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Konflikt małżeński jako kryzys
Tak. Kochamy się, ale kochamy się źle.
E. E. Schmitt „Małe zbrodnie małżeńskie”

Rodzice są architektami rodziny
V. Satir „Rodzina – tu powstaje człowiek”

• Każdy konflikt zawiera w sobie elementy integracji jak i
dezintegracji, a dla satysfakcji z relacji istotne jest, który z
tych dwóch procesów przeważy w związku (Białyszewski,
1998)
• Konflikty pojawiają się w cyklu życia rodziny, przy
przechodzeniu do kolejnej fazy (Carter, McGoldrick, 1989)

RODZICE ROZWODZĄCY SIĘ:
Rozwód jako proces
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ROZWÓD PRAWNY lub
SEPARACJA FIZYCZNA
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1. Sytuacja przed decyzją o rozwodzie
2. Sytuacja okołorozwodowa
3. Sytuacja po rozwodzie
Konsekwencje rozwodu wynikają nie tylko z samego rozstania, ale także z
nieprawidłowego funkcjonowania rodziny sprzed rozwodu i/lub trudnych
warunków życia oraz konfliktów po rozwodzie (m.in. na płaszczyźnie współpracy
rodzicielskiej) (Morrison, Cherlin, 1995, Furstenberg, Kiernan, 2001, Velez i in.,
2011)

Konflikt małżeński w rodzinie
jako kontekst funkcjonowania i rozwoju dziecka
• Dzieci silniej niż dorośli reagują na to co dzieje się w związku
rodziców: Konflikt małżeński jest silniej związany z
symptomami i problemami pojawiającymi się u dzieci niż z
ogólnym nasileniem kryzysu w małżeństwie (Jouriles i in.,
1991)

Jakość kontaktu
z dzieckiem

Wsparcie społeczne

ROZWÓJ DZIECKA

Jakość relacji
partnerskiej

JAKOŚC OPIEKI
RODZICIELSKIEJ

Zasoby psychologiczne
opiekuna i rodziny

Kryzys a zagrożenie relacji rodzic - dziecko (Wallerstein,
Lewis, Blakeslee, 2000; Czerederecka, 2010; Cohen, Finzi-Dottan, 2005;
Trinder, Kellet, Swift, 2008)

• Rozmycie granic w skrajnej postaci prowadzące do odwrócenia ról
(dorosły czyni z dziecka swego powiernika) – PARENTYFIKACJA:
dziecko nie otrzymuje wsparcia i ukojenia własnych niepokojów i
jest obciążane bezradnością rodzica; szczególnie narażone są starsze
dzieci z rodzeństwa.
• Ambiwalentna postawa wobec dzieci- miłość jest źródłem radości i
satysfakcji, ale konieczność wykonywania funkcji rodzicielskich
często odczuwana jest, w obliczu kryzysu, jako nadmiernie
obciążająca.
• Szczególnie niekorzystna dla dziecka jest sytuacja, gdy jeden rodzic
wyraża wątpliwości co do kompetencji wychowawczych drugiego.
Zastrzeżenia te mogą być skutkiem rzeczywistych zaniedbań czy
nadużyć wobec dziecka, bądź jedynie odzwierciedlać konflikt
dorosłych i wzajemny brak zaufania.

ROZWÓD

Trudności w byciu „wystarczająco dobrym rodzicem”
• Pułapka podwójnej regresji – kobiety
• Podwójna pułapka emocjonalna - mężczyźni

Konsekwencje dla kobiet
• Pułapka podwójnej regresji – regresja do spraw
dziecka oraz regresja do roli dziecka własnych
rodzicówà przekazanie odpowiedzialności
• Regresja do spraw dziecka (Hetherington, 1981,
1986; Kressel, 1986, Wideł, 1988)- zamknięcie
w potrzasku spraw dziecka
• Geneza tkwi w przyznaniu matce (w większości
przypadków) statusu rodzica opiekującego się
dzieckiem- przejście od statusu osoby
współodpowiedzialnej do statusu osoby
samotnie podejmującej decyzje

