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Dysfunkcjonalność współczesnej rodziny 
skutkiem różnego rodzaju uzależnień

Wstęp

Rodzina jest i pozostanie najkorzystniejszym środowiskiem dla rozwoju i funk-
cjonowania dziecka. Jednak nie jest obojętną sprawą, jaki w rodzinie panuje 
klimat emocjonalny oraz na jakich fundamentach jest oparta i zorganizowana. 
„W jej ramach napotykamy konglomerat zjawisk społeczno-socjologicznych, 
kulturowych, psychologicznych, psychospołecznych, pedagogicznych, biolo-
giczno-zdrowotnych i bioseksualnych. Z jej funkcjonowaniem wiąże się też wiele 
istotnych problemów aksjologiczno-moralnych, obyczajowych i prawnych” – 
pisze Zbigniew Tyszka, dodając, iż ów „mikroświat” rodziny „wkomponowany 
jest w integralny całokształt ogólnospołecznych, ekonomicznych i kulturowych 
procesów danego kraju, w którym egzystuje, i może być analizowany, należycie 
rozumiany jedynie w ich kontekście”1. Niestety, wspomniane zjawiska i procesy 
nie zawsze niosą ze sobą pozytywne następstwa dla środowiska rodzinnego. 
Dostrzegalny obecnie zanik więzi już nie tylko sąsiedzkich, ale i rodzinnych 
sprzyja niedostatecznemu zapewnianiu dzieciom odpowiednich warunków 
rozwoju osobowego2. Czynników, tak wewnętrznych, jak i  zewnętrznych, 

 1 Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań – możliwości 
współdziałania badawczego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, t. 10, s. 78.

 2 Zob. G. Pyźlak, Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy, „Perspectiva. Legnickie 
studia teologiczno-historyczne” 2013, r. 12, nr 1 (22), s. 118.
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powiększających skalę dysfunkcji w rodzinie jest znacznie więcej3. Poznanie 
rodziny, jej zasad działania, nie wymaga wnikliwych uzasadnień, szczególnie 
jeśli dotyczy to rodziny patologicznej. Rozpoznanie np. rodziny nadużywającej 
alkoholu ma zasadnicze znaczenie dla profilaktyki poprzez wykrycie mechani-
zmów kompensacyjnych skłaniających jednostkę do życia zgodnie z przyjętymi 
normami.

Czym jest rodzina dysfunkcjonalna?

Nazewnictwo dotyczące rodziny dysfunkcjonalnej zostało rozpowszechnione 
w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Alternatywne określenia spotykane w lite-
raturze to „rodzina niewydolna wychowawczo”, „rodzina patologiczna” czy 
„rodzina z problemami”4. Do uwarunkowań dysfunkcjonalności rodziny zalicza 
się na ogół:

 – trudne warunki społeczno-ekonomiczne;
 – niskie kompetencje rodzicielskie;
 – zaburzoną strukturę rodziny5.

Cechami charakterystycznymi rodziny są wspólnotowość i systemowość. 
Ukształtowanie się rodziny dysfunkcjonalnej jest konsekwencją zaburzenia 
tych cech i zaprzestania lub niedostatecznego realizowania jednej lub kilku 
przynależnych jej funkcji. W prawidłowo rozwijającej się rodzinie to rodzice, 
opiekunowie pomagają dziecku w rozwoju i osiąganiu pożądanych efektów 
wychowawczych. W przypadku rodziny zaburzonej rodzice nie radzą sobie 
z problemami i sytuacją życiową, w jakiej przyszło im żyć. Tym samym nie mają 
możliwości zaspokajania potrzeb potomstwa, co sprawia, że dzieci zmuszone są 
radzić sobie same6. Dodajmy, że dysfunkcja rodziny nie dotyka tylko jednego 
z jej członków, a jej skutki odczuwa cała rodzina. Co więcej, owych dysfunkcji 
w naszej rzeczywistości nie ubywa, mimo rozbudowanej sieci pomocy rodzinie 
i walki z jej problemami7.

