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RELACJE MIĘDZY RODZICAMI A DORASTAJĄCYMI 
DZIEĆMI W RODZINACH POLICYJNYCH

Wśród dążeń i celów życiowych młodego i starszego pokolenia Polaków 
rodzina odgrywa bardzo ważną, jak nie najważniejszą rolę w funkcjo-
nowaniu człowieka. W świadomości polskiego społeczeństwa rodzina 
nabiera charakteru wartości uniwersalnej, społecznie doniosłej. Stano-
wi jakoby enklawę dla sprzyjających warunków życiowych. Środowisko 
rodzinne jest naturalnym, niezastąpionym i najdłużej oddziałującym 
środowiskiem na dziecko. Podkreśla się szczególne znaczenie wpływów 
rodziców w ramach socjalizacji pierwotnej, dzięki której następuje silne 
zinternalizowanie przez dzieci wartości i wzorów niezbędnych do kształ-
towania podstawowych zachowań i ról społecznych. Jakkolwiek socja-
lizacja pierwotna jest fundamentem życia społecznego rozwijającym się 
od najmłodszych lat, to następująca i nadbudowana nad nią socjalizacja 
wtórna charakterystyczna jest dla okresu dorastania i lat późniejszych 3. 
Relacje rodzinne kształtują się zasadniczo w ramach codziennych inter-
akcji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Sposoby postępowa-
nia rodziców wobec dzieci nie są czymś niezmiennie stałym. Muszą być 
modyfi kowane wraz ze wzrostem jednostki i dostosowane do rozwoju 
emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Specyfi czne relacje wewnątrz-
rodzinne formułują się w okresie adolescencji, na który przypada in-
tensywność przemian rozwojowych na podłożu zarówno biologicznym, 
psychologicznym, jak i społecznym. Przemiany biopsychiczne organizmu, 
jak też wpływ czynników środowiskowych na rozwój młodej jednostki sta-
ją się przyczyną wielu napięć, które nie omijają środowiska rodzinnego. 
Od wewnętrznej atmosfery domowej i klimatu wychowawczego zależy, 
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czy stanowi on emocjonalne oparcie dla dorastającej młodzieży, czy jest 
źródłem konfl iktów. W okresie dorastania, gdy młody człowiek rozważa 
plany życiowe i intensywnie odkrywa własne „ja”, nasilają się nieporo-
zumienia i dochodzi do różnych napięć. Czesław Matusewicz napisał: 
„młodzież odczuwa świat odmiennie niż pokolenie starsze, chociażby 
z tego powodu, że świadomość młodzieży kształtuje się na podstawie 
odmiennych doświadczeń życiowych” 4. Zważywszy, że większość funkcji 
wychowawczych wobec młodego pokolenia realizowana jest w rodzinie 
i przez rodziców, to od nich znacząco zależy kształtowanie wewnętrznej 
atmosfery rodzinnej opartej na wzajemnym zaufaniu i więziach emocjo-
nalnych. Daje to gwarancję budowania wewnętrznej równowagi opartej 
na perswazji i dialogu między rodzicami a dorastającą młodzieżą. Nie bez 
znaczenia jest charakter zawodu rodziców, szczególnie tych, którzy zaj-
mują ważną z punktu widzenia ładu normatywnego pozycję społeczną. 
Niewątpliwie takim rodzajem zawodu jest wykonywanie praw i obowiąz-
ków w charakterze funkcjonariusza publicznego Policji. Zawód ten, o wy-
sokiej randze zaufania publicznego, którego przesłaniem jest służenie 
społeczeństwu przez realizację zadań ustawowych, zdaje się mieć wpływ 
na stosunki rodzinne w rodzinach policyjnych 5. Można wskazać na pewne 
charakterystyczne obszary w działalności Policji w sferze organizacyjnej 
(system hierarchiczny), poznawczej (np. wielostronne i ukierunkowane 
procesy informacyjne, posługiwanie się analizą), a także niewspółmier-
nie większym niż zazwyczaj ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia niż 
w innych zawodach. Style zachowania, postawy i sposoby reagowania, 
jakich wymaga stosunek służbowy w Policji, są elementami struktury 
osobowości (np. formalny sposób komunikacji, konsekwencja, służenie 
radą i pomocą, dyspozycyjność, dyskrecja, dzielność, odwaga). Skoro oso-
bowość jest jednym z determinantów postaw rodzicielskich, to pośrednio 
modeluje układ stosunków rodzinnych. W dalszej części artykułu dowie-
my się, w jaki sposób młode pokolenie odbiera postawy rodziców z rodzin 
policyjnych. Choć geneza rodziny policyjnej sięga okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, to typ rodziny policyjnej w odniesieniu do ich systemo-
wego funkcjonowania jest obecnie przedmiotem raczej wyobrażeń aniżeli 
faktów potwierdzonych naukowo. W literaturze przedmiotu podkreśla się 
wiodące znaczenie roli postaw rodzicielskich na system wychowawczy 
rodzin. Maria Ziemska defi niuje postawę rodzicielską jako „nabytą struk-
turę poznawczo-uczuciowo-wolicjonalną ukierunkowującą zachowanie 
się rodziców wobec dziecka” 6. Z kolei Józef Rembowski określa postawę 
rodzicielską jako całościową formę ustosunkowania się rodziców (osobno 
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matki i ojca) do dzieci, która jest ukształtowana podczas pełnienia funkcji 
rodzicielskich 7. W zależności od konstelacji zachowań rodziców, postawy 
rodzicielskie wpływają na styl wychowania określający pozycję dziecka 
w systemie rodzinnym. 