Konsekwencje dla kobiet
• Trudność samotnego rodzicielstwa – ból po
stracie, poczucie krzywdy, winy i porażki,
samodzielna odpowiedzialność finansowa i
życiowa
• Kobieta może czuć się przeciążona i często
dochodzi do pominięcia zadań adaptacyjnych
związanych z własnym funkcjonowaniem
• Jednocześnie koncentracja na dziecku daje
korzyści- obniża napięcie emocjonalne

Konsekwencje dla mężczyzn
• Podwójna pułapka emocjonalna
• Niskie kompetencje emocjonalne (słaba zdolność
rozpoznawania potrzeb)- mężczyzna szuka nowego związku w
odpowiedzi na potrzeby, które zdefiniował (słabe możliwości
radzenia sobie)- nie analizuje własnych emocji- słabo sobie z
nimi radzi- nie rozumie własnej frustracji- reakcje somatyczne
• Poczucie bycia mniej wartościowym rodzicem
• Brak możliwości codziennego uczestnictwa w życiu dziecka
• Zyskuje pozycję rodzica rozrywkowego- Lamanna i Riedmann
(1988)- ojcowie z Disneylandu
• Pojawia się konflikt z matką, która widzi uprzywilejowaną
pozycję ojca
• Ten widzi siebie jako osobę pokrzywdzoną

Konsekwencje rozwodu dla dorosłych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trudności w obiektywnej ocenie sytuacji
sztywność myślenia
obniżenie zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji
utrata kontroli
bezradność, poczucie poniżenia, poczucie winy
zwiększona skłonność do analizowania własnego zachowania
obniżenie ogólnej wydolności- deficyt zachowań obronnych, bezradność
w prostych sytuacjach życiowych
dyskomfort emocjonalny, fałszywe prezentowanie pozytywnych emocji
reakcje negatywistyczne lub tłumienie negatywnych uczuć, zastępcze
wyładowywanie agresji
życie fantazjami (ucieczka od rzeczywistości)
nasilone poczucie osamotnienia (mężczyźni) i nadmierna podejrzliwość

Trzy obszary czynników chroniących
• cechy indywidualne (np. wysoka samoocena, poczucie
skuteczności, towarzyskość, dobre funkcjonowanie
intelektualne, spokojne, pogodne usposobienie, wiara,
talenty)
• czynniki rodzinne (np. spójność rodziny, zgodność, ciepło,
bliskie relacje między członkami rodziny, dobra sytuacja
materialna rodziny)
• czynniki zewnętrzne (dobre i bezpieczne sąsiedztwo,
posiadanie mentora, przynależność do organizacji o
charakterze prospołecznym, uczęszczanie do sprawnie
funkcjonującej szkoły lub praca w prawidłowo funkcjonującej
instytucji)

Zasoby psychologiczno - społeczne rodziców
• Temperament (bardziej odporne na stres i wszelkiego rodzaju
wyzwania życiowe są osoby charakteryzujące się silnym,
zrównoważonym typem układu nerwowego i jednocześnie małą
reaktywnością)
• Poziom samokontroli stanów emocjonalnych i impulsów
behawioralnych (niska samokontrola- trudności w odraczaniu
gratyfikacji, wahania nastroju, rozproszona uwaga, trudności w
przestrzeganiu zwyczajów i norm społecznych).
• Sieć silnych powiązań społecznych- system wsparcia
• Wysoka samoocena
• Poczucie sensu życia
• Wiara
• Uzdolnienia i zainteresowania
• Zdolności strategiczne
• Równowaga emocjonalna

Główne czynniki różnicujące kompetencje
rodzicielskie
•
•
•
•
•

zdolność zapewnienia dziecku stabilnego
środowiska wychowawczego
wrażliwość na potrzeby dostosowane do
rozwoju dziecka, zdolność ich zaspokajania
nieautorytarna postawa wobec dziecka,
prawidłowa więź i stymulowanie rozwoju we
wszystkich sferach
bezpieczny styl przywiązania
dobre relacje społeczne

Jak się kłócimy?
Jak na nasze kłótnie reaguje dziecko?
Konflikt agresywny

Boję się; coś się może stać!
Powinienem stanąć po
stronie taty.
Muszę ochronić młodszą
siostrę.
Schowam się w swoim
pokoju.
Jak dorosnę, to mu [ojcu]
pokażę!

