarówno wewnątrzrodzinne, takie jak: pełność rodziny, płeć, 
wykształcenie, praca zawodowa matek; jak i uwarunkowania zewnątrzro-
dzinne: typ społeczno-zawodowy rodziny, czy środowisko zamieszkania. 
Zaobserwowano korelację pomiędzy poziomem wiedzy a płcią (wyższy 

6 B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2012, s. 9. 

7 U. Tokarska, Poziom wiedzy pedagogicznej współczesnych rodziców, „Pedagogika Katolicka” 
2008, nr 2, s. 181-191. 
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poziom wiedzy w  grupie kobiet), a  także pozytywny związek wiedzy 
z  poziomem wykształcenia oraz wielkością miejscowości zamieszkania. 
Jednak z badań wynika, że wiedza rodziców dotycząca potrzeb dziecka 
jest stosunkowo niska, nie doceniono takich podstawowych potrzeb jak: 
bezpieczeństwo, akceptacja, troska, także w  zakresie celów wychowaw-
czych dokonywano pominięć celów takich jak: wychować na dobrego 
człowieka, obywatela, członka rodziny i społeczeństwa. Ponadto uzyska-
ne dane sugerują, iż rodzice wykazują się także nieznajomością takich za-
sad wychowania jak: obecność, indywidualizacja, przykład, zrozumienie, 
konsekwencja. Wiedza na temat cech charakteryzujących wychowawcę 
została oceniona przez U. Tokarską jako średnia; ponadto – zdaniem au-
torki analizy – za niepokojące należy uznać pominięcia takich cech, jak: 
tolerancyjny, wyrozumiały, konsekwentny i wymagający, zrównoważony. 
 Mocną stroną prezentowanych badań była próba badawcza obejmują-
ca zarówno matki jak i – co nie jest tak częste – u ojców. Niestety, odbyło 
się to kosztem procedury badań, które uniemożliwiły bezpośredni i  in-
dywidualny kontakt z każdą z osób oraz nawiązanie sprzyjającej otwar-
tości i szczerości relacji wzajemnego zaufania. Dodatkowo, zastosowanie 
w  omawianej analizie jedynie kwestionariusza ankiety budzi potrzebę 
oraz chęć pogłębienia i poszerzenia badań na ten temat przy użyciu do-
datkowych narzędzi badawczych, a także – co wydaje się równie istotne – 
zastosowaniu jakościowej procedury zbierania danych. 
 Za najnowsze polskie opracowanie na temat świadomości wycho-
wawczej we współczesnej rodzinie należy uznać pracę E. Świdrak 8. Jest to 
rozprawa o charakterze głównie teoretycznym, niemniej będąca ciekawą 
aplikacją zagadnień fenomenologii świadomości wychowawczej do śro-
dowiska rodzinnego. 
 W tym miejscu warto się odwołać do już klasycznych amerykańskich 
badań nad przekonaniami rodziców na temat funkcjonowania dzie-
ci w wieku przedszkolnym prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych 
przez R. Millsa i K. Rubina 9. W badaniach tych sprawdzano przekonania 
matek i ojców w zakresie zachowań agresywnych i wycofania społecznego 
przyjmowanych przez ich czteroletnie dzieci. Badanym rodzicom przed-
stawiano hipotetyczne sytuacje społeczne dwojakiego typu: prezentując 

8 E. Świdrak, Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Wydawnictwo KUL, Lub-
lin 2013. 

9 R. Mills, K. Rubin, Parental beliefs about problematic social behaviors in early childhood, 
„Child Development” 1990, vol. 61. 
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zachowania agresywne wobec rówieśników oraz prezentując postawę wy-
cofania się względem innych dzieci. Badano deklarowane reakcje emo-
cjonalne rodziców na wyżej wspomniane dwa typy zachowań własnych 
dzieci. Pytano także o przekonania rodziców na temat przyczyn prezen-
towanych aspołecznych zachowań oraz o podejmowane przez rodziców 
działania modyfikujące żądane zachowania. Analiza wyników pozwo-
liła autorom wyciągnąć wnioski na temat deklarowanych reakcji rodzi-
ców oraz przekonań dotyczących przyczyn prezentowanych przez dzieci 
zachowań. 
 Okazało się, że rodzice dzieci czteroletnich postrzegają zachowania 
agresywne i  postawę wycofania jako zachowania nieprzystosowawcze, 
a  więc świadczące o  złym przystosowaniu. Reakcje emocjonalne rodzi-
ców na agresję okazały się inne niż w odpowiedzi na wycofanie dziecka. 
W  odpowiedzi na agresję deklarowano uczucie złości i  rozczarowania, 
natomiast wycofanie dziecka wiązało się z uczuciem konsternacji i dez-
orientacji u  rodziców. Matki deklarowały silniejsze emocje w  odpowie-
dzi na aspołeczne zachowania córek niż synów. Przyczyn zarówno agresji 
jak i wycofania rodzice upatrywali w czynnikach powiązanych z wiekiem 
dziecka. Wycofanie częściej niż agresja postrzegane było jako stała cecha 
dziecka. Dodatkowo badania wykazały, że wybór strategii modyfikującej 
niepożądane zachowanie dziecka zależy od typu tego zachowania. Ro-
dzice częściej wybierali strategie oparte na władzy i nakazach do korekty 
zachowań agresywnych, natomiast w odpowiedzi na wycofanie dziecka 
poszukiwali informacji i planowali działania zaradcze, częściej też dekla-
rowali brak jakiejkolwiek reakcji. Sprawdzono także związek pomiędzy 
statusem socjoekonomicznym rodziców a  wyborem typu strategii wy-
chowawczych. Rodzice o niskim poziomie wykształcenia częściej niż po-
zostali wybierali strategie oparte na władzy autorskiej, także deklarowali 
silniejsze emocje odpowiedzi na wycofanie się dziecka niż rodzice z wyż-
szym wykształceniem. 
 W innych badaniach R. Rubin i K. Mills śledzili ciągłość i stabilność 
przekonań matek dotyczące socjalizacji dzieci. Poproszono 44 matki 
o ułożenie według kryterium ważności dla rozwoju społecznego cztero-
latka następujących strategii wychowawczych: osobiste doświadczenie 
dziecka, obserwacja innych, rady i  wyjaśniania, dyrektywne nauczanie. 
Po dwóch latach powtórzono badanie. Okazało się, że matki niezmiennie 
uznają osobiste doświadczenie dziecka za najważniejszą strategię wycho-
wawczą w procesie rozwoju społecznego, a dyrektywne nauczanie oceniły 



37Podstawy wychowania dziecka w rodzinie

jako najmniej ważną. Obserwacja innych oraz rady i wyjaśnienia rodzi-
cielskie oceniane były każdorazowo jako średnio istotne. Jednak w pierw-
szym badaniu ważniejsze były rady i wyjaśnienia rodzicielskie, a w drugim 
pomiarze obserwacje innych. W  przeciągu dwóch lat zaobserwowano 
spadek w ocenie wartości strategii opartych na kierowaniu poprzez au-
torytet, co może oznaczać według autorów, że rodzice od starszych dzieci 
oczekują samoregulacji reakcji emocjonalnych i behawioralnych. 
 Przytoczone wyniki badań pokazują zależność pomiędzy przekona-
niami rodziców a podejmowanymi przez nich działaniami i zachowania-
mi. Ponadto autorzy zwracają uwagę (ale w  badaniu nie kontrolują tej 
zmiennej) na pośredniczącą rolę emocji, która może mieć istotny wpływ 
zarówno na przekonania, jak i na podejmowane działania rodzicielskie. 
Z pewnością na uwagę zasługuje samo dostrzeżenie roli wszystkich trzech 
aspektów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego oraz ich wza-
jemnych wpływów na siebie, co umożliwia szersze spojrzenie na rolę my-
śli, uczuć i zachowań rodzica jako wychowawcy swojego dziecka. Zary-
sowuje się tu nowy obszar całościowego ujęcia problematyki, a co za tym 
idzie, także i  sposobu badania rodziców. Taką perspektywę analizy, tj. 
wielowymiarową oraz uwzględniającą aspekty: poznawczy, emocjonalny 
i behawioralny w odniesieniu do wiedzy, postaw rodzicielskich i postaw 
wobec rodzicielstwa, autor niniejszego opracowania zamierza przyjąć 
w podjętych przez siebie badaniach. 

2.  Charakterystyka wczesnego wieku przedszkolnego 
trzy i czterolatków 

Ponieważ w  naszych badaniach zdecydowana większość dzieci to trzy 
i czterolatkowie, zatem na tym okresie pragnę się skupić i dokonać zwię-
złej charakterystyki tej fazy życia dziecka. 
 Maria Jacuńska 10 charakteryzuje ten okres bardzo szczegółowo i kom-
petentnie. Warto zatem przytoczyć jej dłuższy fragment opisu: „Rozwój 
dziecka w  trzecim i  czwartym roku życia polega głównie na doskona-
leniu się tych czynności, które pojawiły się w roku poprzednim, a więc 
 dziecko biega już i skacze bardzo sprawnie. Ponadto wchodzi i schodzi ze 

10 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziem-
ska, PWN, Warszawa 1986, s. 375-379. 
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schodów. Rozwój sprawności manualnych przejawia się w zabawach ru-
chowych, takich jak zabawa piłką, zabawach konstrukcyjnych, zajęciach 
plastycznych i czynnościach dnia codziennego. Pod koniec tego okresu 
dziecko może samodzielnie jeść, rozbierać się, częściowo ubierać i myć. 
 Pojawia się jego pomysłowość w  zakresie czynności zabawowych, 
zwłaszcza w zakresie zabaw tematycznych, w których dziecko odtwarza 
własne doświadczenia, np. kupowanie w  sklepie, wizytę u  lekarza czy 
fryzjera. 
 Mowa dziecka ulega dalszemu doskonaleniu: oprócz zmian ilościo-
wych (dziecko zna już około tysiąca słów) następują zmiany jakościo-
we – dziecko próbuje budować zdania, używając wszystkich części mowy. 
Mowa nadal służy komunikacji dziecka z dorosłymi, ale stopniowo staje 
się ona na tyle doskonała, że umożliwia porozumiewanie się z rówieśni-
kami. Może to być bardzo ważny moment w rozwoju społecznym dzie-
cka, potrafi ono już bowiem kontaktować się z rówieśnikami, zaczyna się 
z  nimi bawić. Zabawa dziecka, zwłaszcza tematyczna, rozwija się coraz 
bardziej. Dziecko odtwarza w niej, znane mu z doświadczenia, sytuacje 
wymagające udziału więcej niż jednej osoby. Dziecko odczuwa potrze-
bę wciągnięcia rówieśników do zabawy, zaś zdolność komunikowania się 
z rówieśnikami umożliwia mu to. 
 Doskonalą się także poszczególne rodzaje zabaw: ruchowa, konstruk-
cyjna, tematyczna i  dydaktyczna, będące w  tym okresie podstawowym 
czynnikiem rozwoju dziecka. Zabawy te stopniowo nabierają charakteru 
zabaw grupowych, wskutek czego dziecko poznaje i przyswaja sobie zasa-
dy współżycia i współdziałania w grupie. 
 W okresie poniemowlęcym wyraźnie kształtują się mechanizmy re-
gulacyjne, tak że pod koniec tego okresu możliwa jest próba określenia 
poczucia własnej wartości dziecka, jego samooceny, związku zależnoś-
ciowego z  matką oraz charakteru motywacji: egocentrycznego bądź 
prospołecznego. 
 Zastanowimy się obecnie nad warunkami rozwoju i socjalizacji stwa-
rzanymi dzieciom przez rodziców w  zależności od reprezentowanych 
przez nich stylów wychowawczych. Jak poprzednio – będziemy tu brać 
pod uwagę poszczególne komponenty stylów wychowawczych, ich cha-
rakter i znaczenie dla rozwoju dziecka. 
 Stosunek emocjonalny do dziecka. Ten składnik stylu wychowawcze-
go rodziców pełni funkcję podstawową w wychowaniu małego dziecka, 
stanowi warunek zaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego oraz 
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potrzeby bezpieczeństwa. Zaspokojenie tych dwu potrzeb ważne jest tak 
dla aktualnego samopoczucia i funkcjonowania dziecka, jak i dla kształ-
towania istotnych dla dalszego rozwoju i funkcjonowania mechanizmów; 
poczucia własnej wartości, potrzeby osiągnięć, związku zależnościowego 
z matką, motywacji prospołecznej. Prócz tego, zaspokojenie tych potrzeb 
jest doniosłe dla funkcjonowania innych i rozwijania się nowych potrzeb 
dziecka. W tym okresie życia można przyjąć jako istotną dla rozwoju po-
znawczo-społecznego występującą już w poprzednim okresie potrzebę sa-
modzielności oraz pojawiającą się obecnie potrzebę kontaktów społecz-
nych i uznania społecznego. 
 Potrzeba kontaktu emocjonalnego. Przejawem tej potrzeby jest aktyw-
ne dążenie dziecka do kontaktu fizycznego, emocjonalnego i  słownego 
z  bliskimi osobami dorosłymi. Zdecydowanym osiągnięciem rozwojo-
wym omawianego okresu jest narastające znaczenie kontaktu słownego. 
Zmieniają się także warunki gratyfikacji tej potrzeby, zmienia się rola 
dorosłego. Wskutek rozwoju samodzielności ruchowej dziecka staje się 
ono stroną inicjującą kontakt z dorosłym. Dorosły natomiast reaguje na 
aktywność dziecka. Oczywiście, może on, i powinien, spełniać nadal rolę 
czynną, ale specjalnie ważna wydaje się tutaj samodzielność i  inicjaty-
wa dziecka. Formą zaspokajania tej potrzeby jest w  tym wieku nie tyl-
ko obecność, życzliwość wyrażana gestami, mimiką i tonem głosu, coraz 
większego znaczenia nabiera również treść wypowiedzi skierowanych do 
dziecka. 
 Dzięki tej zmianie, a także wskutek osiągniętej przez dziecko samo-
dzielności ruchowej, zaspokajanie potrzeby kontaktu emocjonalnego nie 
wymaga obecnie bezpośredniej obecności bliskiej osoby dorosłej. Doro-
sły może być w sąsiednim pokoju czy też na niezbyt odległej ławce w par-
ku, ponieważ dziecku wystarcza poczucie, że w  każdej chwili może się 
do niego zbliżyć. To przekonanie o  własnych możliwościach jest także 
wystarczające dla poczucia bezpieczeństwa dziecka i jest istotne dla roz-
woju – jego samodzielności i kontaktów z rówieśnikami. 
 Potrzeba bezpieczeństwa wyraża się w dążeniu do utrzymania kontaktu 
emocjonalnego z bliskim osobami i w unikaniu sytuacji zagrożenia (np. 
chodzenie do lekarza, rozłąka z matką). Innym wyrazem potrzeby bez-
pieczeństwa są zaburzenia funkcjonowania dziecka w sytuacji zagrożenia. 
Gratyfikacji potrzeby bezpieczeństwa sprzyja pozytywne nastawienie do-
rosłych do dziecka, właściwy sposób traktowania dziecka i  jego spraw, 
a także życzliwa atmosfera domu, dobra ogólna sytuacja rodzinna.
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 Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa odgrywa doniosłą rolę dla ak-
tualnego funkcjonowania, a także dla kształtowania się nowych mechani-
zmów regulacyjnych, do których należy potrzeba aktywności, samodziel-
ności i poznawania. W omawianym okresie rozwijają się także dwie nowe 
potrzeby społeczne – kontaktu z rówieśnikami i uznania społecznego. 
 Potrzeba poznania. Aktywność poznawcza dziecka nastawiona do tej 
pory na poznawanie cech pojedynczych przedmiotów poprzez manipula-
cję, obecnie przekształca się w bardziej uogólnioną ciekawość. Ciekawość 
ta skierowana jest na wszystko, co dziecko otacza. Wyraża się ona w czyn-
nościach związanych bezpośrednio z poznawanymi przedmiotami, a tak-
że w jego pytaniach. Początkowo – w drugim roku życia – dziecko pyta: 
„co to?”, oczekując od dorosłego podania nazwy nieznanego mu przed-
miotu. W trzecim roku życia dziecko pyta o szczegóły przedmiotu, czyli 
jego części i  stopniowo coraz częściej o  przyczyny obserwowanych zja-
wisk (występują pytania „dlaczego?”) albo o ich następstwa (pytania: „po 
co?”). Właściwe potraktowanie ciekawości dziecka, zaspokajanie jego 
potrzeby poznawania jest nieodzownym czynnikiem rozwoju poznaw-
czego, sprzyja też utrwaleniu się postawy aktywnego zainteresowania 
i poznawania rzeczywistości. Deprywacja tej pierwszej formy ciekawości 
dziecka, negatywne jej potraktowanie może natomiast doprowadzić do 
zahamowania rozwoju potrzeby poznawania i do biernej postawy wobec 
otoczenia.
 Potrzeba aktywności wyraża się nie tylko w wykonywanych przez dzie-
cko czynnościach ruchowych i zabawowych, ale również, a może przede 
wszystkim, w aktywności psychicznej dziecka. Gratyfikacja i dalszy rozwój 
potrzeby aktywności wymaga stworzenia korzystnych dla niej warunków 
wewnętrznych i zewnętrznych. Warunki zewnętrzne stanowi udostępnie-
nie dziecku interesujących je przedmiotów oraz życzliwe zainteresowa-
nie i  akceptacja przez dorosłych działania dziecka. Warunki wewnętrz-
ne określa poczucie bezpieczeństwa związane z  życzliwością dorosłego. 
Brak warunków (wewnętrznych i zewnętrznych) dla pełnowartościowej 
aktywności prowadzi do obniżenia jej poziomu, występowania zachowań 
negatywnych, a  nawet zachowań o  charakterze stereotypi. Czynnikiem 
rozwoju dziecka jest aktywność tylko pełnowartościowa. Dlatego tak 
ważne jest zapewnienie dziecku właściwych warunków działania. 
 Potrzeba samodzielności wyraża się w dążeniu do uczenia się czynności 
dnia codziennego, które dziecko najchętniej wykonuje samo oraz w ak-
tywności zabawowej i poznawczej”. 
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 Zupełnie odmiennym przejawem dążenia do samodzielności dziecka 
jest jego upór, wyrażający się w niechęci do podporządkowania się zaka-
zom i nakazom rodziców. 
 W drugim roku życia dominuje chęć samodzielnego wykonywania 
czynności. Natomiast charakterystyczne dla dziecka w trzecim roku ży-
cia jest przeciwstawienie się wszelkim nakazom i  zakazom. O  ile dąże-
nie dziecka do samodzielności w  samoobsłudze i  zabawie jest na ogół 
przychylnie traktowane przez rodziców, jako wyraz rozwoju i  „mądro-
ści” dziecka, o tyle relacje na jego upór są bardzo zróżnicowane. Autor-
ka słusznie podkreśla, że rodzice rygorystyczni nastawieni są na przeła-
mywanie uporu dziecka i  podporządkowanie go swoim wymaganiom, 
co oczywiście wiąże się z  ich dążeniem do ograniczenia samodzielności 
dziecka. Efekty tego nie mogą być korzystne, choć przybierają one różne 
postaci. W przypadku dziecka o małej odporności psychicznej (słaby typ 
układu nerwowego) takie postępowanie rodziców może spowodować za-
hamowanie potrzeby samodzielności i nadmierne uzależnienie dziecka. 
Natomiast w  przypadku dziecka o  dużej odporności psychicznej (silny 
typ układu nerwowego) takie postępowanie sprzyja spotęgowaniu się 
uporu dziecka, co powoduje nasilenie represji ze strony rodziców. Sytua-
cja taka może spowodować osłabienie związku zależnościowego z rodzi-
cami, a jednocześnie doprowadzić do odrzucenia wszelkich norm przez 
dziecko. Z punktu widzenia dobra dziecka oba te skutki wychowania ry-
gorystycznego są zupełnie niewłaściwe. 
 Zdaniem cytowanej autorki rodzice nadmiernie opiekuńczy będą dą-
żyli do zlikwidowania dążenia dziecka do samodzielności jako sytuacji za-
grażającej bezpieczeństwu dziecka. Może to doprowadzić do jego całko-
witej niesamodzielności i uzależnienia od rodziców. Może też przyczynić 
się w rezultacie do niesamodzielności dziecka w sensie niezaradności po-
łączonej z silnym oporem przeciwko wszelkim nakazom i zakazom, pro-
wadzącym do jego zupełnej samowoli. I znowu z punktu widzenia dobra 
dziecka oba te efekty nieprawidłowego wychowania są zdecydowanie złe. 
 Wreszcie rodzice o  tendencjach demokratycznych pozwolą dziecku 
na samodzielność w czynnościach codziennych (choć, zwłaszcza na po-
czątku, jest ona niewątpliwie kłopotliwa), a  nawet będą tę jego samo-
dzielność wzmacniali dodatnio. Natomiast w sytuacji sprzeciwu dziecka 
wobec wszelkich nakazów i zakazów stworzą mu rozsądny margines swo-
body, czyli określą zakres, w jakim dziecko może podejmować samodziel-
ne decyzje. Taki zakres swobody jest zawsze wystarczającym warunkiem 
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zaspokojenia potrzeby samodzielności małego dziecka i  powoduje, że 
jest ono skłonne podporządkować się w innych sprawach woli dorosłego. 
Często jest to sprawa umiejętności znalezienia właściwej formy stosowa-
nia nakazów i zakazów, gdyż stawianie ich w sposób kategoryczny z regu-
ły budzi sprzeciw nie tylko dziecka, ale i osób dorosłych. Rozsądne zaspo-
kajanie potrzeby samodzielności dziecka stymuluje dalszy jej rozwój, co 
jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania wzrastającego dziecka, 
a  następnie człowieka dorosłego. Umiejętność podporządkowania się 
uzasadnionym nakazom i zakazom jest również formą przystosowania do 
życia w społeczeństwie. Konstatujemy więc, że jedynie podejście o cha-
rakterze demokratycznym daje szansę zachowania równowagi między 
rozwojem samodzielności a rozwojem umiejętności podporządkowania. 
 Właściwy rozwój i gratyfikacja omawianych wyżej potrzeb jest warun-
kiem ukształtowania się nowego mechanizmu regulacyjnego – potrzeby 
osiągnięć. 
 Potrzeba osiągnięć wyraża się w  dążeniu do pokonywania trudności, 
osiągania celu i doskonalenia uzyskanych rezultatów. 
 Dążenia takie można zaobserwować już u kilkumiesięcznych dzieci, 
a przy prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka tendencja ta nasila 
się wraz z wiekiem dziecka. Autorka zwraca uwagę, że warunkiem zaspo-
kojenia tej potrzeby staje się własna aktywność dziecka prowadząca do 
sukcesu. Rola rodziców jest tu jednak również niesłychanie ważna. Mia-
nowicie, nadmierne wymagania rodziców i stosowanie wobec dziecka kar 
za niepowodzenia obniżają jego wiarę we własne możliwości, a sytuacja 
taka uniemożliwia rozwinięcie potrzeby osiągnięć, natomiast nadmierne 
chronienie dziecka przed wysiłkiem, zbyt częsta pomoc krępująca samo-
dzielność dziecka również hamują rozwój jego potrzeby osiągnięć. Jedy-
nie wysokie wymagania, lecz adekwatne do możliwości dziecka oraz na-
gradzanie wysiłku i osiągnięć dziecka dają szansę właściwego rozwoju tej 
potrzeby. A jest to mechanizm regulacyjny doniosły dla funkcjonowania 
dziecka i człowieka dorosłego. M. Jacuńska wskazuje także, iż oprócz po-
trzeby osiągnięć winny rozwinąć się w  tym wieku dwie nowe potrzeby 
o charakterze społecznym: potrzeba kontaktów i uznania społecznego. 
 Potrzeba kontaktów społecznych występowała dotychczas łącznie z po-
trzebą kontaktów emocjonalnych i była zaspokajana przez rodziców i inne 
osoby z najbliższego otoczenia dziecka. Zainteresowanie ludźmi z  szer-
szego otoczenia, w tym także zainteresowanie dziećmi, miało charakter 
przedmiotowy. Dopiero rozwój mowy w trzecim roku życia umożliwia 
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komunikację dziecka z rówieśnikami, nadając kontaktom między dzieć-
mi charakter społeczny. Rozwój zabaw, zwłaszcza ruchowych i tematycz-
nych, wymaga udziału przynajmniej dwojga dzieci. Jednocześnie rozwój 
samodzielności dziecka pozwala na zwiększenie dystansu wobec rodzi-
ców, zapewniającego dziecku poczucie bezpieczeństwa. Te właśnie osiąg-
nięcia rozwojowe dziecka w trzecim roku życia tworzą podstawę do roz-
woju potrzeb kontaktów społecznych. 
 Wyrazem tej potrzeby jest dążenie do nawiązywania kontaktów z do-
rosłymi i  dziećmi spoza najbliższego otoczenia. Jest ona zaspokajana 
przez osoby, z którymi nie wiążą dziecko silne więzi emocjonalne. 
 Rozwój i  zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w  trzecim 
roku życia zależy od jego rozwoju społecznego. Brak tej potrzeby jest 
w tym wieku zjawiskiem niepokojącym, ponieważ świadczy o niewłaści-
wych oddziaływaniach wychowawczych rodziców, powodujących poczu-
cie zagrożenia dziecka, brak jego samodzielności lub też nadmiernie silny 
związek emocjonalny i zależnościowy z rodzicami. 
 Niezaspokojenie potrzeby kontaktu może doprowadzić do opóźnie-
nia rozwoju społecznego dziecka. 
 Rozwojowi omawianej potrzeby sprzyjają postawy wychowawcze 
opar te na pozytywnym nastawieniu wobec dziecka. Postawy te zapew-
niają dziecku poczucie bezpieczeństwa społecznego (ludzie z  szerszego 
otoczenia są spostrzegani jako źródło akceptacji), a także dostarczają mu 
wzorów pozytywnych zachowań społecznych, przez co ułatwiają zaspo-
kojenie tej potrzeby. Korzystne dla rozwoju potrzeby kontaktów społecz-
nych są także style wychowawcze charakteryzujące się niskim stopniem 
kontroli zachowań dziecka, ponieważ sprzyjają one rozwojowi samo-
dzielności i nawiązywaniu kontaktów społecznych. 
 Rozwojowi potrzeby kontaktów mógłby także sprzyjać styl wycho-
wawczy o negatywnym nastawieniu wobec dziecka, charakteryzujący się 
niskim stopniem kontroli zachowań. Jednakże styl ten nie pozwala na 
wytworzenie się u  dziecka umiejętności nawiązywania i  utrzymywania 
kontaktów społecznych, albowiem nie daje on dziecku poczucia społecz-
nego bezpieczeństwa (ludzie z  szerszego otoczenia są spostrzegani jako 
zagrażający), a także nie dostarczą mu wzorów właściwych zachowań. 
 Potrzeba uznania społecznego zależna jest ściśle od potrzeby kontak-
tów społecznych. Źródłem jej jest podstawowa dla małego dziecka po-
trzeba akceptacji. Nawiązując kontakty z  dorosłymi czy rówieśnikami 
z szerszego otoczenia społecznego, dziecko oczekuje od nich akceptacji. 
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 Przejawem potrzeby uznania jest dążenie do uzyskania pozytywnej 
oceny ze strony osób spoza kręgu najbliższej rodziny. Przy czym siła i for-
my tego dążenia są różne w zależności od dotychczasowych doświadczeń 
dziecka, dotyczących systemu stosowanych przez rodziców wzmocnień. 
 Przy braku akceptacji (dostrzeganie i negatywne wzmacnianie głów-
nie niedociągnięć dziecka) dziecko nie zna sposobów uzyskiwania pozy-
tywnej oceny. W tym przypadku może wystąpić silna potrzeba uznania 
społecznego przy jednoczesnym braku umiejętności jej zaspokojenia. Po-
wstanie tak niekorzystnej dla rozwoju dziecka sytuacji może być wyni-
kiem tendencji rygorystycznych rodziców, wychowania zaniedbującego 
lub wychowania odrzucającego. 
 Akceptacja bezwarunkowa (przy wychowaniu nadmiernie chronią-
cym) też nie sprzyja poznaniu przez dziecko sposobów zdobywania uzna-
nia społecznego. Stałe nagradzanie zachowania dziecka nie sprzyja selek-
cji zachowań niepożądanych i utrwalaniu pożądanych z punktu widzenia 
oceny szerszego otoczenia społecznego. 
 Warunkiem zaspokojenia potrzeby uznania są pozytywne kontakty 
z szerszym otoczeniem społecznym – dorosłymi i rówieśnikami, a także 
umiejętność zyskiwania sobie akceptacji. 
 Widzimy, że w trzecim roku życia występuje u dziecka szereg nowych 
potrzeb, których zaspokojenie wymaga jego aktywności, samodzielności 
oraz umiejętności. Rodzice przestają być jedynym źródłem zaspokajania 
potrzeb społecznych dziecka – coraz większą rolę zaczynają odgrywać lu-
dzie z szerszego otoczenia społecznego, a zwłaszcza rówieśnicy. 
 Warte podkreślenia są rozważania autorki dotyczące wymagań rodzi-
ców wobec swoich dzieci. 
 Wymagania. Podobnie jak w okresie poprzednim odnoszą się one do 
samodzielności i podporządkowania, przy czym znacznie zwiększa się ich 
zakres. 
 Samodzielność jest teraz naturalną potrzebą dziecka, przejawia się 
w  jego czynnościach i  wypowiedziach. Dziecko nie ma jednak jeszcze 
właściwej oceny swoich możliwości i często chce samodzielnie wykony-
wać zbyt trudne i niebezpieczne czynności. 
 Wymagania powinny wykorzystywać i  właściwie ukierunkowywać 
dążenie dziecka do samodzielności, które może dotyczyć nie tylko jego 
samoobsługi, ale także czynności wykonywanych na rzecz innych osób 
typu: „przynieś”, „podaj”, „poproś”, „zrób”, czy też „pomóż”. Warunkiem 
utrwalenia się samodzielności są przyjemne przeżycia z  nią związane. 
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Dlatego stawiając dziecku wymagania, trzeba się liczyć z jego możliwoś-
ciami, a prócz tego stosować zasady, o których była już mowa – zasadę 
pomocy, zachęty i pochwały. 
 Dziecko cieszy się ze swojej samodzielności wtedy, gdy jest ona do-
strzegana przez dorosłych. Kiedy czynności przez nie wykonywane nie są 
za trudne – prowadzą do sukcesu. Jest ono zadowolone również w sytu-
acji, gdy dorosły pomoże mu w wykonaniu zbyt trudnej czynności albo 
zachęci do większego wysiłku. 
 Niekiedy rodzice wymagają od dziecka samodzielności, a jednocześ-
nie drażni ich jego nieporadność, niezręczność w wykonywaniu czynno-
ści i okazują dziecku swoje niezadowolenie. W tych warunkach dziecko 
może się starać sprostać wymaganiom rodziców, ale jest to działanie trud-
ne, ponieważ odbywa się w sytuacji zagrożenia – dziecko stara się uniknąć 
kary, niezadowolenia rodziców. Może być i tak, że dziecko uczone samo-
dzielności na zasadzie stosowania wzmocnień ujemnych zupełnie się do 
niej zniechęci. 
 Zdarza się i tak, że rodzice ograniczają naturalne dążenie dziecka do 
samodzielności, wyręczając je w  czynnościach samoobsługowych i  nie 
wymagając żadnych czynności na rzecz innych. 
 Postępowanie takie może nasilić charakterystyczny dla tego wieku 
upór dziecka, jeśli jego potrzeba samodzielności jest silna, lub też może 
zahamować samodzielność, jeśli jej potrzeba u dziecka jest słaba. 
 Drugi rodzaj wymagań dorosłych odnosi się do stawiania dziecku 
pewnych nakazów i zakazów w zakresie jego bezpieczeństwa, gdyż jego 
dążenie do samodzielności często prowadzi do powstawania sytuacji nie-
bezpiecznych. Na skutek tych wymagań dziecko uczy się, co „powinno”, 
co mu „wolno”, a czego „nie wolno” robić. Uczy się zasad funkcjonowania 
w swoim materialnym i społecznym otoczeniu. 
 Nakazy i  zakazy uczą także dziecko ocen postępowania  – „tak do-
brze” i „tak źle” – które stopniowo nabierają dla dziecka znaczenia norm 
społecznych. 
 Stosowane w tym wieku nakazy i zakazy często budzą silny upór dzie-
cka związany z  jego potrzebą samodzielności. Jak już wspominaliśmy, 
upór jest różnie traktowany przez rodziców: od tendencji do przełamy-
wania, poprzez dawanie dziecku rozsądnego zakresu swobody, aż do peł-
nej samowoli dziecka. Wspomnieliśmy też, że sztuka wychowania w tym 
wieku polega na znalezieniu takiej formy nakazów i zakazów, która nie 
będzie budziła sprzeciwu dziecka. I tak forma: „czy możesz zrobić?” jest 
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dużo bardziej skuteczna od formy: „zrób to!”. Warto o  tym pamiętać, 
gdyż upór dziecka w trzecim roku życia jest czasem poważną trudnością 
wychowawczą. Prócz tego, takie zachowanie wobec dziecka stanowi dla 
niego sytuację modelową – dziecko uczy się form grzecznościowych. 
 Dziecko trzyletnie powinno rozumieć, dlaczego czegoś się od nie-
go żąda lub na coś się nie pozwala. Te wyjaśnienia ułatwiają mu orien-
tację w  otaczającym je świecie. Trzeba jednak pamiętać, że wyjaśnienia 
nie likwidują uporu dziecka. W tym wieku nie jest ono jeszcze w stanie 
podporządkować swoich chęci lub niechęci argumentom rozumowym. 
Z wychowawczego punktu widzenia najlepiej unikać sytuacji powodują-
cych upór dziecka, a jeśli wystąpi, najlepiej odwrócić uwagę dziecka, co 
zmniejsza wartość przedmiotu uporu. 
 Podsumowując, należy zauważać, że wymagania w tym wieku są głów-
nie związane z samodzielnością dziecka. Dotyczą one jej poziomu i ukie-
runkowania, a  także zasad, od których zależy bezpieczeństwo dziecka. 
Wymagania dotyczące nakazów i  zakazów często budzą sprzeciw dzie-
cka, zaś nasilenie tego uporu jest zjawiskiem wychowawczo niepożąda-
nym. Ważną rolę odgrywa tutaj forma wymagań, a także dążenie do osła-
bienia, a nie do przełamywania uporu. 
 Z kolei Alicja Blaim 11 zwraca uwagę na ciekawy problem zabaw dzieci 
przedszkolnych. Autorka stwierdza, że wiek przedszkolny charakteryzuje 
się m.in. dalszym rozwojem kontaktów społecznych. Dziecko 1-2 letnie 
nie potrafi się bawić z innymi dziećmi na zasadzie partnerstwa; najlepiej 
zresztą bawi się samo lub z dorosłym. Umiejętność współdziałania z inny-
mi dziećmi pojawia się i kształtuje dopiero w wieku przedszkolnym, co 
zresztą przebiega nie bez trudności i konfliktów. 
 W omawianym okresie dominującą aktywnością dziecka jest zabawa. 
Zabawy wpływają na rozwój we wszystkich sferach: poznawczej, uczu-
ciowej, ruchowej (obejmującej manipulację, sprawność ruchową, mowę), 
społecznej (polegającej m.in. na umiejętności współżycia i współdziała-
nia w grupie), a ponadto kształtują zdolność skupiania uwagi, wytrwało-
ści w działaniu itp. 
 Można wyodrębnić następujące rodzaje zabaw: tematyczne, kon-
strukcyjne i  ruchowe, a poza tym zabawy i gry dydaktyczne oraz twór-
cze. Wszelkiego rodzaju zabawa ma doniosłe znaczenie dla poznawania 

11 A. Blaim, Biomedyczne problemy rozwoju dziecka, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, 
PWN, Warszawa 1986, s. 115. 
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rzeczywistości przez dziecko. Posługiwanie się przedmiotami zmusza je 
do liczenia się z  ich właściwościami fizycznymi, prawami fizyki, dostar-
cza informacji w postaci konkretnych wiadomości, zmusza do wyciągania 
wniosków, myślenia logicznego. 
 Z procesami poznawania świata i gromadzenia doświadczenia u dzieci 
wiąże się uczucie radości, przyjemności wywołane działaniem na różne 
zmysły licznych bodźców: wzrokowych, akustycznych, dotykowych, to-
warzyszą zaś temu ruchy, branie do ręki przedmiotów itp. Jest to ucze-
nie się posługiwania paroma zmysłami naraz, wykorzystania ich współgry 
oraz podporządkowania tej współgrze własnej aktywności. Proces pozna-
wania jest ściśle związany z aktywnością dziecka, z działaniem. W związ-
ku z tym powstaje problem, w jakim stopniu programy telewizyjne są pod 
tym względem odpowiednie dla dzieci. Na ogół rozpatrywano dotąd tyl-
ko problem treści programów, natomiast samego procesu odbioru i jego 
warunków dokładnie jeszcze nie badano. Dziecko siedzi przed telewizo-
rem prawie bez ruchu. Otrzymywane przez nie wtedy bodźce wzroko-
we i dźwiękowe dotyczą jedynie obrazu świata na niby. Obserwacja tego 
świata różni się od naturalnej, ogranicza się do stałego patrzenia na małą, 
ograniczoną powierzchnię obrazu. Naturalne, bardzo precyzyjne współ-
działanie między ruchami gałek ocznych a ruchem przedmiotu jest zabu-
rzone: oko spostrzega to jako nieruchomy obiekt realny, jaki wymagał-
by śledzenia go w sposób aktywny (tj. przez poruszanie się), lecz obrazy 
przesuwające się przed spojrzeniem sztywno skierowanym wprost przed 
siebie. 
 Dziecko w wieku przedszkolnym i młodsze zna tylko własne przeży-
cia. Obraz telewizyjny nie pomaga mu w zrozumieniu zawodności wra-
żeń zmysłowych, zwłaszcza wzrokowych, a  swe rozumowanie i wnioski 
opiera na danych uzyskiwanych głównie za pomocą jednego tylko zmy-
słu, bez integrowania ich z innymi doświadczeniami. 
 Wiek przedszkolny, zwłaszcza 4-5 rok życia, to okres bardzo bujnej 
fantazji. Rozwój wyobrażeń znajduje odbicie w charakterystycznym dla 
tego wieku zainteresowaniu dzieci bajkami, legendami, opowiadaniami 
fantastycznymi. 
 Życie w  grupie, zabawa z  innymi dziećmi zmusza przedszkolaka do 
przestrzegania pewnych zasad postępowania i do stopniowego przyswa-
jania sobie zasad moralnych. We wczesnym wieku przedszkolnym dzie-
cko nie potrafi kontrolować swego postępowania – w związku z czym po-
trzebna jest stała kontrola ze strony dorosłych. Dziecko często broni się 
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przed narzuconym mu głównie przez rodziców systemem nakazów i za-
kazów, lecz zaczyna je sobie przyswajać, liczyć się z nimi i zgodnie z nimi 
postępować. Stopniowo przyjmuje je od dorosłych tak dalece, że stają się 
one jego własnymi normami postępowania, tzn. kształtuje się to, co po-
tocznie nazywamy sumieniem i dzięki czemu zaczyna ono być zdolne do 
samokontroli. Jest to bardzo ważny etap w rozwoju osobowości dziecka. 

