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TREŚCI NAUCZANIA 

 

S7-Relacja terapeutyczna – główne wytyczne. Rodzina jako pierwowzór relacji społecznych 

człowieka. Psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego 

 

Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W2: Omawia poszczególne etapy w kontakcie psychologicznym (początkowy, wglądu, przygotowania do 

zmian zachowania, utrwalania i rozszerzania zmian), w opiece nad pacjentami. 

EK_W4: Wskazuje sytuacje jatrogenne w relacjach położna-pacjentka oraz bariery w komunikacji. 

EK_U1: Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się oraz stosuje techniki aktywnego słuchania 

wobec pacjentki i jej rodziny. 

EK_U4: Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii komunikacji w celu trafnego rozumienia zachowań 

człowieka, tworzy warunki prawidłowej komunikacji położna-pacjentka. 

EK_U6: Stosuje techniki radzenia sobie ze stresem i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. 

EK_K1: Przejawia empatię w relacji z pacjentką i jej rodziną. 

EK_K2: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych. 

EK_K3: Wykazuje odpowiedzialność za pacjentkę i wykonywanie zadań zawodowych. 

 

1. Model relacji z pacjentką oparty na współpracy (za: Gordon, Edwards, 2009) 

„Współpraca jest wspólnym przedsięwzięciem, opartym na podziale władzy i autorytetu. Jej 

charakter jest niehierarchiczny. Zakłada władzę opartą na wiedzy i doświadczeniu, będącą 

przeciwieństwem władzy opartej na roli pełnionej czy na funkcji” | William Kraus 

Główne założenia: 

- postulowanie większej współpracy i udziału pacjenta w relacjach z pracownikami służby zdrowia, 

- pacjent ma prawo i obowiązek przyjmować większą odpowiedzialność za swoje zdrowie, w czym 

powinni mu pomagać pracownicy służby zdrowia; 

- rozbudzając i wykorzystując samoświadomość pacjenta, lekarz może osiągnąć lepszy wynik w jego 

leczeniu, 

- większość pacjentów obawia się, że popełni nietakt, uczyni coś niewłaściwego, powie coś głupiego 

i że przylgnie do nich miano „złego” pacjenta – uniemożliwia im to zadawanie pytań lub zwrócenie się 

z prośbą, by dano im do wglądu kartę choroby (za: Roter i Hall); 

- „każdy pacjent ma w sobie wewnętrznego lekarza, którego w pewnych okolicznościach mobilizuje i 

który staje się aktywnym członkiem zespołu leczącego” (za: Miller). 

Proponowane wzorce relacji z pacjentkami: 

1. Model paternalistyczny, w którym lekarz (położna) decyduje, jaki sposób leczenia jest 

najodpowiedniejszy, i stara się nakłonić pacjentkę do wyrażenia zgody. 
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2. Model informacyjny, w którym lekarz (położna) jako ekspert, profesjonalista, dostarcza 

niezbędnych informacji, a pacjent dokonuje wyboru metod leczenia. 

3. Model interpretacyjny, w którym lekarz (położna) dostarcza informacji zarówno o stanie 

zdrowia pacjentki, jak też o ryzyku i korzyściach związanych z różnymi sposobami leczenia: 

lekarz (położna) występuje tu zarazem w roli doradcy, pomagając pacjentce w podejmowaniu 

decyzji, jaki tryb postępowania najbardziej odpowiada jej osobowości. 

4. Model wspólnego naradzania się, w którym lekarz (położna), występując w roli nauczyciela  

5. lub przyjaciela, rozpoczyna dialog z pacjentką, aby rozważyć wszystkie pozytywne 

i negatywne strony różnych metod oraz wybrać najodpowiedniejszy sposób leczenia. 

Wspólne rozwiązywanie problemów – metoda 6 kroków: 

1. Określenie problemu. 

2. Poszukiwanie rozwiązań. 

3. Ocena rozwiązań. 

4. Decyzja w sprawie przyjęcia rozwiązania, na które zgadzają się obie strony. 

5. Wprowadzenie rozwiązania w życie. 

6. Ocena skuteczności przyjętego rozwiązania. 

 

2. Rodzina jako pierwowzór relacji społecznych człowieka – style przywiązania 

Wyróżniamy 4 podejścia do problematyki przywiązania: 

1) Behawioralne – zakłada, ze przywiązanie jest procesem wymagającym uczenia się, nie jest 

więc wrodzone. Z biegiem czasu dziecko uczy się postrzegać matkę jako obiekt zaspokajający 

jego podstawowe potrzeby - ciepła i pożywienia. Tak więc opiekun, stanowiąc bodziec 

neutralny, stopniowo nabiera cech wzmocnienia wtórnego (wyuczonego, nabytego). 