Konflikt „cichy”

Konflikt funkcjonalny

To sprawa dorosłych.
Co się dzieje?
Rodzice sobie poradzą.
Czemu rodzice nie
Jak będę mieć problem, to
rozmawiają?
zapytam rodziców.
Czy pokłócili się przeze mnie?
Można sobie poradzić z
Jak coś zbroję, to może
problemem.
zaczną rozmawiać …
Nawet jak się nie zgadzamy
Już lepiej byłoby, gdyby się
ze sobą, możemy dojść do
pokłócili …
porozumienia.

Jak radzą sobie dzieci (w zależności od wieku) z konfliktem
/ rozwodem rodziców?

Najmłodsi

Przedszkolaki
Dzieci 6-10

Ogólne rozregulowanie

Ogólny niepokój

Kłopoty ze snem
Gorszy apetyt
Płaczliwość
Drażliwość
Nasilone objawy
somatyczne
Problemy zdrowotne

Obgryzanie paznokci

Obwinianie siebie
Starania by być
„grzeczniejszym”
Pomoc w rozwiązaniu
konfliktu
Problemy z nauką

Nastolatki

Pozory radzenia sobie z
trudną sytuacją
Dystansowanie się od
relacji rodzinnych
Angażowanie się w
konflikt

Jaki jest wiek największego ryzyka utrwalania się zaburzeń?
- Model Franke (1983) i Wallerstein i Blakeslee (2005)

Wiek zakorzenienia - od urodzenia do 3 lat
– UTRATA BAZY: naruszenie relacji z najbliższymi, zmiany

miejsca, nieprawidłowa atmosfera, konflikty i napięcia
przeżywane przez bliskich - naruszenie poczucia
bezpieczeństwa dziecka i zaufania do opiekuna
(zaabsorbowany własnymi przeżyciami i konfliktem z
partnerem przestaje być wrażliwym opiekunem)
(Czerederecka, 1996, Ackerman, 2006)
• 10 lat po rozwodzie – dzieci miały niewiele wspomnień
związanych z sytuacją rozwodu oraz własnymi
przeżyciami z tego okresu (Wallerstein i in., 1988);
młodsze dzieci są w stanie stworzyć więź z
ojczymem/macochą kompetentnymi w swojej roli
(Brandt, 1988, Hetherington, 1990)

Wiek winy – 4-5 lat
• OBWINIANIE SIEBIE (zw. z rozwojem poznawczym)
• Dzieci, których rodzice rozwiedli się przed ich 6 urodzinami
przejawiały więcej niepokoju i pobudzenia w stosunku do
dzieci w średnim dzieciństwie – efekt także przy kontroli
czynników związanych z sytuacją przed rozwodem (Pagani i
in., 1997) – silne krótkoterminowe konsekwencje dla dziecka
• Dzieci w wieku 2-5 lat przejawiały REGRES w ROZWOJU,
były bardziej zaniepokojone, zalęknione, przejawiały więcej
zachowań agresywnych niż starsze dzieci w sytuacji
okołorozwodowej, ale

– 5 lat po rozwodzie ich dobrostan nie pozostawał w
związku z rozstaniem rodziców,
– 10 lat po rozwodzie dzieci młodsze funkcjonowały
lepiej niż starsze (Wallerstein, Blakeslee, 1989)

Wiek smutku - 6 - 8 lat
• może przeżywać przytłaczające uczucie smutku
– szlocha, popłakuje
• bardzo tęskni za rodzicem, który wyjechał
• może odczuwać lęk przed tym, że utraci także
rodzica, który jest w domu
• przy napiętej atmosferze między partnerami,
może czuć, że musi wybierać, wobec kogo być
lojalnym – wobec mamy czy wobec taty –
konflikty lojalności (zw. z rozwojem
emocjonalnym – emocje konfliktowe)

Wiek smutku – konsekwencje rozwodu dla dziecka
• Negatywne związki pomiędzy rozwodem a
osiągnięciami szkolnymi, samooceną (Amato,
Keith, 1991, Love-Clark, 1984, Kaja, 1992)
• Dzieci rozwodzacych się rodziców – zaburzenia
zachowania, trudności w relacjach z
rówieśnikami, gorsze funkcjonowanie w szkole
(zachowanie wobec nauczycieli) (Cherlin i in.,
1998, Conger, Chao, 1996, Hetherington i in.,
1998)
• Metaanaliza – w 70% badań dzieci w wieku
szkolnym w trakcie rozwodu rodziców
funkcjonowały gorzej w stosunku do
rówieśników z rodzin pełnych (Amato, Keith,
1991)

