
Rodzice i ich dzieci. Cz 1.

Rodzic może być:

• dominujący

• zaniedbujący

• pozwalający na wszystko

• kochający i stanowczy

Rodzic dominujący

Rodzic  dominujący  bardzo  często  wpływa  na  kształtowanie  się  u  dziecka 

negatywnych cech. Taki rodzic ma bardzo wysokie oczekiwania oraz sztywne 

zasady. Dodatkowo rzadko okazuje dziecku troskę, ciepło i wsparcie.  Rodzic 

dominujący  ma  swoje  przekonania  i  jest  nieugięty.  Nie  znosi  sprzeciwu, 

narzuca swoją wolę (zakazem lub nakazem).

Przykładowe komunikaty rodzica dominującego w stosunku do dziecka:

„Nie będę słuchać twoich tłumaczeń! Dostajesz karę na cały tydzień.”

„Nieważne... Zrobisz tak, jak ja Ci powiem.”

„Miałaś tego nie robić. Dostaniesz za złamanie ustalonych zasad!”

„Powiedziałem już, że nie pójdziesz do kina. Nie będę więcej rozmawiać  

na ten temat!”

„Nie interesuje mnie powód twojego spóźnienia. Nie dyskutuj ze mną!” 

„Koniec dyskusji! Masz zrobić tak, jak ja Ci mówię!”



Co myśli i czuje oraz jak się zachowuje dziecko rodzica dominującego?

Surowa postawa rodzica powoduje, że dziecko ma niewielki szacunek do siebie 

samego, milczy, przeciwstawia się lub buntuje. Dziecko może mieć kłopoty z 

podporządkowywaniem się  obowiązującym normom i  zasadom czy  władzy. 

Bardzo często odrzuca ideały i zasady, którymi kieruje się rodzic a za to może 

być bardzo podatne na wpływy innych osób. Może to prowadzić do sięgania po 

środki  psychoaktywne  oraz  powodować  inne  zachowania  ryzykowne  (np. 

sekty, subkultury itp.). Często się zdarza, że dziecko poza domem przejawia 

zachowania agresywne. W szkole może sprawiać kłopoty wychowawcze. Chce 

zwrócić na siebie uwagę innych osób.  

Rodzic zaniedbujący

Rodzic zaniedbujący przeważnie nie okazuje miłości i wsparcia dziecku. Izoluje 

się  od  niego,  zajmuje  się  swoimi  sprawami.  Dzieckiem  często  opiekuje  się 

opiekunka,  babcia.  Tylko  czasami  taki  rodzic  czuje  się  w  obowiązku  „być 

rodzicem”.  Dzieje  się  to w sytuacji,  gdy dziecko sprawia kłopoty.  Wówczas 



rodzic zaniedbujący stosuje różne ograniczenia, zakazy. Z reguły dziecko jest 

postrzegane jak problem. Dobrze jeśli jest „widoczne, ale nie słyszane”. Rodzic 

nie jest dostępny dla dziecka zarówno fizycznie jak i uczuciowo. Bardzo często 

rodzic nie słucha dziecka, nie zwraca na nie uwagi, nie dostrzega jego potrzeb 

i nie reaguje na nie.

Przykładowe komunikaty rodzica zaniedbującego w stosunku do dziecka:

„Nie mam czasu. Daj mi spokój.”

„Chyba widzisz, że coś robię? Musisz radzić sobie sam.”

„Mam tyle ważnych spraw do załatwienia. Zrób to sama.”

„Nie zawracaj mi głowy. Jestem wykończona.”

„Musisz mi przeszkadzać? Pracuję. Nie mam czasu.”

„Czemu tyle gadasz? Już mnie głowa boli.”

Co myśli i czuje oraz jak się zachowuje dziecko rodzica zaniedbującego?

Taka postawa rodzica zaniedbującego rani uczucia dziecka. Może prowadzić do 

buntu.  Mimo,  że  dziecko  pragnie  kontaktu  z  rodzicem,  to  w wyniku  jego 

zaniedbywania, często ma poczucie, że nie warto z nim przebywać. Z kolei 



nieobliczalność  i  surowość  rodzica  powoduje  u  dziecka  utratę  poczucia 

bezpieczeństwa. Rodzic nie okazuje dziecku szacunku i nie uczy panowania nad 

emocjami. Uniemożliwia to dziecku kształtowanie szacunku do samego siebie. 

Rodzic zaniedbujący często nie dotrzymuje obietnic. Wpływa to negatywnie na 

samoocenę dziecka, które dostaje komunikat, że można się z nim nie liczyć. 

Ponadto powoduje to, że dziecko uczy się by nie wierzyć w słowa dorosłych. 

Często też napotyka na problemy edukacyjne, co może wynikać z tego, że nikt 

go nie motywuje do nauki. 
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