 3 Zob. P.T. Nowakowski, Rozważania o rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej, „Cywi-
lizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2005, nr 13, s. 44–51.

 4 Zob. H. Bednarski, Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny, 
„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2012, t. 13, nr 1/2, s. 139.

 5 Zob. tamże.
 6 Zob. tamże, s. 139–140.
 7 Zob. R. Matusiak, K. Sigda, Wybrane problemy rodziny dysfunkcyjnej, w: E. Juśko, J. 

Burgerová, B. Wolny (red.), Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej 



artykuły

s p o ł e c z e ń s t w o  i  r o d z i n a  n r  4 6  (1 / 2 0 1 6) » 145

Zjawiska dysfunkcjonalności współczesnej rodziny nie można rozpatrywać 
bez kontekstu społecznego, w jakim ona się znajduje. Ów kontekst wyznacza 
głównie przedłużający się okres transformacji społeczno-politycznej, skutkujący 
wieloma przeobrażeniami, jak też dynamiczny rozwój cywilizacji, nie zawsze 
przyczyniający się do stabilizacji społecznej. Pojawiającym się przed jednostką 
szansom, np. szybkiego awansu, wysokich zarobków czy szeregu innych korzy-
ści, towarzyszą zagrożenia ujawniające się w postaci licznych uzależnień, na 
czele z alkoholizmem, który jest najczęściej występującym problemem8. To 
fakt, że alkoholu nadużywają mężowie i ojcowie, ale nie brak też przykładów 
uzależnień dotykających żon i matek. Coraz większego znaczenia nabierają 
inne zagrożenia, dotyczące m.in. narkotyków9, leków10 czy głośnych w ostatnich 
latach dopalaczy11. Dysfunkcjonalność może prowadzić do głębszego stanu, 
jakim jest patologia rodziny. Na ogół patologiom towarzyszy niski status spo-
łeczno-zawodowy i kulturowy rodziców oraz rozbicie rodziny. Zdaniem Zbi-
gniewa Tyszki, współczesna cywilizacja sprzyja patologii społecznej jednostek, 
a spatologizowane jednostki czynią spustoszenie w rodzinach12.

Omówmy teraz wybrane przykłady uzależnień mających potencjalny wpływ 
na dysfunkcjonalność współczesnej rodziny. Będą to kolejno: alkoholizm, nar-
komania, uzależnienie od hazardu i od serwisów społecznościowych.

Problem alkoholizmu

Nie trzeba pogłębionych badań, by stwierdzić, że alkoholizm wpływa na obni-
żenie poziomu materialno-bytowego i kulturowego rodziny, a także na naru-
szenie poczucia bezpieczeństwa domowników. Ten ostatni problem ma wpływ 
patogeniczny szczególnie ze względu na liczne awantury połączone z agresją 

rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, Tarnów – Stalowa Wola – Łapczyca 
2014, s. 197.

 8 Zob. E. Łuczak, Wielowymiarowa dysfunkcjonalność współczesnej rodziny i jej wpływ na 
proces wychowania, w: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w pono-
woczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008, s. 306.

 9 Zob. D. Sarzała, Aksjologiczne i pedagogiczne aspekty narkomanii, „Społeczeństwo 
i Rodzina” 2015, nr 1 (42), s. 100.

 10 Zob. M. Rewera, Czy Polacy są lekomanami?, w: M. Łuka (red.), Wokół nadużywania 
leków, Warszawa 2011, s. 27–50.

 11 Zob. tegoż, Wprowadzenie, w: tegoż (red.), Wokół dopalaczy, Warszawa 2014, s. 7–11.
 12 Zob. Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym i jej znaczenie dla jednostki i społe-

czeństwa, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 150.
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psychiczną lub fizyczną. Alkoholizm rodziców odgrywa znaczącą rolę w powsta-
waniu niekorzystnej atmosfery wychowawczej, wypełnionej napięciami, ner-
wowością, niepokojem, jak też zaburza panujące w niej stosunki uczuciowe13. 
Dzieci wychowujące się w takich rodzinach narażone są na nieprawidłowy 
rozwój psychospołeczny14.