Wiek złości (9(10)-12 lat)
• dominuje poczucie niespełnienia oczekiwań
• koncentracja złości na drugim opiekunie przejawia się w
postaci zachowań agresywnych wobec rówieśników,
nauczycieli i innych osób oraz ucieczek.
• agresjaà brak popularności wśród rówieśników, czego
konsekwencją jest malejąca częstość kontaktówà
pogarsza to zwrotnie samopoczucie dziecka i nasila
objawy negatywne.
• poczucie straty, żalu i bezradności, a także
doświadczanie różnych dolegliwości, takich jak bóle
głowy i brzucha, trudności ze snem.

Wiek pozornej dojrzałości (13-16 lat)
• Umiejętność dokonania oceny odpowiedzialności
za rozwód, rozwiązania konfliktów lojalnościowych,
przystosowania się do zmiany warunków życia,
skorzystania z zewnętrznych źródeł wsparcia
lepsze w stosunku do młodszych dzieci
(Hetherington, 1987)
• przyspieszone dojrzewanie (Weiss, 1979) –
PRZEWCZESNA SEPARACJA, ODCIĘCIE
EMOCJONALNE
• „zewnętrzne źródła wsparcia” – prospołeczne
grupy rówieśnicze i/lub konstruktywne relacje z
osobami spoza rodziny czy też przynależność do
grup wykazujących przejawy demoralizacji –
TOŻSAMOŚĆ NEGATYWNA

Zaprzeczanie problemom (17-21 lat)
• skłonność do obwiniania rodziców,
• trudności w uregulowaniu niezależnych kontaktów z każdym z
rodziców,
• mniejsza wiara w związki w ogóle, oczekiwanie zdrady, lęk
przed zmianami
• poczucie osamotnienia, niepewności i zagubienia, które
przyczynia się do odejścia z domu i poszukiwania w świecie
zewnętrznym zaspokojenia potrzeb i emocjonalnej stabilizacji
lub też przeciwnie zaniechania realizacji własnych planów w
celu ratowania małżeństwa rodziców albo wspierania jednego
z nich.
• Wallerstein i Lewis (1998)à na podstawie longitudinalnych
badań à zwiększony procent osób nie zawierających
związków małżeńskich (40% w porównaniu z 24% w grupie
kontrolnej)

Zasoby psychologiczno- społeczne dziecka
• Monitorowanie przez rodziców czasu spędzanego przez
dziecko poza domem
• Wsparcie emocjonalne matki
• Dobre relacje z ojcem
• Czas spędzany z rodzicami
• Dobry kontakt z rodzeństwem
• Pozytywny stosunek do nauczycieli i szkoły
• Udział w praktykach religijnych
• Kontrola sąsiadów i innych dorosłych
• Udział w dodatkowych zajęciach
• Odrabianie lekcji
• Dobre samopoczucie
• Silny temperament

Przejawy nadużyć emocjonalnych wobec
dzieci w sytuacji rozwodu (divorce abuse)
(Bojan, Termini, 2011)

Powodowanie, że dziecko znajduje się w centrum konfliktu,
Wypowiadanie negatywnych komentarzy na temat drugiego rodzica,
Prowadzenie kłótni w obecności dziecka lub wówczas, gdy prawdopodobnym
jest, że może się ono podsłuchiwać,
Wykorzystywanie dziecka (jego osoby lub treści o nim) w manipulowaniu
drugim rodzicem),
Angażowanie policji, gdy nie ma fizycznego zagrożenia bezpieczeństwa,
Nagrywanie (audio, video) dziecka dla celów związanych ze sprawami
sądowymi,
Włączanie dziecka w prawne aspekty związane z rozwodem,
Mówienie dziecku „prawdy” w takim celu, aby zaczęło ono negatywnie
spostrzegać drugiego rodzica,
Poszukiwanie u dziecka emocjonalnego wsparcia,

Przejawy nadużyć emocjonalnych wobec
dzieci w sytuacji rozwodu (divorce abuse)
(Bojan, Termini, 2011)