Etiologia postawy rodzicielskiej jest wynikiem stopniowo narastające-
go doświadczenia indywidualnego zdobywanego w rodzinie macierzystej, 
a także w życiu dorosłym podczas realizacji ról rodzinnych. Rozpatrując 
znaczenie postawy rodzicielskiej, nie sposób nie wspomnieć o osobowości 
podmiotu postawy. Wielu autorów jest zdania (m.in. Wiesław Łukaszewski, 
Tadeusz Mądrzycki), że rozwój postaw rodzicielskich jest uwarunkowany 
określoną strukturą osobowości 8. Stąd na postawę rodzicielską składają 
się kumulatywnie trzy elementy determinujące: doświadczenia z rodziny 
pochodzenia, doświadczenia z rodziny prokreacji oraz cechy osobowości.

Relacje między rodzicami a dziećmi ukształtowały wiele typologii postaw 
rodzicielskich ocenianych z punktu widzenia efektów wychowawczych 9. 
W badaniach nad postawami rodzicielskimi wyłaniają się dwa kierunki 
badawcze. Pierwszy pozwala zdobywać informacje o postawach od rodzica. 
Drugi umożliwia poznawanie postaw w percepcji dzieci i młodzieży. Jak-
kolwiek pierwsza strategia daje bezpośrednią wiedzę od samego podmiotu 
postawy, to jednak wskazuje się na zjawisko dysymulacji czy też tendencje 
do zniekształcania postawy przez doraźne doświadczenia i przeżycia które-
goś z rodziców. Stwierdzono, że poznawanie postaw rodzicielskich w per-
cepcji dzieci i młodzieży pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów 
rządzących rozwojem osobowości dzieci i młodzieży 10.

W wieku młodzieńczym postrzeganie sytuacji rodzinnej jest coraz 
bardziej uświadamiane. Spostrzeżenia dorastających są w porównaniu 
ze spostrzeżeniami dzieci bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowa-
ne 11. Percepcja postaw rodziców przez dorastającą młodzież z jednej strony 
wpływa na rzeczywiste kształtowanie się relacji rodzinnych, z drugiej zaś 
odgrywa doniosłą rolę w ich dalszym dorosłym życiu, gdy role społeczne 
dorastającego pokolenia ulegną przeobrażeniom na role małżeńskie i ro-
dzicielskie. W systemie wychowawczym ważna jest zgodność lub rozbież-
ność postaw rodziców, zarówno matki, jak i ojca. Percepcja postaw rodzi-
ców przez dorastające dzieci jako właściwych wpływa niezwykle korzystnie 
na kształtowanie środowiska rodzinnego. Przejawia się w budowaniu więzi 

 7  J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.
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emocjonalnych, daje poczucie siły, zaradności, duchowego wsparcia wobec 
przeszkód pojawiających się na drodze życiowej rodziny. 