3.  Funkcja opiekuńczo-wychowawcza 
realizowana przez rodziców 

Niezwykle istotną kwestią dla rodziców jest znajomość podstawowych 
funkcji, jakie winni stosować w swojej działalności rodzicielskiej. 
 Bardzo interesującą analizę przeprowadziła K. Ostrowska 12, która wy-
mieniła następujące funkcje rodziny: 
• funkcja prokreacyjna, 
• funkcja socjalizacyjna, 
• funkcja kulturotwórcza, 
• funkcja opiekuńczo-wychowawcza, 
• funkcja wspomagania rozwoju osobowości, 
• funkcja wspomagania rozwoju moralno-religijnego, 
• funkcja ekonomiczna, 
• funkcja profilaktyczna. 
 Zwróćmy zatem uwagę – z punktu widzenia naszych rozważań – na 
najistotniejszą w tym przypadku funkcję, odnoszącą się do działalności 
opiekuńczo-wychowawczej, jaką powinni w  całej rozciągłości uwzględ-
niać rodzice. 
 Anna Błasiak 13, powołując się m.in. na K.  Ostrowską, S.  Ka-
wulę, A.M.  Tchorzewskiego i  innych pedagogów, prezentuje syn-
tetyczny zakres zadań i  powinności rodziców dotyczących pracy 
opiekuńczo-wychowawczej. 
 Autorka ustosunkowując się do funkcji opiekuńczej, pisze, że 
pierwszym i  podstawowym zadaniem, które staje przed rodziną, jest 

12 K.  Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, w:  Wychowanie do życia w  rodzinie, red. 
K. Ostrowska, M. Ryś, Centrum MEN, Warszawa 1999, s. 137. 

13 A. Błasiak, Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości, w: Wybrane zagadnienia pe-
dagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 89-93. 
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sprawowanie właściwej opieki nad swoimi członkami. Opieka rozu-
miana jest jako „zespół zjawisk, które w całości składają się na zaistnie-
nie fundamentalnych warunków, dla procesu wychowawczego 14. Zatem 
ta odwieczna funkcja przypisywana rodzinie polega na ochronie życia 
i zdrowia, opiece i pielęgnacji w poszczególnych okresach życia (wczesne 
dzieciństwo, starość), zabezpieczeniu w sytuacji ryzyka (choroba, bezro-
bocie), tworzeniu odpowiednich warunków życia i wspierania rozwoju 
wszystkich członków rodziny 15. 
 Działalność opiekuńcza w rodzinie jest podejmowana po to, aby or-
ganizować normalne warunki dla wszechstronnego rozwoju poszczegól-
nych członków rodziny oraz aby likwidować sytuacje zagrażające ich pra-
widłowemu rozwojowi czy nawet życiu 16. 
 S.  Kawula wskazał następujące kierunki działalności opiekuńczej 
w rodzinie.

1. Kierunek działalności podstawowej, mającej na celu taką organi-
zację życia rodzinnego, by zapewnić każdemu członkowi rodziny 
warunki niezbędne i potrzebne do normalnego życia na miarę sta-
nu rozwojowego społeczeństwa i cywilizacji (zapewnienie wszech-
stronnych kontaktów społecznych, korzystanie z  dóbr kultural-
nych i  oświatowych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań 
i twórczości, warunków do rekreacji i wypoczynku). 

2. Działalność stymulująca, która łączy się z określonym stanem moż-
liwości i  potrzebami opiekuńczymi członków rodziny. Ważne są 
tutaj sytuacje indywidualne osób w rodzinie, ich możliwości roz-
wojowe, potencjał intelektualny i estetyczny, który powinien być 
pobudzany przez rodzinę i inne instytucje. 

3. Kierunek działań asekuracyjnych ma miejsce wówczas, gdy rodzi-
ce mają świadomość występujących nieprawidłowości, które cza-
sem mogą zagrozić rozwojowi lub życiu dzieci i  pragną je przed 
tymi potencjalnymi zagrożeniami ochronić (np. lekarskie badania 
okresowe). 

14 J.  Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Salezjańskie, Lublin 
2002, s. 51. 

15 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian socjokultu-
rowych, w: Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2009, 
s. 50. 

16 Por. S.  Kawula, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny, w:  Pedagogika rodziny, red. 
S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Jaszke, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007, s. 267. 
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4. Działalność kompensacyjna występuje, gdy równowaga procesu 
rozwojowego w jakimś zakresie została zachwiana, co z kolei może 
spowodować zaburzenia w rozwoju. Tego typu działalność polega 
na wyrównywaniu przez rodziców zauważalnych braków w  pra-
widłowym rozwoju dzieci i młodzieży (np. korepetycje). 

5. Działania ratownicze podejmowane są w najbardziej drastycznych 
przypadkach, deformujących życie młodego pokolenia w środowi-
sku rodzinnym. Dochodzi wówczas do przejmowania pieczy od 
rodziców przez inne osoby lub instytucje w przypadku wyraźnego 
zagrożenia w rozwoju biologicznym i moralnym dzieci w rodzinie 
macierzystej. 

 Z funkcją opiekuńczą rodziny wiąże się również obowiązek rodziny 
w zakresie ochrony dzieci przed różnego rodzaju chorobami, wypadka-
mi i innymi zagrożeniami zdrowia i życia. W sytuacji choroby którego-
kolwiek członka rodziny ważne jest również to, aby dziecko stosunkowo 
wcześnie włączyć do podejmowanych działań opiekuńczych, biorąc pod 
uwagę jego możliwości i by nie narażać go na niebezpieczeństwo. Proste 
obowiązki opiekuńcze dziecka nad jego rodzeństwem lub innym doro-
słym członkiem rodziny pozwalają dziecku na w miarę wczesne poznanie 
etiologii wielu chorób, sposobów ich zapobiegania i leczenia oraz zwraca-
nia większej uwagi na własne ciało 17. 
 Pierwszą i podstawową wspólnotą, która zaspokaja potrzeby dziecka 
jest rodzina, ale za realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest rów-
nież odpowiedzialne państwo realizujące określoną politykę społeczną 18. 
 W odniesieniu do funkcji wychowawczej należy podkreślić, iż rodzina 
wychowuje przede wszystkim przez obecność swoich członków, którzy 
pozostają z sobą w relacji miłości i życzliwości. To życie codzienne i za-
chowane w nim odpowiednie proporcje między troską o zaspokajanie po-
trzeb materialnych a psychicznych i duchowych, stanowi treść i metodę 
wychowania. Życie codzienne informuje, co jest ważne i cenne. Stąd po-
ziom życia codziennego decyduje o jakości wychowania i jego rezultatach, 
pozostawia bowiem ślady w świadomości członków rodziny. Ich trwałość 
zależy od odpowiednich środków, takich, jak: obecność rodziców, dialog 

17 Por. Cz. Lewicki, Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, w: Rodzina, 
diagnoza, profilaktyka i  wsparcie, red. K.  Duraj-Nowakowa, U.  Gruca-Miąsik, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 40. 

18 Por. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, art. cyt., s. 141. 
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między członkami rodziny, współodpowiedzialność wszystkich oraz wy-
tworzenie domowej obyczajowości. 
 S. Kawula wyróżnił kilka odmian oddziaływań wychowawczych wy-
stępujących w rodzinie. W pierwszej kolejności wskazał na oddziaływa-
nia niezamierzone, obojętne z wychowawczego punktu widzenia. Są to 
sytuacje zwyczajne i codzienne, które są dobrze znane wszystkim człon-
kom i nie powodują nowych przeżyć (np. zasuwanie zasłon okiennych). 
W drugiej kolejności wyróżnił oddziaływanie niezamierzone, ale nieobo-
jętne z  wychowawczej perspektywy. Wynikają one z  całokształtu życia 
rodziny i mogą posiadać wpływ dodatni i ujemny na kształtowanie oso-
bowości dziecka (np. kłótnie małżeńskie, czytanie dzieciom książek). Są 
to oddziaływania związane z uczestnictwem w życiu rodzinnym, brak im 
jednak wyraźnych cech wychowawczych. Kolejna grupa to wychowawcze 
oddziaływania zamierzone, ale zorientowane na realizację celów rodziny 
(np. powierzanie opieki starszych dzieci nad młodszymi, przydział okre-
ślonych obowiązków domowych). Ostatnią grupę stanowią zamierzone 
oddziaływania wychowawcze rodziców, które zorientowane są również 
na realizację celów wychowawczych obowiązujących w  społeczeństwie 
globalnym. Wiąże się to z  przekazywaniem dziecku dorobku i  tradycji 
społeczeństwa w zakresie kultury, kształtowanie społecznie pożądanych 
postaw, stwarzanie właściwych warunków do nauki szkolnej, zaszczepia-
nie odpowiednich aspiracji i dążeń. Dlatego zasadniczymi mechanizma-
mi procesu wychowawczego w rodzinie są: mechanizm naśladownictwa 
i  identyfikacji, mechanizm kontroli społecznej współwystępujący z  sy-
stemem kar i nagród oraz mechanizm inspirujący i pobudzający odpo-
wiednio ukierunkowaną aktywność dziecka. Dwa pierwsze wymienione 
mechanizmy wiążą się raczej z wychowaniem naturalnym, a trzeci z wy-
chowawczymi oddziaływaniami zamierzonymi, intencjonalnymi 19. 
 Rodzina, będąc środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym zaspaka-
jającym potrzeby psychiczne i biologiczne swoich członków, charaktery-
zuje się następującymi cechami: 20 
• Stałością – założenie rodziny niezależnie od zmian czasowych w obrę-

bie poszczególnych kultur, klas i warstw społecznych wykazuje stałość 
przez wiele lat. Zmieniają się wzory życia społecznego, jedne elementy 

19 Por. S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, w: Pedagogika 
rodziny, dz. cyt., s. 56-58. 

20 Por. J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, Wydaw-
nictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 26-27. 
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są zastępowane innymi, jednak istnieją pewne elementy stałe, np. więź 
emocjonalna, prokreacja, stabilność związku małżeńskiego. Zawarcie 
małżeństwa jest deklaracją, od której w  założeniu nie ma odwrotu, 
gdyż rozwód traktowany jest jako naruszenie ustalonej normy i zawsze 
wiąże się z dramatem. 

• Cielesnością – ma związek z biologiczną sferą życia rodzinnego. Ro-
dzina jest instytucją, która troszczy się o zapewnienie środków do ży-
cia. Ponadto treść życia rodzinnego uzależniona jest od kolejnych cy-
klów biologicznego istnienia czy przypadków losowych (np. śmierci, 
narodzin, rozwodu). W instytucjach nieoczekiwana zmiana w struk-
turze jest z reguły uzupełniana, w przypadku rodziny nigdy nie jest to 
możliwe. 

• Unikatowością – jako niepowtarzalność relacji interakcji oraz przeżyć 
członków rodziny, możliwość autentycznego i spontanicznego wyra-
żania uczuć, odreagowania problemów dnia codziennego, ogromna 
różnorodność celów rodzinnych. 

• Spontanicznością  – dotyczy wielu działań i  zachowań rodzinnych. 
Realizacja celów w większym stopniu w rodzinie przebiega w sposób 
spontaniczny i  naturalny. Opieka rodzinna ma niepowtarzalny cha-
rakter ze względu na istniejącą więź oraz ciągłość tego procesu, a po-
trzeby dzieci są wyznacznikiem działania rodziców. Rodzina jest tym 
środowiskiem opiekuńczym, w którym istnieje możliwość zaspokaja-
nia wielu potrzeb łącznie. 

 Człowiek wymaga wychowania i  samowychowania, ponieważ się 
rozwija (jest „w drodze”). Wychowanie jest dynamicznym procesem, 
który polega na tym, by osoba wychowująca pomagała wychowankowi 
w rozpoznaniu i rozwoju jego potencjalności, zdolności, zainteresowań, 
by mógł stawać się coraz bardziej człowiekiem. Stąd wychowawcom po-
trzebna jest określona wiedza, kompetencje, umiejętności oraz przyjazne, 
akceptujące i rozumiejące podejście. 
 Warunki psychospołeczne, w których przebiega proces wychowania, 
mogą ułatwiać lub utrudniać rozwój człowieka. Zaspokojenie material-
no-bytowych, fizjologicznych potrzeb daje możliwość rozwoju biolo-
gicznego. Natomiast zapewnienie bezpieczeństwa, czułości, miłości, ak-
ceptacji, bliskości staje się podstawą rozwoju psychicznego, społecznego 
i duchowego. Dlatego funkcja opiekuńcza rodziny to z jednej strony za-
pewnienie pożywienia, ubrania, odpowiednich warunków do snu, odpo-
czynku, zabawy, optymalnych warunków materialnych i fizycznych życia 
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domowego, a z drugiej, obejmuje wszelkie działania, które służą zachowa-
niu zdrowia, chronią przed niebezpieczeństwami dla rozwoju fizycznego, 
psychicznego, społecznego i duchowego. 
 Wychowanie rodzinne związane jest bardziej z  przekazaniem prze-
strzeni międzypodmiotowej, opartej na współdziałaniu, współdoznawa-
niu wszystkich członków rodziny zmierzających do rozwoju i przystoso-
wania jednostki do życia niż z  interwencją powodującą trwałe zmiany 
w jej osobowości 21. 

4. Podmiotowe podejście do dziecka 

Szczególne miejsce i rolę w wychowaniu dziecka odgrywa podmiotowy 
stosunek do jego osoby oparty na fundamencie miłości. 
 Jeden z  czołowych etyków polskich, Tadeusz Ślipko 22 stwierdza, iż 
w świadomości moralnej każdego z nas, jak również innych ludzi, wystę-
puje między innymi wartościami także ideał moralny, zwany powszech-
nie „miłością”. Jest to ideał o bardzo szerokim zakresie, dlatego przybiera 
rozmaite postaci. Mówi się więc o  miłości Boga, ojczyzny, prawdy, na-
uki, przyrody, ale najczęściej o miłości człowieka. Pierwszym i najbardziej 
bezpośrednim jej przejawem jest miłość rodziców do dzieci i na odwrót. 
Następnie przechodzi ona na miłość krewnych, znajomych, członków 
najbliższego środowiska. Kolejnym przedmiotem miłości bliźniego są 
członkowie tej samej grupy etnicznej, a więc narodu. Powiększony w ten 
sposób krąg społeczny przedmiotów miłości człowieka wykazuje tenden-
cję do dalszego przesuwania granicy swego zakresu, a uznawany w obrę-
bie euroatlantyckiej cywilizacji kodeks moralności chrześcijańskiej roz-
ciąga te granice na wszystkich w ogóle ludzi, owszem, przedstawia ideał 
miłości bliźniego jako moralny nakaz, imperatywną normę. Duchowy 
świat miłości bliźniego zawiera zatem w sobie charakterystyczną zdolność 
rozszerzania się do pierwotnego, ciasnego ośrodka aż po bezkres ogólno-
ludzkiej perspektywy miłości. 
 Jak uważa cytowany autor, miłość w każdym swoim przejawie prze-
pojona jest jakąś podstawową dobrocią; w  odniesieniu do drugiego 
człowieka przybiera ona postać pozytywnego oceniania i uznawania za 

21 Por. A. M. de Tchorzewski, Funkcje edukacyjne rodziny, WSP, Bydgoszcz 1990, s. 10-11. 
22 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, WAM, Kraków 1981, s. 210-219. 
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obowiązujące życzliwe ustosunkowanie się do niego, okazywanie mu sza-
cunku i świadczenie mu określonych usług czy dobrodziejstw. Obok tego 
można jednak łatwo stwierdzić, że te uczucia i  nastawienia względem 
osób z bliskich człowiekowi kręgów (rodzina, znajomi, sąsiedzi, koleżeń-
stwo) łączą się z silnym ładunkiem emocjonalnych doznań serdeczności, 
czułości, bezpośredniej otwartości, podczas gdy do członków dalekich 
kręgów doznania te słabną albo w  ogóle znikają. Duchowa zawartość 
przeżyć miłości bliźniego jest przeto wyraźnie zróżnicowana i  podlega 
trudnym do ustalenia prawom rozwojowym. 
 Miłość bliźniego umieszcza się w ocenach ludzi na szczycie hierarchii 
cnót moralnych jako ich najdoskonalszą postać, a zarazem moralną siłę, 
która przenika wszystkie pozostałe cnoty i czyni je w pełni autentycznymi 
składnikami moralnego ładu. W pewnych przynajmniej kręgach cywili-
zacyjnych idzie z tym w parze przypisywanie miłości bliźniego specyficz-
nej usprawiedliwiającej mocy moralnej. Powoduje ona w oczach innych 
ludzi złagodzenie moralnej oceny człowieka nawet wtedy, kiedy obciąża 
go wina za zło moralne popełnione z motywu miłości. 
 Niemiecki filozof Dietrich von Hildebrand 23 wysuwa na plan pierw-
szy obiektywnie istniejący świat wartości i ukazuje, że w wielorakich re-
lacjach ze światem tkwi fundament życia moralnego osoby ludzkiej. Jed-
nym z głównych warunków prawdziwie moralnego życia człowieka jest 
poszanowanie prawdy. Szanujący prawdę człowiek to człowiek uczciwy. 
Miłość do drugiego człowieka to uczciwość i rzetelność w swoim postę-
powaniu, nieokłamywanie ani siebie, ani drugich. Dobroć jest dla Hilde-
branda „sercem całego królestwa wartości moralnych”. Autor wskazuje na 
ścisły związek dobroci z miłością, w którym miłość jest jakby strzemie-
niem dobroci, dobroć zaś oddechem miłości. 
 Kochać kogoś miłością przyjacielską to uważać go za osobę drogo-
cenną, pełną wartości indywidualnych i obfitującą w wewnętrzne skarby. 
W miłości człowiek wybiega ku drugiemu człowiekowi, aby trwać przy 
nim i mieć uczestnictwo w jego życiu, okrywać go płaszczem swej dobro-
ci, otaczać troskliwą duchową opieką. 
 Według D. von Hildebranda, miłość jest odpowiedzią serca na mi-
łość drugiej osoby, jest zawsze odniesieniem konkretnej osoby do dru-
giej osoby. Miłość zaczyna się zazwyczaj od zwrócenia uwagi na rozmaite 

23 Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 
1982, w: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, dz. cyt., 218, 226. 
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wartości, jakie niesie w sobie druga osoba. Mogą to być wartości estetycz-
ne, intelektualne czy moralne. Ostatecznie jednak miłość jest odpowie-
dzią na indywidualną, niepowtarzalną wartość drugiego człowieka jako 
osoby. 
 Znaczenie miłości polega przede wszystkim na tym, że nadaje ona ży-
ciu jakość wyższą i  dynamiczną skierowaną ku doskonałości moralnej. 
Hymn św. Pawła o miłości ukazuje nie tylko jej wartość, ale również jej 
dynamizm i dzieła, jakie inspiruje. Miłość ujawnia się w cierpliwości, do-
broci, życzliwości, przekreśla zazdrość i gniew, odsuwa egoizm. 
 Zdaniem T. Ślipko 24, miłość sama określa dobro, które pragnie czynić 
i zmierza ku niemu przyciągnięta wewnętrzną wartością tego, który jest 
przedmiotem jej dążenia. Miłość zasadza się na swego rodzaju duchowym 
podobieństwie i braterstwie, które ludzi ku sobie zbliża. 
 Z kolei Jerzy Bagrowicz 25 uważa, że człowiek będąc osobą, ma god-
ność osoby, jest godzien miłości i może tą miłością się dzielić. Wychowa-
nie zatem będzie aktem miłości udzielającej się na wzór tej miłości, jaką 
został umiłowany przez Boga każdy człowiek. Wychowanie przygotowu-
je człowieka do realizowania powołania do miłości, a więc do budowania 
i  chronienia wzajemnych relacji osobowych. Miłość, polegająca na czy-
nieniu prawdziwego dobra, ze swej natury związana jest z  życzliwością 
i szacunkiem. Jest ukierunkowana na innych. Zatem wychowanie winno 
zmierzać do tego, by odkryć przed człowiekiem możliwości takiej realiza-
cji siebie. 
 Według cytowanego autora, drogi ku miłości bliźniego wiodą w wy-
chowaniu najpierw przez otwarcie osoby wychowanka na dobro i praw-
dę. Następnie zmierzają ku uzyskaniu trwałej postawy wierności tym 
podstawowym wartościom w każdej okoliczności życia codziennego. 
 Karol Wojtyła 26 podkreśla, że miłość ujęta jako zasada pedagogiczna 
może i  powinna być regulatorem wszelkich relacji międzyosobowych. 
Owo oblicze miłości to, najogólniej mówiąc, życzliwość i akceptacja dru-
giej osoby. Jej osobowość w  procesie wychowania przemienia roszcze-
nie wychowawcze w wiarygodne i prawomocne oddziaływanie pedago-
giczne. Bez miłości i  życzliwości proces wychowania naznaczony byłby 
sztywnością i formalizmem. Miłość – zdaniem K. Wojtyły – to znaczy po 

24 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, WAM, Kraków 1982, s. 143. 
25 J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, w: Wychowanie na rozdrożu, red. 

F. Adamski, Wydawnictwo UJ, Kraków 1990, s.112. 
26 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1986, s. 116. 



56 R o z d z i a ł  2

pierwsze, dostrzec osobę i jej dobro, i po drugie, wyjść poza własny ego-
izm i skierować się ku drugiemu człowiekowi. 
 Jakże trafnie ujmuje i określa miłość Mirosław Pilśniak 27: 

Wychowanie to miłość bliźniego. Możliwy jest dialog miłości przy słabej komuni-
kacji, ale dobra komunikacja ułatwia prowadzenie dialogu. Miłość jest dawaniem, 
a zarazem zdolnością do przyjmowania w sposób nieegoistyczny. Jest bezwarunkowa 
i nie zależy od tego, czy otrzymuje odpowiedź miłości, chociaż pragnie odpowiedzi. 

Tym, co zmienia naprawdę, jest miłość. Ona pozwala doświadczyć włas-
nej wartości. Miłość pragnie szczęścia drugiej osoby, ale pozwala także 
pokochać siebie. Miłość przyjmuje osobę taką, jaką ona jest, pragnie, by 
ten drugi człowiek był kimś wyjątkowym i jedynym. Miłość jest wyzwala-
niem osoby kochanej, a nie jej posiadaniem. 
 J. Mastalski 28 w swoich rozważaniach o dobrym wychowaniu zwraca 
szczególną uwagę na takie postępowanie rodziców, które będzie przenik-
nięte miłością. 
 Nie ma prawdziwego, skutecznego wychowania w  rodzinie bez mi-
łości, która jest fundamentem wszelkich więzi i  relacji międzyludzkich. 
Miłość jest przecież wartością, która stanowi fundament wychowania do 
wartości przez wartości. Autor proponuje kilka reguł, które umożliwią 
realizację miłości: 

1. Reguła pragnienia dobra dla wychowanka. Rodzice, którzy pragną 
nietoksycznie kochać swoje dziecko, powinni otwierać się na jego 
potrzeby, mając świadomość, że w  wielu sytuacjach muszą zapo-
mnieć o swoich pragnieniach w imię wspierania rozwoju syna czy 
córki. 

2. Reguła niezaborczego ciepła. Aby miłość nie zniewalała, a  więc 
nie była toksyczna, musi pozwalać na zaistnienie innych. Miłość, 
która depcze innych, nie jest prawdziwą miłością. Owo niezabor-
cze ciepło jest niczym innym, jak umiejętnością okazywania miło-
ści bez przytłaczania i zniewalania. Przesadne akcentowanie więzi 
może (szczególnie w okresie dojrzewania) męczyć syna czy córkę. 
Nadobfitość w gestach i słowach w wielu przypadkach dewaluuje 

27 M. Pilśniak, Dialog osób jako wychowanie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, 
nr 1, s. 26.

28 J.  Mastalski, Jak dobrze wychowywać dziecko, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, 
s. 259. 
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ich wartość. W konsekwencji przesadne przytulenie, ciągłe powta-
rzanie tych samych słów powoduje, że dziecko przyzwyczaja się do 
pewnych postaw rodzicielskich, które coraz bardziej powszednieją. 

3. Reguła odpowiedzialnego wspierania. Jest to postawa rodziciel-
ska polegająca na dyskretnym trwaniu przy dziecku w  celu czu-
wania nad jego wyborami. Wspieranie wynikające z  miłości jest 
troską o prawidłowy rozwój syna czy córki we wszystkich obsza-
rach. Odpowiedzialne wspieranie nie jest ani narzucaniem, ani 
wyręczaniem. 

4. Reguła dawania świadectwa. Świadectwo życia dotyczące trwałej 
wspólnoty rodzinnej powinno opierać się na konkretnych posta-
wach w domu rodzinnym. Do najważniejszych trzeba zaliczyć: 
• niezniechęcanie się do siebie w przypadku trudności w nawią-

zaniu konstruktywnego dialogu; 
• szukanie wszystkiego, co łączy, a nie co dzieli rodzinę. Jest to 

podstawa wychodzenia naprzeciw potrzebom pozostałych 
domowników; 

• konsekwentne rozwiązywanie problemów poprzez konsulta-
cje z pozostałymi domownikami. Taka postawa afirmuje drugą 
osobę i realizuje potrzebę akceptacji; 

• rozwiązywanie trudności rodzinnych dzięki modlitwie. Każdy 
domownik powinien szukać pomocy w regularnym spotkaniu 
z Bogiem; 

• dbanie o  atmosferę szczerości i  zaufania. Tylko w  domu, 
w  którym nie ma miejsca na lęk przed prawdą, więzi zostają 
pogłębione; 

• umiejętność dawania szansy. Domowa postawa pozwalająca dru-
giej osobie naprawić błąd jest czynnikiem scalającym rodzinę. 

5. Reguła budowania pogłębionych relacji. Prawidłowa relacja rodzi-
cielska, która niesie z sobą budowanie pogłębionych relacji z dzieć-
mi, powinna zawierać następujące elementy: 
• akceptację dziecka okazywaną przez szacunek dla jego potrzeb 

i uczuć, akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka; obdarze-
nie go zaufaniem; poświęcenie czasu i uwagi; 

• wymagania stawiane dziecku, których rodzice uczą poprzez 
pokazywanie mu praw, obowiązujących w otaczającym świecie, 
a także pozwalanie na podnoszenie konsekwencji własnych za-
chowań dziecka. 
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6. Reguła afirmacji. Afirmacja znaczy „potwierdzenie, zgoda, uzna-
nie”. Kiedy afirmujemy uczucia młodych ludzi, dajemy im po-
czucie autentyczności. Afirmowanie ich uczuć pokazuje im, że są 
prawdziwymi osobami, a ich uczucia są ważne. Kiedy utożsamia-
my się z ich uczuciami radości lub rozczarowania, dajemy im w ten 
sposób poznać, że uznajemy ich za prawdziwe istoty ludzkie. 