Większość dzieci alkoholików z trudem akceptuje własną sytuację życiową. 
Świat, dom, szkoła i dorośli napawają je lękiem i są źródłem zagrożenia. Dziecko 
alkoholika traci przede wszystkim zaufanie do świata, nabierając przekonania, 
iż ludzie dorośli są fałszywi, obłudni i oszukują. Dobroć i życzliwość przypi-
sują jedynie niepijącemu rodzicowi15. Według Mariana Ochmańskiego, dzieci 
z takich rodzin częściej niż inne wykazują zaburzenia zachowania oraz objawy 
niedostosowania społecznego. Nierzadko powiększają one liczbę osób nałogowo 
nadużywających alkoholu. Wynikać to może z łatwości dostępu do napojów alko-
holowych, przyswajania pewnych wzorców zachowań i z trudności w adaptacji 
młodego pokolenia do skomplikowanej rzeczywistości, jaka ich otacza. Poza tym 
dziecko, nie odnajdując w rodzinie zaspokojenia swych potrzeb emocjonalnych 
(m.in. miłości, bezpieczeństwa, więzi z bliskimi i oparcia), łatwo może ulec 
wykolejeniu społecznemu16.

W każdej populacji szkolnej występuje pewien odsetek uczniów, którzy 
sprawiają nauczycielom kłopoty dydaktyczne i wychowawcze. Zachowania takie 
bywają próbą zwrócenia na siebie uwagi otoczenia i prośbą o pomoc. Chcąc 
pomóc takiemu dziecku, należy najpierw rozpoznać przyczyny zachowania, 
które na ogół tkwią w środowisku rodzinnym, a zgodnie z przedstawionym 
powyżej poglądem, ich najczęstszym źródłem jest nadużywanie alkoholu przez 
rodziców17. Dzieje się tak, ponieważ w rodzinach alkoholików obserwuje się nie-
rzadko zaburzenia funkcji kontrolnej. Rodzice przestają interesować się swym 
dzieckiem, które pozostawione same sobie szuka akceptacji gdzie indziej. To 
naraża je na patologię i niedostosowanie społeczne, pozostaje też ono w gru-

 13 Zob. E. Łuczak, dz. cyt., s. 308.
 14 Zob. M. Ryś, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej 

wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Fides 
et Ratio” 2011, nr 4 (8), s. 103.

 15 Zob. M. Głuszek-Osuch, Spostrzeganie więzi rodzinnych przez dzieci pochodzące z rodzin 
alkoholowych, „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, t. 3, s. 80.

 16 Zob. M. Ochmański, Losy młodzieży z rodzin alkoholicznych i jej charakterystyka 
psychospołeczna, Ciechanów 1987, s. 5.

 17 Zob. R. Pawłowska, Z. Grzywacz, Dysfunkcjonalność rodziny a rozwój osobowości dzieci 
i młodzieży, Koszalin 1998, s. 130.
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pie wysokiego ryzyka uzależnienia od alkoholu. Takiemu dziecku szczególnie 
potrzebna jest pomoc, aby mogło zrozumieć własną sytuację, umiało radzić 
sobie ze swymi emocjami i wiedziało, że ma prawo do godnego życia i umiało 
się w nim odnaleźć. Nie wystarczy, aby dziecko jedynie usłyszało te stwierdze-
nia. Konieczna jest odpowiednio zorganizowana sytuacja społeczna, w ramach 
działalności profilaktycznej i terapeutycznej.