2) Psychoanalityczne – matka jest obiektem zaspokajającym podstawowe popędy dziecka, 

a więc redukującym jego napięcie. Zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych (np. żywieniowych) 

towarzyszy także przyjemność, mająca erogenne pochodzenie. Matka, której pierś jest 

obiektem kateksji (rozładowania libido), stopniowo cała staje się dla dziecka synonimem 

przyjemności oraz zaspokojenia i w ten sposób dochodzi do wytworzenia się więzi między 

nimi. 

3) Poznawczo-rozwojowa – podkreśla wagę rozwoju struktur poznawczych dziecka w procesie 

tworzenia się przywiązania. Istotny jest tu czynnik umiejętności różnicowania cech 

charakterystycznych matki. W miarę wykształcania się coraz bardziej skomplikowanych 

umiejętności poznawczych, takich jak np. rozumienie stałości osoby (tego, że istnieje ona, 

mimo ze nie znajduje się w polu widzenia) oraz wykształcenie obrazu umysłowego matki, 

więź między dzieckiem a jego opiekunem zacieśnia się. 
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4) Etologiczna – więź wytworzona między matką a dzieckiem jest pierwotna i wrodzona oraz nie 

opiera się tylko na zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych. 

Badania Harlowa nad rezusami – „matka druciana i matka futrzana”: istotą więzi nie jest wcale 

zaspokajanie potrzeb głodu czy pragnienia, ale jest nią coś więcej – poszukiwanie bliskości, poczucia 

bezpieczeństwa, tworzonego na bazie przytulności, miękkości i „stopnia przyjazności” obiektu 

przywiązania (małpki nie wybierały matki drucianej, chociaż to ona je „żywiła”, przebywały natomiast 

na matce futrzanej, traktując ją jako tzw. bezpieczną bazę, dającą oparcie psychiczne i redukującą 

lęk). 

Badania K. Lorenza nad gęsiami – wdrukowanie (imprinting): obserwowane u młodych 

organizmów, występujące w ściśle określonym momencie rozwoju osobniczego (tzw. okres krytyczny 

czasami trwający ledwie kilka godzin) utrwalenie się (praktycznie nie podlegające modyfikacji) wzorca 

swojego rodzica, rodzeństwa oraz typowych dla gatunku zachowań. U pewnych gatunków, w okresie 

krytycznym, każdy poruszający się przedmiot (np. samochodzik ciągnięty na sznurku) lub organizm 

(lecz o cechach innych niż wrodzony wzorzec drapieżnika) zostanie uznany za matkę i utożsamiony. 

Jest to odpowiednik tego co u ludzi nazwalibyśmy samoświadomością. wdrukowanie jest zjawiskiem 

dość typowym dla wszystkich zagniazdowników oraz ssaków, zaraz po urodzeniu podążających za 

matką (zwłaszcza stadnych, takich jak owca, jeleń). Jest to szczególny przykład uczenia się 

(warunkowania). Wdrukowaniem jest również więź matka-dziecko oraz partner-partnerka u wielu 

gatunków utrzymująca się przez całe życie. W okresie dojrzewania, w dużym stopniu wdrukowaniu 

podlegają osobnicze preferencje seksualne. U wielu organizmów, w tym także u człowieka, podobne 

zjawiska również zachodzą, lecz są bardziej rozciągnięte w czasie i nie mają tak ostro zaznaczonego 

okresu krytycznego. 

Zdaniem etologów całokształt przywiązania (wytworzonego przy pomocy zachowań 

przywiązaniowych, umożliwia przeżycie niemowlęcia. Te, które umieją wytworzyć i utrzymać bliskość 

stosunków z otoczeniem, mają większą szansę na przetrwanie. Jako że system ten zapewnia 

zachowanie pierwszego prawa biologicznego (wg Kempińskiego jest to przetrwanie), został 

ewolucyjnie utrwalony. 

