
   RODZINA JAKO GRUPA WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

 
Rodzina to najmniejsza, a jednocześnie bardzo złożona struktura społeczna. Jest to pierwsza 

grupa w jaką wstępujemy, ponieważ robimy to w momencie przyjścia na świat. To właśnie 

dzięki rodzinie powstają większe bardziej złożone struktury społeczne. 
Aby całe społeczeństwo było zdrowe i dobrze się rozwijało potrzebna jest prawidłowo 

funkcjonująca rodzina (rodzice i dzieci). 
Celem większości małżeństw jest posiadanie potomstwa i jego wychowanie Z jednej strony 

rodzice stosują wobec dziecka celowe zabiegi, aby nadać wychowaniu pewien kierunek, z 

drugiej zaś strony na proces wychowania oddziałuje atmosfera panująca w danej rodzinie. 
 Składają się na nią tradycje, stosunek do religii, pozycja społeczna, sytuacja materialna, 

otoczenie sąsiedzkie, więź emocjonalna łącząca wszystkich członków rodziny, problemy życia 

codziennego. 
Efektem tych wszystkich oddziaływań jest harmonijne ukształtowanie osobowości dziecka w 

zgodzie z normami współżycia społecznego. Mimo, że rodzina nie jest jedyną grupą, w której 

przebiegają procesy socjalizacji i wychowania, jednakże rodzaj więzi łączącej dziecko z 

rodzicami powoduje, że wpływ rodziny jest decydujący dla rozwinięcia jaźni subiektywnej i 

niektórych innych ważnych cech osobowości. 
 
Od najdawniejszych czasów rodzina stanowiła podstawowe funkcje opiekuńczo - 

wychowawcze wobec dziecka.  
 Rodzina stanowi w życiu dziecka pierwsze i naturalne środowisko wychowawcze. Jest 

podstawową formą opieki nad dzieckiem od jego urodzenia aż do uzyskania przez nie 

samodzielności. To właśnie tu dziecko zdobywa 
swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, 

poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. 
Rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę. 
 Rodzice są pierwszymi opiekunami i wychowawcami, stąd ich tak ogromny wpływ na 

późniejsze zachowanie potomka. 
 Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka, uczą je zasad postępowania w życiu, wskazują 

różnice między dobrem a złem, wpajają normy etyczne i moralne, które uznają za właściwe. 

Dziecko w bezpośrednich kontaktach przyswaja wartości, normy i zwyczaje panujące w domu, 

uczy się współżycia z innymi i realizowania własnych potrzeb. 
Rodzina przede wszystkim kształtuje osobowość swych członków, dąży do tego, aby każdy z 

nich wypełniał określone role: np. role męża, żony, matki, ojca, syna, córki, brata czy siostry. 
W rodzinie dokonuje się ciągły przepływ uczuć, co tworzy tzw. atmosferę rodzinną. 
Ta atmosfera ma ogromny wpływ na rozwój osobowości dziecka. 
Rodzina powinna w pełni zaspokajać potrzeby jej członków zarówno fizyczne, jak i 

psychiczne, w szczególności zaś potrzebę miłości, przynależności i bezpieczeństwa. 
Rodzina jako grupa wychowawcza oddziałuje na dzieci przez sam fakt bycia jej członkiem. 

Proces wychowawczy dokonuje się w toku codziennych zmagań, podczas pracy, zabawy, 

odpoczynku, rekreacji oraz podczas udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Dziecko 

przejmuje od rodziców ich styl bycia, opinie i poglądy. 
Rodzina jest traktowana także jako instytucja społeczna. A zatem spełnia dwojakie zadanie: 

wobec swoich członków, ale także wobec społeczeństwa. 
Rodzice przygotowują swoje dziecko do pełnienia ról 

społecznych w dorosłym życiu. 

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia szereg 



funkcji, zaspokajając w ten sposób potrzeby psychiczne, 

emocjonalne i społeczne swoich członków. Kontakty z 

rodzicami są źródłem doświadczeń społecznych i odgrywają 

bardzo ważną rolę w rozwoju osobowości i przygotowują 

dziecko do życia w społeczeństwie. 
 

Styl wychowania w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w szkole: 
 

Relacje panujące w domu rodzinnym mają ogromne znaczenie na funkcjonowanie dziecka w 

szkole. Im są one lepsze, tym dziecko jest lepiej przystosowane do współżycia w środowisku 

szkolnym. 

W domach gdzie dominuje styl autokratyczny uczeń często boi się wypowiadać własne myśli, 

jest bierny i mniej twórczy. Lecz zdarzają się przypadki , że dziecko z takiej rodziny musi 

gdzieś odreagować , a najlepsze do tego wydaje się być środowisko rówieśnicze. Dziecko 

przejawia wówczas buntowniczy stosunek do wszystkich dorosłych, którzy próbują mu 

narzucić pewne normy postępowania i zachowania.  

Najkorzystniejszy styl wychowania, którym jest niewątpliwie styl demokratyczny przynosi 

najlepsze efekty w szkole. Dziecko zna swoją wartość, jest aktywne i twórcze. Jest 

samodzielne, potrafi bardzo dobrze funkcjonować w grupie rówieśniczej , ma własne zdanie 