Kwestia narkomanii

Kolejnym zjawiskiem, które miewa wpływ na funkcjonowanie rodziny, jest 
narkomania. Zażywanie narkotyków wywołuje poważne problemy osobiste 
i społeczne, mogące nieść konsekwencje dla młodego pokolenia, zwłaszcza gdy 
rodzice, opiekunowie i inni dorośli nałogowo sięgają po narkotyki. Uzależnione 
od narkotyków osoby dorosłe nie są w stanie stworzyć dzieciom podstawowych 
warunków do rozwoju i nauki, a nieraz nawet zapewnić pożywienia, czego 
następstwem może być umieszczenie podopiecznych w wyspecjalizowanych 
ośrodkach opieki18. Nie mniejszym problemem jest zażywanie substancji psy-
choaktywnych przez samo dziecko, czego przyczyną mogą być jego niewłaściwe 
relacje z rodzicami lub innymi członkami rodziny, jak też brak zaufania i wiary 
w pomoc ze strony rodziców. Współczesne rodziny zmagają się z niedostatkiem 
wzajemnych relacji między swymi członkami (nie spędzają wspólnie czasu, 
rodzice nie rozmawiają z dziećmi, nie budują wzajemnego zaufania i bliskości 
emocjonalnej, w rodzinie panuje poczucie osamotnienia, a nawet odrzucenia). 
Członkowie rodziny nie podejmują starań w kierunku nawiązania i podtrzy-
mania bliskości emocjonalnej, ponieważ lękają się utraty niezależności i ogra-
niczenia indywidualności. Anita A. Rawa zauważa, iż „dziecko szybko uczy 
się, że jedynym sposobem zwrócenia na siebie uwagi jest przysparzanie innym 
kłopotów swoim zachowaniem. W atmosferze obojętności i braku czułości 
każdy przejaw zainteresowania jest dla dziecka cenny – zarówno pozytywny, 
jak i negatywny”19. Owe zjawiska sprzyjają rozpowszechnieniu się zachowań 
patologicznych.

Zachowania patologiczne dzieci wiążą się bezpośrednio z tym, jak postrze-
gają one środowisko rodzinne, w którym żyją. Młodzież sięga po narkotyki nie 

 18 Zob. H. Bednarski, dz. cyt., s. 144.
 19 A.A. Rawa, Rodzinne uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży, „Annales Uni-

versitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polonia. Sectio J” 2002, t. 15, s. 4.
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po to, aby zmienić siebie czy rzeczywistość, lecz po to, aby zmienić percepcję 
siebie lub rzeczywistości. Osoby uzależnione od narkotyków nie posiadają 
odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia, nie są odpowiedzialne, 
ich funkcjonowanie jest zaburzone z powodu zbyt dużej zależności od rodziny. 
„Dochodzi do tego fakt, że gdy narkoman podejmuje próby usamodzielnienia się 
i zaczyna osiągać w tym pierwsze sukcesy, to rodzina odbiera to jako zagrożenie 
związane z odejściem i uzyskaniem przez niego samodzielności. Pojawia się 
więc kryzys w rodzinie, na który w odpowiedzi osoba odurzająca się podejmuje 
szereg nieprzemyślanych i wadliwych zachowań, ukazujących jej niezdolność do 
autonomicznego życia, a tym samym osłabiają kryzys w rodzinie. To pokazuje, 
że nie tylko narkoman lęka się oddzielenia od rodziny, ale i rodzina boi się jego 
utraty” – pisze Rawa20. Uzależnienie od narkotyków powoduje, że życie staje się 
wegetacją. Ciągły przymus brania jest równoznaczny z niemyśleniem o jutrze, 
o przyszłości, tylko o tym, co dziś, o tym, jak zdobyć narkotyk. Bez wątpienia 
narkomania jest najgorszą formą uzależnienia, doprowadzającą człowieka na 
samo dno, z którego ciężko się samemu wydobyć.

Uzależnienie od hazardu

Obecnie coraz częściej słyszy się o uzależnieniu od hazardu, o czym świadczą 
wzrastające statystki w tym względzie21. Problem dotyczy nie tylko, jak dotąd 
uważano, osób grających w kasynach, ale i wszystkich innych, które nadmier-
nie korzystają z rozmaitych gier. Gry ewoluowały od tysięcy lat, zmieniały 
się ich zasady i dostępność. Najprostszym przykładem jest gra w karty, która 
na początku była nieosiągalna dla wszystkich, ponieważ karty były wykony-
wane ręcznie, np. z pergaminu czy jedwabiu, a ich cena zakupu przewyższała 
możliwości finansowe przeciętnego człowieka. Dopiero dzięki wynalezieniu 
druku, karty stały się bardziej dostępne dla ogółu22. Prócz kart, grą powszechnie 
spotykaną w kasynach jest ruletka w wersji amerykańskiej lub europejskiej. 
Dużą popularnością cieszą się też blackjack i poker, ale najpowszechniejsze są 
automaty do gier.