 

Teoria przywiązania wg J. Bowlby’ego 

J. Bowlby opisał system zachowań przywiązaniowych (attachment behaviors), dzięki którym dziecko 

nawiązuje i wzmacnia ten specyficzny i intymny związek między nim, a środowiskiem, w którym żyje i 

od którego jest zależne. System ten opiera się na pięciu formach zachowania: 

a) wzmacniających więź poprzez kontakt fizyczny: 

- ssaniu (usta występują tu jako narzędzie poznawania świata), 

- przywieraniu/ przytulaniu; 

b) służących podtrzymaniu bliskości: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagniazdowniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owca_domowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jele%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uczenie_si%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowanie
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- uśmiechaniu się, 

- podążaniu za; 

c) krzyku – mającym na celu zwrócenie na siebie uwagi opiekuna. 

Zasadniczą różnicą, na którą zwrócił uwagę Bowlby, pomiędzy wytwarzaniem się przywiązania u ludzi 

i u zwierząt, jest wzajemność relacji. O ile u zwierząt odpowiedź środowiska nie jest fundamentalna, 

o tyle u ludzi kontakt emocjonalny, w tym także i przywiązanie, musi być dwustronny – niezbędne są 

sygnały, ale i odczucie zainteresowania opiekuna sobą, a więc jego reakcja. „Jakość” więzi zależy 

właśnie od wzajemnej relacji matki i dziecka, ich wrażliwości oraz komunikatywności. 

Według Bowlby'ego, trzy pierwsze lata życia dziecka są okresem krytycznym, po upływie którego 

wytworzenie się więzi staje się praktycznie niemożliwe. Niemowlęta mają początkowo ograniczone 

zdolności do rozróżniania osób ze swojego otoczenia, dlatego zachowania przywiązaniowe kierowane 

są na wszystkich. W okresie od 3 miesiąca dziecko wyróżnia już określone osoby i reaguje bardzo 

wyraźnie na figurę przywiązania, natomiast jego relacje z obcymi pozbawione są lęku. Ten pojawia się 

około 6 miesiąca i trwa do wieku 3 lat, a szczytowe wartości osiąga w 8. i 18. miesiącu. Stopniowo 

matka staje się w oczach dziecka niezależną osobą, mającą własne cele i pragnienia, a ich wzajemna 

relacja zaczyna nabierać charakteru partnerskiego, podmiot – podmiot (trzeba podkreślić, że 

obiektem przywiązania nie musi być matka, z czasem rolę tę mogą podjąć inne, ważne dla dziecka 

osoby, np. ojciec). Prawidłowy rozwój więzi ma olbrzymie znaczenie, ponieważ z czasem dochodzi 

do internalizacji doświadczeń z opiekunem i tworzą one swego rodzaju prototyp dla późniejszych 

relacji z innymi osobami. 

 

Teoria przywiązania wg Mary Ainsworth – trzy style przywiązania 

Style te powiązane są bardzo ściśle z emocjonalnością matki, jej zachowaniem wobec niemowlęcia 

oraz stylem wychowania, natomiast ich wyznacznikiem jest jakość i intensywność reakcji dziecka na 

obecność opiekuna lub jego brak. 

Wyróżniamy: 

1) Styl przywiązywania się oparty na poczuciu bezpieczeństwa. Dziecko ufa matce i czuje się 

przy niej bezpiecznie. Wierzy, że matka jest dostępna, wrażliwa i gotowa do ofiarowania 

wsparcia czy opieki. Dzięki takiej relacji dziecko buduje przekonanie o własnej wartości 

i zasługiwaniu na miłość. Jednocześnie z dużym poczuciem pewności eksploruje otoczenie, 

jest ciekawe nowych zjawisk i angażuje się w relacje społeczne. Umożliwia to dziecku uczenie 

się wielu prospołecznych zachowań, daje odwagę do podejmowania ryzyka, poszukiwania 

i akceptowania intymności w relacjach z drugim człowiekiem. Taki styl przywiązania cechuje 

ok. 2/3 dzieci. 

Te dzieci jako osoby dorosłe mają największą zdolność tworzenia trwałych, dających satysfakcję 

relacji interpersonalnych. Potrafią szczerze zwierzać się w bliskich relacjach, w stresie zwracają się do 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie_prospo%C5%82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87#Intymno.C5.9B.C4.87
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partnera o pomoc. Cechuje ich ufność w stosunku do ludzi oraz pozytywne emocje w relacji z płcią 

przeciwną. Swoich rodziców opisują jako troskliwych, uczuciowych, sprawiedliwych i szczęśliwych 

w małżeństwie. Bez problemu tolerują bycie zależnym od innych jak i uzależnienie od siebie. Nie 

martwią się tym, że zostaną opuszczeni lub że ktoś się do nich za bardzo zbliży. 