Odgrywanie przed dzieckiem ofiary,
Wywoływanie tęsknoty u dziecka wówczas, gdy przebywa ono z drugim rodzicem,
Powtarzające się obwinianie drugiego rodzica za rozpad rodziny i jego
konsekwencje,
Unikanie wspominania o drugim rodziców lub przyznawania, że on istnieje,
Używanie dziecka jako pośrednika w komunikowaniu się z drugim rodzicem,
Zaniedbywanie dziecka pod względem fizycznym i emocjonalnym z powodu
nadmiernego skoncentrowania się na „walce w sądzie”
Nadmierne pobłażanie dziecku i unikanie stawiania mu wymagan, aby stać się
preferowanym rodzicem,
Stawianie przeszkód na drodze do kontaktów dziecka z drugim rodzicem
(„stróżowanie”),
Wypytywanie dziecka o drugiego rodzica

Problemy dotyczące wychowania w rodzinie w
klasyfikacji DSM-5 (2013)
• Dziecko dotknięte problemem w związku rodziców (CAPRD)
V61.29 (Z62.898)
– „przedmiotem zainteresowania klinicznego jest negatywny wpływ
nieporozumień miedzy rodzicami (np. zaostrzony konflikt, cierpienie
lub lekceważenie) na dziecko w rodzinie, w tym wpływ na zdrowie
psychiczne i zaburzenia ogólnomedyczne u dziecka” (s. 344)
• Problem dotyczący związku rodzic – dziecko
V61.20 (Z62.820)
– „głównym przedmiotem zainteresowania klinicznego jest jakość
związku między rodzicem a dzieckiem”, „jakość ta ma wpływ na
przebieg, prognozę lub leczenie zaburzenia psychicznego lub innego
stanu ogólnomedycznego” (s. 344)

Trudności w przystosowaniu się do zmiany
(Model rozwód – stres – przystosowanie,
Amato, 2000)

Destruktywny konflikt małżeński i psychologiczne
funkcjonowanie dziecka
wg Teorii Emocjonalnego Bezpieczeństwa
(Cummings, Davies, 2010)

Stresogenna relacja
małżonków (IPD)
Przemoc w relacji
małżonków (IPV)

Konflikt
lojalności
Oddzielenie od
rodzica (PA)

Stresogenna relacja małżonków (IPD)
• Trudne relacje małżeńskie negatywnie wpływają na dobrostan
psychiczny i fizyczny małżonków
• Trudnościà w rozwiązywaniu konfliktów, wycofanie z relacji,
chroniczne negatywne atrybucje dotyczące intencji partnera,
chroniczny smutek, apatia, złość (Foran, Whisman, Beach, 2015;
Swindle i in., 2000)
• Wpływ na dziecià
napięcie emocjonalne,
niepokój,
poczucie winy,
podwyższona wrażliwość, szczególnie w sytuacjach konfliktu między
rodzicami,
– próby negocjowania porozumienia między nimi,
– osłabienie mechanizmów radzenia sobie ze stresem (Cummings, Davies,
–
–
–
–

2010)

Przemoc w relacji małżeńskiej (IPV)
• Fizyczne, seksualne, emocjonalne nadużycia
wobec partnera à często towarzyszy im
przemoc wobec dzieci
• Dzieci narażone na przemocową relację rodziców
(Sternberg i in., 1993, Straus i in., 1980)à
–
–
–
–
–

trudności w relacjach społecznych,
pogorszenie wyników w nauce,
trudności wychowawcze,
agresja,
symptomy PTSD

Stróżowanie

jako forma represyjnej relacji rodzicielskiej
(Austin, Pruett, Kirkpatrick, Flens, Gould, 2013)

• Konflikt rozwodowyà często związany z negatywną, restrykcyjną
obroną/ochroną przed udziałem drugiego rodzica w życiu dzieckaà
zachowania rodzica przyczyniają się do generowania konfliktów
rodzicielskich
• rozróżnienie postaw (względnie stałego negatywnego stosunku do
drugiego rodzica i jego spotkań z dzieckiem) i zachowań
restrykcyjnych (przejawów tej postawy na poziomie
behawioralnym)
• Puhlman i Pasley (2013)à poszerzona definicja i model „matki –
stróża”à zespół złożonych interakcji pomiędzy rodzicami, w których
matki wpływają na zaangażowanie ojca poprzez kontrolę,
ułatwianie pełnienia roli rodzicielskiej i restrykcyjne zachowania
ograniczające