 20 Tamże.
 21 Zob. m.in. sm, Wzrasta liczba osób uzależnionych od hazardu, http://www.polskieradio.

pl/5/3/Artykul/569676,Wzrasta-liczba-osob-uzaleznionych-od-hazardu (20 marca 
2012).

 22 Zob. B. Woronowicz, Hazard – czym jest i co należy o nim wiedzieć, w: tegoż (red.), 
Hazard: historia, zagrożenia i drogi wyjścia, Poznań 2012, s. 39.
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Przyczyny podjęcia aktywności hazardowej można podzielić według trzech 
kryteriów. Pierwsze odwołuje się do indywidualnych cech osobowości nałogo-
wego hazardzisty, a są nimi: skłonność do ucieczki od świata realnego, silna 
potrzeba stymulacji, chwiejna samoocena (bardzo niska lub bardzo wysoka, 
zależnie od czynników zewnętrznych), niestabilność emocjonalna, lęk przed 
odpowiedzialnością, zależność osiągnięć życiowych od szczęścia, sprzyjających 
okoliczności, tworzenie mitów łatwych sukcesów, niedojrzałość osobowości. 
Drugie kryterium wskazuje na mechanizmy kształtowania nawyków w trakcie 
tego rodzaju aktywności. Pojawia się wtedy mechanizm wzmocnień pozytyw-
nych i negatywnych o zmiennym układzie czasowym, co sprzyja gotowości 
powtórzenia reakcji. Trzecie kryterium związane jest z objawami motywów 
podświadomych potrzeb jednostki. Czynnikiem dominującym zachowania 
nałogowego hazardzisty jest potrzeba samoukarania się, zgodnie z cyklem 
wina–kara23.

Uzależnienie od hazardu dotyka też niestety młodzież szkolną. Z badań 
wynika, że „nastolatki, które doświadczają problemów z hazardem, napoty-
kają na poważne problemy szkolne, zarówno natury wychowawczej (problemy 
w zachowaniu), jak i poznawczej (trudności w nauce)”24. Młodzi hazardzi-
ści przyznają, że przyswajają materiał szkolny wolniej, co jest potwierdzane 
przez badania diagnostyczne. Wzrasta również wśród nich odsetek wagaru-
jących uczniów oraz potwierdza się występowanie w przeszłości zachowań 
przestępczych. Wyniki badań wskazują ponadto, że występujący w młodym 
pokoleniu problem hazardu stanowi część ogólniejszego zespołu zachowań 
problemowych25.

Serwisy społecznościowe

Współczesny człowiek pragnie żyć łatwo i przyjemnie, jednocześnie korzystając 
ze wszystkich dogodności świata. Ucieczką od codziennych, przytłaczających 
spraw staje się internet. Pozwala on bezproblemowo przenieść się do rzeczywi-
stości wirtualnej, kusi dostępnością i atrakcyjnością swych zasobów. Obecnie 

 23 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 204–205.
 24 Zob. J. Celebucka, J. Jarczyńska, Hazard wśród młodzieży – rozpoznanie, profilaktyka 

i terapia, w: J. Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe 
młodzieży: teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia, Bydgoszcz 2014, s. 78–79.