W badaniach własnych dla celów eksploracji postaw w percepcji do-
rastającej młodzieży zastosowano kwestionariusz stosunków między ro-
dzicami a dziećmi (ang. The Parent-Child Relations Questionnaire — PCR) 
Anne Roe i Marvina Siegelmana w adaptacji Włodzimierza S. Kowalskie-
go 12, o którym będzie mowa w dalszej części opracowania. 

Problem badawczy

Przedmiotem dociekań niniejszego artykułu jest analiza porównawcza 
percepcji postaw rodzicielskich przez dorastające dzieci. Bezpośrednim 
odniesieniem i uszczegółowieniem problemu własnych badań empirycz-
nych jest następujące pytanie badawcze: Czy istnieją różnice w odbiorze 
postaw rodzicielskich prezentowanych przez rodziców z rodzin policyjnych 
i rodzin niezwiązanych z zawodem policyjnym przez dorastające dzieci? 
Analizowanymi wskaźnikami badań były twierdzenia opisujące różno-
rodne sposoby postępowania matek i ojców w percepcji dorastających 
dzieci. Badaniami objęto pięćdziesięcioro dorastających dzieci z rodzin 
policyjnych stanowiących grupę kryterialną i pięćdziesięcioro z rodzin 
cywilnych stanowiących grupę porównawczą (uwzględniając jednako-
wy stopień podziału na płeć — 25 dziewczynek i 25 chłopców w każdej 
z grup). Wiek badanych stanowił przedział między 15. a 17. rokiem życia. 
Obejmował więc opisywany przez Erika H. Eriksona okres występowania 
u dorastających tzw. kryzysu tożsamości 13, który w zależności od indy-
widualnych odchyleń przypada średnio na 16. rok życia. W rodzinach 
policyjnych jedynie ojciec pełnił czynnie służbę w Policji, natomiast życie 
zawodowe matek z grupy kryterialnej oraz matek i ojców z grupy porów-
nawczej nie było związane z żadną formacją mundurową. Badane dzieci 
pochodziły ze środowiska miejskiego z terenu województw mazowieckiego 
i lubelskiego oraz zamieszkiwały wspólnie z rodzicami. Badania przepro-
wadzono w latach 2005–2007. 

Metoda badań

Do oceny percepcji postaw rodzicielskich przez dzieci zastosowano for-
mę III kwestionariusza PCR. Kwestionariusz przeznaczony jest do bada-
nia młodzieży i osób dorosłych, gdzie jako dolną granicę wieku badanego 

12  W.S. Kowalski, Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi 
A. Roe i M. Siegelmana, Warszawa 1983.

13  E.H. Erikson, Identity-youth and crisis, New York 1968 [cyt. za:] I. Obu-
chowska, Adolescencja [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia 
rozwoju człowieka, Warszawa 2001, s. 166.
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przyjmuje się zazwyczaj 14–15 lat. Składa się on z 50 twierdzeń do bada-
nia percepcji postaw matki i takiej samej liczby pozycji do badania per-
cepcji postaw ojca. Dla każdego z twierdzeń przewidziano cztery rodzaje 
odpowiedzi: „tak”, „raczej tak”, „raczej nie” oraz „nie”, za które otrzymuje 
się odpowiednio punkty: 4, 3, 2, 1. Kwestionariusz PCR bada pięć postaw 
rodzicielskich: postawa kochająca (Love — L), postawa wymagająca (De-
mand — D), postawa ochraniająca (Attention — A), postawa odrzucająca 
(Reject — R), postawa liberalna (Casual — C) oraz dwa wymiary czynni-
kowe: miłość — odrzucenie (L — R) i liberalizm — wymagania (C — D). 
Odznacza się zadowalającymi wskaźnikami dla wersji „moja matka” i „mój 
ojciec” w aspekcie zgodności wewnętrznej oraz stabilności bezwzględ-
nej. Przy opracowaniu norm wykorzystano skalę centylową i tetronową. 
W przedmiotowych badaniach normy przedstawiono w skali tetronowej. 
Istnieją również normy stenowe kwestionariusza PCR 14.