2) Styl lękowo-ambiwalentny charakteryzuje ok. 1/5 dzieci. Dziecko nie jest pewne tego, czy 

matka pospieszy z pomocą i pocieszeniem. W związku z tym stale upewnia się o jej 

obecności, odczuwa silny lęk przed rozstaniem, gwałtownie protestuje na samą możliwość 

rozstania. Jednocześnie sprzeciwia się próbom uspokojenia przez osoby trzecie. Jednak po 

powrocie matki okazują gniew i opór wobec niej, równocześnie jednak sygnalizując potrzebę 

kontaktu. Takie dzieci stosunkowo dużo płaczą i mniej interesują się otoczeniem. 

Jako dorośli ludzie te osoby są przekonane, że inni z oporami zbliżają się do nich na tyle na ile by 

chcieli. Często martwią się o to, czy są kochani naprawdę i czy ich związek jest trwały. Jednocześnie 

żywią lęk o to, że ich pragnienie całkowitego zespolenia się z partnerem może go odstraszyć. Mają 

skłonność do krańcowej namiętności, która nosi cechy obsesji, miłości od pierwszego wejrzenia 

i huśtawki emocjonalnej. Są bardzo zazdrosne i przekonane, że partner ich nie docenia (a także, że są 

niedoceniane przez inne ważne osoby – np. współpracowników). Mają skłonność do opisywania 

swoich rodziców jako inwazyjnych. 

3) Unikający styl przywiązania charakteryzuje ok. 1/5 dzieci. Dziecko ma poczucie odrzucenia 

przez matkę. Jest karane za próby nawiązania z nią bliskiego kontaktu fizycznego. W związku 

z tym uczy się unikać jej i ignoruje ją. Dochodzi do zaprzeczenia (mechanizm obronny) 

potrzebie więzi z nią i nieufności w stosunku do matki. Towarzyszą temu przeważnie 

zaburzenia takie jak: zaburzenia łaknienia, wycofanie z kontaktów społecznych, choroba 

sieroca. 

Jako dorosłe osoby czują się skrępowane bliskością innych ludzi, stają się wtedy nerwowe. 

W dorosłych związkach mają skłonność do unikania intymności, poczucia frustracji, nudy. Nie ufają 

partnerowi. Zaprzeczają potrzebie więzi, mają silną skłonność do przelotnych związków seksualnych 

i nadmiernego koncentrowania się np. na pracy zawodowej. Swoich rodziców wspominają jako 

wymagających, krytycznych i pozbawionych troskliwości. 

 

Matki dzieci obu typów lękowych są mniej dojrzałe emocjonalnie, przeżywają i okazują więcej 

negatywnych emocji oraz częściej odbierają różnego rodzaju sytuacje jako stresujące. 

Poszczególne typy przywiązania oddziałują także na osobowość dzieci – korelują z tendencjami do 

reagowania określonymi schematami emocjonalnymi oraz z pewnymi charakterystycznymi błędami 

w spostrzeganiu emocji. Dla dzieci mających poczucie bezpieczeństwa typowe jest znaczne 

podwyższenie radosnego nastroju i zainteresowanie otoczeniem. Nie wykazują one też zniekształceń 

w odbiorze emocji. Przywiązanie unikowe związane jest ze wzmożonym przeżywaniem obrzydzenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obsesja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hu%C5%9Btawka_emocjonalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zazdro%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inwazyjno%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprzeczenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizmy_obronne
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaburzenia_%C5%82aknienia&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_sieroca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_sieroca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frustracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nuda
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i pogardy; może być także jedną z przyczyn zaniżonej zdolności do rozpoznawania radości 

i zadowolenia. Natomiast typ ambiwalentny koreluje z częstszym odczuwaniem strachu i wstydu 

oraz z błędem w określaniu intensywności przeżywanej złości. 

Badania na dorosłych osobach i badania podłużne pokazały, że u 70% dorosłych ludzi 

(dwudziestojednolatków) styl nawiązywania relacji z dorosłym partnerem jest taki sam jak styl 

nawiązywania relacji z matką we wczesnym dzieciństwie (w wieku 12 miesięcy), pod warunkiem, że 

w ciągu owych 20 lat nie miało miejsca żadne ważniejsze wydarzenie takie jak śmierć rodzica, rozwód 

lub przemoc w rodzinie. W takich przypadkach stabilność stylu przywiązania pojawiała się u 44% 

badanych. 