Wymiary stróżowania
•

•

•

Kontrolaà zachowania matki w odniesieniu do utrzymywania granic
rodziny jako kluczowego aspektu odpowiedzialnego za stwarzanie
możliwości bycia członkiem systemu. Kontrola jest ponadto związana z
pozycją lidera w rodzinie, osoby zarządzającej systemem oraz ze
skłonnością do pomijania znaczenia relacji ojciec – dziecko.
Pobudzanie aktywnościà odziaływania matczyne –facylitujące w stosunku
do obecności ojca w życiu dzieckaà zachowanie matki zmierzające do
zwiększenia udziału ojca w życiu dziecià wpływa na zaangażowanie ojca
Zniechęcanieà stopień w jakim matka wpływa demobilizująco na ojca
poprzez krytyczny stosunek do jego ojcowskich kompetencji i ważności
jego roli w życiu dzieckaà podkreślanie błędów, przeszkadzanie w
kontakcie, odwodzenie od kontaktów z dzieckiem itp. Zachowania te mogą
przybierać formę komunikatów wprost, ale mogą być również wyrażane w
sposób bardziej subtelny poprzez znaczące spojrzenia, westchnienia pełne
dezaprobaty, złośliwe uśmiechy itp.

„Cichy konflikt”
• Konflikt w relacji może przybierać nie tylko formę werbalnej
dysputy lub przejawiać się w agresji fizycznej, lecz także
występować w formie niewerbalnej i niefizycznej (Kielpikowski,
Pryor, 2008)
• Cichy konflikt różni się od werbalnego i fizycznego kilkoma
aspektami:
1)
2)
3)

jest nieuchwytny,
nie można wyróżnić w nim jasnej treści,
nie wiadomo, czy i czym się kończy (Pryor, Pattison, 2007)

–

Dzieci w wieku 9-11 lat rozpoznawały trwanie rodziców w „cichym konflikcie” po
zachowaniach takich jak wzajemne unikanie lub niedopuszczanie się nawzajem
do głosu przez dorosłych (Wild, Richards, 2001).
Dzieci starsze – w wieku 17-21 lat – doskonale orientowały się w tym, że rodzice
są skonfliktowani, mimo nieznacznej ekspresji zewnętrznej ich sporu.
Nastolatki, w związku z poczuciem bezradności wobec tego, co działo się w
domu, aby zyskać jakąkolwiek kontrolę nad sytuacją i nadać jej treść, włączały
zachowania mające na celu przyciągnięcie uwagi rodziców i tym samym
odciągnięcie ich od konfliktu: późne powroty do domu, zachowania
autodestrukcyjne (Pryor i Pattisona (2007)

• Dzieci są świadome ukrywanych przez rodziców nieporozumień (de
Arth, Pendley, Cummings, 2002)
–
–

Konflikt lojalności
• Pojawia się, gdy dziecko stara się utrzymać dobrą, uczuciową relację
z rodzicami mimo ich wzajemnej wrogości i odczuwania tej sytuacji
jako trudnej i obciążającej
• Wysoki poziom konfliktu lojalnościà zwykle jest efektem
wywierania na dziecko presji celem uzyskania jego wsparcia w
konflikcie z małżonkiem
• Konsekwencje dla dziecka (Bernet i Freeman, 2013; Bowen, 1978,
Minuchin, 1974):
–
–
–
–
–
–

poczucie winy,
dyskomfort emocjonalny,
poczucie przeciążenia,
przygnębienie,
stopniowa niechęć do kontaktu z rodzicami lub jednym z nich,
objawy psychosomatyczne

Oddzielenie od rodzica (PA)
• Odmowa utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem mimo braku
uzasadnionych powodów. Towarzyszy jej przekonanie, że rodzic
dopuścił się nadużyć i fałszywe wspomnienia związane ze
zdarzeniami.
• PA występuje najczęściej w warunkach ostrego konfliktu rodziców.
• Konsekwencje dla dziecka:
–
–
–
–
–

formułowanie nieuzasadnionych oskarżeń,
izolowanie się od rodzica,
agresja wobec rodzica,
powtarzanie zapożyczonych opinii,
eskalacja niechęci poprzez odrzucenie innych członków rodziny