 Jak więc widać, miłość w wychowaniu jest podstawą we wspomaga-
niu rozwoju dzieci i młodzieży. Trzeba pamiętać, iż piękna miłość rodzi-
cielska do dzieci jest owocem trudu, a nie spontaniczną reakcją. Wymaga 
samo zaparcia, poszanowania drugich i rezygnacji z egoizmu. 
 Wypada w pełni zgodzić się z poglądem Marii Ryś 29, która podkreśla, 
że rodzina tworzy swój własny świat, określający jej zawartość, pomnaża 
uczucia i  działania, kształtuje i  przekształca osobiste dążenia członków 
rodziny oraz wyobrażenia o sobie i innych. Wzajemne związki uczuciowe 
małżonków i proces wyrównywania różnic osobowościowych prowadzą 
do tworzenia psychologicznej „identyczności” każdej rodziny, jej jednoś-
ci uczuć, myśli i działań. Rodzina wytwarza swoją indywidualną i niepo-
wtarzalną organizację i  układ stosunków rodzinnych. Stanowi miejsce 
„przepływu uczuć”, które określają właściwą danej rodzinie atmosferę. Ta 
właśnie atmosfera wpływa na rozwój osobowości dzieci i kształtowanie 
ich społecznych reakcji na otaczający świat. 
 Więzi rodzinne wywodzą się z  identyfikowania się członków tej 
wspólnoty, jaką jest rodzina, z  jej przekonaniami, celami i działaniami. 
Prawidłowe więzi rodzinne świadczą o integracji rodziny. Psychologicz-
ny aspekt wytwarzania więzi oznacza, że członków rodziny wiążą między 
sobą wzajemne zależności. Kształtowanie się stosunków interpersonal-
nych pomiędzy rodzicami i dziećmi jest uwarunkowane wieloma zmien-
nymi, takimi jak: osobowość rodziców, ich postawy, przystosowanie do 
życia i do małżeństwa, ich system wartości, sytuacja ekonomiczna, wyko-
nywany zawód. Struktura i rodzaje stosunków rodzinnych ulegają zmia-
nom w zależności od charakteru i równowagi ich elementów składowych. 
Zachwianie równowagi między tymi elementami prowadzi do zachwia-
nia całej społeczności rodzinnej. 
 Cytowana wyżej autorka stwierdza, że w prawidłowo funkcjonującej 
rodzinie zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne dziecka, takie 

29 M. Ryś, Wpływ dzieciństwa na życie dorosłe, w: Studium rodziny, red. T. Rzepecki, Oficyna 
Współczesna, Poznań 1999. 
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jak: doznawanie i odwzajemnianie miłości, potrzeba akceptacji i afiliacji, 
bezpieczeństwa, uznania i  współdziałania. Zaspokajanie potrzeby bez-
pieczeństwa rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. Ważne staje się 
tu przytulanie dziecka, karmienie piersią (dziecko uspokaja się, słysząc 
uderzenia serca matki). Ważny jest uśmiech matki, jej spokojne dłonie 
zmieniające pieluszki, radosny głos. Twarz matki, jej postawa stają się dla 
dziecka podstawą poczucia bezpieczeństwa. Wkrótce w świecie dziecka 
istotną rolę zaczyna odgrywać ojciec (dla matki jest on ważny jako opar-
cie). Jego pomocna dłoń, cenne wskazówki, stawiane wymagania, po-
chwały, krytyczne uwagi, które pozwalają unikać życiowych błędów, dają 
dziecku poczucie bezpieczeństwa. Z bezpieczeństwem ściśle wiąże się po-
trzeba miłości. Mądrze kochający rodzice sprawiają, że dziecko czuje się 
bezpiecznie. 
 Czym jest „mądra” miłość? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. 
Z pewnością mądra miłość zawiera wiele elementów. Należy do nich za-
akceptowanie dziecka takiego, jakie ono jest (tzn. jego wyglądu zewnętrz-
nego, uzdolnień, potrzeb i  osiągnięć). Ważną rolę ogrywa tu nie tylko 
przeżywanie przez rodziców uczuć do dziecka, ale także ich okazywanie, 
które pozwala dziecku na kształtowanie postawy wiary w to, że jest osobą 
kochaną, osobą godną miłości. Do „mądrej” miłości należy poszanowanie 
praw dziecka jako pełnoprawnego członka rodziny, stawianie mu rozsąd-
nych wymagań dostosowanych do jego możliwości rozwojowych, współ-
działanie z  nim w  jego aktywności, a  także dawanie dziecku właściwej 
swobody zgodnej z jego poziomem rozwoju. Dziecko kochane wierzy, że 
jest osobą wartościową, godną miłości, wierzy w siebie, w swoje zdolności 
i chce się rozwijać. 
 W moim rozumieniu, miłość do dziecka ujawni się wtedy, gdy okaże-
my mu swoją dobroć, życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, otwartość, 
współpartnerstwo i sprawiedliwość, ale także stanowczość, konsekwencję 
oraz stawianie wysokich wymagań. 
 Z imperatywem miłości łączy się ściśle imperatyw podmiotowego po-
dejścia do dziecka. Aby zachować podmiotowość rodziców i dzieci, ich 
wzajemne interakcje powinny przybierać postać „ja” – „ty”, a więc dwóch 
równouprawnionych podmiotów. Podczas podmiotowego współdzia-
łania każdy zachowuje swoją wartość, to znaczy własną indywidualność 
i autonomię. 
 Jolanta Szempruch podaje zasady, których należy przestrzegać w tych 
interakcjach. Należą do nich: 
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• wzajemność brania i dawania; 
• naprzemienność zajmowania pierwszej i drugiej pozycji w parze przy-

ległej (np. pytanie – odpowiedź); 
• zmienność ról pełnionych w  układach interakcyjnych; dochodzenie 

do wspólnych znaczeń. 
 S. Korzonek 30, wyróżnia kilka modeli podmiotowości, takich jak: 

1. Model emocjonalny. 
2. Model racjonalny. 
3. Model twórczy. 

 Model emocjonalny będzie polegał na dążeniu do wolności, samosta-
nowienia oraz na zaspokajaniu własnych indywidualnych potrzeb. Zgod-
nie z  tym modelem odbierane są zachowania „wolnościowe” dziecka, 
i to nie tylko ukierunkowane „od”, ale również „do”, a więc próby działań 
twórczych, nowatorskich, a  przede wszystkim naturalnych i  szczerych. 
Rodzic prezentujący ten model narażony jest na utratę poczucia bezpie-
czeństwa, obawę o własny „autorytet”. 
 Model racjonalny funkcjonuje wśród wielu rodziców, którzy werbal-
nie uznają podmiotowość dzieci. W ich postawach ujawnia się konflikt 
wyrażający się w sprzeczności pomiędzy uznawaniem podmiotowości na 
poziomie racjonalnym a zachowaniem negującym podmiotowość. 
 W modelu twórczym idea podmiotowości jest wyrażana przez pełnię 
osobowości rodziców i dzieci, w ich wzajemnych relacjach. Próba urze-
czywistniania podmiotowości jest wyrazem podjęcia wysiłku trudnej 
„podróży” samorozwoju. Wymaga to dużej mądrości, heroizmu, a także 
pokory. 
 W obszarze równouprawnienia i równoważności podmiotów wystę-
pują pewne zagrożenia i  ograniczenia, które rzutują na relacje między 
nimi. Dlatego też realizacja własnej podmiotowości musi być kompro-
misem wobec podmiotowości innego człowieka. Trudność ta polega na 
tym, że każdy człowiek dorosły odczuwa siebie jako jednostkę mającą 
przewagę nad dzieckiem. Świadomość tego faktu rodzi oczekiwanie od 
„dorosłych” podmiotów bezwarunkowej akceptacji dziecka. 
 W związku z tym Kazimierz Denek 31 zwraca uwagę na cechę, jaką jest 
akceptacja. Definiując ją jako uznanie jednostki takiej, jaką jest, cecha 

30 S. Korzonek, Idea podmiotowości w rzeczywistości szkolnej, „Problemy Opiekuńczo-Wy-
chowawcze” 1993, nr 8, s. 328. 

31 Por. K. Denek, Podmiotowość w procesie kształcenia, „Wychowanie na Co Dzień” 2003, 
nr 10-11, s. 5. 
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ta ujawnia się w zaufaniu i poszanowaniu danej osoby. Jest ona równo-
znaczna z upatrywaniem u młodego człowieka wartości zasługujących na 
uwagę i  szacunek. Wyklucza ona krytykowanie i grożenie. Okazywanie 
akceptacji przez rodziców przyczynia się do wzrostu poczucia własnej 
wartości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 
 Wojciech Poznaniak, podobnie jak Jolanta Szempruch, uważa, 
że: Podmiotowość człowieka respektujemy wtedy, gdy ułatwiamy mu 
uświadomienie sobie faktu podlegania przemianom i wpływania na nie 
dzięki swym własnym działaniom, gdy pozwalamy mu zaspokoić jego 
podmiotowość 32. 
 Podmiotowość jest naruszana wtedy, gdy pozbawia się dziecko możli-
wości decydowania i kierowania swoimi sprawami, traktuje się je w spo-
sób instrumentalny, manipulacyjny. 
 Według S. Badury, być podmiotem, to mieć świadomość własnej woli, 
własnego udziału w rozwijanej działalności. Każda próba opisania pod-
miotowości bez uwzględniania owego subiektywnego doświadczenia, 
poczucia, grozi uprzedmiotowieniem człowieka 33.
 Upodmiotowienie to proces bardzo złożony, który obejmuje: 
• dziecko, jego indywidualne właściwości, zgromadzone doświadcze-

nia, możliwości poznawcze; 
• rodziców jako drugi obok dziecka podmiot wychowawczy; 
• całą rodzinę jako podstawowe środowisko rozwoju; 
• poziom kultury rodziny; 
• zjawiska i procesy występujące w najbliższym otoczeniu 34. 
 Dzięki poczuciu podmiotowości jednostka będzie mogła darzyć part-
nera zaufaniem, które jest jednym z wymiarów kontaktów interpersonal-
nych. Z zaufaniem bardzo ściśle wiąże się gotowość do podjęcia ryzyka. 
Zaufaniu również towarzyszy poczucie bezpieczeństwa i pewności, że re-
akcje partnera będą zgodne z naszymi oczekiwaniami 35. 
 Moim zdaniem, podmiotowe podejście do dzieci winno uwzględniać 
następujące zasady postępowania: 

32 W. Poznaniak, Etyczność psycho-pedagogicznych oddziaływań interpersonalnych, „Eduka-
cja” 1994, nr 3, s. 32. 

33 Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych, red. S. Badura, D. Marzec, J. Kosmala, 
Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000-2001, s. 26. 

34 J. Szempruch, Nauczyciel w zmieniającej się szkole, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów, s. 160. 
35 W. Kozłowski, Zaufanie w kontaktach ucznia z nauczycielem, „Ruch Pedagogiczny” 1998, 

nr 5-6. 
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• każde dziecko jest jednostką jedyną i niepowtarzalną; 
• każde dziecko winno mieć prawo do godności i szacunku; 
• każde dziecko jest jednostką myślącą i czującą; 
• każde dziecko ma prawo także do błędu; 
• w każdym człowieku tkwi przynajmniej odrobina dobra; 
• każde dziecko jest jednostką wolną, ale i odpowiedzialną. 
 Podmiotowość i miłość drugiego człowieka należą do istotniejszych 
zadań, przed którymi staje współczesna rodzina. Wszelką działalność 
opiekuńczo-wychowawczą musimy rozpocząć od nawiązania prawidło-
wych relacji interpersonalnych z dziećmi, a te zostaną zrealizowane po-
przez naszą miłość i podmiotowe do nich podejście. Miłość i podmiotowy 
stosunek do dziecka pozwolą na zachowanie pełnej równowagi pomiędzy 
rodzicami a dziećmi oraz wspólne podejmowanie wysiłku, którego celem 
stanie się poszukiwanie i wydobywanie prawdy o człowieku i otaczającej 
go rzeczywistości.



R o z d z i a ł  3 
Metodologia badań własnych 

1. Problematyka badań 

Prowadząc badania nad wiedzą rodziców o wychowaniu swoich dzieci, 
postawiłem przed sobą następujące problemy: 
 Problem główny został skoncentrowany na podstawowym pytaniu: 
Jaka jest potoczna wiedza ojców i  matek na temat wychowania swoich 
dzieci, które uczęszczają do przedszkoli? 
 Z problemu głównego zostały wyłonione cztery pytania szczegółowe: 

1. Jakie cele wychowawcze stawiają przed sobą matki i ojcowie? 
2. Które postawy wychowawcze są szczególnie preferowane przez ba-

dane osoby? 
3. Jakie style i metody wychowawcze są akceptowane przez badanych 

rodziców? 
4. Jakie reakcje emocjonalne towarzyszą badanym matkom i  ojcom 

w kryzysowych zachowaniach ich dzieci? 
 W toku prowadzonych badań zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego. 

2. Techniki badań 

Podstawową techniką badawczą był wywiad prowadzony z matkami i oj-
cami. Wywiad dotyczył między innymi: 
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• wiedzy rodziców o przebiegu rozwoju dziecka, 
• oceny pracy przedszkola, 
• źródeł informacyjnych dotyczących wychowania, 
• celów wychowania, 
• stylów i metod wychowania, 
• mocnych i słabych stron zarówno dziecka, jak i rodziców. 
 Należy podkreślić, iż w toku wywiadu nie sugerowano badanym żad-
nych odpowiedzi. Stawiane pytania miały charakter otwarty i pozwalały 
zweryfikować stan oraz poziom wiedzy rodziców o wychowaniu 1. 
 Drugą techniką badawczą był test sytuacyjny. 

Sytuacyjny Test Reakcji Rodzicielskich (STRR) 

Do badania reakcji rodzicielskich wchodzących w skład postaw rodziciel-
skich na przejawiane przez dziecko trudne zachowania (zarówno inter-
nalizujące jak i  eksteranalizujące) zastosowano Sytuacyjny Test Reakcji 
Rodzicielskich (STRR). Inspiracją dla stworzenia tego narzędzia były 
amerykańskie badania R. Millsa i K. Rubina nad przekonaniami rodzi-
ców na temat społecznych zachowań przedszkolaków (Parental Beliefs 
about Problematic Social Behaviors in Earlt Childhood), w których za-
stosowano hipotetyczne krótkie historyjki opisujące niedostosowane 
społecznie zachowania dzieci i proszono rodziców o ocenę intensywno-
ści swoich emocji na 3 stopniowej skali. Autor niniejszej książki poszerzył 
narzędzie o aspekt poznawczy i behawioralny reakcji rodzicielskich zgod-
nie z paradygmatem poznawczym wyróżniającym w reakcjach człowieka 
komponenty: poznawcze, behawioralne i emocjonalne. 
 Test składa się z trzech zadań mierzących postawy rodzicielskie w za-
kresie reakcji poznawczych, behawioralnych i emocjonalnych w odpowie-
dzi na przedstawione w zadaniu bodźce testowe. Zadania te są krótkim 
opisem trzech hipotetycznych sytuacji, których bohaterem jest dziecko 
badanego rodzica. Dwie sytuacje dotyczyły zachowań agresywnych (eks-
ternalizujących), a jedna zachowań wycofania z kontaktów społecznych 
(internalizujących). Proszono o  odpowiedź dotyczącą reakcji rodzica 
w  aspekcie poznawczym  – myśli, behawioralnym  – zachowanie i  emo-
cjonalnym (ocena odczuwanych 10 emocji na pięciostopniowej skali) na 

1 Autorką kwestionariusza wywiadu była Magdalena Nowakowska. Kwestionariusz wywia-
du znajduje się w aneksie. 
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przedstawione dziecięce zachowania. Na koniec rodzic oceniał typowość 
prezentowanego w zadaniu zachowania dla własnego dziecka 2. 
 Trzecią technikę stanowiła skala postaw. 

Skala Postaw Rodzicielskich (SPR) autorstwa M. Plopy 
(wersja dla rodziców) 3. 

Skala Postaw Rodzicielskich w wersji dla rodziców zbudowana jest z pię-
ciu skal opisujących sześć różnych typów oddziaływań rodzicielskich: 
 Skala I: Postawa akceptacji – odrzucenia 
 Skala II: Postawa nadmiernie wymagająca 
 Skala III: Postawa autonomii
 Skala IV: Postawa niekonsekwentna 
 Skala V: Postawa nadmiernie ochraniająca 
 Na podstawie metody sędziów kompetentnych i  przeprowadzonej 
analizy czynnikowej wyodrębniono 5 czynników (z czego postawa akcep-
tacji i odrzucenia są umieszczone na dwóch różnych krańcach jednej skali) 
i do każdej skali wybrano 10 stwierdzeń o najwyższej mocy dyskrymina-
cyjnej. Rzetelność poszczególnych skal kształtuje się w zależności od skali 
od 0,75-0,88. Trafność teoretyczna narzędzia w aspekcie strukturalnym 
(macierz interkorelacji skal) wskazuje na wysoką rzetelność narzędzia. 
Narzędzie posiada również normy stenowe dla matek i  ojców. Badani 
odnoszą się do prezentowanych stwierdzeń i określają w pięciostopnio-
wej skali, na ile dane stwierdzenie odnosi się do ich poglądów i zachowań 
jako rodzica wobec własnego dziecka. Klucz odpowiedzi umożliwia oce-
nę poszczególnych typów oddziaływań rodzicielskich jako pożądanych 
(korzystnych) lub niepożądanych (niekorzystnych) rozwojowo. 

3. Wyjaśnienia terminologiczne 

Podstawowymi terminami używanymi w niniejszym opracowaniu będą: 
rodzina, wychowanie i wiedza potoczna. 

2 Test STRR został umieszczony w aneksie, a jego autorką była M. Nowakowska. 
3 Wzór Skali Postaw Rodzicielskich znajduje się w pracy M. Plopy, Psychologia rodziny. Teo-

ria i badania, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2011, s. 376. 
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Rodzina 

Rodzina stanowi integralną część każdego społeczeństwa, jest środowi-
skiem życiowym niemal każdego człowieka, „środowiskiem naturalnym, 
do którego przynależność opiera się na podstawie urodzenia” 4. To miej-
sce, w którym realizuje się proces wychowania i rozwoju nie tylko mło-
dego pokolenia, ale wszystkich członków rodziny poprzez wzajemne na 
siebie oddziaływanie. 
 Jako grupa o niepowtarzalnym charakterze stanowi przedmiot analizy 
nie tylko wszelkich wyznań religijnych czy badaczy specjalizujących się 
w różnych dyscyplinach naukowych, ale również skupia na sobie uwagę 
polityków i przeciętnych, zwykłych ludzi. 
 Z terminem rodzina spotykamy się zarówno w języku potocznym – 
gdzie definiuje się ją jako parę małżeńską posiadającą dzieci – jak i w róż-
nych dziedzinach nauki. Wielość definicji, które można znaleźć w litera-
turze, wskazuje na ogromną trudność w jednoznacznym jej określeniu. 
 Jak pisze Lucjan Kocik 5, za pierwszą definicję rodziny możemy uznać 
słowa Arystotelesa, dla którego jest ona „z natury istniejącą wspólnotą, 
utrzymującą się trwale dla codziennego współżycia”. 
 W swych rozważaniach wielu autorów analizuje rodzinę w różnych uję-
ciach, przedstawiając jej charakterystyczne cechy między innymi jako grupy 
społecznej, instytucji wychowawczej czy środowiska wychowawczego. 
 Definiując rodzinę, określamy ją zazwyczaj jako grupę osób połączo-
nych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Możemy więc powiedzieć, 
iż małżeństwo i  pokrewieństwo decydują o  powstaniu i  egzystencji ro-
dziny, przy czym pokrewieństwo to może być rzeczywiste (między ro-
dzicami i dziećmi własnymi) lub zastępcze (między rodzicami i dziećmi 
przybranymi). 
 Jak dodaje Józef Rembowski 6, rodzina to grupa zamieszkująca razem, 
pod jednym dachem, obejmująca także najbliższych krewnych, między 
innymi babcię czy dziadka. Rodziców łączy więź małżeńska, natomiast 
rodziców z dziećmi więź rodzicielska będąca podstawą wychowania ro-
dzinnego, ale także swego rodzaju więź formalna, która określa ich wza-
jemne obowiązki względem siebie. 

4 B. Suchodolski, Pedagogika, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985, s. 205. 
5 L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, KSW im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2002, s. 31. 
6 Por. J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1986, s. 13-14. 
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 Według Czesława Czapowa, „rodzina jest grupą społeczną, czyli zbio-
rem ludzi, którzy dążąc do wspólnych celów, stanowią pewnego rodzaju 
odrębną całość” 7. 
 Na odrębność rodziny, podkreślając wśród wielu aspektów wzajemna 
miłość rodziców i dzieci, zwraca również uwagę J. Rembowski, nazywając 
ją małą i jednocześnie pierwotną grupą, o swoistej organizacji i o określo-
nym układzie ról między poszczególnymi członkami, związanymi odpo-
wiedzialnością moralną, świadomą własnej odrębności, mającą swe trady-
cje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością i akceptującą się nawzajem 8. 
 Rodzina jest więc jedyną grupą zbudowaną na miłości. Dzięki takiej 
postawie jeden służy drugiemu i nie oczekuje, by otrzymać coś w zamian. 
W tej wspólnocie nie tyle ważne jest to, co człowiek posiada, ale kim jest 
dla pozostałych członków jako osoba. 
 Rodzinę zalicza się do tak zwanych grup pierwotnych, a  wiec tych, 
gdzie jest mała liczebność, bliskie więzi społeczno-emocjonalne, wzajem-
ny bezpośredni kontakt między członkami oraz współdziałanie. 
 Dla Zbigniewa Zaborowskiego, rodzina to nie tylko grupa naturalna 
oparta o związki krwi, małżeństwa czy adopcji, ale też „grupa społeczno-
-wychowawcza”, która kultywuje określone normy i wartości, realizuje je 
za pomocą mniej lub bardziej świadomych metod i technik 9. 
 To także pierwsza instytucja wychowania i kształcenia zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych członków rodziny. Wychowania nie tylko naturalnego, 
wynikającego ze zwyczajowych codziennych zdarzeń, ale również plano-
wego, celowego i zamierzonego. 
 Rodzinę można także postrzegać jako instytucję, która „ma określony 
status społeczno-prawny, a procesy w niej zachodzące podlegają rejestro-
waniu i regulacji przez normy (przepisy) prawne”. 
 Franciszek Adamski definiuje rodzinę jako zinstytucjonalizowaną 
grupę złożoną z osób połączonych jednym lub dwoma typami stosunków 
społecznych: stosunkiem małżeństwa i stosunkiem rodzice – dzieci (…), 
określaną przez trwałe i zalegalizowane stosunki seksualne dwojga part-
nerów, dających życie swym dzieciom (…), a jednocześnie przyjmujących 
na siebie zadanie wprowadzenia ich w życie. 

7 C. Czapów, Rodzina a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968, s. 6. 
8 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1982, s. 26. 
9 Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Nasza Księgarnia, Warszawa 

1980, s. 18. 



68 R o z d z i a ł  3 

 Określeniem, które ukazuje zarówno grupowy, jak i  instytucjonal-
ny charakter rodziny jest definicja Zbigniewa Tyszki, według której jest 
to ustrukturalizowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i spe-
cyficznych struktur oraz mikroelementów społecznych tworzących mi-
krogrupę i zarazem instytucję społeczną, powiązaną wewnętrznie więzią 
małżeńską, więzią pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji oraz wy-
pełniającą jednocześnie szereg istotnych, ważnych, zintegrowanych ze 
sobą funkcji wobec jednostek i  społeczeństwa, w  oparciu o  regulatory 
występujące w kulturze behawioralnej 10. 
 Rodzina dla dziecka jest jednak przede wszystkim naturalnym śro-
dowiskiem wychowawczym, czyli pewną częścią świata zewnętrznego, 
układem sytuacji, do którego dziecko zgodnie ze swoimi możliwościami 
i potrzebami się przystosowuje 11. Istotne są tutaj dwa aspekty. Pierwszy – 
osobowy, obejmujący stosunki międzyludzkie, w które dziecko wchodzi 
i  które obserwuje, charakter więzi emocjonalnej, postawy rodzicielskie 
i ogólną atmosferę domu rodzinnego. To rodzina jest dla dziecka źród-
łem pierwszych kontaktów, relacji i więzi emocjonalnych. Oddziaływuje 
na osobowość w momencie, gdy jest ona najbardziej plastyczna. Jej mała 
liczebność, bezpośrednie interakcje między członkami, codzienne kon-
takty, wzajemna troska o siebie, wspólne tradycje i obyczaje tworzą klimat 
życia rodzinnego. Drugi aspekt – nieosobowy zawiera natomiast warunki 
materialne, organizację życia, pielęgnowane tradycje. 
 Na tym szerokim tle wielorakich analiz i definicji rodziny pragnę za-
proponować własne, robocze określenie tego terminu związane z podję-
tym problemem badawczym. 

Rodzina – to wspólnota osób, mężczyzny i kobiety, oparta na fundamencie miłości, 
prawdy i wolnego wyboru, połączona węzłem małżeńskim, gdzie wzajemnie odpo-
wiadając za siebie, małżonkowie decydują się na dialog, prokreację, opiekę i wycho-
wanie swojego potomstwa. 

Wychowanie 

W pedagogice, ale i w psychologii wychowania, wychowanie jest podsta-
wowym przedmiotem zainteresowania, a co za tym idzie – ze względu na 

10 Z. Tyszka, System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, 
Poznań 1997, s. 35. 

11 Por. H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, Instytut Socjologii UAM, Kielce 1995, s. 16-18. 
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różnorodność podejść teoretycznych – w literaturze pedagogicznej i psy-
chologicznej spotkać można wiele definicji tego pojęcia. W  literaturze 
przedmiotu równolegle i  równoprawnie używa się pojęcia wychowania 
w szerokim i wąskim zakresie. 
 Pojęciem wychowania w szerokim znaczeniu można objąć wszystkie 
oddziaływania na osobę i jej indywidualność. W szerokim znaczeniu wy-
chowanie dotyczy całościowego oddziaływania środowisk wychowaw-
czych i wychowanków na jednostkę lub grupę. M. Łobocki 12 zwraca uwa-
gę na fakt utożsamiania wychowania z kształtowaniem osobowości pod 
względem wszystkich jej cech (intelektualnych, emocjonalnych i wolicjo-
nalnych). Wychowanie w szerokim ujęciu definiowane jest jako: „złożo-
ny system działań, podejmowanych przez osobę o przypisanej społecznie 
roli wychowawcy względem drugiej osoby, o społecznie przypisanej roli 
wychowanka lub względem jej otoczenia, z  intencją wywołania zmiany 
zgodnej z założonym programem” 13. To ujęcie, zdaniem A. Brzezińskiej 14, 
nie określa tego, ku czemu zmierza wychowanie, co jest przedmiotem od-
działywania wychowawczego, ani jakimi metodami się posługiwać. Takie 
ujęcie zagadnienia pokazuje, że wychowanie zajmuje szczególne miejsce 
wśród wielu różnych wpływów, którym w ciągu życia podlega człowiek, 
ale wyróżnia się na ich tle kilkoma cechami. Po pierwsze, w procesie wy-
chowania wyodrębnia się dwie role: wychowującego i wychowywanego, 
a wychowanie to interakcje między tymi osobami. Po drugie, relacja mię-
dzy dwoma podmiotami jest niesymetryczna pod względem: kompeten-
cji, wiedzy na temat celu i metod działania wychowawczego, władzy. Po 
trzecie, działanie wychowawcze skierowane jest na wywołanie zmiany, 
to interwencja w układ żywy i rozwijający się. Po czwarte, wychowanie 
może być działaniem bezpośrednim na osobę lub pośrednim poprzez 
oddziaływanie na otoczenie osoby. Po piąte, wychowawca działa z inten-
cją wywołania zmiany u wychowanka, choć nie zawsze jest owa intencja 
w pełni uświadomiona. Wychowawca (często jest to rodzic) może dzia-
łać z  intencją ukrytą, nie zdaje sobie sprawy z  przyjmowanych założeń 
co do natury człowieka, orientacji wychowawczej, celów wychowawczych 

12 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, 
s. 31. 

13 A. Solak, Człowiek i jego wychowanie, Akademica, Tarnów 2001, s. 16. 
14 A.  Brzezińska, Psychologia wychowania, w:  Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, 

red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 228. 
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czy koncepcji roli wychowanka. Po szóste, wychowawca działa zgodnie 
z przyjętym programem, który wynika z przyjętych wartości. 
 Natomiast w  węższym rozumieniu, wychowanie może objąć zamie-
rzone oddziaływania ukierunkowane na wychowanka podejmowane 
w określonym celu i  sytuacji. Jak stwierdza A. Brzezińska, wąskie rozu-
mienie wychowania odnosi się do oddziaływania na sferę emocjonalną 
jednostki, jej system wartości oraz osobowości. W takim ujęciu wychowa-
nie sprzyja przede wszystkim konstruktywnym przeżyciom afektywno-
-motywacyjnym wychowanka przez jego zachowania oraz postawy spo-
łecznie i moralnie pożądane. 
 Jak podaje Encyklopedia Popularna PWN (2011), współcześnie wy-
chowanie jest traktowane jako „całokształt procesów i oddziaływań za-
chodzących w  toku wzajemnych relacji między dwiema osobami, po-
magających im rozwijać własne człowieczeństwo. Zakłada ono uznanie 
i afirmację wolności, dzięki której obie strony interakcji mogą ujawniać 
i urzeczywistniać wobec siebie wartości nadające sens ich życiu. W tak 
rozumianym wychowaniu nie ma wychowawców i wychowanków, ale są 
spotykające się ze sobą osoby, które obdarowują się swoim człowieczeń-
stwem. Aby to się mogło dokonać, muszą one wzajemnie otwierać się na 
siebie, uznać własną wolność i  godność, a  także okazać autentyczność, 
poczucie odpowiedzialności, zaufanie i  empatię. Wychowanie jest więc 
dialogiem między osobami, a zatem zakłada wymienność ról: mówienia 
i słuchania, dawania i brania, czy też oferowania i asymilowania”. Takie 
nowoczesne rozumienie wychowania nie podważa jednak i nie wyklucza 
tradycyjnego rozumienia. Może ono stanowić bardzo ważne i  ciekawe 
uzupełnienie. 
 Analiza literatury przedmiotu pozwala wyodrębnić dwie definicje ter-
minu, które akcentują i oddają – w naszej ocenie – najistotniejsze elemen-
ty wychowania. W definicji A. de Tchorzewskiego 15 szczególnie ważne 
wydaje się podkreślenie interakcji zachodzących pomiędzy osobami. 
Autor ujmuje wychowanie jako: „zjawisko będące wytworem przynaj-
mniej dwóch osób, którego cechą konstytutywną jest zachodząca po-
między nimi relacja, w  ramach której podmiot wychowujący, kierując 
się powszechnie uznanym dobrem, umożliwia podmiotowi wychowy-
wanemu dążyć do wzrostu własnej tożsamości”. Także na interakcyjny 

15 A.M. de Tchorzewski, Z problematyki metodologicznej teorii wychowania, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1992, s. 18. 



71Metodologia badań własnych

i procesualny charakter terminu zwraca uwagę B. Śliwerski 16. Autor ten 
opisuje wychowanie jako całość procesów i działań zachodzących w toku 
interakcji pomiędzy dwojgiem ludzi. Wzajemne relacje urzeczywistniają 
i rozwijają człowieczeństwo obojga. Poprzez afirmację i uznanie wzajem-
nej wolności strony interakcji mogą urzeczywistniać wobec siebie warto-
ści i w ten sposób nadawać swojemu życiu sens. 
 Można by przytaczać jeszcze wiele definicji wychowania choćby ta-
kich autorów, jak Stefan Kunowski, Aleksander Kamiński, Zygmunt 
Mysłakowski, Henryk Rowid, Kazimierz Sośnicki, czy Janusz Korczak, 
a każda z nich wywodzi się z określonych koncepcji wychowania z okre-
ślonych przesłanek aksjologicznych. Niestety, a może i na szczęście nauki 
pedagogiczne nie dysponują jedną uniwersalną definicją pojęcia wycho-
wania. Autor na użytek niniejszego opracowania proponuje następującą 
roboczą definicję: 

Wychowanie to świadome i celowe oddziaływanie rodziców realizowane na drodze 
monologu, ale nade wszystko na drodze dialogu, mające na celu wszechstronny i har-
monijny rozwój człowieka prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. 

Wiedza potoczna 

Ostatnim, ale równie ważnym pojęciem i  typem wiedzy wymagającym 
wspomnienia w niniejszym opracowaniu jest wiedza potoczna (Encyklo-
pedia pedagogiczna XXI wieku) 17 podaje, że wiedza potoczna, inaczej 
zdroworozsądkowa, jest uważana za najstarszy typ wiedzy człowieka, to 
„(…) całokształt wiadomości niezbędnych do sprawnego codziennego 
funkcjonowania, wspólny dla większości członków społeczeństwa: jej 
zakres obejmuje rozeznanie w  podstawowych realiach i  procesach spo-
łecznych. (…) Wiedza potoczna stanowi podstawę każdego zachowania 
i podstawę orientacji w sytuacjach życia codziennego” zwłaszcza w tych 
sytuacjach, w  których nie dysponujemy wiedzą naukową. Biorąc pod 
uwagę grupę osób badanych – czyli rodziców, którzy nie są ekspertami 
od rozwoju i wychowania dziecka – nie możemy wykluczyć, że ich wie-
dza będzie miała właśnie charakter potoczny. Z drugiej strony, zagadnie-
nie świadomości wychowawczej rodziców zakłada, że rodzice dysponują 

16 B. Śliwerski, Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001, s. 33. 
17 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom 7, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie 

Żak, Warszawa 2006, s. 582. 
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pewną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną i  socjologiczną dotyczącą 
rozwoju, wychowania, opieki i socjalizacji dziecka. Jak zaznacza M. Cu-
dak 18: „Mieć świadomość wychowawczą to znaczy mieć wiedzę dotyczącą 
rozwoju i wychowania dziecka, znać zadania i cele wychowawcze, mieć 
określony ideał wychowania, wiedzieć, jakie stosować metody oddziały-
wania, aby optymalizować proces ogólnego rozwoju dziecka”. 
 W prezentowanym opracowaniu dotyczącym rodzicielskiego wycho-
wania, chodzić będzie o wiedzę rodziców na temat: zadań, celów, metod 
rodzicielskich, stylów i metod wychowania oraz reakcji emocjonalnych. 

4. Organizacja badań 

Badania zostały przeprowadzone w  latach 2015-2016 na terenie woje-
wództwa małopolskiego. Objęto nimi 52 matki i 48 ojców. Zarówno mat-
ki, jak i ojcowie nie wywodzili się z tych samych rodzin – celem uniknięcia 
ewentualnego wzajemnego sugerowania się udzielanymi odpowiedziami. 
 Zdecydowana większość rodziców posiadała dzieci w  wieku trzech 
i czterech lat (74%).

18 H.  Cudak, Świadomość wychowawcza rodziców, w:  Encyklopedia pedagogiczna, dz. cyt., 
s. 455. 
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Charakterystyka badanego środowiska 

Badani rodzice zamieszkiwali głównie na wsi (45%) i w małych miastach 
(37%), jedynie 28% mieszkało w  dużym mieście. Zdecydowana więk-
szość badanych (74%) liczyło od 25-35 lat. Grupa najstarszych wiekiem 
małżeństw (od 36-45 lat) liczyła 26%. Zatem, jak z tego wynika, badani 
ojcowie i matki to młodzi małżonkowie zamieszkujący głównie na wsi. 
Być może ten fakt zadecydował także o stosunkowo dobrych warunkach 
mieszkaniowych, bowiem dom posiadało 44% badanych, 50% mieszka-
ło w blokach, a tylko 6% wynajmowało mieszkanie. Własny pokój miało 
73% dzieci. 
 Również praca zawodowa i sytuacja finansowa badanych rodziców nie 
może stanowić podstaw do niepokoju. Okazuje się, że zaledwie 6 matek i 4 
ojców pozostaje na bezrobociu. Pozostali są zatrudnieni głównie w insty-
tucjach państwowych lub prowadzą prywatną działalność gospodarczą. 
 Najniższe zarobki (do 500 zł na osobę) dotyczą tylko 4 rodzin. Do 
1.000 zł na osobę przypadało 18% badanych, a do 2.000 zł zarabiało naj-
więcej badanych (65%). Największe zarobki (powyżej 2.000 zł na oso-
bę) posiadało 13% rodzin. Badane rodziny to w większości młode mał-
żeństwa, których staż mieści się w granicach 5-10 lat, stanowią one 63% 
ogółu badanych. Powyżej 15 lat jest 27% rodzin, a grupa najmłodszych 
małżeństw (od 1-5 lat) stanowiło 10% badanych. 
 Swoją pracę zawodową realizują przede wszystkim w małych miastach 
(46% rodzin) i w dużym mieście (36% rodzin). Jedynie 18% pracuje na wsi. 
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 Wykształcenie rodziców ilustruje poniższa tabela. 

Tabela 1. Wykształcenie rodziców 
Wyższe Średnie Zawodowe

Matki Ojcowie Łącznie Matki Ojcowie Łącznie Matki Ojcowie Łącznie

L % L % % L % L % % L % L % %
14 26,9 15 31,2 29 29 55,7 26 54,1 55 9 17,3 7 14,6 16

Zamieszczone dane w tabeli 1 wskazują, że najwięcej ojców i matek posia-
dało wykształcenie średnie (55%). Stosunkowo duży procent zarówno oj-
ców, jak i matek, legitymowało się także wykształceniem wyższym (łącz-
nie 29,0%). Wykształcenie zawodowe posiadało tylko 16% badanych. 
 Wśród badanych osób, aż 92% to rodziny pełne. Zaledwie 8% osób 
przyznało, że są po rozwodzie. Niestety 42% ojców i matek przyznało, że 
dochodziło wśród nich do częstych konfliktów, a w 31% do sporadycz-
nych utarczek. Powodami tych konfliktów, zdaniem rodziców, były kło-
poty finansowe, alkoholizm, cechy charakterologiczne współmałżonka 
i kontrowersje związane z wychowaniem dziecka. Na ten ostatni aspekt 
wskazało 61% badanych. 

Ogólna charakterystyka badanych dzieci 

Wśród badanych dzieci 40% stanowiły dziewczynki i 60% chłopcy. Jedy-
naków było aż 38%. 
 Do przedszkoli na wsi uczęszczało 28%, w  małych miastach 66% 
i w dużym mieście 38% dzieci. 
 W badanej grupie zdecydowanie przeważały dzieci trzy i  czterolet-
nie – było ich aż 74%. Dzieci sześcioletnie stanowiły 12%, a pięcioletnie 
14%. Opiekę nad dziećmi przed zapisaniem ich do przedszkola sprawo-
wały przede wszystkim matki, a w odniesieniu tylko do 10% funkcję tę 
pełniły babcie i w przypadku 8% nianie. 
 Zarówno matki, jak i nianie, a także dziadkowie sprawowali funkcje 
opiekuńczo-wychowawcze w odniesieniu do niemal połowy (48%) bada-
nych dzieci. 
 Rodzice oceniając rozwój swoich dzieci, w przypadku do 12% wyrazili 
swoje przekonanie, iż przebiega on powyżej przeciętnej, w 80%, że jest 
prawidłowy, a tylko w 9% rozwój ten częściowo zaburzony (jąkanie się, 
nadpobudliwość nerwowa, wycofanie się, chwiejność emocjonalna). 
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 Ciekawie przedstawia się rozkład dnia badanych dzieci. 
 Najwięcej dzieci (72%) wstaje o godzinie 7 rano, a o 7.30 – 12%. Naj-
wcześniej, bo już o 6 rano wstaje 16% dzieci. Pobyt w przedszkolu ponad 
połowa dzieci (52%) kończy o godzinie 16.00, a o godzinie 15.00 – koń-
czy 16% dzieci.
 Najwcześniej  – bo już o  godzinie 13.00 opuszcza przedszkole 13% 
dzieci, a najdłużej przebywa w nim, bo aż do godziny 17.00 zaledwie 12% 
dzieci. 
 Jeżeli chodzi o czas udawania się na nocny spoczynek, to najliczniejsza 
grupa, tj. 54% dzieci czyni to około godziny 21. O godzinie 20 kładzie się 
spać 24%, a po godzinie 22, aż 22%. 
 Niemal połowa badanych dzieci (47%) uczęszcza na dodatkowe zaję-
cia, takie jak: rytmika, balet, języki obce, gra na instrumentach, plastyka, 
basen itp. 
 Warto też zwrócić uwagę na czas przebywania rodziców ze swoim 
dzieckiem. 