 25 Zob. tamże, s. 79.
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niezwykłą popularnością cieszą się portale społecznościowe, dzięki którym 
łączą się ze sobą osoby o podobnych zainteresowaniach i poglądach. Ten wir-
tualny świat skłania niektórych do zastępowania życia rzeczywistego życiem 
w sieci26. Problemy społeczne zostały przeniesione do internetu i równie szybko 
ewoluowały, aby zyskać nowy wymiar. Korzystanie z sieci jest zajęciem pochła-
niającym dużo czasu, a nawet doprowadzającym do sytuacji, że użytkownik 
zaniedbuje rodzinę, przyjaciół i obowiązki wynikające z życia zawodowego lub 
szkolnego. Komunikacja została uproszczona do tego stopnia, iż niektórzy wolą 
nawiązywać kontakty wirtualne zamiast realnych. Świat wirtualny określa się 
niekiedy równoległą rzeczywistością, w której użytkownicy radzą sobie lepiej 
niż w normalnym życiu27.

Współczesna młodzież określana jest mianem e-generacji (ang. net genera-
tion, e-generation). Dla niej internet to jeden z elementów środowiska wycho-
wawczego. Dysponują oni dostępem do sieci w domu i szkole28. Wykorzystują 
internet do komunikacji, nauki i zabawy. Część obserwatorów wyraża swe obawy 
związane z użytkowaniem sieci przez adolescentów, są one jednak bardziej wyni-
kiem ich lęku przed nowoczesnymi technologiami29. Na Starym Kontynencie 
pierwszy kontakt z internetem przypada na okres między 7. a 11. rokiem życia. 
Prym w tym względzie wiodą dzieci z Danii i Szwecji – wiek inicjacji wynosi 7 
lat, a w innych krajach Europy Północnej – 8 lat. W naszym kraju średni wiek 
pierwszego logowania do sieci to 9. rok życia. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje, 
jedna trzecia (33 proc.) 9–10-letnich użytkowników internetu korzysta zeń 
codziennie. Wskaźnik ten kształtuje się w granicy 80 proc., jeśli chodzi o 15–16 
latków. W Europie około 93 proc. młodzieży korzysta z sieci przynajmniej raz 
w tygodniu, a 60 proc. – codziennie lub prawie każdego dnia, co sprawia, że 
internet staje się nieodłączną częścią ich życia. W Polsce te wskaźniki są wyższe: 
98 proc. loguje się przynajmniej raz na tydzień, 74 proc. – codziennie, a 24 
proc. – 1–2 razy w tygodniu30.

 26 Zob. M. Klimczewska, Wirtual w życiu codziennym, w: K. Korab (red.), Wirtual. Czy 
nowy wspaniały świat?, Warszawa 2010, s. 208.

 27 Zob. M. Hędzelek, Uzależnienie od Internetu – zasięg, formy, zagrożenia, w: B. Płonka-
-Syroka, M. Staszczak (red.), E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, Wrocław 2008, s. 267.

 28 Zob. I. Pulak, Dzieci i młodzież w sieci. Aspekt pedagogiczny, w: M. Kowalski (red.), 
Internet: między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, Tychy 2008, s. 18.

 29 Zob. S. Wójcik, Problem nadużywania Internetu, w: Nadmierne korzystanie z komputera 
i Internetu przez dzieci i młodzież: problem, zapobieganie, terapia, Warszawa 2012, s. 5–6.

 30 Zob. L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Czę-
ściowy raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 
lat i ich rodziców, Warszawa, 5 lutego 2011, s. 9.
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Przytoczone dane mogą wywoływać słuszne zaniepokojenie rodziców, bada-
czy i terapeutów oraz rodzić pytania o skalę zjawiska uzależnienia od internetu 
wśród najmłodszych jego użytkowników. Mamy tu na myśli zwłaszcza problem 
określony przez Kimberly Young jako socjomania internetowa (ang. cyber-
-relationship addiction), czyli uzależnienie od kontaktów społecznych w sieci 
i będące jego następstwem zerwanie kontaktów bezpośrednich31.

Zakończenie

Rodzina dysfunkcjonalna odznacza się nieprawidłowymi relacjami, uniemoż-
liwiającymi sprawne działanie systemu rodzinnego. W tego typu rodzinach 
przyjmowane normy i pełnione role nie zostały wyraźnie określone i zaakcep-
towane, a relacje z otoczeniem bywają zaburzone. Częstym tego powodem są 
różnego rodzaju uzależnienia, spośród których omówiono tutaj uzależnienie 
od alkoholu, narkotyków, hazardu i serwisów społecznościowych. Rodzina 
dysfunkcjonalna przede wszystkim nie spełnia swych zadań względem dzieci. 
To one są ofiarami rzeczywistości zastanej w domu rodzinnym.