Prezentacja badań własnych

Analiza wyników badań ukierunkowana była na poszukiwanie róż-
nic oraz doszukanie się podobieństw w percepcji postaw rodzicielskich 
przez dorastające dzieci z rodzin policyjnych i rodzin niezwiązanych z za-
wodem policjanta. Odbiór postaw rodzicielskich prezentowanych przez 
matki w obydwu grupach zawiera wiele podobieństw (tabela 1, wykres 1). 
Najbardziej dominującą postawą jest postawa ochraniająca. Na poziomie 
przeciętnym znalazły się postawy kochająca i liberalna. Najmniejszą war-
tość osiągnęły postawy: odrzucająca i wymagająca. Zatem dorastające 
dzieci z grupy kryterialnej i kontrolnej oceniły swoje matki jako osoby, 
które w przeszłości interesowały się nimi, wykazując przejawy troski i dba-
łości o dobre samopoczucie. W wielu sytuacjach starały się im pomóc, 
nie przejawiając nadmiernej ingerencji. W odczuciu dzieci w domu pa-
nował ciepły klimat miłości, a metody wychowawcze oparte były raczej 
na perswazji niż stosowaniu systemu kar. Uznają też, że matki podcho-
dziły do nich pobłażliwie, dając im przywileje. Jednocześnie nie stawiały 
im wygórowanych wymagań, nie wdrażały zbyt wielu zasad związanych 
z wychowaniem oraz posiadały trudności z ich egzekwowaniem i przestrze-
ganiem. Badane dzieci wyraźnie wskazują, że w ustosunkowaniu matek 
postawy świadczące o akceptacji uczuciowej dominują nad postawami 
nacechowanymi odrzuceniem (miłość — odrzucenie). Z kolei czynnik libe-
ralizm — wymagania wykazuje niewielką przewagę postaw o charakterze 
liberalnym nad postawami związanymi ze stawianiem dziecku wygórowa-
nych wymagań. W ogólnym ujęciu matki przejawiały postawę świadczącą 
o akceptacji uczuciowej.

14  D. Borecka-Biernat, Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytua-
cjach społecznych, Wrocław 2006.
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Tabela 1
Percepcja postaw rodzicielskich matek przez dorastające dzieci