Tabela 2. Czas przebywania z dzieckiem 
Lp. Matki L % Ojcowie L %

1. Od 1-2 godzin dziennie 8 15,4 Tylko w weekendy 12 25,0 

2. Od 3-4 godzin dziennie 8 15,4 Do pół godziny dziennie 8 16,6 

3. Od 5-6 godzin dziennie 32 61,5 1 godzina dziennie 12 25,0 

4. Od 7-8 godzin dziennie 4 7,7 2 godziny dziennie 12 25,0 

5. 3 godziny dziennie 4 8,3 

 Skoro tak korzystne wyniki badań dotyczyły bezpośrednio wpływu ro-
dziców na swoje dzieci, należy przyjrzeć się wymiarowi czasu, jaki w cią-
gu dnia jest przeznaczony na sprawy opiekuńczo-wychowawcze. Trzeba 
przyznać, iż w tej kwestii zdecydowanie lepiej prezentują się matki, które 
w przeważającej wartości procentowej (84,6%) przebywają z dziećmi od 
3-8 godzin dziennie. W przypadku ojców, aż 25% przebywa z nimi tylko 
w weekendy, a od pół do jednej godziny – 41,6%. 
 Warto dowiedzieć się w tym kontekście, jak badani rodzice wyko-
rzystują ten czas przebywając razem z dzieckiem. Zdecydowana więk-
szość badanych matek przyznało, iż czas ten wypełniają rozmowy, 
wspólne spacery i czytanie bajek. Wśród ojców czas ten zostaje wypeł-
niony głównie grą w piłkę, grami planszowymi, spacerami i robieniem 
zakupów. 
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 A oto niektóre wypowiedzi udzielone przez badanych rodziców 
w toku prowadzonych wywiadów: 
• bardzo lubię spędzać czas z dzieckiem, poświęcam mu w ciągu dnia ok. 2 

godzin; 
• rozmawiamy, jak było w przedszkolu, gramy w różne gry, układamy klo-

cki, majsterkujemy; 
• zazwyczaj spędzamy z dzieckiem około 2 godzin dziennie, w tym czasie 

chodzimy na spacery, na wspólne zakupy, jeździmy na rowerze, rozma-
wiamy o przedszkolu; 

• ja spędzam z dzieckiem około 7 godzin dziennie, chodzimy na spacery, 
śpiewamy, gramy w piłkę, bawimy się w chowanego; 

• w miarę możliwości razem z dzieckiem spędzam około 2 godzin dzien-
nie, czas ten wypełniają wspólne gry i zabawy, czytanie bajek, a wspólne 
rozmowy dotyczą najczęściej przedszkola; 

• niestety w tygodniu nie mam zbyt wiele czasu dla mojego dziecka, wi-
dzimy się dopiero po moim powrocie z pracy (po godzinie 18.00), dopiero 
w soboty i niedziele nadrabiamy spacerami ten czas; 

• ja z dzieckiem spędzam bardzo mało czasu (15 minut), a rozmowy to 
głównie pytania dziecka; 

• z dzieckiem spędzam dziennie około 5 godzin, w tym czasie spacerujemy, 
rozmawiamy o tym, co się działo w ciągu dnia, czytam mu książki głów-
nie przed snem, a w niedzielę chodzimy do kościoła, na spacery i wyciecz-
ki poza miasto. 

 Jak pisze J.  Bojanowicz 1, właściwie zorganizowany i  spędzony czas 
wolny ma wpływ na pozytywną atmosferę życia rodzinnego i jest źródłem 
zaspokajania różnorodnych potrzeb poszczególnych członków rodziny. 
Sprzyja powstawaniu i umacnianiu więzi uczuciowych, partnerstwa, lep-
szego zrozumienia pomiędzy pokoleniami. W procesie interakcji wolno-
czasowej rodzic ma możliwość zdobycia autentycznego autorytetu. Rów-
nież kultura życia rodzinnego i  sposób spędzania czasu wolnego przez 
samych rodziców ma wpływ na kształtowanie się zainteresowań dzieci, 
form ich aktywności i rozrywki. Od tego, jakie warunki w tym zakresie 
stworzy rodzina, jakie wartości i nawyki będzie starała się przekazać swo-
im dzieciom, zależy to, czy dziecko będzie rozwijało i wzbogacało swoją 

1 J. Bojanowicz, Rodzinne uwarunkowania sposobów spędzania czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży, w: Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych, red. M. Bednar-
ski, R. Kucha, Mazowiecka WSH-P, WSU-PiZ, Łowicz – Ryki 2009, s. 232. 
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osobowość, budząc nowe horyzonty, zainteresowania, pasje, aspiracje, 
czy też czas wolny od obowiązków i pracy stanie się czasem pustym i bez-
wartościowym dla ich rozwoju. 
 Autorka uważa, że wspólny wypoczynek rodzinny zawiera wyjątkowe 
cechy, których nie posiada żaden inny układ społeczny. Cechuje się natu-
ralnością i nieformalnym charakterem oraz wyjątkową emocjonalnością, 
która polega na odczuwaniu ogromnej satysfakcji i  radości ze wspólnie 
spędzonego czasu. 
 Na koniec warto podkreślić i zaznaczyć, iż nasze badania prezentować 
będą wiedzę rodzicielską zarówno matek, jak i ojców, którzy byli objęci 
oddzielnymi badaniami. Zabieg ten był w pełni świadomy, bowiem inna 
jest w wychowaniu rola ojca, a inna rola matki. 
 Anna Błasiak 2 pisze, że do najważniejszych wartości, które ojciec wno-
si do wychowania dzieci, należy zaliczyć wspieranie i uzupełnianie matki 
oraz wprowadzanie dzieci w rzeczywistość zewnętrzną, bo uczy je, jak żyć 
w  świecie pozarodzinnym poprzez pobudzanie ich ciekawości i  zainte-
resowań, tłumaczenie, odpowiadanie na pytania, zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa w konfrontacji ze światem zewnętrznym. Najczęściej oj-
ciec daje odpowiedź na pytanie: „dlaczego”. Ojciec będąc wychowawcą, 
pobudza rozwój intelektualny i pragmatyczny dziecka, ale nie narzucając 
mu drogi życiowej, bo poprzez swój wpływ wychowawczy jest także straż-
nikiem jego wolności. Ponadto poprzez swoją postawę pobudza u dzie-
cka potrzebę osiągnięć i kształtuje właściwy stosunek do nauki szkolnej. 
 Ojciec orientuje swojego potomka na określony świat wartości. Wy-
chowanie społeczne i religijne w dużym stopniu jest uzależnione od obra-
zu ojca, od przykładu, jaki daje swoim dzieciom. Ojciec częściej niż matka 
określa prawa i obowiązki, pilnuje dyscypliny, stawia wymagania, zachęca 
do coraz trudniejszych zadań. Poprzez pracę zawodową mężczyzna za-
pewnia poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie. Stanowi on wzór mę-
skości dla swoich dzieci, szczególnie dla synów, natomiast dla córek jest 
pierwszym mężczyzną, wobec którego odkrywają siebie jako kobiety. Au-
torka podkreśla, że dobry ojciec to przede wszystkim taki, który jest obec-
ny, czyli fizycznie i psychicznie zaangażowany w sprawy domu, który jest 
blisko i zna dziecko, jego marzenia, pragnienia i zainteresowania. Ponad-
to dobry ojciec powinien być osiągalny, gdy dziecko chce porozmawiać, 

2 Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak i E. Dybowska, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2010, s. 108-109. 
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dlatego musi rozmawiać i słuchać. Ważne jest także, by był wsparciem dla 
dziecka i autorytetem oraz wzorem postępowania. Jednak najważniejszą 
kwestią w tym zakresie jest ojcowska miłość.
 Pisząc o roli matki, A. Błasiak stwierdza, że do najważniejszych war-
tości, które matka wprowadza do procesu wychowania, należy jej szcze-
gólna miłość, która kształtuje w dziecku zdolność do miłowania. Relacja 
matka – dziecko jest prototypem wszelkich kontaktów społecznych. Ot-
warcie się lub zamknięcie w tych interakcjach powoduje konsekwencje na 
całe życie, bowiem mama stanowi pierwsze TY. Ważną funkcją matki jest 
udzielanie pomocy w kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie. Ponie-
waż wobec mamy dziecko odkrywa, że jest kimś, że jest ważne i potrzebne. 
 Rodzicielka umożliwia odczytywanie otaczającego świata, zarówno 
w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Matka opiekująca się dzieckiem 
jest dla niego całym światem i  poprzez nią przychodzi on do dziecka. 
Od jej postawy zależy, jaki ten odbiór świata będzie. Włącza ona dziecko 
w pewien porządek, jest pierwszym autorytetem i źródłem postępowania 
moralnego, wyznaczając mu przynależne prawa i obowiązki. 
 Natomiast Józef Rembowski 3 wskazuje, iż matka jest najważniejszą 
osobą w rodzinie – zarówno w oczach badanych dzieci, jak przy obiek-
tywnym spojrzeniu na problem. Jej ważność jest wprost proporcjonalna 
do tego, jaką część potrzeb dziecka tylko ona może zaspokoić, a więc do 
stopnia jego bezradności. 
 Matka ma jeszcze inny ważny atut, gdy chodzi o  pozyskanie miło-
ści swojego dziecka: częściej i dłużej z nim przebywa w domu, wchodzi 
w słowne, fizyczne i emocjonalne z nim interakcje, wykonuje różne funk-
cje z  tytułu rodzicielskiej władzy. Ponadto zachodzące obecnie procesy 
społeczno-ekonomiczne mniej naruszyły „kadłubowy warsztat domo-
wy” pracy kobiety niż warsztat pracy mężczyzny, w wyniku czego nadal 
w domu odbywa się gotowanie posiłków, pranie itp. Jeśli do czasu poświę-
canego na te zajęcia przez kobiety doliczyć czas przeznaczony na porząd-
ki domowe, widać, że dzieci spędzają więcej czasu w towarzystwie matki 
niż ojca. 
 Jak zatem widać, każde dziecko potrzebuje obojga kochających go ro-
dziców, którzy obdarzą je prawdziwym uczuciem i uznaniem. 

3 J.  Rembowski, Postawy uczuciowe dzieci wobec dorosłych członków rodziny, w:  Rodzina 
i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 208. 
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Cele wychowania w opinii rodziców 

Cele wychowania, zdaniem Andrzeja M. de Tchorzewskiego 1, to pew-
ne standardy, jakimi kieruje się każdy podmiot wychowujący w procesie 
wspomagania rozwoju swojego dziecka, w kształtowaniu jego postaw od-
noszących się zarówno do niego, jak i otaczającej rzeczywistości. Cyto-
wany autor słusznie podkreśla, że znajomość celów wychowania jest wa-
runkiem optymalizacji procesu wychowawczego i czyni zarówno ojca, jak 
i matkę, odpowiedzialnymi za jego jakość. 
 Istotnym problemem w  procesie stawiania celów wychowania jest 
kwestia dotycząca ich wielości oraz hierarchicznego porządku. Aby unik-
nąć przypadkowości czy ich nieadekwatności do potrzeb psychofizycz-
nych i  społecznych dziecka, konstruowanie celów musi być zabiegiem 
głęboko przemyślanym z zastosowaniem odpowiednich reguł pozwalają-
cych na ich poprawny opis, systematyzację i hierarchizację. 
 Wśród wymienionych i  opisanych taksonomii celów, za najbardziej 
adekwatną do podjętej tematyki uznaliśmy taksonomię celów według 
kryterium aksjologicznego zaproponowaną przez A.  M.  de  Tchorzew-
skiego. Autor za naczelne cele wychowania przyjmuje: 
• wychowanie religijne, 
• wychowanie moralno-społeczne, 
• wychowanie umysłowe, 

1 A.M.  de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 
2016, s. 108. 
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• wychowanie kontemplacyjno-estetyczne, 
• wychowanie witalne (zdrowotne). 

1. Cele wychowania 

Moim zdaniem, podstawowym celem wychowania jest wszechstronny 
i harmonijny rozwój człowieka. 
 Mówiąc o  wszechstronnym wychowaniu, myślę przede wszystkim 
o równoległym oddziaływaniu na sferę intelektualną, moralną, estetycz-
ną i zdrowotną dziecka. 
 W zakresie sfery intelektualnej rodzice powinni przede wszystkim 
mieć na uwadze rozmowę z dzieckiem na wielorakie tematy, rozwijanie 
jego wyobraźni, intuicji, dociekliwości, pomysłowości i twórczości. 
 W zakresie sfery moralnej należy uczyć dziecko między innymi roz-
różniania dobra od zła, wartościowania, prawdomówności i  szczerości, 
odpowiedzialności, systematyczności, wytrwałości, bezinteresowności 
i wybaczania, tolerancji, życia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, 
kultury bycia. 
 W zakresie sfery estetycznej winniśmy uwzględnić między innymi 
kształtowanie u dziecka poczucia piękna, harmonii, proporcji, wrażliwo-
ści na ład i porządek, na dźwięki i kolory, na estetykę ubioru. Budzenie 
wrażliwości estetycznej to także troska o  kulturę języka, wypowiadane 
słowa, prawidłowo odczytywany tekst, to umiejętna selekcja programów 
telewizyjnych i nagrań na kasetach wideo. Człowiek wrażliwy na piękno 
jest również wrażliwy na dobro, zauważa i potrafi reagować na krzywdę 
drugiego człowieka, brzydzi się złem. 
 W zakresie sfery zdrowotnej rodzice powinni mieć na uwadze kształ-
towanie nawyków dotyczących higieny człowieka, troskę o sprawność fi-
zyczną (ruch, świeże powietrze), porę snu, nieprzekraczanie rozsądnych 
granic siedzenia przy komputerze i korzystania z Internetu. W tym ob-
szarze oddziaływań mieści się także wyrabianie nawyków aktywnego spę-
dzania czasu wolnego i właściwego ubierania się oraz odżywiania. 
 Wychowanie musi być realizowane harmonijnie, to znaczy wszystkie 
wymienione tu obszary powinny się wzajemnie zazębiać i łączyć w jedną 
całość. Nie można rozwijać tylko intelektu, pomijając czy pozostawiając 
na uboczu sferę moralną. Nie można rozwijać tylko sfery moralnej, nie 
uwzględniając wrażliwości człowieka na piękno. 
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 Wszechstronny i harmonijny rozwój jednostki winien prowadzić ku 
horyzontowi dobra, prawdy i piękna. Są to trzy uniwersalne wartości, za-
uważone już przez Platona, do których dąży ludzkość od zarania dziejów. 
 Rozwijając sferę intelektu, zbliżamy się ku poznaniu prawdy. 
 Rozwijając sferę moralną, podążam do idei dobra. 
 Rozwijając sferą estetyczną i zdrowotną, dochodzimy do idei piękna. 
 O dalszej złożoności procesu wychowania świadczą jego podstawowe 
składniki, którymi są: bios, etos, agos i los 2. 
 Bios to jest wszystko to, z czym przychodzi człowiek na świat, a więc 
układ hormonalny, wegetatywny, nerwowy, kondycja fizyczna, tempera-
ment, charakter, nasze uwarunkowania genetyczne i wrodzone. Jak poda-
ją psychologowie, o tym, jakim będzie człowiek, w 60-70% decyduje bios, 
a głównie czynniki genetyczne. 
 Etos to wszelkie środowiskowe oddziaływania na dziecko. Po urodze-
niu dziecko wchodzi w układ różnorodnych oddziaływań skierowanych 
na jego osobę. Jedne z nich będą przypadkowe, niezamierzone i niepla-
nowane, inne celowe i świadome. Jedne z nich będą oddziaływać destruk-
cyjnie na jednostkę, inne wpłyną pozytywnie. Wśród nich będą wpływy 
między innymi: rodziny, szkoły, Kościoła, ale i grup rówieśniczych, star-
szych kolegów, mediów, prasy, środowiska lokalnego. 
 Na etapie etosu toczy się swoistego rodzaju walka o udział w kształ-
towaniu osoby ludzkiej. Im silniejsza pozycja danego środowiska, im lan-
sowane idee padają na bardziej podatny grunt genetyczno-temperamen-
talny, tym oddziaływanie tego środowiska będzie silniejsze. Zdarza się, iż 
w tej walce o wpływy środowisko rodzinne przegrywa, a górę biorą np. 
starsi koledzy czy grupy podwórkowe. 
 Stąd też konieczne staje się w procesie wychowawczym uwzględnienie 
tego trzeciego składnika, jakim jest agos. Agos tworzą te środowiska, któ-
re działają świadomie i planowo. Będą je zatem tworzyć przede wszyst-
kim: rodzina, szkoła i Kościół, ale także w jakimś sensie polityka rodzinna 
państwa, która może być albo „pro”, albo „anty”. Efektywność wychowa-
nia będzie tym skuteczniejsza, im oddziaływania podstawowych środo-
wisk będą bardziej zintegrowane i skoordynowane, im większa będzie ich 
identyfikacja z podstawowymi celami i metodami wychowania. 

2 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warsza-
wa 1993, s. 67. 
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 Im bardziej będzie zintegrowana i scalona działalność podstawowych 
środowisk wychowawczych, tym lepiej możemy przygotować młodego 
człowieka na spotkanie z nieznanym, na spotkanie z tym, co mu los szy-
kuje. A niespodziewanych i tych radosnych, i tych przykrych, a czasem 
dramatycznych zdarzeń, los nikomu nie będzie szczędził. Młody czło-
wiek musi umieć sobie radzić z  tym, co go spotka, z  tym, co go zasko-
czy. Zwątpienie, bezkarność, apatia, zgorzknienie, nieustanne narzeka-
nia, zamknięcie się w sobie to częste reakcje człowieka, który nie potrafi 
poradzić sobie z  dotknięciem losu. Dlatego należy go tak przygotować 
do życia, aby umiał sprostać różnorodnym obowiązkom czy trudnym 
sytuacjom. 
 Małgorzata Jacuńska 3 podkreśla, że wychowanie dziecka wymaga 
określenia sobie celu oddziaływań, a  także znajomości warunków, od 
których zależy realizacja tego celu. Ważne jest przy tym, aby przy ustala-
niu celu wychowania oraz warunków, w których ma być on realizowany, 
uwzględniać właściwości indywidualne i  możliwości dziecka. Inne cele 
i metody wychowania należy stosować wobec dziecka wątłego i choro-
witego, a inne wobec dziecka zdrowego i silnego. Ogólnie jednak można 
powiedzieć, że celem wychowania dziecka zawsze będzie ukształtowanie 
takich mechanizmów regulacyjnych, które umożliwią mu prawidłowe 
funkcjonowanie poznawcze i emocjonalno-społeczne w kolejnych okre-
sach jego życia. Te mechanizmy to przede wszystkim potrzeby psychicz-
ne dziecka, których rozwój i  stopień zaspokojenia w pierwszych latach 
życia zależą głównie od rodziców, a ściślej mówiąc – od ich postaw wobec 
dziecka. 
 Badania dotyczące celów wychowania objęły oddzielnie grupę matek 
i oddzielnie grupę ojców. 
 Nie sugerując nic badanym rodzicom, prosiliśmy ich o wymienienie 
głównych celów wychowania, jakie stawiają przed sobą, prowadząc swoje 
dzieci ku ich rozwojowi psychofizycznemu i społecznemu. 
 A oto ich podstawowe cele ułożone w porządku hierarchicznym. 

3 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, dz. cyt., s. 376. 
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Tabela 3. Cele wychowania wskazywane przez badanych rodziców 
Lp. Matki L % Ojcowie L %

1. Szczęście dziecka 27 51,9 Rozwijanie zaradności 32 66,6
2. Szacunek do innych osób 24 46,1 Miłość do drugiego 29 60,4 
3. Miłość do drugiej osoby 21 40,4 Prawdomówność 26 54,1
4. Wychowanie na dobrego człowieka 19 36,5 Pracowitość 21 43,7 
5. Kształtowanie osobowości 17 32,7 Uczciwość 18 37,5
6. Kształtowanie samodzielności 17 32,7 Wiara w Boga 16 33,3 
7. Odróżnianie dobra od zła 16 30,7 Odróżnianie dobra od zła 14 29,1
8. Wychowanie do odpowiedzialności 14 26,9 Pomoc innym 13 27,0
9. Kształtowanie ducha przyjaźni 14 26,9 Uprzejmość 12 25,0 

10. Kształtowanie uczciwości 12 23,0 Kształtowanie patriotyzmu 11 22,9
11. Kształtowanie otwartości 9 17,3 Kształtowanie odpowiedzialności 9 18,7
12. Kształtowanie wrażliwości 9 17,3 Wyrabianie szacunku do innych 8 16,6 
13. Kształtowanie zaradności 8 15,4 Zapewnienie bezpieczeństwa 8 16,6 
14. Rozwijanie pasji 7 13,4 Rozumienie dziecka 6 12,5 
15. Wychowanie do prawdomówności 7 13,4 Troska o zdrowie 5 10,4
16. Kształtowanie kultury osobistej 6 11,5 
17. Kształtowanie konsekwencji 5 9,6 
18. Kształtowanie cierpliwości 4 7,6 

 Analizując zamieszczone dane w tabeli 3. należy podkreślić, iż bada-
ni rodzice wymienili szeroką gamę różnorodnych celów, jakie nakreślili 
w wychowaniu swoich dzieci (matki aż 18, a ojcowie 15). Z dużą dozą 
optymizmu należy przyjąć bardzo wysoki odsetek matek (51,9%), któ-
re uważają, iż ich najważniejszym celem jest szczęście dziecka. Natomiast 
ojcowie uznali (aż 66,6%), że ich podstawowym celem jest rozwijanie 
zaradności u swoich dzieci oraz miłości do drugiego człowieka (60,4%) 
i kształtowanie prawdomówności (54,1%). Wśród matek na wysokich po-
zycjach w randze hierarchizacji celów znalazły się cele prospołeczne, takie 
jak szacunek do innych osób (46,1%), miłość do drugiej osoby (40,4%), 
czy kształtowanie ducha przyjaźni z innymi (26,9%). 
 Odnosząc się teraz do zaproponowanej taksonomii, należy przyznać, 
iż w tym zakresie uzyskane wyniki nie oddają zakładanej harmonii w za-
kresie wszechstronnego wychowania. Okazuje się, że zarówno wśród ma-
tek, jak i ojców dominują cele moralno-społeczne, na które matki wskaza-
ły jedenaście razy, a ojcowie dziewięć razy. Daleko w tyle znajdują się cele 
wychowania religijnego wymieniane przez matki tylko czterokrotnie, 
a przez ojców dwukrotnie oraz cele wychowania umysłowego wymienia-
ne przez matki trzykrotnie, a przez ojców tylko dwukrotnie. Jest niepo-
kojącym, że w przypadku wychowania zdrowotnego matki nie wymieniły 
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w tym zakresie ani jednej kategorii, natomiast ojcowie zwrócili uwagę na 
ten fakt zaledwie dwukrotnie. 
 Jeszcze bardziej może niepokoić fakt całkowitego pominięcia celów 
związanych z wychowaniem estetycznym związanych z kształtowaniem 
wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, piękno otoczenia, ład 
i porządek w swoim pokoju, w swoim miejscu pracy, piękno wypowiada-
nych słów, oglądanych ilustracji, wystrój mieszkania itp. 
 Niestety, aż 27% matek i 31% ojców nie potrafiło wymienić żadnego 
celu, jaki sobie stawiają wychowując własne dzieci. 
 A oto wybrane przykłady ich wypowiedzi podczas prowadzonych 
wywiadów:
• chciałabym, aby moje dziecko umiało sobie radzić w życiu i nie zrażało 

się trudnościami; 
• pragniemy kształtować osobowość dziecka, dążyć do jego wszechstronnego 

rozwoju, celem wychowania jest szczęście i dobro dziecka, przygotowanie 
go do tego, aby potrafiło dobrze funkcjonować w życiu, aby było toleran-
cyjne, szanowało innych; 

• celem wychowania jest przygotowanie dziecka do życia, do pracowitości, 
by było wrażliwe na innych; 

• bardzo ważne jest, by był mądrym i kulturalnym człowiekiem, aby potra-
fił sobie radzić w życiu i dążył do celu, będę się starać kształtować u niego 
szacunek do innych ludzi; 

• moim celem jest wychowanie dziecka do prawdomówności, by nie miał 
tajemnic przed rodzicami, by był pracowity i obowiązkowy; 

• pragnę wychować moje dziecko na inteligentną osobę, porządnego czło-
wieka, uczciwego, mającego swoje zdanie, umiejącego okazywać uczucia, 
miłość, wrażliwość i szacunek wobec innych;

• moim celem jest wychowanie religijne i patriotyczne. 

2. Potrzeby dziecka 

Z celami wychowania ściśle korespondują wymienione przez rodziców 
potrzeby dziecka. Jak wykazują zamieszczone w tabeli 4. dane, potrzeby 
te wiążą się tylko i wyłącznie z samym dzieckiem. 
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Tabela 4. Potrzeby dziecka wymieniane przez rodziców 

Lp.
Matki Ojcowie

Wyszczególnienie L % Wyszczególnienie L %
1. Potrzeba miłości 48 92,3 Potrzeba miłości 42 87,5 
2. Potrzeba zabawy 12 23,0 Potrzeba bliskości uczuciowej 13 27,0 
3. Potrzeba akceptacji 10 19,2 Potrzeba przebywania z dzieckiem 12 25,0 
4. Potrzeba opieki 19 36.5 Potrzeba opiekuńczości 12 25,0 
5. Potrzeba przebywania z dzieckiem 7 12,7 Potrzeba relacji z innymi dziećmi 11 22,9 
6. Potrzeba bliskości uczuciowej 6 11,5 
7. Potrzeba bezpieczeństwa 4 7,6 
8. Potrzeba rozwoju 2 3,8 

 Zdecydowana większość rodziców, zarówno matek (92,3%), jak i oj-
ców (87,5%) na pierwszym miejscu wymienia potrzebę miłości. To bar-
dzo istotna i ważna deklaracja, która wyznacza prawidłowy kurs prowa-
dzenia dziecka od jego najmłodszych lat. 
 Karol Wojtyła 4 podkreśla, że miłość ujęta jako zasada pedagogiczna 
może i powinna być regulatorem wszelkich relacji międzyosobowych. Jej 
obecność w  procesie wychowania przemienia roszczenia wychowawcze 
w wiarygodne i prawomocne oddziaływania. Bez miłości proces wycho-
wania byłby naznaczony sztywnością i formalizmem. 
 Ditrich von Hildebrand 5 uważa, że miłość do drugiego człowieka to 
uczciwość i rzetelność w swoim postępowaniu, nieokłamywanie ani siebie, 
ani drugich. Dobroć jest dla Hildebranda „sercem całego królestwa warto-
ści moralnych”. Autor wskazuje na ścisły związek dobroci z miłością, w któ-
rym miłość jest jakby strzemieniem dobroci, dobroć zaś oddechem miłości. 
Kochać kogoś miłością przyjacielską, to uważać go za osobę drogocenną, 
pełną wartości indywidualnych i obfitującą w wewnętrzne skarby. W miło-
ści człowiek wybiega ku drugiemu człowiekowi, aby trwać przy nim i mieć 
udział w jego życiu, okrywać go płaszczem swojej dobroci, otaczać troskli-
wą, duchową opieką. Miłość jest odpowiedzią serca na miłość drugiej osoby, 
jest zawsze odniesieniem konkretnej osoby do drugiej osoby. Miłość zaczyna 
się zazwyczaj od zwrócenia uwagi na rozmaite wartości, jakie niesie w sobie 
druga osoba. Mogą to być wartości estetyczne, intelektualne czy moralne. 
 Na dalszych miejscach badań rodzice usytuowali potrzebę opieki nad 
dzieckiem (36,5% matek i  25% ojców) i  potrzebę zabawy (23% matek 
i 25% ojców). 

4 Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 116. 
5 Wobec wartości, red. D.  von Hildebrand, J.A.  Kłoczowski, J.  Tischner, Wydawnictwo 

„W Drodze”, Poznań 1982, s. 131. 
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 Jedynie ojcowie (22,9%) zwrócili uwagę na potrzebę spędzania czasu 
wolnego swojego dziecka z innymi dziećmi. Szkoda, że tak istotna potrze-
ba z punktu uspołecznienia dziecka, nauczenia go współżycia z  innymi 
jest tak mało dostrzegana. 
 W czasie prowadzonych wywiadów pytano również rodziców o wska-
zanie mocnych i słabych stron ich dzieci. 
 O znajomości swojego dziecka i wiedzy rodziców na ten temat mogą 
również świadczyć ich opinie o mocnych i słabych stronach dziecka. 
 Przy dalszej obserwacji, empatycznej więzi z dzieckiem, nie sposób nie 
dostrzec tego, w czym ich dziecko się wyróżnia, a w czym przejawia pew-
ne usterki czy też niedociągnięcia. 

Tabela 5. Mocne strony dziecka 

Lp.
Matki Ojcowie

Wyszczególnienie L % Wyszczególnienie L %
1. Pomysłowość 18 34,6 Dobra pamięć 14 29,1 
2. Otwartość 16 30,7 Uzdolnienia matematyczne 12 25,0
3. Szybkość uczenia się 16 30,7 Sprawność fizyczna 12 25,0 
4. Pogodność 8 15,4 Empatyczność 10 20,8 
5. Samodzielność 7 13,5 Wrażliwość 10 20,8 
6. Kreatywność 7 13,5 Ciekawość świata 9 18,7 
7. Sprawność fizyczna 5 9,6 Kontaktowość 7 14,6 
8. Zdyscyplinowanie 5 9,6 Koleżeńskość 6 12,5 
9. Uzdolnienia matematyczne 5 9,6 Umiejętności organizatorskie 6 12,5 

10. Ciekawość świata 4 7,6 Bystrość 3 6,2 
11. Zdolności manualne 3 5,7 Stanowczość 2 4,1 
12. Pomysłowość 3 5,7 Otwartość 1 2,0 
13. Dobra pamięć 1 1,9 Cierpliwość 1 2,0 
14. Kontaktowość 1 1,9
15. Poczucie odpowiedzialności 1 1,9
16. Wrażliwość 1 1,9
17. Empatyczność 1 1,9

 Wśród mocnych stron swojego dziecka, najwięcej matek (34,6%) 
zwróciło uwagę na pomysłowość, otwartość i  szybkość uczenia się (po 
30,7%). Natomiast ojcowie wymieniali dobrą pamięć (29,1%), uzdolnie-
nia matematyczne i sprawność fizyczną (po 25,0%). 
 Wśród badanych rodziców można dostrzec istotne rozbieżności w wy-
mienianiu mocnych stron dziecka. I  tak, jeżeli na dobrą pamięć zwró-
ciło uwagę aż 29,1% ojców to w  przypadku matek cechę tę wymieniło 
tylko 1,9%. Na uzdolnienia matematyczne zwróciło uwagę 25% ojców 
i 9,6% matek, wrażliwość wskazało 20,8% ojców i zaledwie 1,9% matek. 
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Niepokój może budzić bardzo niski wskaźnik takich cech, jak: kontakto-
wość (matki 1,9%, ojcowie 14,6%), wrażliwość (matki – 1,9%, ojcowie – 
0%), empatia (matki  – 1,9%, ojcowie  – 0%), cierpliwość (matki  – 0%, 
ojcowie – 2,0%). Dość liczna grupa badanych osób (29% matek i 45% 
ojców) nie potrafiła wymienić ani jednej mocnej strony swojego dzie-
cka. To musi budzić niepokój i każe się zastanowić, dlaczego tak jest. Nie 
może schodzić z pola naszej uwagi rozwój psychofizyczny dziecka. Być 
może tempo naszego życia, zmęczenie, pośpiech nie pozwalają na tego 
typu refleksje. 
 Zwróćmy teraz uwagę na cechy i właściwości dzieci, które zostały zali-
czone do ich słabych stron. 