 

Teoria przywiązania wg Horowitza – cztery style przywiązania 

Teoria oparta jest na podziale, gdzie wskaźnikami są wewnętrzne reprezentacja siebie i innych osób. 

Owe reprezentacje mają bowiem istotne znaczenie dla naszego funkcjonowania emocjonalnego 

i społecznego – biorą udział w kierowaniu uwagą, przetwarzaniu i filtrowaniu nowych informacji, 

a także determinują przystępność poznawczą. Zakładając, że oba te wskaźniki można 

zdychotomizować na pozytywne i negatywne postrzeganie siebie (jako wartego miłości i wsparcia lub 

nie) i innych (jako godnych zaufania i przystępnych lub nie), w rezultacie otrzymamy cztery modele 

zachowania się w bliskich relacjach z innymi. 

 

 
Wizerunek siebie 

POZYTYWNY NEGATYWNY 

Wizerunek innych 
POZYTYWNY 

I. Pewny/ 
ufnym(secure) 

II. Zaabsorbowany 
(preoccupied) 

NEGATYWNY 
IV. Unikający 
(dismissing) 

III. Lękowy 
(fearful) 

 

Cechy charakteryzujące poszczególne style: 

I. nie obawia się zażyłości, czuje się dobrze, bezpiecznie w bliskim związku, nie obawia się 

bycia samemu; 

II. ma silną potrzebę bliskości i ciepła, nie czuje się swobodnie będąc sam, w związku jest 

dominujący i wymaga stałego zainteresowania, nazbyt zaabsorbowany związkiem; 

III. unika kontaktów społecznych, obawia się zażyłości, w związku czuje się niepewnie, jest 

zbyt pasywny w relacjach z innymi; 

IV. unika zażyłości, niechętnie wchodzi w bliskie relacje, bardzo niezależny. 

Klasyfikacja ta wydaje się być rozszerzeniem tradycyjnego podziału Ainsworth. Trzeba jednak 

podkreślić, że prezentuje ona nowe podejście do badań nad przywiązaniem, pod kątem dwóch 

wskaźników – wizerunku siebie i innych. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_por%C3%B3wna%C5%84_pod%C5%82u%C5%BCnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
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Konsekwencje braku więzi 

Badania z zakresu psychologii rozwojowej dotyczą nie tylko różnych typów przywiązania, ale także 

skutków wczesnej rozłąki z matką i tzw. instytucjonalizacji. Pozbawienie małego dziecka opieki 

macierzyńskiej i umieszczenie go w zakładzie opieki społecznej wraz z innymi osieroconymi czasowo 

lub trwale dziećmi, może stać się źródłem nieodwracalnych zaburzeń w rozwoju psychofizycznym. 

Potwierdzają to liczne badania, zarówno nad zwierzętami, jak i dziećmi. 

Harlow w swoich badaniach wykazał, że osobniki oddzielone od matki zaraz po urodzeniu na okres 

około 6 i więcej miesięcy, po umieszczeniu w stadzie nie potrafiły nawiązać relacji z innymi rezusami. 

Stany lękowe przeplatały się u nich z atakami agresji i autoagresji. Nie wykazywały pobudliwości 

seksualnej i miały trudności w kontaktach z rówieśnikami. 

Podobne zachowania zaobserwowano u ludzkich dzieci. M. Ribble badała dzieci osierocone w trakcie 

II wojny światowej. Ogólnie cechował je wysoki negatywizm, nihilizm, skłonność do depresji, słaba 

kondycja fizyczna, a co za tym idzie niska odporność na infekcje. Prace R.A. Spitza, który obserwował 

dzieci chowane od trzeciego miesiąca życia w przytułku w Meksyku, dostarczyły wielu danych 

dotyczących zjawiska nazwanego przez niego samego hospitalizmem. Dzieci te miały stale 

pogarszające się wyniki w testach rozwoju. Wykazywały głębokie upośledzenie intelektualne 

i emocjonalne, słabą odporność na infekcje, a także typowe objawy choroby sierocej – bierność, 

maskowatą mimikę, powtarzające się ruchy palców i tułowia. 