Postawy

Dzieci
Rodziny policyjne

Dzieci
Rodziny cywilne

t*** p****
M* SD** M SD

kochająca 10,40 3,742 10,16 4,073 0,307 0,493

wymagająca 8,22 3,616 7,60 3,523 0,868 0,979

ochraniająca 11,00 3,969 10,50 3,290 0,686 0,172

odrzucająca 7,00 3,338 6,92 3,545 0,116 0,693

liberalna 10,24 4,192 10,30 3,315 -0,079 0,134

miłość — 
odrzucenie 49,56 5,939 49,32 6,563 0,192 0,571

liberalizm — 
wymagania 31,80 7,231 32,78 7,164 -0,681 0,614

    * średnia arytmetyczna
   ** odchylenie standardowe
  *** test Studenta (dotyczący istotności różnic)
 **** poziom istotności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 1
Średnie profi le percepcji postaw rodzicielskich matek przez dorastające dzieci
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Percepcja postaw rodzicielskich ojców przez dorastające dzieci (tabela 2, 
wykres 2) wskazuje na międzygrupowe zróżnicowanie w zakresie niektórych 
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zachowań. Niskie poczucie postawy odrzucającej z różnicą na poziomie 
istotności statystycznej sugeruje, że ojcowie służący w Policji istotniej pre-
zentują postawy nastawione na akceptację dziecka, aniżeli ci z grupy kon-
trolnej. Percepcję w odbiorze postaw ojców różnicuje też nasilenie postawy 
kochającej. Badane dzieci policjantów mają poczucie dawania większej mi-
łości ze strony ojców niż widzą to ich rówieśnicy. Doświadczają większej 
pomocy w wielu sprawach, darzą ojców policjantów większym zaufaniem, 
a w relacjach dziecko — ojciec dominują metody związane z przekonywa-
niem. Wyniki górnego przedziału przeciętności odnoszące się do postawy 
ochraniającej (młodzież z grupy kontrolnej uzyskała wynik przeciętny) w od-
czuciu młodzieży z rodzin policyjnych dają podstawy do stwierdzenia, że oj-
cowie przejawiali większe zainteresowanie nimi, częściej byli wobec nich po-
błażliwi, otrzymywali więcej przywilejów. Dbali też w większym zakresie o to, 
by ich dziecku nie przydarzyły się sytuacje mogące przynieść rozczarowanie 
i doznanie krzywdy. Relatywnie najwyższe nasilenie postawy liberalnej oraz 
umiarkowane wyniki postawy wymagającej (nieco wyższe w ocenie młodzie-
ży z rodzin policyjnych) sugerują, że ojcowie nie stawiali dzieciom wielu 
wymagań i napotykali na trudności związane z egzekwowaniem i przestrze-
ganiem ustalonych zasad. W odbiorze młodzieży zdarzały się sytuacje, kie-
dy ojcowie nie interesowali się nimi, poświęcając czas innym czynnościom. 
Wysoka różnica statystyczna wystąpiła w wymiarze czynnikowym miłość 
— odrzucenie, co wskazuje wyraźnie, że w ustosunkowaniu ojca policjanta 
do dzieci postawy nacechowane akceptacją uczuciową dominują nad posta-
wami nasyconymi odrzuceniem wyraźniej, niż ma to miejsce w porównywa-
nej grupie. Natomiast relacja postaw mierzonych wskaźnikiem liberalizm 
— wymagania jest podobna i ukształtowała się na poziomie równowagi.

Tabela 2
Percepcja postaw rodzicielskich ojców przez dorastające dzieci

Postawy
Dzieci

Rodziny policyjne
Dzieci

Rodziny cywilne t p
M SD M SD

kochająca 11,00 3,642 8,98 4,666 2,413 0,086

wymagająca 9,22 4,464 8,34 4,341 0,999 0,493

ochraniająca 11,38 3,096 9,98 2,803 2,370 0,672

odrzucająca 7,76 3,485 9,02 4,947 -1,472 0,004*

liberalna 11,40 3,907 11,24 4,148 0,199 0,795

miłość — 
odrzucenie 46,54 7,404 41,60 11,779 2,511 0,001

liberalizm — 
wymagania 29,80 9,006 30,98 9,412 -0,641 0,796

* wyniki statystycznie istotne
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 2
Średnie profi le percepcji postaw rodzicielskich ojców przez dorastające dzieci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Analiza wyników badań w zakresie percepcji postaw rodzicielskich 
przez dzieci z uwzględnieniem płci dostarcza wielu interesujących danych. 
Dziewczęta z rodzin policyjnych istotniej akcentują zachowania matek 
w zakresie postawy ochraniającej (tabela 3, wykres 3). Matki z rodzin poli-
cyjnych wykazywały większe zaangażowanie uczuciowe, były w stosunku 
do córek bardziej pobłażliwe, nie szczędząc różnych przywilejów. Staran-
niej dobierały też przyjaciół, by skuteczniej chronić je od doświadczeń mo-
gących destruktywnie wpływać na rozwój psychiczny dziecka. Podobny 
obraz percepcji postaw rodzicielskich matek w wychowaniu ma miejsce 
w przypadku postawy kochającej i odrzucającej. Postawa stwarzająca dzie-
cku ciepły klimat miłości dominuje nad postawą wrogości i nieakcepta-
cji dziecka. W relacjach matka — córka panowały zazwyczaj partnerskie 
stosunki. Z drugiej strony średnie nasilenie postawy liberalnej i niskie 
wymagającej sugeruje, że dziewczęta z obydwu grup cieszyły się w dzieciń-
stwie autonomią. Córki w zachowaniu matek nie dostrzegały szczególnej 
dominacji. Raczej matki nie wprowadzały zbyt wielu wymagań czy zasad 
regulujących postępowanie. 
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Tabela 3
Percepcja postaw rodzicielskich matek przez dziewczęta