Tabela 6. Słabe strony dziecka 

Lp.
Matki Ojcowie

Wyszczególnienie L % Wyszczególnienie L %
1. Obawa przed porażką 31 59,6 Lęk przed obcymi 21 43,7 
2. Nieśmiałość 30 57,6 Nadwrażliwość 17 35,4 
3. Wstydliwość 30 57,6 Łakomstwo 14 29,1 
4. Nadwrażliwość 27 51,9 Jąkanie się 12 25,0 
5. Upór 27 51,9 Wstydliwość 9 18,7 
6. Nieumiejętność przegrywania 27 51,9 Nadpobudliwość 9 18,7 
7. Chęć dominowania 24 46,1 Niecierpliwość 8 16,6 
8. Budzenie się w nocy 16 30,7 Łatwe zniechęcanie się 7 14,6 
9. Introwersja 13 25,0 

10. Reagowanie płaczem 13 25,0 
11. Uległość 9 17,3 
12. Częste chorowanie 9 17,3 
13. Niecierpliwość 9 17,3 
14. Szybkie zniechęcanie się 8 15,4 
15. Reakcje nerwowe 7 13,4 
16. Trudność w adaptowaniu się do 

nowych sytuacji 5 9,6 

 Zamieszczone dane w tabeli 6. wskazują, że powyżej pięćdziesięciu pro-
cent badanych matek wskazało na: obawę przed porażką dziecka (57,6%), 
wstydliwość (57,6%), nadwrażliwość (51,9%), upór (51,9%) i  nieumie-
jętność przegrywania (51,9%). Wymienione cechy świadczą o dużej gru-
pie dzieci mających tendencje do wycofania się, do pewnych symptomów 
dziecka zahamowanego. Świadczyć o tym mogą kolejne cechy, takie jak: 
uległość (17,3%), introwersja (25,0%), szybkie zniechęcanie się (15,4%) 
czy trudności w dostosowaniu się do nowych sytuacji (9,6%). 
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 Ojcowie, podobnie jak przy wymienianiu mocnych stron dziecka, 
także i  w  tym przypadku okazali się zdecydowanie mniej zorientowa-
ni. Wymieniając tylko 8 cech świadczących o słabych stronach dziecka, 
zwracali głównie uwagę na lęk przed obcymi osobami (43,7%), nadwraż-
liwość (35,4%), wstydliwość (18,7%), łatwe zniechęcanie się (14,6%). 
Warto podkreślić, że aż 25% z nich wskazało na jąkanie się ich dzieci. 
 Te wskaźniki, podobnie jak to miało miejsce u matek, mogą sugero-
wać tendencje do wycofania się dziecka z życia społecznego. 
 Warto teraz zapoznać się z  wynikami badań dotyczących mocnych 
i słabych stron zarówno matek, jak i ojców. W tym przypadku samoocena 
badanych wypadła bardzo słabo. Niemal dwie trzecie rodziców na te py-
tania nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 
 Do mocnych stron, zarówno matki, jak i  ojcowie zaliczali: konse-
kwencje w swoim postępowaniu i miłość do dziecka. W pozostałych opi-
niach badani rodzice już bardzo różnili się od siebie. Matki wskazywały 
na cierpliwość, elastyczność, przyznawanie się do błędów, słuchanie dzie-
cka i kreatywność. Natomiast ojcowie wymieniali: opiekuńczość, zarad-
ność, realizm życiowy, sceptycyzm i zabezpieczenie finansowe rodziny. 
 Wśród słabych stron zarówno matki, jak i  ojcowie wymieniali brak 
czasu dla dziecka i impulsywność. Matki wskazały jeszcze na gadatliwość, 
uleganie dziecku, nadopiekuńczość, brak cierpliwości i krzykliwość. 
 W czasie prowadzonych wywiadów badani rodzice wypowiadali się 
na ten temat następująco: 
• do moich mocnych stron zaliczam uczciwość, miłość i troskę o odpowied-

nie warunki materialne; 
• moją mocną stroną jest zdecydowanie i konsekwencja w postępowaniu; 
• uważam, że moimi mocnymi stronami są cierpliwość i  opanowanie, 

umiejętność dostrzegania potrzeb dziecka i ich zaspokajanie; 
• sądzę, że jestem autorytetem dla dziecka; 
• moją mocną stroną jest troskliwość i opiekuńczość. 
 Wypowiadając się na temat swoich słabych stron rodzice wskazywali: 
• brak czasu dla dziecka; 
• zbyt szybkie denerwowanie się; 
• poświęcanie dziecku mniej czasu, niż by się chciało; 
• brak czasu dla dziecka, a to jest uzależnione charakterem pracy i długich 

wyjazdów; 
• brakuje mi cierpliwości i za dużo przeklinam; 
• daję zły przykład dziecku, czasem piję i palę, ale pracuję nad tym. 
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3. Źródła wiedzy o wychowaniu 

Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci to jeden z istotnych kom-
ponentów kultury pedagogicznej, która jest swoistą zdolnością do właś-
ciwego reagowania na zachowanie się dziecka, na ogólny i jakże złożony 
proces wychowawczy. 
 Jak podkreśla Marian Grochociński 6, wiedza pedagogiczna rodziców 
kształtuje się w  strukturze warunków domu rodzinnego i  wielorakich 
uwarunkowań jego funkcjonowania. Jest ona nie tylko elementem kultu-
ry rodziny, ale i wyrazem jej ogólnego poziomu. Ta zależność ma szcze-
gólnie duże znaczenie dla dzieci i  młodzieży. Ich bowiem stosunkowo 
plastyczna psychika i nieduży zasób doświadczeń sprawiają, że przyjęty 
w tym okresie system wartości – przekazywany w rodzinie, czy to świa-
domie, czy to w sposób niezamierzony, przez sam przykład rodziców – 
pozostawia na ogół trwałe i trudne do zlikwidowania ślady. Wobec tego 
zaś, że dzieci i młodzież za swoje zachowanie nie mogą być jeszcze w pełni 
odpowiedzialne, tym większa odpowiedzialność spada na rodziców i wy-
chowawców za to, aby wychowawcze ich oddziaływania, tak niezbędne 
w  odniesieniu do bardzo szerokiego i  złożonego kręgu różnorodnych 
przejawów życia rodzinnego, były możliwie adekwatne do wielkości stają-
cego przed rodzicami zadania. Koniecznym tego warunkiem jest kultura 
pedagogiczna rodziców. Oddziaływania ich muszą być tak przemyślane, 
aby zapewniały warunki wszechstronnego rozwoju dziecka i  były ściśle 
powiązane z rozwojem ich zainteresowań intelektualnych, estetycznych 
czy kulturalnych, które łącznie wdrażają dziecko do właściwego kierowa-
nia swoim życiem. 
 Posiadana przez rodziców wiedza na temat celów wychowania, po-
trzeb ich dziecka, mocnych i  słabych stron zarówno dziecka jak i  ro-
dziców, stosowanych stylów i metod wychowania, pozwala na właściwe 
rozwiązywanie wielorakich sytuacji wychowawczych oraz skuteczne od-
działywanie zmierzające do harmonijnego rozwoju dziecka. 
 Warto zatem dowiedzieć się, skąd rodzice czerpią informacje dotyczą-
ce wychowania, czy jest to wiedza intuicyjna, czy też oparta na fachowej 
literaturze. O tym zagadnieniu informuje nas poniższa tabela. 

6 M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, 
PWN, Warszawa 1985, s. 300. 



90 R o z d z i a ł  5 

Tabela 7. Źródła informacyjne dotyczące wychowania 

Lp. Źródła wiedzy 
Matki Ojcowie 

L % L %
1. Literatura fachowa 12 23,0 – –
2. Programy TV i Internet 12 23,0 4 8,3
3. Rozmowy ze znajomymi 9 17,3 15 31,2
4. Własne doświadczenie 4 7,6 15 31,2
5. Naśladownictwo swoich rodziców 6 11,5 8 16,6
6. Intuicja 11 21,1 2 4,1 

 Dane zamieszczone w tabeli 7. są dla mnie dużym i niepokojącym za-
skoczeniem. Jeżeli tylko 23% matek potrafiło wskazać na konkretną lite-
raturę, z której korzystało, a na programy TV i Internet także 23% matek, 
to jest to poważny problem pedagogiczny. 
 Kto zatem powinien wziąć odpowiedzialność na przygotowanie ro-
dziców do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej? 
 Czy kursy przedmałżeńskie czynią to w  wystarczającym stopniu? 
Śmiem wątpić. Czy wiedzę taką otrzymuje młodzież w szkole? (wycho-
wanie w rodzinie, katecheza). Różnie z tym bywa. Zatem kto? Sądzę, że 
w tym zakresie potrzebne są zintegrowane i skoordynowane oddziaływa-
nia realizowane przez szkołę, Kościół, środki masowego przekazu, insty-
tucje pozarządowe i samorządowe. 
 Pozostając przy analizie wyników badań odnoszących się do ma-
tek, należy stwierdzić, iż znaczący wskaźnik (21,1%) oddziaływań wy-
chowawczych oparty był na intuicji, naśladownictwie swoich rodziców 
(11,5%) i na rozmowach ze znajomymi (17,3%). 
 Gdyby chociaż podobne wyniki uzyskali ojcowie, może nie byłby to 
dramat. Tymczasem żaden z  tatusiów nie przeczytał nic na temat wy-
chowania, a wiedzę swoją czerpią głównie z rozmów z kolegami (31,2%) 
i własnych doświadczeń. 
 Jakże wymownymi w tym względzie są ich własne wypowiedzi. Przy-
toczymy najbardziej typowe: 
• jestem najstarszy z rodzeństwa, mam duże doświadczenie własne; 
• patrzę i obserwuję innych rodziców, jak postępują z dziećmi; 
• wychowanie mojego dziecka opieram głównie na tradycji wyniesionej 

z domu rodzinnego, nigdy nie korzystałem z żadnych książek czy czaso-
pism traktujących o wychowaniu; 

• swoją wiedzę czerpię z  wcześniejszych doświadczeń, jakie nabyłem 
w domu i jakie stosowałem w wychowaniu starszych dzieci; 
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• nie czytam żadnych poradników ani internetowych wynurzeń. Korzy-
stam ze swoich doświadczeń i rozmów z przyjaciółmi. 

 Ten brak teoretycznego przygotowania, brak fachowej wiedzy o wy-
chowaniu daje znać o sobie chociażby w orientacji dotyczącej podstawo-
wych potrzeb dziecka (vide tabela 4). 
 Przypomnijmy, jedynie potrzeba miłości została wskazana przez zde-
cydowaną większość rodziców. Natomiast kolejne tak istotne potrzeby 
jak: akceptacja, spędzanie czasu razem z dzieckiem, bliskość uczuciowa 
czy bezpieczeństwo nie przekroczyły w żadnym przypadku zarówno u oj-
ców, jak i matek 30%. 
 Jest zastanawiającym, że niewiele z badanych osób potrafiło wskazać na kon-
kretne sposoby zaspokajania tych potrzeb. Zaledwie jedna trzecia matek wska-
zała na wspólne czytanie bajek, okazywanie dziecku przez uśmiech, przytulenie 
go, pogłaskanie oraz na wspólne zabawy i spacery, że jest kochane.
 Natomiast ojcowie wskazywali na wspólne spacery, słuchanie tego, co 
dziecko mówi i na chwalenie dziecka (23,0%). 
 Interesującym będzie teraz poznanie osób, które według rodziców 
mają szczególny wpływ na wychowanie ich dziecka. 

Tabela 8. Osoby mające wpływ na wychowanie dziecka 
Lp. Wyszczególnienie L/%

1. Rodzice 51,0 

2. Rodzice i dziadkowie 15,0 

3. Rodzice i przedszkole 12,0 

4. Rodzice, przedszkole i dziadkowie 8,0 

5. Rodzice i opiekunka 8,0 

6. Babcia 6,0

 W tabeli 8. odnajdujemy na szczęście bardzo optymistyczne wskaź-
niki. Okazuje się, że zaledwie 6% dzieci pozbawionych jest udziału ro-
dziców w ich wychowaniu. Ponad 50% rodziców ma bezpośredni wpływ 
na wychowanie swoich dzieci, a w 44% ten udział jest wspomagany bądź 
dziadkami, bądź przedszkolem lub nianią. Szkoda jednak, że w  gronie 
tych osób nie znaleźli się członkowie dalszej rodziny, tacy jak wujkowie, 
ciocie, chrzestni, stryjowie itp. 
 Reasumując całość badań związanych z celami wychowania, potrze-
bami dziecka i źródłami wiedzy o wychowaniu, należy wskazać na kilka 
niepokojących zjawisk. 
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 Po pierwsze: znacząca grupa ojców (31%) i matek (27%) nie potra-
fiło wymienić żadnego celu wychowawczego w odniesieniu do swojego 
dziecka. 
 Po drugie: aż 45% ojców i 29% matek nie potrafiło wymienić ani jed-
nej mocnej strony u swojego dziecka. 
 Po trzecie: wypowiadając się o  słabych stronach swoich dzieci, zna-
cząca grupa rodziców wskazywała na symptomy świadczące o wycofaniu 
się dziecka z życia społecznego, o tendencji do zachowania z cechą zaha-
mowania społecznego. Świadczą o tym takie cechy jak: lęk przed obcymi 
(43,7% ojców), nieśmiałość (57,6% matek), wstydliwość (57,6% matek) 
reagowanie płaczem (25% matek). 
Po czwarte: źródłami wiedzy o  wychowaniu są najczęściej własne do-
świadczenia, rozmowy z bliskimi i intuicja. 



R o z d z i a ł  6 
Postawy rodzicielskie 

Między rodzicami i  dziećmi mogą istnieć różne wzory interakcji. Aby 
zrozumieć tę różnorodność, konieczne jest jednak rozumienie relacji po-
między systemem zadań a strategiami. Rodzice i dzieci tworzą podsystem 
w granicach systemu rodziny. W granicach tego podsystemu rodzice są 
obciążani zadaniami spełniania emocjonalnych, fizycznych, społecznych 
i psychologicznych potrzeb swoich dzieci. Rodzice muszą rozwijać sto-
sowne postawy, aby wykonywać te zadania. 
 Zdaniem Mieczysława Plopy 1, postawa rodzicielska zawiera trzy kom-
ponenty: poznawczy, uczuciowo-motywujący i  behawioralny. Pierwszy 
z nich wyraża się w formie poglądu na dziecko, może zawierać ocenę jego 
zachowania; drugi odzwierciedla się zarówno w wypowiedzi, jak i jej to-
nie, sposobie eksploracji; trzeci zaś przejawia się w zachowaniu rodzica 
wobec dziecka (sposób traktowania dziecka, rozwiązywania zaistniałych 
problemów, stosowanie kar, nagród itp.). 
 Postawy rodzicielskie, jak każde postawy, mogą się różnić kierunkiem 
i  siłą, wyraża się to w  przejawianiu przez rodziców tendencji do pozy-
tywnego lub negatywnego reagowania wobec dziecka. Z postawami ne-
gatywnymi związane są reakcje negatywne wobec dziecka, które mogą 
się przejawiać w  formie różnego rodzaju agresji, takiej jak ośmieszanie, 
złośliwe uwagi, częste stosowanie kar fizycznych, unikania kontaktów 

1 M. Plopa, Psychologia rodziny – teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 
2011, s. 245. 
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z  dzieckiem, zaniedbywaniu go, nieinteresowaniu się jego problemami. 
Z pozytywnymi postawami rodzicielskimi wiążą się działania zaangażo-
wane, charakteryzujące się dużą dynamiką i inwencją, chęcią działania dla 
dobra dziecka. 
 Cechą charakterystyczną postaw rodzicielskich jest także ich pla-
styczność, mogą być one w różnym stopniu utrwalone i zorganizowane. 
O względnej trwałości postaw rodzicielskich możemy mówić wówczas, 
gdy związek między rodzicem a dzieckiem jest odpowiednio utrwalony 
przez wielokrotne, bezpośrednie kontakty, wzbogacane doświadczeniem 
emocjonalnym. Postawy rodzicielskie w miarę swojego kształtowania się 
oraz przejawiania mogą ulegać zmianie, tak jak zmienia się ich przedmiot, 
to jest dziecko, które przechodzi przez różne fazy rozwoju. W postawie 
rodzicielskiej może być brak lub niemal brak któregoś z „komponentów”, 
każdy z nich może się dopiero kształtować lub zanikać, na przykład kom-
ponent poznawczy może mieć charakter ogólny, a emocjonalny może być 
bardzo rozbudowany. 
 Postawa uczuciowa jest często kluczem do zrozumienia, dlaczego ro-
dzice, którzy dobrze znają praktykę i zasady wychowania, są niezdolni do 
ich zastosowania wobec własnych dzieci. Znane są matki, które bezkry-
tycznie kochają swoje dzieci, mówią o nich dobrze, nawet jeśli na to nie 
zasługują (w danym momencie), nie przyjmując żadnych uwag krytycz-
nych pod adresem swoich „pociech”. 
 Jak zauważa Anna Błasiak 2, bycie rodzicem jest stałym ciągiem dzia-
łań, złożonym procesem, aktywnym i rzeczywistym pełnieniem ról rodzi-
cielskich związanych z  opieką, ochroną, kontrolą, kierowaniem, wspar-
ciem w  rozwoju dziecka na wszystkich płaszczyznach. Przejawia się to 
w przyjmowanych postawach rodzicielskich wobec dziecka i stosowanym 
wobec niego stylu wychowania. 
 Postawa – według M. Ziemskiej 3 – jest nabytą strukturą poznawczo-
-uczuciowo-wolicjonalną, ukierunkowującą zachowania się rodziców 
wobec dziecka. Ta tendencja do reagowania w określony sposób w sto-
sunku do dziecka musi być w pewnym stopniu utrwalona, aby mogła zy-
skać miano postawy rodzicielskiej. Chodzi tutaj o stały sposób odnosze-
nia się do dziecka i postępowania z nim w pewnym okresie czasu. Postawy 

2 A. Błasiak, E. Dybowska, Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2010, s. 105. 

3 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dzie-
cko, red. M. Ziemska, PWN Warszawa, 1986, s. 32. 
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ogólnie, a zwłaszcza postawy rodzicielskie, powinny charakteryzować się 
plastycznością i  podlegać zmianom stosownie do tego, jak zmienia się 
dziecko (drugi człowiek) w kolejnych fazach rozwoju. W relacji rodzice – 
dzieci najbardziej widoczne jest to na przykładzie dorastania dziecka, 
gdzie wraz z wiekiem maleje konieczność kontaktu fizycznego, a wzrasta 
potrzeba więzi psychicznej. Zmianie podlega także stopień i jakość dawa-
nej dziecku swobody oraz stopień i  jakość dozoru, odpowiedni do fazy 
rozwojowej, w jakiej znajduje się dziecko. 
 J. Wilk 4 uważa, że kształtowanie postaw rodzicielskich zależne jest od 
wielu czynników, które wszystkie razem lub wybiórczo wpływają na taką, 
a nie inną postawę rodziców wobec dzieci. Na postawy rodziców wpły-
wają: przyswojenie wzorów z otoczenia, emocjonalny wpływ niektórych 
doświadczeń (zwłaszcza rodzinnych), traumatyczne przeżycia, procesy 
intelektualne, kultura narodowa, małe grupy społeczne, relacje z osobami 
znaczącymi, ilość i jakość zgromadzonej wiedzy i umiejętność jej wyko-
rzystania, inteligencja, płeć oraz wiek. 
 W literaturze przedmiotu występuje kilka typologii postaw rodziciel-
skich (por. M. Ziemska, A. Roe, M. Braun-Gałkowska, M. Plopa). 
 W swoich badaniach przyjąłem typologię zaproponowaną przez 
M. Plopę 5, który dzieli postawy rodzicielskie na: 
• postawy akceptacji, 
• postawy autonomii, 
• postawy nadmiernej ochrony, 
• postawy nadmiernego wymagania, 
• postawy niekonsekwencji. 
 Nie można nie doceniać ani podważać znaczenia postaw rodziciel-
skich w  procesie wychowania dzieci. Właściwe postawy rodzicielskie 
wpływają konstruktywnie na wszechstronny rozwój dziecka i jego osobo-
wości. Niewłaściwe postawy rodzicielskie mogą hamować rozwój dziecka 
i prowadzić do różnego typu niedostosowania społecznego. Postawy ro-
dzicielskie decydują o stylu wychowania w rodzinie i stosowanych meto-
dach nagradzania i karania dziecka. 

4 J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 
Lublin 2002, s. 92. 

5 M. Plopa, Psychologia rodziny, dz. cyt., s. 276. 
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1. Postawa akceptacji 

Jak pisze Mieczysław Plopa 6, rodzic akceptuje dziecko takim, jakim ono 
jest, dlatego że jest. Postawa ta stwarza klimat sprzyjający swobodnej 
wymianie uczuć, uczy dziecko ufności do ludzi i  świata, zachęcając je 
do nawiązywania otwartych, spontanicznych relacji oraz komunikowa-
nia w każdy dostępny sposób swoich potrzeb. Stwarza klimat, w którym 
uczenie się siebie jest wzajemne. W  wielu kwestiach zwierzenia bywają 
obustronne, kiedy dziecko jest starsze i potrafi zwerbalizować swoje sta-
ny, poglądy. Rodzic stara się, aby jego stosunki z dzieckiem układały się 
tak, aby dziecko czuło się bezpieczne i kochane. W takiej relacji rodzic 
jest przekonany, że dziecko ma odczucie, że on, jako ojciec czy matka, jest 
podstawowym oparciem dla niego w różnych trudnych, lękorodnych sy-
tuacjach. Rodzic jest czuły i wrażliwy na potrzeby, troski, problemy, prag-
nienia dziecka. Obcowanie z dzieckiem jest dla rodzica przyjemne, daje 
mu uczucie satysfakcji, radości, przyjemności. Rodzic traktuje dziecko 
z godnością i szacunkiem, bez względu na jego wiek, w sytuacjach trud-
nych dla dziecka identyfikuje się emocjonalnie z nim. 
 A oto jak prezentują się wyniki badań w tym zakresie. 

Tabela 9. Postawa akceptacji dziecka 

Lp. Wyszczególnienie 
Matki Ojcowie 

L % L %
1. Są szczerze zainteresowani sprawami swojego dziecka 44 84,6 40 80,3
2. Chętnie nawiązują kontakt z dzieckiem, często są z nim 46 88,5 32 66,6
3. Poszukują kontaktu z dzieckiem, gdy ma problemy 42 80,7 22 45,8 
4. Często myślą o swoim dziecku 42 80,7 26 54,2 
5. Gdy potrzebuje pomocy, poświęcają mu czas i uwagę 40 76,9 24 50,0
6. Przebywanie z dzieckiem sprawia im dużą przyjemność 43 82,7 40 80,3 
7. Często dają mu do zrozumienia, że je kochają 43 82,7 31 64,6 
8. Często uśmiechają się do dziecka 42 80,7 22 45,8 
9. Starają się dla dziecka być prawdziwymi przyjaciółmi 41 78,8 25 52,0 

10. Gdy ma kłopoty, starają się mu pomóc 34 65,4 26 54,2 
Średnia postawy akceptacji 41,7 80,7 28,8 60,4 

 Dane zamieszczone w  tabeli  9. prezentują bardzo optymistyczny 
obraz dotyczący akceptacji swoich dzieci i to zarówno w opinii matek, jak 
i ojców. Zdecydowana większość stwierdzeń pozytywnych przekroczyła 

6 Tamże, s. 362. 
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u matek wskaźnik 80%, a u ojców 50%. Najwięcej matek (88,5%) przy-
znało, że chętnie nawiązuje kontakt ze swoim dzieckiem (ojcowie za taką 
postawą opowiedzieli się w 66,6%). Równie wysoki wskaźnik i u ojców 
(80,3%) i u matek (84,6%) uzyskała cecha dotycząca zainteresowań spra-
wami swojego dziecka. Warto również odnotować takie pozytywne za-
chowania jak: poszukiwanie kontaktu z dzieckiem (matki 80,7%), ojco-
wie – niestety tylko 45,8%, częste dawanie dziecku do zrozumienia, że 
je kochają (matki  – 82,7%, ojcowie  – 64,6%), staranie się, aby być dla 
dziecka prawdziwymi przyjaciółmi (matki  – 78,8%, ojcowie  – 52,0%). 
Szkoda, że tak istotna cecha jak staranie się pomóc dziecku, gdy ma kło-
poty, uzyskała najniższą wartość (u matek – 65,4%, u ojców – 54,2%). 
 Generalnie, uzyskane wyniki mogą napawać nadzieją, że w dalszych 
rodzajach postaw rodzicielskich te wyniki znajdą potwierdzenie. 
 Trzeba jednak przyznać, iż postawa akceptacji we wszystkich elemen-
tach składowych uzyskała niższą wartość u ojców (średnia 60,4 łącznych 
wyborów) niż to miało miejsce u matek (średnia – 80,7%). 
 Janusz Mastalski 7, pisząc na temat akceptacji dziecka, zwraca uwagę na 
sposoby i wymiary realizacji tej postawy, podkreślając, że najpierw trzeba 
akceptować dziecko takie, jakie jest; z  jego pięknymi zaletami, ale i wa-
dami, które mogą tak bardzo denerwować. Nie można więc dokonywać 
w tej kwestii jakichś podziałów. Dzieci nie mogą w domu czuć się bardziej 
lub mniej akceptowane. Ten postulat ważny jest w rodzinach wielodziet-
nych. Młodsze oraz starsze rodzeństwo powinno odczuwać w podobny 
sposób akceptację swoich rodziców. Należy także pamiętać o jednej z za-
sad personalistycznych: zawsze trzeba akceptować człowieka, można na-
tomiast piętnować jego zachowanie. 
 Mówiąc o  akceptacji obecności dziecka, trzeba jeszcze wspomnieć 
o  szukaniu przez rodziców okazji do okazywania afirmacji. Każdy mo-
ment dnia codziennego może być dobrym pretekstem do odczucia przez 
dziecko, że jest kimś ważnym. Może to być wspólny posiłek, sprzątanie 
czy spacer. Rodzicie powinni pamiętać, że dziecko akceptowane w każdej 
chwili ma poczucie silnej więzi ze swoimi rodzicami. Pomaga to w roz-
wiązywaniu wielu problemów, często skrywanych przez dziecko przed 
innymi. 

7 J. Mastalski, Jak dobrze wychować dziecko, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, s. 49-50. 



98 R o z d z i a ł  6 

2. Postawa autonomii 

Cytowany już autor, M. Plopa 8 uważa, że dziecko potrzebuje w miarę roz-
woju coraz więcej autonomii i możliwości uczenia się samodzielnego po-
dejmowania różnych decyzji. W tej sytuacji rodzice winni zachowywać 
się elastycznie w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka. Rozumie-
jąc rodzącą się potrzebę „prywatności”, ukazują dziecku różne, alterna-
tywne wybory, ale jednocześnie zachęcają do samodzielnych wyborów. 
Wyróżniają aprobatę dla prób samodzielnego rozwiązywania własnych 
problemów przez dziecko, w miarę oczekiwań dziecka służą mu życzliwą 
radą, pomocą, partnerską dyskusją. W sytuacjach konfliktowych nie na-
rzucają siłą swojego zdania, lecz dają się przekonywać co do racji dziecka, 
potrafią z  jego punktu spojrzeć na problem. Z  szacunkiem podchodzą 
do poglądów dziecka, nawet jeśli ich w pełni nie akceptują. Ten ważny 
aspekt wychowawczy związany z kształtowaniem autonomii dziecka ilu-
struje poniższe zestawienie. 

Tabela 10. Postawa autonomii 

Lp. Wyszczególnienie 
Matki Ojcowie 

L % L %
1. Pozwalają dziecku radzić sobie samemu 24 46,1 12 25,0 
2. Godzą się na to, że dziecko w zależności od wieku może 

dokonywać wyborów 
26 50,0 26 54,1 

3. Nie kontrolują dziecka na każdym kroku 6 11,5 2 4,1 
4. Pozwalają na samodzielność dziecka 6 11,5 4 8,3 
5. Dziecko może mieć „swoje tajemnice” 12 23,0 22 45,8 
6. Nie robią z tego większego problemu, gdy nie rozumieją 

zachowania się dziecka 
4 7,6 8 16,6 

7. Mają zaufanie do swojego dziecka 28 53,8 14 29,1 
8. Gdy dziecko jest niegrzeczne, starają się je zrozumieć 8 15,45 4 8,3 
9. Nie wymagają, by ich dzieci ze wszystkiego im się zwierzały 14 26,9 6 12,5 

10. Akceptują to, że dziecko w miarę dorastania ma prawo do 
samodzielnych decyzji 

8 15,4 16 33,3 

Średnia postawy autonomii 14,6 28,8 11,4 22,9 

Patrząc na wyniki badań dotyczące postawy autonomii, trzeba przyznać, 
że w porównaniu z wynikami, jakie zostały zaprezentowane w odniesie-
niu do postawy akceptacji, można dostrzec prawdziwą przepaść na nieko-
rzyść postawy autonomii. 

8 M. Plopa, Psychologia rodziny, dz. cyt., s. 363. 
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 Być może jest to spowodowane zbyt młodym wiekiem ich dzieci, ale 
przecież wiele cech mieszczących się w tej postawie może być już stosowa-
na w tym wieku rozwojowym. 
 Najwięcej badanych matek  – 46,1%, ale tylko 25% ojców pozwala 
dziecku radzić sobie samemu, a także godzą się na to, że dziecko w zależ-
ności od wieku może samodzielnie dokonywać wyborów (matki – 50%, 
ojcowie – 54,1%) oraz ma zaufanie do swojego dziecka (matki – 53,8%, 
ojcowie – 29,1%). 
 Niestety, tylko niewielki procent badanych pozwala na samodzielność 
dziecka (matki – 11,5%, ojcowie – 8,3%), nie kontroluje dziecka na każ-
dym kroku (matki – 11,5%, ojcowie – 4,1%), gdy jest niegrzeczne, starają 
się je zrozumieć (matki – 15,4%, ojcowie – 8,3%). 
 Porównując średnie wartości postawy akceptacji, która u matek wy-
niosła 80,7%, a u ojców 60,4% ze średnią wartością postawy autonomii, 
która u  matek wyniosła 28,8% i  u  ojców 22,9% dostrzegamy ogromną 
różnicę. 
 Ta wielka rezerwa, swoisty dystans do postawy autonomii świadczyć 
może o tendencji do nadopiekuńczości, co być może ujawni się w posta-
wie nadmiernej ochrony. 

3. Postawa nadmiernej ochrony 

Postawa nadmiernie ochraniająca charakteryzuje się tym, że rodzic nad-
miernie troszczy się o dziecko. Traktuje je jako osobę wymagającą stałej 
troski i opieki. Rodzic nie potrafi uświadomić sobie faktu potrzeby do-
świadczania swobody, autonomii przez dziecko w miarę jego wzrastania, 
jak i zmiany swojego postępowania z nim. Przejawy autonomii w postę-
powaniu dziecka są odbierane z lękiem, niepokojem. Rodzic wyraża prze-
sadną troskę o przyszłość dziecka, nie wierzy, że może ono prawidłowo 
funkcjonować bez jego wsparcia, pomocy, bezpośredniej bliskości. Ro-
dzic nie uświadamia sobie, że to właśnie jego przesadne angażowanie się 
we wszystkie sprawy dziecka jest najczęstszym źródłem konfliktów, odsu-
wania się emocjonalnego od niego, rodzenia się buntu 9. 
 Jakie w  tym względzie uzyskano wyniki badań, ukaże nam kolejne 
zestawienie. 

9 M. Plopa, Psychologia rodziny…, dz. cyt., s. 364. 



100 R o z d z i a ł  6 

Tabela 11. Postawa nadmiernie ochraniająca 

Lp. Wyszczególnienie 
Matki Ojcowie 

L % L %
1. Starają się chronić dzieci przed wszelkimi trudnościami 10 19,2 12 25,0
2. Zawsze chcą wiedzieć, co robią ich dzieci w każdej chwili 20 38,4 12 25,0 
3. Gdy dziecko nie jest pod ich opieką, to bardzo się niepokoją 16 30,7 12 25,0 
4. Zachowują się tak, jakby ich dziecko było małe i bezradne 8 15,4 8 16,6 
5. Zawsze chcą wiedzieć, gdzie przebywa i co robi ich dziecko 34 65,4 16 33,3 
6. Często wydaje się im, że żyją tylko dla dziecka 14 26,9 16 33,3 
7. Niepokoją się nieustannie o swoje dziecko 14 26,9 12 25,0 
8. Martwią się, że ich dziecko może sobie nie poradzić w życiu 20 38,4 10 20,8 
9. Odczuwają lęk, gdy dziecko przebywa poza domem 16 30,7 16 33,3 

10. Trudno jest pogodzić się rodzicom z tym, że ich dziecko dorośleje 6 11,5 12 25,0 
Średnia postawy nadmiernie ochraniającej 15,8 30,7 12,6 27,0 

 Z danych zawartych w  powyższej tabeli wynika, że także tego typu 
postawy stosuje liczne grono badanych osób. Wśród matek najwięcej, bo 
aż 65,4% zawsze chce wiedzieć, gdzie jest ich dziecko i co robi. Aż 38,4% 
martwi się tym, że ich dziecko może sobie nie poradzić w życiu, przesad-
nie wyraża swą obawę o dziecko, gdy nie jest bezpośrednio pod ich opieką 
(30,7%). Wśród ojców najwyższe wskaźniki w tym zakresie zyskały takie 
cechy, jak: gdy dziecko jest poza domem odczuwają z tego powodu lęk, 
wydaje im się, że żyją tylko dla dziecka i chcą zawsze wiedzieć, co ich dzie-
cko robi i gdzie przebywa (po 33,3%). 
 W aspekcie pozytywnym warto zwrócić uwagę, że ponad 60% matek 
nie odczuwa strachu, gdy dziecko nie jest bezpośrednio pod ich opieką, 
nie stosuje nadmiernej ochrony przed wszelkimi trudnościami, a  także 
wierzą, że ich dziecko nie jest zupełnie bezradne. 
 Podobne opinie wyrażają także ojcowie. Łącznie, zarówno ojcowie, 
jak i matki w wymiarze ponad 60% są w stanie pogodzić się z tym, że ich 
dziecko staje się bardziej dorosłe, że może poradzić sobie w życiu. 
 Cytowany już J. Mastalski 10 określa tę postawę jako nadopiekuńczość. 
Zdaniem autora nadopiekuńcza postawa rodziców wobec dzieci charakte-
ryzuje się uczuciową koncentracją na dziecku, roztaczaniem nad nim para-
sola ochronnego, czyli nadmiernej opieki i częstym wyręczaniem dziecka 
w jego obowiązkach. Wyraża się także okazywaniem dziecku przesadnej 
miłości i czułości, przy jednoczesnym pozwalaniu mu na wszystko, na co 
ma ochotę, przy bardzo częstej rezygnacji ze swoich potrzeb. 

10 J. Mastalski, Jak dobrze wychować…, dz. cyt., s. 128. 
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 Nadopiekuńczość jest poważnym błędem, który niesie ogromne kon-
sekwencje. Może się nawet okazać, iż skutków takiej taktyki wychowaw-
czej nie można zniwelować. Stają się one trwałym elementem osobowości 
dziecka, które doznało nadopiekuńczości. 
 Postawa nadmiernego ochraniania dziecka zyskała wyższą akceptację 
niż postawa autonomii. U  matek średnia tej postawy wyniosła 30,7%, 
a u ojców 27,0%. Myślę, że jest to konsekwencja częściowo niskiej akcep-
tacji postawy autonomii. 

4. Postawa nadmiernie wymagająca 

Ten rodzaj postawy zdaniem M.  Plopy 11 charakteryzuje się tym, że ro-
dzic traktuje swoje dziecko bezwzględnie, zgodnie ze sztywno przyjętym 
przez siebie modelem wychowania. Uważa się za autorytet we wszyst-
kich sprawach dziecka, nie rozumie rodzących się nowych potrzeb dzie-
cka, a głównie potrzeby autonomii, samodzielności, współdecydowania 
o swoich sprawach. Rodzice stosują ten rodzaj postawy ostro, egzekwują 
wykonanie swoich poleceń, nakazów, zakazów, nie tolerują ani krytyki, 
ani sprzeciwu. Akceptują tylko te poczynania dziecka, które są zgodne 
z ich poglądami i oczekiwaniami. 
 Wyniki zamieszczone w tabeli 12. ilustrują zakres i wymiar stosowanej 
w praktyce tej postawy. 

Tabela 12. Postawa nadmiernie wymagająca 

Lp. Wyszczególnienie 
Matki Ojcowie 

L % L %
1. To rodzice zawsze muszą mieć rację 10 10,2 12 25,0 
2. Dziecko musi zawsze postępować zgodnie z wymogami rodziców 40 76,9 28 58,3 
3. Często pouczają dzieci, jak mają postępować 34 65,4 24 50,0 
4. Dają do zrozumienia dziecku, że rodzice wiedzą najlepiej, co jest 

dobre dla niego 
24 46,1 20 41,6 

5. Często upominają dziecko, gdy robi nie tak, jak mu każą 14 26,9 20 41,6 
6. Nieustannie kontrolują dziecko, by postępowało tak, jak sobie 

rodzice życzą 
22 42,3 18 37,5 

7. Często prawią „kazania” na temat zachowania 14 26,9 16 33,3 
8. Dają wyraźnie do zrozumienia, kto „rządzi” w domu 36 69,2 22 45,8
9. Wymagają od dziecka bezwzględnego posłuszeństwa 12 23,0 8 16,6 
10. Uważają, że dziecko nie ma prawa im się sprzeciwić 2 3,8 22 45,8 
Średnia postawy nadmiernie wymagającej 20,8 40,4 19,0 39,6 

11 M. Plopa, Psychologia rodziny…, dz. cyt., s. 363. 
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 Z zamieszczonych wyników badań można dostrzec jeszcze bardziej 
różniące się opinie matek i ojców. Wśród matek najwyższe wartości uzy-
skały takie postawy, jak: wymaganie, by dziecko zawsze tak postępowało, 
jak sobie życzą rodzice (76,9%), dawanie dziecku do zrozumienia „kto tu 
rządzi” (69,2%), przekonanie rodziców, że to oni wiedzą najlepiej, co jest 
dla dziecka dobre, a co złe (46,1%), czy nieustanne kontrolowanie dzie-
cka (42,3%). 
 Wśród ojców najwyższe wartości dotyczyły takich właściwości postę-
powania, jak: wymuszanie na dziecku, by zawsze postępowało tak, jak 
sobie życzą rodzice (58,3%), nieustanne pouczanie, jak mają postępo-
wać (50,0%), uważanie, że dziecko nie ma prawa sprzeciwić się rodzicom 
(45,8%), czy nieustanne kontrolowanie (37,5%). 
 Warto podkreślić, że blisko 60% nie wymaga od swoich dzieci bez-
względnego posłuszeństwa, a 69,2% sądzi, że dziecko czasem winno mieć 
prawo wyrazić swój sprzeciw. 
 W grupie ojców 41,6% jest przeciwna prawieniu „kazań” dzieciom, 
a 54,2% nie wymaga od swojego dziecka bezwzględnego posłuszeństwa. 
Ponad połowa ojców sądzi, że rodzice nie zawsze muszą mieć rację. Łącz-
nie najwyższy wskaźnik opinii związanych z postawą wymagającą uzyska-
ła cecha dotycząca nie wymagania od dziecka bezwzględnego posłuszeń-
stwa (56%) i uznania, że rodzice nie zawsze muszą mieć rację (62%). 
 Jakkolwiek byśmy preparowali uzyskane wyniki, to jedno nie ulega 
wątpliwości  – znacząca grupa matek (40,4%), a  także i  ojców (39,6%) 
przejawia wyraźne tendencje do autorytaryzmu, do wychowania apo-
dyktycznego, o którym tak pisze J. Mastalski 12: „Trudno nie zgodzić się ze 
stwierdzeniem, że wychowanie apodyktyczne, oparte na woli silniejsze-
go, nawet jeśli narzuca najlepsze wartości, to właśnie z powodu taktyki 
narzucania nie przynosi efektów, nie wychowuje, jest to bowiem działa-
nie na zewnątrz. Apodyktyczne wychowanie jest w  wielu przypadkach 
skuteczne, ale tylko na krótki czas. W konsekwencji może stać się jedynie 
pewnego rodzaju „tresurą”, a nie trwałym kształtowaniem osobowości. 
 Warto zauważyć w dziecku „dorosłego”, który nie potrzebuje „kiero-
wania”, ale raczej podpowiedzi w życiowych wyborach! Apodyktyczność 
w kontaktach z własnym dzieckiem zabija w nim autentyczność. Warto 
o tym pamiętać, gdy po raz kolejny powstaje pokusa, aby autokratycznie 
o czymś zadecydować”. 