Spitz dokonał również analizy faz depresji u dzieci rozłączonych z matką. Wyróżnił trzy takie fazy: 

1) Protestu i rozpaczy (płaczliwość, chęć odzyskania matki, zwiększona czujność, lepkość wobec 

pojawiających się osób). 

2) Utrata nadziei (wybuchy głośnego płaczu, krzyku, bierność, brak zainteresowania 

otoczeniem, bezsenność, maskowata twarz, spadek wagi). 

3) Wycofanie (sztywne zamrożenie ekspresji, niewidzący wzrok, kładzenie się na łóżku twarzą 

w dół, letarg, ignorowanie osób przejawiających zainteresowanie nimi, stałe pogłębianie się 

opóźnienia w rozwoju, nawiązanie kontaktu staje się praktycznie niemożliwe). 

 

Skutki rozłąki z matką opisał w latach 70-tych Rutter. Podzielił je na efekty krótkotrwałe 

(bezpośrednie), czyli płacz, protest, rozpacz, a później pozorny spokój. Do długotrwałych efektów 

zalicza się afektywną psychopatię (niezdolność do okazywania współczucia), niedojrzałość 

społeczną, agresję, przestępczość, natomiast w relacjach z innymi postawę eksploratorską 

i egocentryczną, opóźnienie intelektualne, zaburzenia mowy, koncentracji i uwagi. 

 

Mechanizm powstawania deprywacji emocjonalnej określił Nemeroff w badaniach nad szczurami. 

Centralny układ nerwowy w momencie narodzin nie jest w pełni dojrzały. Funkcje kory mózgowej 

kształtują się podczas zdobywania doświadczenia, w tym także w trakcie rozwoju przywiązania. 
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W momencie rozdzielenia z matką w organizmie dziecka dochodzi do pobudzenia osi podwzgórze-

przysadka-nadnercza, typowego dla sytuacji zagrożenia. Przedłużający się stres może spowodować 

trwałe uszkodzenie w części brzuszno-przyśrodkowej kory mózgowej oraz zmiany w hipokampie. 

Okolice te odpowiedzialne są za pamięć, a także za wyższą regulację zachowań emocjonalnych, 

społecznych i popędowych. 

 

Współczesny model rodziny a wskazania do terapii – teoria Virginii Satir 

Główne założenia dla zachowania zdrowia rodziny: 

1. Relacja wzajemna między rodzicami musi mieć charakter nadrzędny wobec relacji rodzic-

dziecko. Jeśli rodzice są ze sobą emocjonalnie blisko i bardziej angażują się w związek z partnerem niż 

z dzieckiem, stan dziecka się poprawia. Kiedy którekolwiek z rodziców staje się bardziej 

zaangażowany w związek z dzieckiem niż z partnerem, stan dziecka pogarsza się automatycznie 

i natychmiastowo. 

V. Satir: „Kiedy rodzice byli ze sobą emocjonalnie blisko, ich „sposób postępowania” z dzieckiem nie 

mógł mu w żaden sposób zaszkodzić. Dziecko reagowało równie dobrze na stanowczość, 

pobłażliwość, partnerskie „dogadywanie się”, jak na każde inne podejście. Kiedy rodzice byli 

„emocjonalnie rozwiedzeni”, wszystkie „sposoby postępowania” były jednakowo nieskuteczne”. 

2. Rola rodzica zaczyna przeważać nad innymi (kobiety/ mężczyzny, żony/ męża), w miarę jak 

mężczyźni i kobiety zaczynają zauważać, że ich wzajemne relacje najeżone są trudnościami 

i niepowodzeniami. Rozczarowani sobą wzajemnie nauczyli się „żyć dla dziecka”. Jednak pośrednio 

zawiera się w tym oczekiwanie, aby to dziecko żyło dla nich: to ono jest ważne, to ono ma „moc” 

i obowiązek uszczęśliwiania swoich rodziców i ponosi za to odpowiedzialność. Taki stan rzeczy bardzo 

obciąża dziecko, które stara się zaspokoić niespełnione potrzeby rodziców kosztem własnego 

rozwoju. 

 

Załączniki: 

1. Diagnoza osobistych schematów rodzinnych. Relacja z własnymi rodzicami: kwestionariusz PBI 

(Parental Bonding Instrument). 

2. Diagnoza postaw rodzicielskich względem własnych dzieci: Skala Postaw Rodzicielskich (SPR) Plopy. 
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