Dzieci takie mogą mieć trudności z akceptacją norm, co jest wynikiem nie 
tylko zmieniającej się sytuacji społecznej, ale i wzrastania w rodzinie z pro-
blemem uzależnień, w której nierzadką trudność stanowi odróżnianie, co jest 
normą, a co nią nie jest. Jak pisze Katarzyna Wasilewska, „[d]zieci z rodzin 
z problemem uzależnień różnie przyjmują normy społeczne i moralne. Mogą 
przejawiać za wszystko odpowiedzialność, nadmiernie kontrolując siebie i swe 
otoczenie – tworząc sztywne normy, zasady, których nie zmieniają, bo gdyby 
to uczyniły zawaliłby im się świat, w który dotąd wierzyły. Zdarza się, że część 
z tych dzieci tworzy chwiejne normy, co wynika z ich problemu z kształtowaniem 
własnej tożsamości. Szukają akceptacji innych, a co za tym idzie – zmieniają opi-
nie i zasady”32. Innymi możliwymi problemami, jakie napotykają dzieci wycho-
wywane w rodzinie z problemem uzależnień, są: trudności z podejmowaniem 
samodzielnych decyzji, przez co tworzą one normy niesamodzielne; trudności 
z odróżnianiem dobra od zła, wskutek otrzymywania od rodziców sprzecznych 
informacji, przez co mogą tworzyć normy odrzucające, tj. sprzeczne z normami 

 31 Zob. A. Molga, Uzależnienia od internetu, „Dydaktyka Informatyki” 2014, t. 9, s. 128.
 32 Zob. K. Wasilewska, Wychowanie do norm w rodzinie z problemem uzależnień, „Rocznik 

Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy: nauki o edukacji” 2009, 
nr 4, s. 113–114.
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akceptowanymi przez większość społeczeństwa; trudności z poradzeniem sobie 
z otaczającą rzeczywistością, przez co uciekają w świat fantazji, tworząc normy 
fikcyjne. Na szczęście jest też kategoria, która „dobrze radzi sobie z zastaną 
rzeczywistością i tworzy system norm akceptowanych społecznie. Są to dzieci, 
które na co dzień stosują metodę pozytywnego myślenia”33.
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Abstrakt

W ostatnich latach sytuacja rodziny we współczesnej Polsce uległa przeobrażeniom. 
Zadaniem rodziców jest zadbać o prawidłowy rozwój dziecka i przygotować go do 
życia w społeczeństwie. W tym celu powinni oni zaspokajać jego potrzeby i być dla 
niego wsparciem w procesie socjalizacji. Niestety, rodzina jest narażona na różnego 
rodzaju zagrożenia, w tym uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu czy 
serwisów społecznościowych, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie rodziny, 
a przede wszystkim na rozwój i wychowanie dziecka. Wszelkie nieprawidłowości, 
jakie występują w rodzinie, mogą wywołać poważne skutki w przyszłym życiu już 
dorosłego człowieka.

Słowa kluczowe: rodzina dysfunkcyjna, potrzeby dziecka, socjalizacja, 
uzależnienia

Abstract

The situation of family in Poland in modern times has undergone many transforma-
tions. The task of parents is to take care of the proper development of their child 
and to prepare them for life in society. Thus parents should meet the different needs 
of their child (economic, emotional, caring and household) and support them in 
the process of socialization. Unfortunately, the family is exposed to different risks 
and dependences, including that of alcohol, drugs, gambling or social media, all of 
which have a significant impact on the functioning of the family and, above all, the 
development and upbringing of the child. Any irregularities that occur in the fam-
ily may have serious implications in the future life of an already grown up person.

Key words: dysfunctional family, child’s needs, socialization, addictions