12 J. Mastalski, Jak dobrze wychować…, dz. cyt., s. 131. 
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5. Postawa niekonsekwentna 

M. Plopa 13 tak charakteryzuje tę postawę – stosunek rodzica do dziecka 
jest zmienny, zależny od chwilowego nastroju, samopoczucia, innych spraw 
osobistych, niekoniecznie związanych z życiem rodzinnym. „Wewnętrzny” 
stan jest łatwo przenoszony na relacje interpersonalne w rodzinie, w tym 
stosunek do dziecka. Postawa akceptująca, angażująca w  sprawy dziecka, 
często przeplata się z nadmierną ingerencją, nerwowością, krzykliwością, 
deklarowaniem różnych ograniczeń, kar. Brak stabilności w  postępowa-
niu rodzica powoduje dystansowanie się emocjonalne dziecka od rodzi-
ca, ukrywanie własnych problemów, trudności w zwierzaniu się ze swoich 
spraw. Dziecko odbiera rodzica jako zbyt nerwowego, zmiennego, co ro-
dzi poważne, narastające trudności w  rozumieniu dziecka przez rodzica. 
Zdziwienie, czy wręcz irytacja rodzica może budzić „zamykanie się dzie-
cka w sobie”, przejawy buntu czy w miarę dorastania „lekceważenie” rodzi-
ca jako autorytetu. Postawa ta rodzi różne sposoby obrony dziecka przed 
niestabilnością rodzica – poszukiwanie wsparcia emocjonalnego czy stabil-
ności emocjonalnej w pozarodzinnych relacjach społecznych. Zachowanie 
niekonsekwentne rodzica zazwyczaj pogłębia trudności w komunikacji we-
wnątrzrodzinnej między różnymi członkami systemu rodzinnego. 
 Wyniki badań dotyczące postawy niekonsekwentnej prezentuje kolej-
ne zestawienie zamieszczone w tabeli 13.

Tabela 13. Postawa niekonsekwentna 

Lp. Wyszczególnienie 
Matki Ojcowie 

L % L %
1. Dzieci muszą uważać, by czymś nie zdenerwować rodziców 8 15,4 12 25,0 
2. Rodzice, gdy się zdenerwują, mocniej karzą dziecko 12 23,0 12 25,0 
3. Często mówią do dziecka podniesionym głosem 6 11,5 10 20,8 
4. Gdy mają zły dzień, to krzyczą bez powodu na swoje dziecko 2 3,8 8 16,6 
5. Są tak zmienni, że dziecko ma problemy z tym, jakie ono jest - - 6 12,5 
6. Łatwo tracą cierpliwość w postępowaniu z dzieckiem 12 23,0 18 37,5 
7. Gdy są zdenerwowani, trudno przewidzieć ich zachowanie 8 15,4 10 20,8 

8. Często się zdarza, że za to samo przewinienie karzą swoje dziecko 
różnie 14 26,9 10 20,8 

9. Są niekonsekwentni w swoim postępowaniu 14 26,9 8 16,6 
10. Wymierzana kara dziecku uzależniona jest od nastroju rodziców 10 19,2 10 20,8 

Średnia postawy niekonsekwentnej 8,6 17,3 11,4 22,9 

13 M. Plopa, Psychologia rodzin.., dz. cyt., s. 362. 
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 Dane zamieszczone w tabeli 13. wskazują, że znacząca część rodziców 
(26,9% matek i 16,6% ojców) przyznała, iż są niekonsekwentni w swoim 
postępowaniu wychowawczym ze swoimi dziećmi. Niemal jedna trzecia 
matek stwierdziła, że często im się zdarza, iż za to samo przewinienie róż-
nie karzą swoje dzieci, a 23,0% łatwo traci cierpliwość w postępowaniu 
ze swoim dzieckiem. Ponad 20% ojców, gdy się zdenerwują, karze swoje 
dzieci mocniej i często mówią do nich podniesionym głosem, w zdener-
wowaniu trudno im przewidzieć, jakie będzie ich zachowanie. 
 Ten styl postępowania bardzo negatywnie odbija się na wychowaniu 
dzieci, które są zawieszone w swojej niepewności. Nigdy nie mogą prze-
widzieć reakcji swoich rodziców, nigdy nie mogą czuć się pewni i  bez-
pieczni w swoim domu. Na szczęście większość rodziców nie identyfikuje 
się z tego typu postawą. 
 Można jednak powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że bli-
sko 20% rodziców będzie stosowało w swoim wychowaniu styl niekonse-
kwentny. To zbyt wysoki wskaźnik i jeśli to potwierdzą dalsze wyniki ba-
dań, będziemy mieć do czynienia z dużym problemem wychowawczym. 
 Dokonując podsumowania dotyczącego badań nad postawami ro-
dzicielskimi, warto przedstawić je w  łącznym zestawieniu przeliczo-
nym na średnie wartości procentowe przypadające na każdą z  postaw 
(histogram 1). 
 Zamieszczone dane ukazują w  sposób wyrazisty, jak badani rodzice 
postrzegają poszczególne postawy w odniesieniu do swoich dzieci. 
 Dla nas pozytywnym zaskoczeniem był fakt, iż zdecydowana więk-
szość rodziców (matki – 80,7%, ojcowie – 60,4%) zadeklarowało w wy-
chowaniu swoich dzieci stosowanie postawy akceptacji. Niestety, już 
znacznie mniej matek (28,8%) i ojców (22,9%) stosuje postawę autono-
mii. Być może z upływem lat wskaźnik ten będzie wzrastał. 
 Zaskakująco wysoki wskaźnik dotyczył stosowania w  wychowaniu 
swoich dzieci postawy nadmiernie wymagającej, który u matek wynosił 
aż 40,4%, za to zdecydowanie mniej u ojców (19,0%). 
 Na szczęście najniższy wskaźnik uzyskała postawa niekonsekwencji 
(matki – 17,3%, ojcowie – 11,3%), która w wychowaniu przynosi wiele 
negatywnych skutków. 
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ŁĄCZNE ZESTAWIENIE POSTAW RODZICIELSKICH 
(WARTOŚCI ŚREDNIE)
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Histogram 1. Łączne zestawienie postaw rodzicielskich (średnie wartości) 

 Być może uzyskane bardzo pozytywne wyniki badań dotyczące po-
stawy akceptacji, a także stosunkowo wysoki wskaźnik odnoszący się do 
postawy nadmiernie wymagającej rzutować będzie na przyjęcie przez 
znaczącą grupę rodziców stylu mieszanego, będącego połączeniem stylu 
współpartnerstwa ze stylem autokratycznym. 
 W publikacjach światowych zamieszczono liczne wyniki badań 
świadczące o wpływie określonych postaw rodzicielskich na zachowanie 
się dziecka 14. 

14 Por. A.L. Baldwin, J. Kalborn, F.M. Breese, J. Hurley, G.E. Medinnus, N.P. Norris. 
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 Badania te wykazały, że akceptacja dziecka przez rodziców, ich ciepły 
stosunek do niego, oddziałują dodatnio na jego rozwój emocjonalny, spo-
łeczny i umysłowy. Natomiast postawa nadmiernych wymagań czy nie-
konsekwencji, braku akceptacji, stosowania kar wywierają ujemny wpływ 
na kształtowanie się u dziecka obrazu samego siebie, na jego rozwój emo-
cjonalny i społeczny. Stwierdzono również związek postaw rodzicielskich 
z powodzeniem dziecka w nauce, wskazując, że negatywne postawy ro-
dziców mogą oddziaływać na postępy szkolne nawet przy normalnym po-
ziomie sprawności umysłowej. 
 Jak zatem widzimy, przyjęcie określonej postawy wychowawczej win-
no być podejmowane ze szczególnym namysłem i roztropnością. 



R o z d z i a ł  7
Style i metody wychowawcze 
deklarowane przez badanych rodziców 

1. Style wychowania 

Style wychowania są zdeterminowane przyjętymi przez rodziców okre-
ślonymi postawami. 
 Przez styl wychowania rozumiemy ogólny kierunek prowadzenia 
działalności opiekuńczo-wychowawczej, swoistą strategię przyjętą przez 
rodziców wobec swoich dzieci. Wybór określonej strategii warunkowany 
może być wyniesionymi wzorami z  domu rodzinnego, własną intuicją, 
a czasem wiedzą zaczerpniętą z lektury. Na wybraną strategię może mieć 
wpływ także wiele innych czynników, na które jeszcze wskażę w dalszej 
części książki. 
 W pedagogice rodziny, jak i  psychologii wychowawczej 1 wyróżnia 
się najczęściej cztery style wychowawcze: autokratyczny, demokratyczny, 
liberalny i mieszany. Warto jeszcze do tej grupy dodać dwa style: okazjo-
nalny i niekonsekwentny. Pod tymi określeniami mieszczą się różne for-
my postępowania rodziców z dziećmi. 
 I tak – styl autokratyczny charakteryzują następujące cechy: 
• wychowanie dokonuje się w oparciu o strach; 
• między rodzicami a dzieckiem panuje dystans; 
• wymagana jest od dziecka bezwzględna karność; 

1 Por. M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1998, 
s. 129-130. 
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• rodzice używają jako perswazji: kar fizycznych, krzyku, wymyślania; 
• często blokuje się pragnienia dziecka; 
• wywołuje się u dziecka poczucie lęku i wstydu; 
• wprowadza się rygor, który ogranicza swobodę dziecka; 
• rodzice sterują aktywnością dziecka i kontrolują wykonanie zadania; 
• dominuje przewaga kar nad nagrodami; 
• rzadko uwzględnia się wolę i chęć dziecka; 
• podporządkowuje się dziecko, wykorzystując poczucie respektu; 
• stawia się wysokie wymagania bez uwzględnienia możliwości dziecka; 
• dzieci przyswajają sobie normy zachowania bez ich uwewnętrznienia; 
• dziecko zna swoje prawa i obowiązki. 
 Styl demokratyczny wyróżniają takie cechy jak: 
• dziecko ma prawo wypowiadać swoje poglądy; 
• rodzice w sposób dyskretny kierują działaniem dzieci; 
• dziecko dobrowolnie podejmuje zadania; 
• dużą wagę przywiązują rodzice do motywacji, jaką powinno kierować 

się dziecko; 
• miejsce środków represyjnych zajmuje cierpliwe wyjaśnienie niewłaś-

ciwych zachowań; 
• rodzice kładą duży nacisk na silną więź emocjonalną z dzieckiem; 
• dostosowuje się wymagania do możliwości dziecka; 
• rodzice odwołują się do uczuć i ambicji dziecka; 
• często stosuje się zachęty; 
• dyscyplina jest oparta na zinterioryzowanych (uwewnętrznionych) 

normach i zasadach; 
• między rodzicami a dziećmi panują stosunki partnerskie. 
 Styl liberalny określają następujące cechy: 
• dziecku pozostawiona jest całkowita swoboda; 
• nie hamuje się aktywności i spontanicznego rozwoju dziecka; 
• istnieją rzadkie interwencje rodziców (jedynie w  drastycznych 

sytuacjach); 
• stosuje się słabe i łagodne kary; 
• często usprawiedliwia się zachowania dziecka niedojrzałością; 
• zaspokaja się wszelkie zachcianki dziecka; 
• opóźnia się proces socjalizacji; 
• rodzice są niekonsekwentni w stawianiu wymagań; 
• istnieje zbytnia poufałość między dzieckiem a rodzicami. 
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Styl okazjonalny i niekonsekwentny 

Okazjonalny styl wychowania nie posiada sprecyzowanej linii postępo-
wania wobec dziecka. Rodzice oddziaływają na dziecko pod wpływem 
konkretnych sytuacji, czyli od okazji do okazji. Dzieciom nie są wpajane 
normy, a reakcja rodziców jest najczęściej formą karania dziecka za jego 
różne przewinienia. 
 Okazjonalny styl wychowania w rodzinie ma wspólne elementy z nie-
konsekwentnym stylem wychowania. Rodzice nie stosują jednolitego sty-
lu wychowawczego, co w efekcie będzie wyglądało tak, że dziecko za to 
samo zachowanie raz będzie surowo ukarane, a innym razem będzie po-
chwalone. Błaha rzecz staje się powodem do gniewu, a poważne przewi-
nienie zostaje niezauważone. Okazjonalnie stosowane zakazy i rygory nie 
są potem przestrzegane. Niekonsekwencja często wynika z przemęczenia 
i przepracowania rodziców, co jednak może wywoływać w dziecku po-
czucie krzywdy i niesprawiedliwości. 
 Bywa i tak, że inaczej na to samo wykroczenie dziecka reaguje ojciec, 
a  inaczej matka (najczęściej bardziej surowy, konsekwentny i stanowczy 
jest ojciec, a bardziej wyrozumiała matka). Styl niekonsekwentny charak-
teryzuje się również tym, że zależnie od nastroju, od dobrego lub złego 
humoru, a nawet od uwarunkowań meteorologicznych, za to samo prze-
winienie dziecko może otrzymywać różne rodzaje kar. 
 Stosowanie tego stylu przez dłuższy czas wpłynąć może bardzo nieko-
rzystnie na rozwój dziecka, bowiem tak naprawdę nigdy do końca nie wie 
ono, co je może czekać za takie lub inne wykroczenie. Ten sam zły czyn 
otrzymuje różne sankcje i to w zależności od nastroju rodziców albo oso-
by, która je wymierza. 

Styl mieszany

Styl ten polega na stosowaniu wobec dziecka wybranych elementów skła-
dowych z różnych, wcześniej wymienionych stylów. Przykładowo stano-
wić on może kompilację stylu autokratycznego ze stylem demokratycz-
nym, a czasem i liberalnym. Co zatem powinni wybrać rodzice; który styl 
wychowania najlepiej odpowiada małemu dziecku? 
 Na to pytanie trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź. Na wybór 
określonego stylu wpływa wiele czynników i  sytuacji. Warto tu m.in. 
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wymienić chociażby cechy charakterologiczne rodzica, jego tempera-
ment, jego wcześniejsze doświadczenia, sugestie znajomych czy człon-
ków rodziny, pozorne efekty odniesionych skutków, przy zastosowaniu 
określonego stylu, a także atmosfera domu. 
 Niestety, w powszechnym obiegu medialnym często lansuje się tezy 
o  tak zwanym wychowaniu bezstresowym, w głoszonych hasłach mają-
cych swoje źródło w postmodernizmie i liberalizmie, eksponuje się prze-
de wszystkim prawa dziecka i  jego wolność, przeciwstawiając się wszel-
kim ograniczeniom, pomijając zapewne z  premedytacją konieczność 
wychowania do odpowiedzialności i obowiązkowości. By temu nie ulec, 
rodzice muszą pełnić funkcję kontrolno-oceniającą. Im dziecko młodsze, 
tym większy obszar i zakres tego typu działań, które mają doprowadzić 
małą osobę do wykształcenia wielu umiejętności i nawyków właściwego 
zachowania się. Ten typ działań może z pozoru przypominać styl auto-
kratyczny oparty głównie na monologu, na nakazach i zakazach, na ka-
raniu i  na rygorze wychowawczym. Faktycznie, w  najmłodszych latach 
część elementów stylu autokratycznego powinna być uwzględniona, ale 
w ścisłym powiązaniu głównie ze stylem demokratycznym. W dalszych 
latach życia dziecka podstawowym stylem winien już być styl demokra-
tyczny. Stąd też, gdyby chcieć odpowiedzieć sobie na pytanie, który z wy-
mienionych w tabeli stylów wychowawczych jest szczególnie uprawnio-
ny do zastosowania w wychowaniu małych dzieci, to mogę, ale tylko na 
swoją odpowiedzialność powiedzieć, iż będzie to połączenie stylu demo-
kratycznego z elementami stylu autokratycznego. Takie połączenie tych 
dwóch stylów odnajdujemy w wypowiedziach rodziców (styl ten nazwa-
no stylem mieszanym). 
 A oto jak przedstawiają się wyniki badań dotyczące stosowania przez 
rodziców określonych stylów wychowawczych wobec swoich dzieci. 
 Analizując uzyskane wyniki badań zawarte w  tabeli 14., należy naj-
pierw postawić istotne pytanie – czy uzyskane wyniki badań winny bu-
dzić nasz niepokój? O jednoznaczną odpowiedź, zresztą jak w większości 
problemów natury wychowawczej, jest niezwykle trudno. Można powie-
dzieć, że każda rodzina, a w niej każde dziecko, to oddzielny, indywidual-
ny problem i tak należałoby go rozpatrywać, tak analizować i tak wycią-
gać wnioski. Badania dotyczące określonych zbiorowości ludzkich muszą 
jednak dokonywać pewnych świadomie podejmowanych uogólnień. Tak 
jest i w tym przypadku. 
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Tabela 14. Style wychowania 2 
Lp. Wyszczególnienie %
1. Styl demokratyczny 30,0 
2. Styl autokratyczny 16,0 
3. Styl liberalny 8,0 
4. Styl okazjonalny i niekonsekwentny 18,0 
5. Styl mieszany 28,0 

 Zatem, z jednej strony trzeba wyrazić pewną dozę niepokoju dotyczą-
cą aż 42% rodziców, którzy w swoim wychowaniu stosują albo styl auto-
kratyczny (16%), albo liberalny (8,0%), względnie styl okazjonalny i nie-
konsekwentny (18%). Uważam, że wszystkie wymienione wyżej style, na 
tym etapie rozwoju dziecka, są niewskazane i mogą przynieść wychowan-
kom niepowetowane szkody. 
 Z drugiej jednak strony, można wyrazić dużą dozę optymizmu i za-
dowolenia wynikających z  faktu, iż ponad połowa badanych rodziców 
(58,0%) zadeklarowała, że stosuje styl demokratyczny (30,0%) bądź 
demo kratyczno-autokratyczny (28,0%) zwany mieszanym. 
 Z zastosowanego przez rodziców stylu wychowania wynikać będą re-
alizowane w praktycznym działaniu metody wychowawcze. 

2. Metody wychowania 

Marian Grochociński 3, podobnie zresztą jak większość autorów pisze, że 
przez metodę wychowania będziemy rozumieć obmyślany i celowo orga-
nizowany sposób działalności zarówno tego, kto proces wychowania or-
ganizuje, jak i wychowanka, który temu procesowi podlega, a przy tym 
u wychowawcy – świadomość możliwości jego zastosowania. Praca wy-
chowawcza nie powinna się ograniczać do posługiwania się tylko jedną 
metodą. Przeciwnie – należy dążyć do stosowania szerokiego wachlarza 
różnych metod wychowania i  w  różnych kombinacjach, wybieranych 

2 W toku prowadzonych wywiadów, przedstawiono rodzicom cechy poszczególnych stylów 
wychowania, nie podając ich nazwy. Deklaracje ojców i matek akceptujących określony zestaw 
cech stały się podstawą do przyporządkowania ich do adekwatnego stylu. Ponieważ wymienione 
cechy, zarówno przez ojców jak i matki, były bardzo zbliżone do siebie, ich wypowiedzi potrak-
towano łącznie (100 osób). 

3 M.  Grochociński, Z  zagadnień wychowania w  rodzinie, w:  Rodzina i  dziecko, (red.) 
M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 324. 
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odpowiednio do przyjętego celu wychowania, przy czym wybór ten powi-
nien opierać się na współczesnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej 
oraz na dokładnej znajomości właściwości rozwoju psychicznego danego 
wychowanka. Chodzi tu bowiem jednocześnie o trafny wybór metod wy-
chowania i odpowiednie do konkretnych warunków korzystanie z nich. 
 Wśród różnych klasyfikacji metod wychowania, najbardziej uniwer-
salną i  adekwatną do podjętych badań jest typologia zaproponowana 
przez H. Muszyńskiego 4. W tej klasyfikacji autor wyróżnia: 

1. metodę wpływu osobistego wychowawcy, do której wchodzą takie 
metody szczegółowe jak: wysuwanie sugestii (zachęcanie, ocenia-
nie, przestrzeganie), perswazja (podsuwanie określonych rozwią-
zań), oddziaływanie przykładem osobistym (dostarczanie wzorów 
zachowania lub reagowania), wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty 
w stosunku do zachowania się wychowanka; 

2. metodę wpływu sytuacyjnego, obejmującą nagradzanie i  kara-
nie wychowawcze, instruowanie, organizowanie doświadczeń 
wychowanka; 

3. metodę organizowania środowiska wychowawczego, polegającą na 
oddziaływaniu za pomocą różnych grup społecznych, np. grupy 
rówieśniczej, sąsiedzkiej, zespołu klasowego; 

4. metodę samowychowania, polegającą na rozwijaniu tendencji do 
samokontroli i samooceny. 

 Zobaczmy zatem, jakie metody wychowawcze wymienili bada-
ni rodzice, nie otrzymując w  tym zakresie żadnych moich sugestii ani 
ukierunkowań. 
 Przedstawione w tabeli 15 wyniki badań 5 wskazują, że najczęściej wy-
mienianą przez matki metodą wychowawczą była kara (53,8%). Także oj-
cowie wymieniali ją na pierwszym miejscu, ale łączyli ją z metodą nagra-
dzania (31,2%). Generalnie, wśród wymienianych metod znacznie więcej 
wyliczyły je matki – siedemnaście, podczas gdy ojcowie wymieniali ich 
zaledwie osiem. 
 Niestety wśród wskazywanych przez matki sposobów wychowania 
znaczny procent uzyskały negatywne oddziaływania, takie jak: podnie-
siony głos (34,6%), przekupstwo (26,9%), zakazy (15,4%), groźby (13,4) 

4 H.  Muszyński, Metody wychowania moralnego, w:  Pedagogika, red. M.  Godlewska, 
S. Krawcewicz, T. Wujek, PWN, Warszawa 1974, s. 318. 

5 Także i  w  tym przypadku nie sugerowano rodzicom żadnych metod, wymieniali takie, 
jakie w ich przekonaniu stosowali wobec swoich dzieci. 



113Style i metody wychowawcze deklarowane przez badanych rodziców

czy kary fizyczne (9,6%). Ale należy z pełną aprobatą podkreślić, że była 
także duża grupa matek, które wskazywały na pozytywne metody wpły-
wu osobistego, jak na przykład: rozmowy (50,0%), perswazję (40,4%), 
aprobatę i dezaprobatę (40,4%), pozytywnych wzmocnień i dobrej ko-
munikacji (po 34,6%), zachęty (26,9%), pochwały (25,0%), tłumaczenia 
(15,4%), czy przykładu (9,6%). 

Tabela 15. Metody wychowawcze wymienione i stosowane przez rodziców 
Lp. Matki L % Ojcowie L %
1. Karanie 28 53,8 Kary i nagrody 15 31,2 
2. Rozmowa 26 50,0 Rozmowy 12 25,0 
3. Perswazja 21 40,4 Określenie granic 12 25,0 
4. Aprobata i dezaprobata 21 40,4 Wyznaczenie zasad postępowania 10 20,8 
5. Pozytywne wzmocnienia 18 34,6 Przemoc 8 16,6 
6. Dobra komunikacja 18 34,6 Perswazja 7 14,6 
7. Podniesiony głos 18 34,6 Krzyk 7 14,6 
8. Przekupstwo 14 26,9 Przykład 4 8,3 
9. Zachęta 14 26,9 

10. Pochwała 13 25,0 
11. Konsekwencja 11 21,1 
12. Wyjaśnienie i tłumaczenie 8 15,4 
13. Zakazy 8 15,4 
14. Groźby 7 13,4 
15. Kary fizyczne 5 9,6 
16. Przykład 5 9,6 
17. Sugestia 3 5,7 

 Już z tych danych ilościowych można wyciągnąć wniosek, że metody 
wpływu osobistego o oddziaływaniu pozytywnym zdominowały te, o od-
działywaniu niekorzystnym. W przypadku ojców dało się odczuć, iż w za-
kresie znajomości metod wychowania cechuje ich wielka nieporadność, 
by nie powiedzieć duża indolencja i niewiedza. 
 Wielu z nich nie potrafiło udzielić żadnej odpowiedzi, byli zazwyczaj 
zaskoczeni i bezradni wobec pytań o metody wychowania swoich dzieci. 
Jedynie najwięcej z nich (31,2%) potrafiło wymienić metodę kary i na-
grody. Na rozmowę wskazało 25,0%, a na wyznaczanie dziecku pewnych 
granic i zasad postępowania – łącznie 45,8%. Na przemoc i krzyk wobec 
dziecka zwróciło uwagę aż 31,2%. 
 Z ubolewaniem należy odnotować fakt, iż na szczególnie istotną 
i ważną metodę wychowawczą, jaką jest osobisty przykład, zwróciło uwa-
gę tylko niespełna 10% matek i ojców. 
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 Ponieważ znaczący procent matek (53,8%) i  ojców (31,2%) wśród 
metod wychowania wskazało na karę, zatem przyjrzyjmy się bliżej i karze 
i nagrodzie, które stanowią w praktyce wychowawczej szczególną rolę. 
 Warto w tym miejscu przywołać jeszcze raz cytowanego M. Grocho-
cińskiego 6, który bardzo wnikliwie i kompetentnie charakteryzuje meto-
dy kary i nagrody. 
 Kary wywołują najczęściej doznania przykre, takie jak: lęk, strach, sta-
ny napięcia, ból, wstyd, poczucie niemocy i małej wartości, trwogę, nie-
pokój, smutek czy depresję. Aby uniknąć tych przykrych skutków swo-
ich przewinień, dzieci stosują bardzo często wykręty, kłamstwa, ucieczkę, 
wypieranie się winy, ukrywanie się, zrzucanie jej na kogoś innego lub 
przepraszanie. 
 Nagroda natomiast określana jest jako sytuacja pozytywna, poszuki-
wana przez organizm, ponieważ towarzyszy jej przyjemny stan emocjo-
nalny. Nagroda wzmacnia uczucia przyjemne, takie jak: uciechę, radość, 
nadzieję, zachwyt, uczucie powodzenia, świadomość uznania, zaspokoje-
nie ambicji – przez co pobudza do wysiłków zmierzających do osiągania 
nadal tych przyjemnych doznań. Teoretycy psychologii podkreślają ist-
nienie ścisłego związku między karą i nagrodą – mianowicie pozbawienie 
spodziewanej nagrody stanowi karę, a uniknięcie kary działa jak nagroda. 
 Kara w  rozumieniu pedagogicznym powinna pełnić funkcję korek-
tywną i profilaktyczną. Jej celem jest poprawa wychowanka, dlatego też 
powinna ona budzić w nim wiarę we własne siły i możliwości rekompen-
saty. Jako metoda wychowania spełnia ona swoje funkcje, jeśli jest sto-
sowana świadomie, konsekwentnie i  jeśli ma przy tym związek z popeł-
nionym czynem, tak że wyzwala uczucie winy z jego powodu, zapoznaje 
dziecko z jego konsekwencjami oraz uczy odpowiedzialności i przewidy-
wania rezultatów swojego postępowania, a także wywołuje chęć zmiany 
dotychczasowego zachowania się. 
 Niestety, w praktyce wychowawczej wiele jeszcze miejsca zajmują kary 
niepedagogiczne. Należą do nich: strofowanie dziecka, zawstydzanie go, 
przekupywanie, pogróżki, oziębłość, ubliżające porównywanie, wyśmie-
wanie, sarkazm, poniżanie, ciągłe wytykanie wykroczeń, zbyt silne naga-
ny, kary cielesne, pozbawienia rzeczy, do których dzieci mają prawo oraz 
grożenie przyszłymi karami. 

6 M. Grochociński, Z zagadnień wychowania…, dz. cyt., s. 328-331. 
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 Wymienione drastyczne środki wychowawcze przyczyniają się, z jed-
nej strony, do kształtowania niepożądanych dyspozycji i  cech zacho-
wania, takich jak agresywność, brutalność, bezwzględność, a  z  drugiej 
strony  – do braku odwagi, uległości, obłudy. Kary tego typu poniżają 
godność dziecka, przytępiają jego wrażliwość, tłumią delikatniejsze uczu-
cia, a także bardzo często pozostawiają urazy psychiczne. Systematyczne 
stosowanie takich metod doprowadzić może do przekreślania miłości 
dziecka do rodziców, a  także wzbudzają jego gniew, nienawiść, zawzię-
tość, chęć zemsty, żal do karzącego, depresję, wstyd, rozpacz lub poczucie 
małej wartości. 
 Za pomocą karania nie da się całkowicie wyeliminować niepożąda-
nych zachowań, lecz co najwyżej można je na pewien czas stłumić. Ostre 
kary prowadzą także do występowania społecznie niepożądanych skut-
ków, jakimi są utrwalanie i przekazywanie wzorów zachowania agresyw-
nego w stosunkach międzyludzkich oraz przemieszczania się reakcji agre-
sywnych na inne osoby. 
 Jak słusznie zauważa cytowany autor, wymierzanie kary powinno być 
poprzedzone dokładną diagnozą i  analizą pedagogiczną. Ponadto, aby 
kara mogła spełnić rolę pozytywną, należy przestrzegać pewnych zasad, 
a wśród niech: a) dostosowanie kary do czynu i związania jej z nim, b) 
sprawiedliwości, czyli proporcjonalności do winy, c) konsekwencji i jed-
nomyślności wychowanków w karaniu, d) stopniowania kar w zależności 
od doniosłości przewinienia, e) uwzględnienia indywidualności, wieku 
dziecka i motywów jego postępowania, f ) umiarkowania w stosowaniu 
kar, g) różnorodnego repertuaru kar. 
 Warto również podkreślić, że kara spełnia należycie swoje funkcje, 
gdy między karanym i karzącym istnieje więź uczuciowa, porozumienie 
i przekonanie o wzajemnej sympatii, życzliwości i zrozumieniu, a także 
obopólna akceptacja norm. Kara nie powinna stanowić ani zemsty, ani 
odwetu czy okupu. Niepożądane jest również stosowanie kar, które mają 
na celu ośmieszenie i  poniżenie dziecka w  oczach rówieśników. Celem 
stosowania metody kary powinna być poprawa wychowanka i  umożli-
wienie mu powrotu na drogę właściwego postępowania. Dlatego tak waż-
ną sprawą jest atmosfera spokoju, równowagi i opanowania w czasie jej 
wymierzania 7. 