Czynniki ułatwiające przystosowanie się dziecka do
sytuacji rozwodowej
•
•
•
•

stabilność i ciągłość warunków życiowych również
materialnych
przystosowanie emocjonalne i społeczne
głównego opiekuna,
minimalizacja konfliktów między rodzicami w
czasie trwania sytuacji rozwodowej,
współpraca dotycząca problemów
wychowawczych, regularne kontakty z drugim
opiekunem

Zdolność do prawidłowego rozwoju pomimo trudnych
warunków
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predyspozycje temperamentalne,
szczególne uzdolnienia,
wysoki poziom rozumienia sytuacji społecznych,
prawidłowa kontrola wewnętrzna,
dbałość opiekunów o wytworzenie u dziecka poczucia
własnej wartości i świadomości własnych uzdolnień,
wsparcie i pomoc ze strony innych osób znaczących
więzi uczuciowe, a zwłaszcza akceptacja i okazywanie miłości
ze strony obojga rodziców
prawidłowe relacje w rodzeństwie
pomoc specjalistyczna udzielona w odpowiednim momencie

•
•
•
•
•
•
•

mówi ciepłym tonem głosu
uśmiecha się do dziecka
chwali dziecko
jest fizycznie blisko z dzieckiem
okazuje pozytywną ekspresję dziecku
jest zaangażowany w interakcję z dzieckiem
okazuje emocjonalne ciepło

• zwraca uwagę na to, co dziecko robi
• zmienia swoją aktywność tak, aby dostosować się do dziecka i
zaspokoić jego potrzeby lub oczekiwania
• jest elastyczny w sytuacji, gdy dziecko zmienia swoją aktywność
• podąża za tym, co dziecko stara się robić
• odpowiada na emocje dziecka
• patrzy na dziecko, gdy ono mówi, lub wydaje dźwięki
• odpowiada na słowa wypowiadane przez dziecko lub dźwięki
przez nie wydawane

REAGOWANIE NA
DZIECKO

UCZUCIOWOŚĆ

Wskaźniki więzi
ZACHĘCANIE
• czeka na odpowiedź dziecka po zasugerowaniu mu
zmiany
• zachęca dziecko do trzymania zabawki
• wspiera dziecko w dokonywaniu wyborów
• wspiera dziecko, gdy robi ono coś samodzielnie
• werbalnie wspiera wysiłki dziecka
• oferuje dziecku pomoc
• okazuje entuzjazm z aktywności dziecka

NAUCZANIE
• wyjaśnia dziecku przyczyny zjawisk, sytuacji
• podpowiada co można zrobić, żeby ulepszyć to czym dziecko się zajmuje
• powtarza lub poszerza zakres słów/ dźwięków, które wypowiada/
wydaje dziecko
• nazywa obiekty lub czynności, które wykonuje dziecko
• angażuje się w udawaną zabawę inicjowaną przez dziecko
• pokazuje aktywność jako sekwencję kolejnych kroków
• rozmawia z dzieckiem o cechach charakterystycznych przedmiotu
• pyta dziecko o różne informacje

Rada dla rodziców:
„Bądź WIĘKSZY, SILNIEJSZY, MĄDRZEJSZY
i ŁAGODNY (WRAŻLIWY)”
„BIGGER, STRONGER, WISER, and KIND”

Nadużycia wobec dzieci w sytuacji rozwodu
- co może stanowić czynnik ochronny?
Zasoby indywidualne
dziecka i rodziców

Przemoc
wobec dziecka
Wsparcie specjalistyczne jako CZYNNIK OCHRONNY (różne „punkty dojścia”):
• dla rodziców jako pary – psychoedukacja, mediacje, konsultacje
zmierzające do koordynacji ich działań rodzicielskich
• dla rodzica i dziecka – wzmacnianie ich relacji poprzez uczenie rodzica
obserwowania potrzeb dziecka i odpowiadania na te potrzeby („Krąg
ufności”)
• dla dziecka – indywidualne wsparcie, psychoterapia

Pomoc dla rodziców …

Dziękuję za uwagę
psymb@ug.edu.pl