7 Tamże, s. 331. 
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 Przechodząc do analizy metod nagradzania M.  Grochociński pisze, 
że nagrody zewnętrzne występują często w formie słownej lub zmateria-
lizowanej. Nagrody tzw. słowne najczęściej wyrażane są za pomocą przy-
jaznego spojrzenia, słowa, gestu, pochwały, aprobaty lub dobrej oceny za-
chowania. Nagrody zmaterializowane występują często w postaci biletu 
do kina lub teatru, pocztówki, albumu, nart, roweru, książki, narzędzi do 
majsterkowania bądź innych droższych prezentów. 
 Nagradzanie może też przybierać takie formy jak: przydzielenie okre-
ślonej funkcji lub roli, przyznanie dodatkowych przywilejów, przyznanie 
godności honorowych lub wyróżnień symbolicznych. 
Nagrody mogą wpływać w kierunku kształtowania się pozytywnego sto-
sunku do nauki, jak i zwiększenia efektów pracy szkolnej, a także prowa-
dzić do osiągania zamierzonych celów wychowania w ogóle, jeżeli będą 
dostosowane do potrzeb, zainteresowań i  wieku dzieci oraz gdy będą 
dostatecznie różnorodne – co wymaga dobrego rozeznania w indywidu-
alnych właściwościach rozwoju psychicznego i  aktualnych potrzebach 
dzieci i  młodzieży, a  także pewnej pomysłowości przy dobieraniu na-
gród. Przy tym wszystkim skuteczność oddziaływania nagród związana 
jest z umiejętnością przestrzegania i  stosowania pewnych zasad. Należą 
do nich: a) zasada indywidualizacji, uwzględniająca płeć, wiek, zaintere-
sowania i potrzeby wychowanków; b) zasada dostosowania – związania 
nagrody bezpośrednio z czynem i uznania rzeczywistego wysiłku włożo-
nego przez dziecko przy jego podjęciu; c) konsekwencji i jednomyślno-
ści wychowanków w nagradzaniu; d) stopniowania nagród w zależności 
od skali i charakteru osiągnięć; e) umiarkowania w stosowaniu nagród; 
f ) różnorodnego repertuaru nagród. 
 Nagradzając należy unikać niebezpiecznego skierowywania wysił-
ków wyłącznie na osiągnięcie powodzenia za wszelką cenę. Są bowiem 
wypadki, że dzieci przejawiają oczekiwane zachowania tylko dla nagrody 
otrzymywanej w domu lub dla stopnia w szkole, ale nie z potrzeby po-
znawczej i kształtowania się omawianych już wartościowych społecznie 
ustosunkowań. 
 Warto też nadmienić, że tylko prawidłowe nagradzanie, ujmowa-
ne w konsekwentnie stosowaną metodę wychowania, dostosowaną do 
wymienionych uprzednio zasad, dostarcza wychowankom prawidło-
wej satysfakcji, wzmacnia ich wiarę we własne siły, zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa i  zachęca do podejmowania nowych i  trudniejszych 
wysiłków. 
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 Natomiast Małgorzata Jacuńska 8 pisząc o metodach karania i nagra-
dzania dziecka, słusznie podkreśla, że wzmacnianie pożądanych zacho-
wań dziecka powoduje ich utrwalenie – nasilenie częstości występowa-
nia. Ponadto postawa nagradzająca rodziców jest dla dziecka wzorem 
zachowań społecznych – dziecko uczy się wyrażania akceptacji, serdecz-
ności. Trzeba jednak pamiętać, że nie można nagradzać wszystkich po-
żądanych zachowań dziecka, gdyż prowadzi to do nadmiernego uzależ-
nienia zachowania dziecka od stosowanych nagród. Najlepsze efekty daje 
tutaj wzmocnienie o charakterze sporadycznym. 
 Nagrody fizyczne również dają dodatnie przeżycia emocjonalne dzie-
cka, ale stwarzają one niebezpieczeństwo ukształtowania się nastawienia 
na nagrodę – dziecko robi „coś za coś”. Powinno ono dostawać zabaw-
ki i  słodycze, ale wskazane jest, żeby miało to albo charakter prezentu 
(z  okazji jakiejś uroczystości dziecka czy świąt rodziny), albo też, żeby 
było zjawiskiem „bezwarunkowym” – dziecko dostaje zabawki, bo są mu 
one potrzebne (tak jak starszemu dziecku książki do czytania lub pomoce 
szkolne). 
 Jak wiadomo z psychologii uczenia się, łączne stosowanie kar i nagród 
przynosi najlepsze rezultaty, gdyż informuje dziecko o  jego właściwych 
i niewłaściwych formach zachowania. Tak więc, postawa życzliwości wo-
bec dziecka nie może całkowicie wykluczać kar w wychowaniu. Określa 
jednak na ogół ich rodzaj, a także proporcje między nagrodami i karami 
na wyraźną korzyść tych pierwszych. 
 Wymierzane w tym wieku kary powinny mieć charakter psychiczny. 
Ważne jest również, żeby były one stopniowane  – np. niezadowolenie, 
gniew, przerwanie kontaktu z dzieckiem, przy czym każdy wyższy stopień 
kary musi być zapowiedziany i ta zapowiedź, przy braku zmiany zachowa-
nia dziecka, ma być spełniona. Dziecko przy konsekwentnie stosowanym 
systemie nagród i kar wie, jak należy się zachować i  czego się od niego 
oczekuje. Może więc uniknąć wyższego stopnia kary. Każda korzystna 
zmiana zachowania powinna powodować nie tylko uniknięcie kary, ale 
także zachęcać do uzyskania nagrody. 
Autorka uważa, że stosowanie samych nagród nie daje dziecku infor-
macji o  jego zachowaniach niepożądanych, rozwija poczucie bezkar-
ności i  w  dalszym efekcie zupełną samowolę, utrudniającą społeczny 

8 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziem-
ska, PWN, Warszawa 1986, s. 384-385. 
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rozwój dziecka. Właśnie takie efekty może dać wychowanie nadmiernie 
chroniące. 
 System wychowania oparty głównie na karach często występuje jako 
wynik nieżyczliwego nastawienia do dziecka. Przy tym systemie rodzice 
zwracają uwagę głównie na braki dziecka, na jego niedociągnięcia w sto-
sunku do wymagań i oczekiwań. Na te niedociągnięcia dziecka rodzice 
reagują negatywnie – karzą dziecko. Nieżyczliwe nastawienie do dziecka 
zwykle powoduje, że rodzice nie ograniczają się do wymierzania kar psy-
chicznych, ale stosują również kary fizyczne  – biją dziecko. Często ten 
rodzaj kary jest wyrazem postawy nieżyczliwości wobec dziecka, ale bywa 
i  tak, że jest on wynikiem własnych napięć emocjonalnych czy przeży-
wania osobistych niepowodzeń, a nie konsekwencją zachowania dziecka. 
Kara wykonana w ten sposób jest dla dziecka często zaskoczeniem i z re-
guły wywołuje u niego poczucie zagrożenia i krzywdy. Oczywiście kary 
fizyczne są sytuacją wychowawczo szkodliwą. Należy jeszcze podkreślić, 
że kary fizyczne są dla dzieci modelem zachowań agresywnych. 
 System wychowania oparty głównie na wzmocnieniach negatywnych 
uwydatnia przede wszystkim ujemne strony dziecka, co kształtuje u niego 
poczucie małej (zaniżonej) wartości. Występujące w tym systemie kary 
fizyczne osłabiają związek emocjonalny i zależnościowy z osobą karzącą 
lub też czasem nadmiernie uzależniają od tej osoby. Ten system wychowa-
nia związany jest zwykle z tendencjami rygorystycznymi rodziców lub też 
ich tendencjami do zaniedbywania oraz odrzucania dziecka. 
 Zatem znowu „złoty środek” – czyli system oparty na nagrodach i ka-
rach, z wyraźną przewagą tych pierwszych i przy stosowaniu wzmocnień 
o  charakterze psychicznym  – daje najlepsze rezultaty. Prowadzi on do 
coraz lepszej orientacji dziecka w  jego otoczeniu, poprzez poznawanie 
norm regulujących zachowanie. Zrozumiałe, że system wzmocnień jest 
tylko jednym z  elementów wzmacniających skuteczność wychowania, 
dopiero zaś połączenie pozytywnego nastawienia do dziecka z  właści-
wymi wymaganiami, odpowiednim poziomem kontroli jego zachowań 
i właściwym systemem wzmocnień może dać odpowiednie warunki roz-
woju i socjalizacji 9. 
 Należy przyznać, że nagrody i  kary są nieodzownym bodźcem ma-
jącym na celu zmobilizowanie dzieci do wypełniania obowiązków, do 
powstrzymywania się od zachowań niewłaściwych. Nagrody silniej 

9 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka…, dz. cyt., s. 385. 
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wpływają na kształtowanie aktywnej postawy dziecka, wyzwalają jego 
czynny stosunek do obowiązków, do stawianych mu wymagań. 
 Nagroda jako środek wychowawczy utwierdza dziecko w przeświad-
czeniu, że rozumie i podejmuje wymagania oraz obowiązki własne zgod-
nie z oczekiwaniami rodziców czy nauczycieli, dostarcza mu satysfakcji 
i  uznania, wzmacnia wiarę we własne siły, zapewnia poczucie bezpie-
czeństwa, zachęca do stawiania sobie trudniejszych zadań i obowiązków. 
Nagroda może mieć różny charakter, różną postać, może to być prezent, 
pochwała. Pochwała ośmiela dziecko nieśmiałe, zachęca niewytrwałe. 
Zdarza się też, że z czworga lub trojga dzieci tylko jedno zasługuje na na-
grodę, że tylko jedno umie na nią zapracować. 
 W każdym dziecku jest coś, jakaś cecha, zdolność, umiejętność, która 
może w sprzyjającej atmosferze rozwijać się i dawać owoce. Rodzicielskim 
obowiązkiem jest dojrzeć w każdym dziecku to, co w nim najlepsze. Zda-
rza się nieraz, że rodzice nagradzając dziecko, jednocześnie zawstydzają 
inne. Takie przeciwstawienie powoduje konflikty między rodzeństwem, 
utrudnia ich współpracę. Kara natomiast to także nieprzyjemne, niepo-
żądane dla człowieka przeżycie wynikające z niewykonania lub niewłaś-
ciwego wykonania czynności, do których był zobowiązany. W tych wa-
runkach kara ściśle wiąże się nagrodą, pozbawienie nagrody znaczy tyle 
co kara. Kary mogą występować w  różnej postaci, często stosowane są 
upomnienia i nagany. Kara może polegać na tym, żeby dziecko naprawi-
ło zło, szkodę, krzywdę, którą wyrządziło. Kara uczy odpowiedzialności 
za zachowanie, w pewnym sensie kształci także wyobraźnię i przewidy-
wania konsekwencji własnych czynów. Ale należy pamiętać, że kara nie 
może stanowić odwetu, nie może być wynikiem niekonsekwencji czy 
zdenerwowania. 
 Dziecko, które ma kłopoty, ma prawo oczekiwać od rodziców zrozu-
mienia i  pomocy, a  nie kar. Może trzeba zmienić codzienny plan zajęć 
dziecka, częściej wyłączać telewizor, aby był spokój przy odrabianiu lekcji. 
Należy pamiętać, że nie forma i rodzaj kary są istotne, ale sytuacja i atmo-
sfera z nią związane. Powinna to być sytuacja, w której dziecko nie będzie 
znieważone i nastawione wrogo do osoby wymierzającej karę. Kara speł-
nia swe funkcje, jeśli doprowadza dziecko do zrozumienia, do pragnienia 
zmiany zachowania i unikania zachowań niewłaściwych. 
 Zwróćmy teraz uwagę na wymieniane przez rodziców konkretne przy-
kłady stosowanych kar i nagród wobec swoich dzieci. 
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Tabela 16. Rodzaje nagród i kar wymienianych przez rodziców i stosowanych względem swo-
ich dzieci 

Lp. Nagrody % Kary %

1. Słowne pochwały 67,0 Zakaz oglądania bajek 50,0
2. Przytulanie 51,0 Zakaz słodyczy 47,0 
3. Słodycze 46,0 Zakaz wyjścia z domu 46,0 
4. Wspólne oglądanie bajek 43,0 Zakaz komputera 32,0
5. Wyjście na lody 31,0 Postawienie do kąta 19,0 
6. Zakup książki 27,0 Podniesiony głos 19,0 
7. Wyjście na plac zabaw 27,0 Straszenie ojcem 18,0 
8. Spacer z dzieckiem 24,0 Kary cielesne 9,0 
9. Wspólne gry 21,0 

10. Zakupienie zabawki 20,0 
11. Wyjście do kina 11,0 
12. Uśmiech do dziecka 9,0 
13. Całuski 9,0 

 Z zamieszczonych danych w tabeli 16. ujawnia się pierwsza optymi-
styczna przesłanka, mianowicie liczba wymienionych przez rodziców na-
gród znacznie zdominowała liczbę stosowanych wobec swoich dzieci kar 
(nagród wymieniono 13, a kar tylko 8). 
 Wśród wymienionych nagród dominują słowne pochwały (67,0%) 
i  przytulenie dziecka (51,0%). Równie znaczący procent badanych ro-
dziców wskazało na zakup słodyczy, wspólne oglądanie bajek, wyjście na 
lody, zakup książek, spacery z dzieckiem czy wspólne gry i zabawy. 
 Kary, którymi najczęściej posługują się badani rodzice to głównie za-
kazy – w tym oglądania bajek (50%), zakupu słodyczy (47,0%), wyjścia 
z domu (46,0%) czy korzystania z komputera (32,0%). Niższe wartości 
procentowe uzyskały takie kary jak: postawienie dziecka do kąta (19,0%), 
straszenie ojcem (18,0%) czy kary cielesne (9,0%). 
 Reasumując, warto w tym miejscu przywołać bardzo ciekawą reflek-
sję A.M. de Tchorzewskiego 10 dotyczącą odpowiedzialności rodziców za 
wychowanie. Autor pisze: „Zarówno rodzice i nauczyciele, a jak również 
wszyscy, którzy świadomie uczestniczą w procesie wychowania, podlega-
ją wewnętrznemu przymusowi ponoszenia odpowiedzialności za wycho-
wywanych, za ich rozwój i jego następstwa. Każdy podmiot wychowujący 
musi zdawać sobie z  tego sprawę i nie może pod żadnym pozorem, ani 

10 A.M. de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2016, s. 134. 
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z żadnego powodu czuć się zwolniony z tej odpowiedzialności. Dodajmy, 
że odpowiadający za proces wychowania ponoszą ją nie tylko w trakcie 
bezpośredniego w  nim udziału. Poczucie odpowiedzialności spoczywa 
na nich także, gdy wpływy wychowawcze tracą swoją siłę w  dorosłym 
życiu podmiotów wychowywanych. Tak więc matka i ojciec czują się aż 
do wieku senioralnego odpowiedzialni za swoje dzieci, a nauczyciele-wy-
chowawcy nie uwalniają się od niej w momencie opuszczania budynku 
szkolnego przez uczniów. Ta szczególna zasada wychowania uświadamia 
nam, że autentyczne poczucie odpowiedzialności za wychowywanych 
nie ogranicza się jedynie do „tu” i „teraz”, ale rozciąga się na ich bliższą 
i  dalszą przyszłość. Odpowiedzialność wychowujących dotyczy nie tyl-
ko osiągania bieżących celów wychowania, ale także całokształtu psycho-
fizycznego rozwoju i  wieloaspektowej kondycji wychowanków. Żadne 
działania wychowujących nie mogą w  jakikolwiek sposób zagrażać wy-
chowankowi. Stąd wychowujący są zobowiązani do natychmiastowej re-
akcji w przypadku spostrzeżenia negatywnych postaw i zachowań swoich 
podopiecznych. 
 Dlatego odpowiedzialność jako zasadę wychowania nierozerwalnie 
należy wiązać z konsekwentnym reagowaniem na wszelkie przejawy od-
stępstwa od zachowań i postaw negatywnych, nieakceptowanych społecz-
nie. Konsekwentna postawa wyraża się w racjonalnym dyscyplinowaniu 
zachowań wychowanków. Nie chodzi tu o ograniczenie ich wolności, lecz 
o uznanie takiej wolności, która wzmacniać będzie sprawności moralne 
wychowywanych, rozwijać ich samodyscyplinę oraz autokreatywność”. 
 W świetle przytoczonej wypowiedzi należy z  całą mocą podkreślić, 
że zarówno wybór określonego stylu wychowania, jak i stosowania okre-
ślonego „zestawu” metod, musi być oparta na pełnej odpowiedzialności 
rodziców za wychowanie swoich dzieci. 





R o z d z i a ł  8 
Reakcje emocjonalne rodziców 
na różne formy zachowania się dziecka 

Richard A.  Shweder 1 twierdzi, że emocje są złożonymi strukturami 
narracyjnymi, nadającymi postać i  znaczenie uczuciom somatycznym 
i afektywnym. 
 W każdym uczuciowym opowiadaniu doświadczenia  somatyczne 
i  afektywne przedstawiane są jako spostrzeżenia dotyczące jakiegoś 
„ja” stanu świata i  własnego z  nimi związku. Zdaniem cytowanego au-
tora „emocja” jest całym opowiadaniem, jednością zawierającą zarówno 
wydarzenie, jak i  afektywne (gniew, niepokój, zawstydzenie) stany do-
świadczane jako rodzaj spostrzeżenia (utraty, zagrożenia) powiązanego 
z pewnym rodzajem działania (tłumaczenie, nagradzanie czy karanie lub 
wycofa nie się).
 Owe opowiadania czy struktury narracyjne stanowią obszary inter-
pretacyjne, które porządkują przeżywane doświadczenia i  doznania so-
matyczne oraz afektywne, przybierając postać emocjonalną. 
 Okazywane emocje dają się uporządkować na swoistej skali tempera-
tury somatycznej od „ciepłych” do „chłodnych”, od „słabych” do „silnych”. 
 Z kolei Keith Oatley i Jennifer M. Jenkins 2 uważają, że emocja spo-
wodowana jest zazwyczaj przez świadome lub nieświadome wartościo-
wanie przez podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiejś ważnej 

1 P.  Ekman, R.J.  Davidson, Natura emocji, podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawni-
ctwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 42. 

2 K. Oatley, J.M., Jenkins, Zrozumieć emocje, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s. 95. 
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dla niego sprawy. Emocja odczuwana jest jako pozytywna, jeśli zdarzenie 
sprzyja tej sprawie, a jako negatywna, jeżeli ją utrudnia. Zdaniem cytowa-
nych autorów, rdzeniem emocji jest gotowość do działania i podsuwanie 
planów. Odmienne typy gotowości tworzą odmienne wyjściowe zarysy 
relacji z innymi. 
 Konkretna emocja jest zazwyczaj doznawana jako odrębny typ stanu 
umysłowego, któremu niekiedy towarzyszą lub następują po nim zmiany 
somatyczne, akty ekspresji i działania. 
 Reakcje emocjonalne, jak podkreśla Małgorzata Jacuńska 3, to zasadni-
czy komponent postawy dorosłego wobec dziecka i od niego właśnie uza-
leżniony jest stopień zaspokojenia potrzeb dziecka (zwłaszcza potrzeby 
kontaktu i potrzeby akceptacji), które z kolei wpływają na jego poczucie 
bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa dziecka warunkuje jego roz-
wój poznawczy (poprzez rozwój potrzeby aktywności, samodzielności, 
poznawania, na ich gruncie także i potrzeby osiągnięć) oraz jego rozwój 
społeczny (poprzez rozwój potrzeby kontaktów i  uznania społecznego, 
a także rozwój motywacji prospołecznej). 
 Stosunek uczuciowy rodziców do dziecka jest w najwcześniejszych la-
tach życia głównym źródłem jego przeżyć emocjonalnych. Uczucia okazy-
wane dziecku wywołują bezpośrednio jego silną reakcję: uczucia dodatnie 
są bodźcem wywołującym przyjemne przeżycia dziecka, natomiast brak 
zainteresowania ze strony rodziców lub też okazywanie mu uczuć nega-
tywnych jest przyczyną jego negatywnych przeżyć. Oprócz tych bezpo-
średnich zależności stosunek emocjonalny rodziców do dziecka, także 
pośrednio, wpływa na jakość oraz intensywność jego przeżyć poprzez za-
spokojenie jego potrzeb w określonym stopniu, od którego zależy, czy będą 
to przeżycia uczuciowe pozytywne czy negatywne. Te ostatnie przeżycia 
będą tym silniejsze, im niższy będzie stopień zaspokojenia potrzeb dziecka. 
Należy tu podkreślić, że już od pierwszych dni życia dziecka, źródłem jego 
przeżyć emocjonalnych jest zaspokojenie w takim czy innym stopniu lub 
brak zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych, lecz i psychicznych. 
 Zdaniem cytowanej autorki znaczenie stosunku emocjonalnego ro-
dziców do dziecka można także rozpatrywać z  punktu widzenia jego 
pierwszych doświadczeń społecznych. Otóż przyjazna atmosfera ro-
dzinna  – otoczenie dziecka życzliwością, serdecznością, troskliwością 

3 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziem-
ska, PWN, Warszawa 1986, s. 351-352. 
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i czułością – dostarcza mu dodatnich doświadczeń. Te pierwsze dodat-
nie doświadczenia dziecka spełniają ważną rolę w procesie jego dalszego 
uspołecznienia, ponieważ na ich podstawie dziecko uczy się spostrzegać 
ludzi jako źródło pozytywnych przeżyć, jako podstawę poczucia bezpie-
czeństwa. Na gruncie tego typu doświadczeń społecznych dziecka kształ-
tuje się jego życzliwe nastawienie względem ludzi z szerszego otoczenia 
społecznego. Jest ono także wobec nich pełne zaufania  – oczekuje od 
nich życzliwego i serdecznego traktowania. Tak wychowywane dziecko 
chętnie i łatwo nawiązuje kontakt z osobami dorosłymi i z dziećmi, a te 
kontakty stają się dla niego źródłem nowych wartościowych doświadczeń 
społecznych. Reasumując, należy tutaj podkreślić, że dziecko kochane 
i akceptowane na terenie domu, łatwo nawiązuje kontakty i uzyskuje ak-
ceptację osób z szerszego kręgu pozarodzinnego. 
 Negatywny stosunek emocjonalny osób z najbliższego otoczenia dzie-
cka, brak życzliwości, niechęć, częste zdenerwowanie, przykra atmosfera 
domowa – dostarcza dziecku złych doświadczeń, które spełniają nieko-
rzystną rolę w  procesie uspołeczniania dziecka, ponieważ uczy się ono 
spostrzegać ludzi jako źródło nieprzyjemnych przeżyć, bądź zagrożenia. 
W rezultacie jest ono negatywnie nastawione w stosunku do ludzi z dal-
szego otoczenia: staje się wobec nich nieufne – oczekuje obojętnego lub 
nieżyczliwego traktowania. Tego typu doświadczenia społeczne powo-
dują często trudności w nawiązywaniu kontaktów z dorosłymi i dziećmi, 
przy czym kontakty te nierzadko bywają źródłem dalszych przykrych do-
świadczeń społecznych, co pociąga za sobą zaburzenia rozwoju społecz-
nego dziecka, wywoływanie w jego zachowaniu tendencji do izolacji lub 
pojawienia się skłonności do konfliktów. Obie te formy zachowania z re-
guły nie są społecznie akceptowane. Tak więc dziecko niekochane, nie-
akceptowane i zaniedbane w domu ma niewielkie szanse ćwiczenia pra-
widłowych kontaktów społecznych, a w dalszej konsekwencji – uzyskania 
aprobaty społecznej. 
 Wreszcie stosunek emocjonalny do dziecka wpływa na rodzaj two-
rzących się poznawczych mechanizmów regulacyjnych. I tak: pozytyw-
ne nastawienie rodziców wobec dziecka sprzyja kształtowaniu poczucia 
własnej wartości dziecka; zależne od niego, poczucie bezpieczeństwa wa-
runkuje rozwój aktywności i samodzielności dziecka, a także powstawa-
nia jego właściwej samooceny oraz potrzeby osiągnięć. Również poczucie 
bezpieczeństwa dziecka decyduje o możliwości kształtowania jego pro-
społecznej motywacji. 
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 Przy negatywnym nastawieniu rodziców często występuje u dziecka 
niskie poczucie własnej wartości. Brak poczucia bezpieczeństwa u dzie-
cka prowadzi zwykle do zahamowania jego tendencji do samodzielności 
i aktywności, co w efekcie wpływa niekorzystnie na poziom samooceny, 
a także na utrwalenie się potrzeby osiągnięć. Poczucie zagrożenia dziecka 
jest czynnikiem utrudniającym lub nawet uniemożliwiającym formowa-
nie się motywacji prospołecznej, a sprzyjającym powstawaniu motywacji 
egocentrycznej. 
 Chcąc poznać reakcje emocjonalne rodziców na prawdopodobne za-
chowanie się ich dziecka, poproszono zarówno ojców jak i matki o wypeł-
nienie Testu Reakcji Rodzicielskich 4. Test ten, obok instrukcji, zawierał 
trzy krótkie opisy zdarzeń dotyczących hipotetycznych zachowań dzie-
cka w różnych okolicznościach. 
 Pierwszy opis prezentował sytuację, jaka miała miejsce na placu za-
baw, na którym wśród grupy bawiących się dzieci znajduje się dziecko 
badanego rodzica, które nie włącza się do wspólnej zabawy, pozostając 
cały czas samo na uboczu. Opis ten dotyczył wycofania się dziecka z kon-
taktów społecznych. 
 Drugi opis ukazuje sytuację w sklepie, w którym dziecko krzyczy, tu-
pie nogami i zrzuca z półek kilka produktów. Tego typu zachowanie się 
dziecka było spowodowane odmową rodziców zakupu wypatrzonej przez 
malucha nowej zabawki. Opis ten dotyczył agresywnego zachowania się 
w miejscu publicznym. 
 Trzeci opis dotyczył zdarzenia, które miało miejsce w  czasie wizy-
ty znajomych u  rodziców. W  czasie tych odwiedzin dziecko w  sposób 
agresywny zachowało się wobec swojego rówieśnika, gryząc go mocno 
w ucho, bez wyraźnej przyczyny. Opis ten dotyczył agresywnego zacho-
wania się dziecka w miejscu prywatnym. 
 Po zapoznaniu się z tymi opowiadaniami, oddzielnie matki i oddziel-
nie ojcowie byli proszeni o samodzielne ustosunkowanie się do nich i wy-
rażenie w  tym względzie swoich odczuć oraz usytuowanie ich w  skali 
pięcio punktowej określającej stopień emocji. 
 Siła tych uczuć, ich intensywność obejmowała takie stany emocjonal-
ne jak: gniew, niepokój, rozczarowanie, zawstydzenie, urazę, poczucie 
winy, bezsilność, zdziwienie, zakłopotanie i zadowolenie. 

4 Wzór testu został zamieszczony w aneksie. 
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 Analizując uzyskane wyniki badań, autor dokonał klasyfikacji wymie-
nionych stanów emocjonalnych ze względu na ich intensywność oraz siłę 
wyrazu. 
 Intensywność wyrażanych emocji została ujęta w trzy grupy. 
 Pierwsza grupa określała słabą siłę emocji, do której zaliczono: zakło-
potanie, niepokój i zdziwienie. 
Druga grupa określała dużą siłę emocji, do której zaliczono: zawstydze-
nie, poczucie winy i rozczarowanie. 
 Grupa trzecia określała bardzo wysoką siłę emocji, do której zaliczo-
no: bezsilność, urazę i gniew. 
 Ostatni rodzaj emocji określający zadowolenie został potraktowany 
oddzielnie. 
 Siłę emocji, którą badany rodzic zaznaczał na skali pięciopunktowej – 
zredukowano do trzech stopni, przyjmując, że zakreślenia 5 i 4 oznaczać 
będą zachowania typowe dla dziecka i będą określać pełną akceptację da-
nego rodzaju emocji, zakreślenie 3 cyfry określać będzie częściową akcep-
tację danej emocji, a zakreślenia 1 i 2 oznaczać będą zachowania nietypo-
we dla dziecka, a tym samym wiązać się będą z brakiem akceptacji danej 
emocji. 

1.  Reakcje emocjonalne rodziców na wycofanie się ich dziecka 
z kontaktów społecznych 

Analiza zebranego materiału ma udzielić odpowiedzi na kluczowe pyta-
nie: jak ojcowie, a jak matki reagują na nietypowe zachowania się swoich 
dzieci, czy ich reakcja emocjonalna jest adekwatna do zaistniałej sytuacji? 
 Ponieważ przedstawione zarówno ojcom, jak i matkom, opisy sytua-
cyjne zawierały w sobie trzy stopnie emocji (pierwszy opis zakładał słabą 
siłę emocji, drugi opis – dużą siłę emocji, trzeci opis – bardzo wysoką siłę 
emocji), w zestawieniach tabelarycznych będzie można śledzić, jak bada-
ni rodzice „lokują” swoje stany emocjonalne, czy ich reakcje są odpowied-
nie do danej sytuacji. 
 Przyjrzyjmy się zatem uzyskanym wynikom badań. 
 Tabela 17. ukazuje nam obraz reakcji rodziców na wycofanie się ich 
dziecka z zabawy. 
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Tabela 17. Reakcje emocjonalne rodziców na wycofanie się ich dziecka z zabawy 

Lp. Rodzaj emocji

Matki Ojcowie
Pełna 
akceptacja 

Częściowa 
akceptacja 

Brak 
akceptacji 

Pełna 
akceptacja 

Częściowa 
akceptacja 

Brak 
akceptacji 

L % L % L % L % L % L % 

1.

Sł
ab

a s
iła

 
em

oc
ji

Zakłopotanie 8 15,4 8 15,4 36 69,2 – – 12 25,0 36 75,0 
2. Niepokój 13 25,0 16 30,7 23 44,2 28 58,3 8 16,6 12 25,0 
3. Zdziwienie 24 46,2 8 15,4 20 38,5 15 31,2 12 25,0 21 43,7 
4.

D
uż

a s
iła

 
em

oc
ji 

Zawstydzenie 1 1,9 1 1,9 50 96,1 7 14,6 16 33,3 21 43,7 
5. Poczucie winy 6 11,5 6 11,5 40 76,9 – – 12 25,0 36 75,0 
6. Rozczarowanie 6 11,5 4 7,6 42 80,9 6 11,5 9 18,7 33 68,7 
7. 

Ba
rd

zo
 

w
ys

ok
a 

sił
a 

em
oc

ji

Bezsilność 10 19,2 4 7,6 38 73,0 4 8,3 – – 44 91,6 
8. Uraza – – – – 52 100,0 – – 6 12,5 42 87,5 
9. Gniew – – 2 3,8 50 96,1 2 4,1 10 20,8 6 12,5 

10 Zadowolenie – – 6 11,5 46 88,5 – – – – 48 100,0

 W oparciu o  zamieszczone dane w  tabeli 17. można wysunąć przy-
puszczenie, iż przedstawiona rodzicom sytuacja związana z brakiem na-
wiązania przez dziecko relacji z innymi dziećmi, wywołała w zasadzie pra-
widłowe stany emocjonalne. 
 Zdecydowana większość matek (łącznie 86,5%) wśród dziesięciu róż-
nych rodzajów emocji, wybrała ich łagodną formę. Najwięcej matek za-
reagowała zdziwieniem (46,1%). Również ojcowie zdecydowali się na 
wybór tej łagodnej siły emocji (89,5%), przy czym większość z nich w za-
istniałej sytuacji wyraziła swój niepokój (58,3%). 
 Co ciekawe, brak akceptacji do formy określonej jako zakłopotanie 
wyraziło aż 69,2% matek i 7,5% ojców. 
 Z uznaniem należy się odnieść do danych dotyczących ujawnienia wy-
sokiej siły emocji, którą zadeklarowało tylko 19,2% matek i 12,4% ojców. 
Oczywiście nikt z rodziców w zaistniałej sytuacji nie odczuł z tego powo-
du zadowolenia. Urazy nie przejawiała żadna z matek, natomiast ojcowie 
87,5%. Swój gniew zaakcentowało tylko 4,1% ojców. 
 W swobodnych wypowiedziach rodziców na temat zaistniałej sytuacji 
dominowały takie relacje jak: zachęcanie dziecka do zabawy (37 przypad-
ków), rozmowa z dzieckiem (26), dociekanie przyczyn tego typu zacho-
wania (19), zachęcanie dziecka, by samo się bawiło obok innych dzieci 
(12), zaproszenie innych dzieci do zabawy z ich dzieckiem (9). 
 Pierwsze myśli, jakie przyszły rodzicom były następujące:
• pewnie dziecko jest nieśmiałe, 
• niebawem się „rozkręci”, trzeba chwilę poczekać, 
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• pewnie pokłócił się kolegami, 
• być może jest chory, 
• ma do tego prawo, 
• może ma trudności ze swoimi emocjami, 
• chyba nie odczuwa potrzeby przebywania z rówieśnikami, 
• mogła go spotkać jakaś przykrość, 
• należy mu pomóc w przełamaniu nieśmiałości, 
• trzeba uczyć go kontaktów z innymi, 
• nie czuje się pewnie i oczekuje na inicjatywę innych dzieci. 
 Wypowiedzi te mogą świadczyć o dobrej znajomości psychiki dziecka, 
o właściwym podejściu do analizowanego problemu. 

2.  Reakcje emocjonalne rodziców na agresywne zachowanie się 
dziecka w miejscu publicznym 

Kolejne opowiadanie zaprezentowane ojcom i matkom dotyczyło zacho-
wania się dziecka w sklepie. Ta sytuacja może powodować pojawienie się 
już ostrzejszych emocji wyrażanych przez rodziców, które ogniskować się 
mogą w obszarze dużej siły emocji. Czy tak będzie, wykażą to dane zapre-
zentowane w tabeli 18. 
Tabela 18. Reakcje emocjonalne rodziców na niewłaściwe zachowanie się ich dziecka w sklepie 

Lp. Rodzaj emocji 

Matki Ojcowie 
Pełna 
akceptacja 

Częściowa 
akceptacja 

Brak 
akceptacji 

Pełna 
akceptacja 

Częściowa 
akceptacja 

Brak 
akceptacji 

L % L % L % L % L % L % 
1.

Sł
ab

a s
iła

 
em

oc
ji

Zakłopotanie 32 61,5 10 19,2 10 19,2 33 68,7 15 31,2 – –
2. Niepokój 16 30,7 18 34,6 28 53,8 20 41,6 12 25,0 16 33,3 
3. Zdziwienie 26 50,0 10 19,2 16 30,7 36 75,0 12 25,0 – –
4.

D
uż

a s
iła

 
em

oc
ji 

Zawstydzenie 32 61,5 10 19,2 10 19,2 32 66,6 16 33,3 – –
5. Poczucie winy 10 19,2 8 15,4 34 65,4 28 58,3 – – 20 41,6 
6. Rozczarowanie 24 46,1 6 11,5 22 42,3 18 37,5 14 29,1 16 33,3 
7. 

Ba
rd

zo
 

w
ys

ok
a 

sił
a 

em
oc

ji

Bezsilność 14 26,9 8 15,4 30 57,7 4 8,2 – – 44 91,6 
8. Uraza – – 6 11,5 46 88,5 2 4,1 2 4,1 44 91,6 
9. Gniew 30 57,7 14 26,9 8 15,4 18 37,5 12 25,0 20 41,6 

10 Zadowolenie – – – – 52 100,0 – – 3 6,2 45 93,7 

 W porównaniu z wynikami badań zamieszczonymi w tabeli 17. siła 
emocji uległa zdecydowanemu przesunięciu w kierunku dużej siły emocji. 
I tak: z grupy dużej siły emocji aż 61,5% matek wskazało na zawstydzenie 
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jakie wywołała zaistniała sytuacja, jeszcze większy procent ojców (66,6%) 
wymieniło ten stan swojej reakcji. Równie wysoki wskaźnik uzyskała ce-
cha nazwana rozczarowaniem, na którą wskazało 46,1% matek i 37,5% 
ojców. 
 W grupie bardzo wysokiej siły emocji, aż 57,7% matek i 37,5% ojców 
zareagowałoby gniewem. Warto przypomnieć, że w analizie pierwszej sy-
tuacji, na taką reakcję wskazało tylko 6,4% matek i  4,1% ojców. Także 
wysokie wskaźniki osiągnęły stany emocjonalne zakwalifikowane od tak 
zwanych słabych sił emocji, gdzie na przykład zdziwieniem zareagowa-
ła połowa badanych matek i aż 75% ojców, a na zakłopotanie wskazało 
61,5% matek oraz 68,7% ojców. 
 O dobrej postawie badanych rodziców może świadczyć fakt, że aż 
88,5% matek i 91,6% ojców nie zaakceptowało urazy, jaką mogli mieć do 
dziecka oraz bezsilności (57,7% matek i 91,6% ojców). 
 Jak widać, zaprezentowany opis zdarzenia z hipotetycznym udziałem 
ich dziecka wywołał w miarę adekwatne reakcje emocjonalne badanych 
rodziców. 
 Przytoczymy teraz najbardziej typowe wypowiedzi rodziców, zwią-
zane z reakcją dziecka, które chce wymusić kupienie dla niego zabawki 
w sklepie: 
• będę czekać aż się uspokoi, 
• zabiorę go ze sklepu, 
• będę starał się mu wytłumaczyć, że dziś nic nie kupię, bo się źle zachował, 
• wytłumaczę mu, że nie mam pieniędzy, 
• powiem mu, że jeśli się nie uspokoi wyjdziemy natychmiast ze sklepu, 
• będę mu tłumaczyć, że źle się zachował, 
• porozmawiam z nim w domu i wymierzę mu karę. 
 Pierwsze myśli rodziców, jakie im się nasuwały, były następujące: 
• dziecko jest źle wychowane, 
• czegoś tu zaniedbano, 
• coś się dzieje niedobrego z dzieckiem, 
• rośnie mały „wymuszacz”, 
• należy to cierpliwie przeczekać, 
• ogarnął mnie wstyd i zdziwienie, 
• dziecko jest rozpuszczone i rozkapryszone, 
• nie mogę mu ulec, 
• chce na mnie wymusić swoje pragnienie, 
• należy go karać klapsem. 
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 Zamieszczone wypowiedzi rodziców świadczą o ich dobrej kondycji 
w zakresie wychowania. Jedynie w dwóch przypadkach rodzice odwołali 
się do kary cielesnej. 

3.  Reakcje emocjonalne rodziców na agresję dziecka 
w miejscu prywatnym 

Ostatnie opowiadanie jest najbardziej drastyczne, gdyż w opisanej sytua-
cji dziecko zachowuje się bardzo agresywnie wobec swojego kolegi, któ-
rego na końcu gryzie w ucho. 
 Ten rodzaj zachowania implikuje pojawienie się u rodziców silnych re-
akcji emocjonalnych. Czy faktycznie tak będzie, wykaże poniższa tabela. 

Tabela 19. Reakcje emocjonalne rodziców na przemoc fizyczną ich dziecka 

Lp. Rodzaj emocji 

Matki Ojcowie 
Pełna 
akceptacja 

Częściowa 
akceptacja 

Brak 
akceptacji 

Pełna 
akceptacja 

Częściowa 
akceptacja 

Brak 
akceptacji 

L % L % L % L % L % L % 
1.

Sł
ab

a s
iła

 
em

oc
ji

Zakłopotanie 28 53,8 8 15,4 16 30,7 – – 19 39,5 29 60,4 
2. Niepokój 22 42,3 8 15,4 22 42,3 – – 18 37,5 30 62,5 
3. Zdziwienie 28 53,8 6 11,5 14 26,9 16 33,3 22 45,8 10 20,8 
4.

D
uż

a s
iła

 
em

oc
ji 

Zawstydzenie 30 57,7 12 23,0 10 19,2 10 20,8 8 16,6 30 62,5 
5. Poczucie winy 10 19,2 10 19,2 32 61,5 – – 2 4,1 46 95,8 
6. Rozczarowanie 18 34,6 6 11,5 28 53,8 18 37,5 – – 30 62,5 
7. 

Ba
rd

zo
 

w
ys

ok
a 

sił
a 

em
oc

ji

Bezsilność 20 38,5 4 7,6 38 73,0  4 8,3 12 25,0 32 66,6 
8. Uraza – – 14 26,9 38 73,0 – – – – 48 100,0
9. Gniew 20 38,5 12 23,0 20 38,5 10 20,7 – – 38 79,3 

10. Zadowolenie – – – – 52 100,0 – – 4 8,3 44 91,6 

 Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wskaźniki sił emocji nie ule-
gły zdecydowanej zmianie w porównaniu z reakcją na opis poprzedniej 
sytuacji. Co więcej, duża siła emocji uległa nawet zmniejszeniu. Przy-
kładowo, rozczarowanie zaznaczyło 34,6% matek i 37,5% ojców (w po-
przedniej sytuacji było ich 46,1% i  42,3%). Poczucie winy zaznaczyło 
19,2% matek i 0% ojców. Jedynie zawstydzenie zakreśliło 57,7% matek 
i 20,8% ojców. 
 Także w grupie bardzo wysokiej siły emocji rodzice byli ostrożni w ich 
eksponowaniu. 
 Na bezsilność wskazało 38,5% matek i 8,3% ojców, urazy nikt z ba-
danych nie okazał, a  gniew zaznaczyło 38,5% matek i  20,7% ojców. 
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Oczywiście, także i w tym przypadku żaden z rodziców nie wykazał zado-
wolenia z postępowania ich dziecka. 
 Muszę przyznać, że te wyniki nieco mnie zaskoczyły, oczekiwałem 
bardziej wyrazistych, by nie powiedzieć bardziej ostrych stanów emocjo-
nalnych. Tymczasem, badani rodzice mają, być może, pod dużą kontrolą 
swoje reakcje uczuciowe. 
 Ich pierwsze myśli, jakie się nasunęły badanym, to pytania: dlaczego 
tak się dziecko zachowało? 
• zapewne jego kolega go sprowokował, być może dziecko zostało źle wycho-

wane, jest złośliwe i uparte, w zachowaniu przejawia agresję. 
 Natomiast na pytanie, jak zachowałby się Pan, Pani w  stosunku do 
swojego dziecka na opisane zdarzenie, rodzice stwierdzili: 
• tłumaczyłabym dziecku, że tak nie wolno robić, 
• należy natychmiast przeprosić kolegę, 
• ma wytłumaczyć, dlaczego tak postąpił, 
• musi dostać za ten czyn jakąś karę, 
• przeprowadzić trzeba bardzo stanowczą rozmowę, 
• podniesionym głosem dać wyraz swojemu oburzeniu, 
• dałbym klapsa. 
 Warto na zakończenie przyjrzeć się całościowemu obrazowi wszyst-
kich stanów emocjonalnych, jakie wybierali badani rodzice do przedsta-
wionych im sytuacji. 

Tabela 20. Łączne zestawienie stanów emocjonalnych wyrażanych przez badanych rodziców 

Lp. Stopień emocji Rodzaj emocji
Matki Ojcowie 

Liczba wyborów Liczba wyborów 
1. 

Słaby stopień emocji 
Zakłopotanie 68 11

2. Niepokój 51 29 
3. Zdziwienie 78 76 
4.

Duży stopień emocji 
Zawstydzenie 63 43

5. Poczucie winy 26 34 
6. Rozczarowanie 48 42 
7.

Bardzo wysoki stopień emocji 
Bezsilność 44 18

8. Uraza – 2 
9. Gniew 50 30 

10. Zadowolenie – –

 Jak wykazują dane liczbowe zawarte w  tabeli 20., najczęściej ba-
dani rodzice reagowali zdziwieniem (matki 78 razy, ojcowie 76 razy) 
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i zakłopotaniem (matki 68 razy, ojcowie 41 razy). Te liczne wybory mieś-
ciły się w skali słabej siły emocji. 
 Najmniej wyborów uzyskał bardzo wysoki stan emocji. W tym przy-
padku łącznie na bezsilność wskazało 44 matki i 18 ojców, na urazę tylko 
2 ojców, a na gniew 50 matek i 30 ojców. 
 W tym miejscu podsumowując całość rozdziału, pragnę zaprezento-
wać średnie wartości dotyczące wyrażanych przez rodziców stanów emo-
cjonalnych obejmujących ich pełną akceptację w zakresie poszczególnych 
stopni ich uczuć. 
 Dane zamieszczone w histogramie (histogram 2) ukazują, iż z  trzech 
przedstawionych opowiadań, najwyższy wskaźnik emocji wzbudziło dru-
gie opowiadanie prezentujące agresywne zachowanie się dziecka w sklepie. 
W tym przypadku skala emocji w trzech poziomach (niski, duży, bardzo 
wysoki) osiągnęły najwyższy pułap. Średnia niskich stanów emocjonalnych 
w przypadku matek wyniosła 47,4%, a w przypadku ojców, aż 61,7%. Także 
w obszarze dużych stanów emocjonalnych wartości te są równie wysokie, 
bowiem obliczona średnia dla matek wyniosła 42,3%, a dla ojców 54,1%. 
Bardzo niski stopień emocji wyraziło 28,2% matek oraz 16,6% ojców. 
 Trzeci opis sytuacyjny ukazujący agresywne zachowanie się dziecka 
wobec swojego kolegi dowodzi, że badani rodzice, a głównie matki, rea-
gowali na poziomie niskich i dużych emocji. Ojcowie w tym przypadku 
okazali się bardziej opanowanymi, trzymając w  rezerwie swoje wysokie 
stany emocjonalne. 
 Najbardziej „łagodnie” rodzice odnieśli się do pierwszego opi-
su, w którym dziecko stoi na uboczu i nie włącza się do zabawy z inny-
mi dziećmi. Jest to w  pełni zrozumiałe i  nie powinno budzić żadnych 
zastrzeżeń. 
 Właściwy stosunek uczuciowy rodziców do dziecka jest podstawo-
wym warunkiem właściwego kształtowania jego mechanizmów regu-
lacyjnych, natomiast niewłaściwy  – obojętny czy negatywny stosunek 
rodziców do dziecka wpływa niekorzystnie na tworzenie się jego poznaw-
czych mechanizmów regulacyjnych 5. 
 Trzeba jednak zaznaczyć, że stosunek emocjonalny stanowi warunek 
konieczny, lecz niewystarczający do uzyskania założonych celów wycho-
wawczych. Tymi warunkami są: postawy, style i  metody wychowania, 
o których wcześniej była mowa. 

5 M. Jacuńska, Wychowanie…, dz. cyt., s. 352. 
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Wnioski z przeprowadzonych badań 

Jednym z  podstawowych zadań rodziny jest zapewnienie dzieciom od-
powiednich warunków wzrostu i rozwoju. Szczególnej wagi nabiera ono 
w stosunku do małych dzieci ze względu na ich całkowitą zależność od 
świata dorosłych, jak również ze względu na znaczenie tego okresu dla 
późniejszego rozwoju fizycznego i psychicznego, w tym także poznawcze-
go, uczuciowego i społecznego człowieka. Współcześnie panuje pogląd, że 
od wczesnego dzieciństwa fizyczny, poznawczy i emocjonalno-społeczny 
rozwój dziecka jest w wielkim stopniu funkcją poczynań socjalizacyjnych 
rodziców. Przejawy energii dziecka, chęć badania i opanowania najbliższe-
go otoczenia, jego samokontrola i kontakty społeczne są uwarunkowane 
nie tylko genetyczną strukturą, ale i rodzajem kontaktu z rodzicami oraz 
stylem wychowawczym przez nich wprowadzanym. Możliwości poznaw-
cze dziecka mogą być w pełni rozwijane przy pomocy bogatego w treść 
środowiska albo hamowane nieodpowiednimi czy rzadkimi stymulacjami. 
 Od swoich rodziców małe dziecko uczy się myśleć, mówić, kontrolo-
wać i opanowywać swoje reakcje, a także wywierać wpływ na innych lu-
dzi. Dzięki wzorom osobowym, które stanowią dla dziecka rodzice, uczy 
się ono, jak odnosić się do innych, kogo lubić, a kogo unikać, z kim się 
mniej lub bardziej liczyć, jak należy wyrażać swoją sympatię i antypatię, 
kiedy zaś powstrzymywać swoje reakcje 1. 

1 M. Ziemska, Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, w: Rodzina i dziecko, 
red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 230. 
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 Rodzina zatem poprzez zamierzone oddziaływania opiekuńcze i wy-
chowawcze, a także przez niezamierzony wpływ wynikający ze wzajem-
nych stosunków uczuciowych i zespołu interakcji między członkami oraz 
przez wzory osobowe rodziców, przyczynia się do fizycznego, psychicz-
nego i społecznego rozwoju dziecka. Dzięki tym oddziaływaniom przy-
gotowuje je do samodzielnego życia w  społeczeństwie, które podejmie 
ono w  przyszłości jako człowiek dorosły. Równocześnie rodzina prze-
kazuje dziecku wartości, normy, wzory zachowań i  obyczaje kulturowe 
społeczeństwa, do którego przynależy: przekazuje zatem – zazwyczaj nie 
zdając sobie z tego sprawy – znajomość społeczeństwa, którego dziecko 
staje się członkiem. Dziecko, przyswajając sobie umiejętność reagowania 
na zakazy i nakazy rodziców, rozwija pierwsze powściągi i zdobywa po-
czątki kierowania swoim działaniem. Ucząc się postępować według norm 
społecznych, zaczyna je już od wieku przedszkolnego internalizować 
i tworzyć własny ośrodek dyspozycyjny dla swego postępowania. Zaczy-
na powoli budować własny świat wartości. W tym wielostronnym rozwo-
ju dorośli mogą wydatnie pomóc dziecku swym przykładem oraz umie-
jętnym z nim postępowaniem. Mogą też utrudniać lub hamować rozwój 
bądź wpływać niezamierzenie na jego dewiację, na kształtowanie się oso-
bowości o cechach patologicznych 2. 
 Z przeprowadzonych badań można wysunąć kilka podstawowych 
wniosków: 

P o  p i e r w s z e: wśród wymienionych celów wychowania, szczególne 
miejsce zajmuje troska rodziców o szczęście dziecka (51,0% matek) i roz-
wijanie jego zaradności (66,6% ojców). Równie wysokie wskaźniki uzy-
skały cele prospołeczne, takie jak: szacunek do innych osób (46,1% ma-
tek), miłość do drugiego człowieka (60,4% ojców), kształtowanie ducha 
przyjaźni do innych osób (26,9% matek) czy pomoc innym (27,0% oj-
ców). Jeśli zważymy, że pytanie dotyczące celów wychowania miało cha-
rakter otwarty, pozbawiony jakichkolwiek sugestii, to trzeba przyznać, 
iż rodzice z  dużą dozą wnikliwości i  intuicyjnego wyczucia wyznaczyli 
sobie bardzo wartościowe i pedagogicznie uzasadnione cele. Choć war-
to w tym miejscu powiedzieć, iż swoją wiedzę o wychowaniu opierali na 
rozmowach ze znajomymi, na własnym doświadczeniu, na naśladowaniu 

2 Tamże, s. 230. 
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swoich rodziców i na intuicji. Z literatury fachowej korzystało zaledwie 
12%, a ze środków przekazu 16% badanych. 
 Trzeba w tym miejscu dodać, że w obrębie tego obszaru badawczego 
najwięcej osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi. W zakresie celów wycho-
wania uchyliło się od odpowiedzi 27% matek i 31% ojców. 
 Aż 45% ojców i 29% matek nie potrafiło wskazać mocnych stron swo-
jego dziecka. Także w odniesieniu do siebie, aż ponad połowa badanych 
rodziców nie zaznaczyła ani swoich mocnych, ani słabych stron w zakre-
sie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

P o  d r u g i e: w zakresie intuicyjnej wiedzy rodziców o postawach wy-
chowawczych muszę z pełnym uznaniem odnieść się do uzyskanych wy-
ników. Badania wykazały, że zgodnie ze wskazaniami pedagogiczno-psy-
chologicznymi, najwyższą ocenę uzyskała postawa akceptacji, za którą 
opowiedziało się aż 80,7% matek i 60,4% ojców. 
 Być może, że ze względu na wiek badanych dzieci (większość stanowi-
ły trzy i czterolatkowie), znacznie niższą ocenę uzyskała postawa autono-
mii, którą zaakceptowało 28,8% matek i 22,9% ojców. Stosunkowo wy-
soki wskaźnik akceptacji uzyskała postawa nadmiernych wymagań, którą 
wybrało aż 40,4% matek i co było dla mnie zaskoczeniem – tylko 19% 
ojców. 
 Postawa nadmiernej ochrony została wybrana przez 30,7% matek 
i 27,0% ojców. 
 Na szczęście postawa niekonsekwencji znalazła uznanie tylko u 17,3% 
matek i 11,3% ojców. Analizując wyniki badań dotyczące postaw rodzi-
cielskich musimy mieć na uwadze to, że chodzi tutaj o stały sposób od-
noszenia się do dziecka i postępowania z nim w pewnym okresie czasu. 
W miarę upływu lat podlegają one zmianom stosownie do tego, jak zmie-
nia się dziecko w kolejnych fazach jego rozwoju. 

P o  t r z e c i e: wiedza rodziców o stylach i metodach wychowania oka-
zała się być nieco odbiegająca od założeń pedagogiczno-psychologicz-
nych, choć w większości przypadków, rodzice i w tym względzie okazują 
się być częściowo zgodni z założeniami teorii wychowania. Jeżeli aż 58% 
badanych rodziców, uznało, że w swojej praktyce realizują bądź w „czy-
stej formie” styl demokratyczny (30%), bądź stosują styl demokratycz-
ny z elementami stylu autokratycznego (28%), to trzeba przyznać, iż jest 
to wynik zadowalający. Niepokoić jednak musi przyjęcie aż przez 42% 
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rodziców innych stylów (autokratyczny, liberalny i  okazjonalny), które 
nie są wskazane w wychowaniu dziecka. 
 Wśród wymienianych przez badanych rodziców metod wycho-
wawczych, niestety na pierwszym miejscu zostało umieszczone karanie 
(53,8% matek karanie oraz wynagradzanie – u 31,2% ojców). Na szczęś-
cie inne negatywne metody, takie jak przekupstwo, groźby, przemoc, 
krzyk czy kary fizyczne zostały wymieniane przez znacznie mniejszą licz-
bę rodziców. 
 Warto podkreślić, iż wielu rodziców wskazało na pozytywne metody 
wychowawcze, takie jak między innymi: perswazja (40,4% matek), roz-
mowy (25,0% ojców i 50% matek), aprobatę i dezaprobatę (40,4% ma-
tek) czy tzw. pozytywne wzmacnianie (34,5% matek). 
 Trzeba stwierdzić, iż w zakresie różnorodności wymienianych metod, 
matki wykazały się w tym zakresie względnie lepszą i pełniejszą wiedzą 
niż ojcowie. 

P o  c z w a r t e: mając na uwadze fakt, że stosunek uczuciowy rodziców 
do dziecka jest w najwcześniejszych latach życia głównym źródłem jego 
przeżyć emocjonalnych, pragnąłem poznać hipotetyczne reakcje matek 
i ojców na różne formy zachowania się ich dzieci. 
 I tak: w sytuacji wycofania się dziecka z kontaktów społecznych ba-
dani rodzice w moim przeświadczeniu reagowali prawidłowo. Niską siłę 
emocji wyraziło 28,8% matek i 29,8% ojców. Zarówno duża, jak i bardzo 
duża siła emocji nie przekroczyła 10% u matek, jak i u ojców. W sytuacji 
agresywnego zachowania się dziecka w miejscu publicznym dominowały: 
duża siła emocji (54,1% ojców i 42,3% matek) i niska siła emocji (61,7% 
ojców i 47,4% matek). Dosyć znaczący wskaźnik dotyczył także bardzo 
wysokiego poziomu emocji, który przejawiało 28,2% matek i  16,6% 
ojców. 
 Trzecia sytuacja dotyczyła agresywnego zachowania się dziecka 
w miejscu prywatnym. W tym przypadku wystąpiły największe różnice 
pomiędzy deklarowanymi stanami emocjonalnymi wyrażanymi przez oj-
ców i przez matki. 
 Jeżeli aż 49,9% matek w analizowanej sytuacji zadeklarowało swój ni-
ski stan emocjonalny, to wśród ojców taki stan emocjonalny wyraziło tyl-
ko 11,1%. Dużą siłę emocjonalną określiło 37,1% matek i 19,4% ojców. 
Najwyższe napięcie emocjonalne związane ze wskazanym zdarzeniem za-
deklarowało 25,6% matek i tylko 9,6% ojców. 
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 Reakcje emocjonalne to podstawowy składnik postawy rodziców 
wobec dziecka i od niego uzależniony jest stopień zaspokojenia potrzeb 
dziecka, w tym głównie potrzeby kontaktu z innymi i potrzeba akcepta-
cji, które wpływają na jego poczucie bezpieczeństwa. 
 W moim przeświadczeniu zadeklarowane przez rodziców postawy 
emocjonalne świadczą o  dobrym wyczuciu, o  dobrej matczyno-ojcow-
skiej intuicji wychowawczej. 
 Przyznam, iż oczekiwałem gorszych wyników z  przeprowadzonych 
badań, tymczasem okazało się, że potoczna wiedza rodziców każe z op-
tymizmem patrzeć na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Każe 
także przypuszczać, że w kolejnych latach ich dzieci będą podlegać pra-
widłowym sposobom oddziaływań rodzicielskich. 
 Na zakończenie warto przywołać jeszcze raz słowa św. Jana Pawła II 3: 
to rodzina – według słów Jana Pawła II – stanowi klucz do zrozumienia 
i kształtowania porządku moralnego w życiu indywidualnym i społecz-
nym. Kto narusza istotę oraz podstawowe prawa i obowiązki rodziny, go-
dzi w egzystencję całej ludzkości. Dlatego ten właśnie Papież uporczywie 
i nieustannie bronił rodziny, ukazywał jej wielkość i godność, jasno kreślił 
jej istotne zadania i wskazywał na środki do realizacji tych zadań. 
 Rodzina jest najpełniejszą wspólnotą z  punktu widzenia więzi mię-
dzyludzkiej. „Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź mał-
żeńska i rodzina. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem 
określić jako „komunię”. Nie ma też innej, w której wzajemne obowiązki 
byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej 
boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców” 4. 
 Jest rzeczą znamienną, że Jan Paweł II użył w tym fragmencie okre-
ślenia „komunia” w  odniesieniu do małżeństwa i  rodziny. Jest to jego 
pojęcie, uczynił go kluczowym dla głównego dokumentu o rodzinie, ad-
hortacji Familiaris consortio. Z tego pojęcia stworzył najgłębszą definicję 
małżeństwa: communio personarum – komunia osób, osobowa komunia 
miłości, komunia mężczyzny i kobiety w miłości. 
 Według Jana Pawła II komunia małżeńska „ma swoje korzenie w na-
turalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety, i jest wzmacniana przez 
osobistą wolę małżonków dzielenia całego programu życia, tego co mają 

3 Por. B. Mierzwiński, Jan Paweł II – przyjaciel rodziny, w: Dwadzieścia lat nauk o rodzinie, 
Warszawa ATK 1995, s. 37-43. 

4 Homilia w Masłowie, w: Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wy-
powiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków, Wydawnictwo M, Kraków 1999. 
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i tego, czym są. Stąd taka komunia jest owocem i znakiem potrzeby głę-
boko ludzkiej. W  Chrystusie nabiera ona charakteru sakramentalnego. 
Z natury swojej, komunia małżeńska wyklucza poligamię, ma charakter 
wyłączny i nierozerwalny. 
 Dla jej zachowania i  pogłębiania małżonkom potrzebny jest duch 
ofiary, umiejętność akceptacji drugiego takim, jakim jest, gotowość do 
przebaczania i pojednania. Istotą tej komunii jest miłość między mężem 
a żoną, rodzicami a dziećmi. 
 Na koniec pragnę przytoczyć słowa Hermana Nohla 5, który w swo-
ich rozważaniach pisał, że pedagogiczna wiedza o człowieku rodzi się na-
prawdę jedynie w osobistym obcowaniu z konkretnym dzieckiem, w któ-
rym istotną rolę odgrywają: obserwacja, doświadczenie i intuicja. 
 Nie komentując tej wypowiedzi, pragnę tylko stwierdzić, że coś 
w tym jest, bowiem przeprowadzone badania zdają się przytoczone słowa 
H. Nohla przynajmniej częściowo potwierdzić. 

5 H. Nohl, Pädagogische Menschenkunde, w: Handbuch der Pädagogik, t. 2, red. H. Nohl, 
L.  Pallat, Wydawnictwo J.B. Langensalza, s. 52. 



Post scriptum

Dobre wychowanie to mądre prowadzenie dziecka
Prowadzić:
To chronić przed niebezpieczeństwem
To wskazywać właściwy kierunek drogi
To brać odpowiedzialność za człowieka
To być gotowym do dialogu.
 ***
Prowadzić można na różne sposoby:
Można przy użyciu siły mięśni wlec dziecko za sobą
Można iść wspólnie, trzymając dziecko w uścisku dłoni
Można lekkim dotykiem dać mu znać, że jesteśmy przy nim
Można niczym Anioł Stróż pozostać w cieniu.
 ***
To, jakie prowadzenie wybiorę
Jest wielorako uwarunkowane
Mistrzostwo i talent rodzica tym się objawi
Że zawsze trafnie i adekwatnie do sytuacji
Zdecyduje o sposobie prowadzenia dziecka,
Które jak piękny kwiat należy chronić i pielęgnować. 
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ANEKS





Kwestionariusz wywiadu z ojcami 
i matkami 

Przeprowadzany wywiad jest anonimowy i  służy opracowaniu staty-
stycznemu w prowadzonych badaniach naukowych. Kryterium doboru 
uczestników jest posiadanie dziecka w wieku przedszkolnym (2,5 – 6,5 
lat). Jeśli rodzic posiada więcej dzieci, proszony jest o udzielenie odpo-
wiedzi z myślą o wybranym dziecku w wieku przedszkolnym. 

Dziecko 
1. Płeć dziecka: 
2. Wiek dziecka: 
3. Kolejność urodzenia dziecka: 
4. Ocena przebiegu rozwoju psychospołecznego dziecka 

a. Rozwój przebiega w sposób przyspieszony, poniżej przeciętnej
b. Rozwój przebiega prawidłowo i typowo 
c. Rozwój jest lub był częściowo zaburzony/opóźniony przynajmniej 

w jednym obszarze (fizyczny, społeczno-emocjonalny, umysłowy) 
d. Rozwój dziecka jest całościowo zaburzony/opóźniony (np. po-

przez chorobę, niepełnosprawność, inne) 

Można uszczegółowić temat i podążyć za rodzicem…

 5.1.  Pod czyją opieką dziecko pozostawało do 3. roku życia (wypytać 
o wszystkie osoby sprawujące regularną opiekę) 

(kategoryzacja: rodzice/dalsza rodzina/opiekunka/ żłobek) 
 5.2.  Czy rodzice byli zadowoleni z takiej opieki, czy występowały ja-

kieś problemy? 



 6.1.  Czy dziecko aktualnie chodzi do przedszkola/klubu malucha, czy 
ma kontakt z rówieśnikami i jak te kontakty wyglądają? ( Jeśli nie, 
to kto sprawuje opiekę) 

 6.2.  Czy rodzice są zadowoleni z  takiej opieki, czy występowały lub 
występują jakieś problemy? 

 7.  Jaki jest typowy plan dnia dziecka (o której wstaje, kiedy i czy ma 
drzemki dzienne, o której chodzi spać, pory spacerów, zabaw, z kim 
spędza przedpołudnia, z kim popołudnia, w jakich godzinach jest 
w przedszkolu, czy chodzi na jakieś regularne zajęcia, co lubi robić, 
czy ma jakieś obowiązki domowe? 

 8. Jakie są mocne strony dziecka? 

 9.1. Jakie są słabe strony dziecka? 

 9.2. Czy są one akceptowane w rodzinie? 

 10.1. Jakie są najważniejsze potrzeby dziecka? 

 10.2. W jaki sposób i w jakim stopniu są zaspokajane te potrzeby? 

Wychowanie 

 11. Skąd Pani/Pan czerpie wiedzę o rozwoju i wychowaniu dziecka 
   (wybrać typ: wypisać konkretne tytuły książek, programu, adresy 

stron) 



 12.  Co jest Pani/Pana celem w  wychowaniu dziecka? (np. jakie 
wartości) 

 13.1.  Jakie Pani/Pan zna metody wychowawcze (czyli sposoby wpły-
wu na zachowanie dziecka)? 

 13.2.  Jakie metody wychowawcze Pani/Pan najczęściej stosuje wobec 
dziecka? 

 13.3. Jakie metody wychowawcze uważa Pani/Pan za najskuteczniejsze? 

 13.4. Czy są takie metody, których Pani/Pan nigdy nie stosuje? 

 13.5.  Jakie konsekwencje, nagrody i kary stosowane są w rodzinie wo-
bec Pani/Pana dziecka?

 14.  Proszę powiedzieć, które z  wymienionych cech zachowania są 
najbliższe Pani/Panu w odniesieniu do swojego dziecka: 
• pomiędzy rodzicami a dzieckiem musi być dystans, 
• wymagam od dziecka bezwzględnej karności, 
• często stosuję krzyk a nawet kary fizyczne, 
• dziecko musi czuć respekt wobec rodziców, 
• w wychowaniu dobrze jest stosować rygor i strach. 

 ◦ często stosuję wobec dziecka zachęty i pochwały, 
 ◦ pomiędzy rodzicami i dziećmi panują stosunki partnerskie, 
 ◦ częściej nagradzam niż karzę, 
 ◦ pozwalam dziecku wypowiedzieć swoje opinie, 
 ◦ potrafię cierpliwie słuchać dziecka. 

• dziecku pozostawiamy całkowitą swobodę, 
• reaguję tylko w drastycznych sytuacjach, 
• pozwalam dziecku na jego spontaniczne zachowanie, 
• nie przywiązuję wagi ani do kar, ani nagród, 
• dziecko co chce to dostaje. 

 ◦ w zależności od mojego nastroju za to samo zachowanie sto-
suję różne kary, 



 ◦ reaguję na zachowanie dziecka tylko w  drastycznych 
sytuacjach, 

 ◦ pomiędzy rodzicami nie ma uzgodnionych zasad wycho-
wawczych, każdy reaguje po swojemu, 

 ◦ o wychowaniu decyduje ojciec, 
 ◦ o sposobie reagowania na zachowanie się dziecka często de-

cyduje przypadek. 
• mam życzliwy i partnerski stosunek do dziecka, 
• rozumiem jego potrzeby i prawo do wypowiadania swoich po-

glądów, unikam kar, nie krzyczę na dziecko, 
• w wyjątkowych sytuacjach stosuję rygor i podnoszę swój głos, 
• czasem pozbawiam dziecko korzystania z jego przyjemności. 

 15.  Jak wyglądają Pani/Pana kontakty z dzieckiem? (ile czasu w cią-
gu przeciętnego dnia poświęca dziecku, sposoby spędzania cza-
su z dzieckiem, jakie wspólne zabawy, o czym rozmowy, wspólne 
rytuały) 

 15.1. Kto ma wpływ na wychowanie Pani/Pana dziecka? 

 15.2. Co ma wpływ na wychowanie Pani/Pana dziecka? 

 16.  Czy dziecko przejawia jakieś trudności w zachowaniu lub rozwoju, 
w jaki sposób sobie z nimi Pani/Pan radzi?

Atmosfera wychowawcza, warunki psychospołeczne 

 17. Czy rodzina jest pełna/niepełna – z jakiego powodu? 

 18. Jak długo trwa związek/małżeństwo? 

 19.1.  Czy w rodzinie występują konflikty i nieporozumienia – jak czę-
sto, co jest głównym powodem konfliktów? 



 19.2. Jak rozwiązywane są te konflikty? 

 20.1.  Czy między rodzicami występują konflikty i różnica zdań doty-
cząca wychowania dziecka? 

 20.2.  Jak rozwiązywane są te konflikty? (w jaki sposób, jak szybko, czy 
w obecności dzieci?) 

Rodzice 

 21.1. Wiek matki:
 21.2. Wiek ojca: 
 22. Jakie są mocne strony Pani/Pana jako rodzica? 

 23.  Jakie są słabe strony Pani/Pana jako rodzica? (można dopytać o ak-
ceptację słabych stron – własną i przez rodzinę, o podejmowanie 
próby zmiany słabych stron) 

 24.  Jakie są Pani/Pana najważniejsze potrzeby? (w jakim stopniu są 
zaspokojone?) 

 25.  Jakie Pani/Pana zdaniem najważniejsze zadania powinien spełniać 
rodzic? 

Rodzina 

 26.  Jakie Pani/Pana zdaniem zadania i  funkcje powinna spełniać 
rodzina? 

 27.  Czy dziecko ma rodzeństwo (wiek, co robią, jak wyglądają wza-
jemne kontakty?) 



 28.1.  Jakie jest wykształcenie (kierunek studiów lub zawód wyuczony) 
matki? 

 28.2.  Jakie jest wykształcenie (kierunek studiów lub zawód wyuczony) 
ojca? 

 29.1. Jaki jest zawód wykonywany i miejsce pracy matki? 
 29.2. Jaki jest zawód wykonywany i miejsce pracy ojca? 

 30. Jaki jest dochód miesięczny? 
a. do 500 zł na osobę 
b. 500-1000 zł na osobę 
c. 1000-2000 zł na osobę 
d. powyżej 2000 zł na osobę 

 31.1.  Jakie są warunki mieszkaniowe rodziny? (dom/mieszkanie/po-
kój we wspólnym domu; rodzaj: własnościowe/wynajmowane/
komunalne) 

 31.2.  Standard mieszkania, ilość pokoi, czy dziecko ma własne miejsce 
do spania i zabawy? 

 32.1. Miejsce zamieszkania 
a. wieś 
b. miasto do 200 tys. mieszkańców 
c. miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 

 32.2. Miejsce uczęszczania dziecka do przedszkola 
a. wieś 
b. miasto do 200 tys. mieszkańców 
c. miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 

 32.3.  Miejsce pracy Pana/Pani (jeśli aktualnie nie pracuje tożsame 
z miejscem zamieszkania) 

a. wieś 
b. miasto do 200 tys. mieszkańców 
c. miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 



Sytuacyjny Test Relacji Rodzicielskich 
(STRR) 

Instrukcja:

Poniżej znajdują się cztery opisy sytuacji, których bohaterem jest dziecko 
w wieku przedszkolnym. Proszę wyobrazić sobie, że opisane sytuacje do-
tyczą Pani/Pana dziecka. 
 W każdej sytuacji proszę założyć, że już któryś raz z kolei to Pani/Pana 
dziec ko zachowuje się w niżej opisany sposób. 

1. Na placu zabaw Pani/Pana dziecko nie bawi się z innymi dziećmi, 
cały czas siedzi samo na uboczu. 

2. W sklepie Pani/Pana dziecko krzyczy, tupie nogami i zrzuca z pó-
łek kilka produktów w reakcji na Pani odmowę kupna mu nowej 
zabawki. 

3. Podczas wizyty znajomych z dziećmi, Pani/Pana dziecko mocno 
gryzie rówieśnika w ucho. 

Następnie proszę napisać jak zareagowałaby Pani/Pan na wskazane za-
chowania dziecka i ocenić w skali 1 – 5 swoje uczucia w danej sytuacji 
i związane z nią Pani/Pana opinie. 

Wszystkie trzy sytuacje oraz odpowiadające im pytania znajdują się na ko-
lejnych stronach. 



1. Na placu zabaw Pani/Pana dziecko nie bawi się z innymi dziećmi, 
cały czas siedzi samo na uboczu. 

 Proszę wpisać jak Pani/Pan zachowałaby się w odpowiedzi na opisane 
zachowanie własnego dziecka: 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 Proszę teraz napisać pierwszą myśl, jaka Pani/Panu przychodzi do gło-
wy w odpowiedzi na opisane zachowanie własnego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Proszę ocenić, co w reakcji na opisane zachowanie czułaby Pani/Pan 
i jak intensywne są to uczucia? 

gniew:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
niepokój:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
rozczarowanie:   wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zawstydzenie:   wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
uraza:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
poczucie winy:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zadowolenie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zakłopotanie:   wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zdziwienie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
bezsilność:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 

Proszę ocenić na skali, na ile typowe dla Pani/Pana dziecka jest opisane 
zachowanie. 
     nietypowe:  1 2 3 4 5 bardzo typowe 



2. W sklepie Pani/Pana dziecko krzyczy, tupie nogami i zrzuca z pó-
łek kilka produktów, w reakcji na Pani/Pana odmowę kupienia mu 
nowej zabawki. 

 Proszę napisać, jak Pani/Pan zachowałby się w odpowiedzi na opisane 
zachowanie własnego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Proszę teraz napisać pierwszą myśl, jaka Pani/Panu przychodzi do gło-
wy w odpowiedzi na opisane zachowanie własnego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Proszę ocenić, co w reakcji na opisane zachowanie czułaby Pani/Pan 
i jak intensywne są to uczucia? 

gniew:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
niepokój:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
rozczarowanie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zawstydzenie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
uraza:       wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
poczucie winy:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zadowolenie:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zakłopotanie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zdziwienie:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
bezsilność:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
 Proszę ocenić na skali, na ile typowe dla Pani/Pana dziecka jest opisa-
ne zachowanie. 

    nietypowe:   1 2 3 4 5 bardzo typowe 



3. Podczas wizyty znajomych z  dziećmi, Pani/Pana dziecko zacho-
wuje się agresywnie wobec swojego rówieśnika i w pewnej chwili 
mocno gryzie go w ucho. 

 Proszę napisać, jak Pani/Pan zachowałby się w odpowiedzi na opisane 
zachowanie własnego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Proszę napisać pierwszą myśl, jaka Pani/Panu przychodzi do głowy 
w odpowiedzi na opisane zachowanie własnego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Proszę ocenić, co w reakcji na opisane zachowanie czułaby Pani/Pan 
i jak intensywne są to uczucia? 

gniew:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
niepokój:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
rozczarowanie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zawstydzenie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
uraza:       wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
poczucie winy:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zadowolenie:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zakłopotanie:    wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
zdziwienie:     wcale 1 2 3 4 5 bardzo 
bezsilność:      wcale 1 2 3 4 5 bardzo 

 Proszę ocenić na skali, na ile typowe dla Pani/Pana dziecka jest opisa-
ne zachowanie. 

    nietypowe:   1 2 3 4 5 bardzo typowe 

Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi. 
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