Postawy
Dziewczęta

Rodziny policyjne
Dziewczęta

Rodziny cywilne t p
M SD M SD

kochająca 10,68 4,356 11,16 4,230 -0,395 0,795
wymagająca 7,72 3,781 7,56 3,709 0,151 0,992
ochraniająca 11,60 4,311 11,00 3,391 0,547 0,041
odrzucająca 6,88 3,667 6,96 3,247 -0,082 0,482
liberalna 10,16 4,403 10,52 3,380 -0,324 0,189
miłość — 
odrzucenie 49,56 6,935 50,52 5,782 -0,532 0,521

liberalizm — 
wymagania 32,24 6,604 33,24 6,972 -0,521 0,737

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 3
Średnie profi le percepcji postaw rodzicielskich matek przez dziewczęta
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Nieco innych, choć w ujęciu jakościowym podobnych wyników dostar-
cza nam analiza percepcji postaw ojców przez córki (tabela 4, wykres 4). 
Dziewczęta z grupy zasadniczej największe nasilenie przypisały postawie 
ochraniającej, najmniejsze odrzucającej. Zatem ojcowie policjanci wykazy-
wali zainteresowanie córkami, chroniąc je od złych doświadczeń. Niekiedy 
dawali im przywileje, byli zbyt ulegli i pobłażliwi, a nawet angażowali się 
w dobieranie im przyjaciół. W grupie porównawczej dziewczęta wyraźniej 
akcentowały prezentowanie postawy liberalnej przez ojców, w najmniej-
szym stopniu wymagającej. Tym samym ojcowie stawiali im małe wymaga-
nia w różnych dziedzinach życia, nie wprowadzali ścisłych zarządzeń i nie 
żądali bezwzględnego ich przestrzegania. Badane dziewczęta różnią się 
w sposób istotny w odbiorze postawy odrzucającej, co wskazuje, że dziew-
częta z rodzin cywilnych miały poczucie niższej akceptacji ze strony ojców, 
częściej doznawały od nich przykrości. Ojcowie z grupy kontrolnej wyka-
zywali większe trudności w okazywaniu córkom miłości, czułości i częściej 
pojawiały się sytuacje, w których wzajemne bezpośrednie kontakty były 
ograniczane przez celowe unikanie. Relacja czynnika miłość — odrzucenie 
w percepcji córek policjantów istotnie częściej daje im poczucie miłości 
nad postawami wrogości niż odczuwają to córki ojców niezwiązanych z za-
wodem policjanta.

Tabela 4
Percepcja postaw rodzicielskich ojców przez dziewczęta

Postawy

Dziewczęta
Rodziny policyjne

Dziewczęta
Rodziny cywilne t p

M SD M SD

kochająca 11,16 3,659 9,24 4,521 1,651 0,252

wymagająca 9,80 4,752 8,56 4,857 0,912 0,728

ochraniająca 11,96 2,865 10,16 2,427 2,397 0,572

odrzucająca 8,04 3,297 9,44 5,124 -1,149 0,004

liberalna 11,04 4,677 11,68 4,279 -0,505 0,667

miłość — 
odrzucenie 46,36 6,664 42,20 12,062 1,509 0,002

liberalizm — 
wymagania 29,00 10,312 30,92 9,827 -0,674 0,399

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 4
Średnie profi le percepcji postaw rodzicielskich ojców przez dziewczęta
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Odbiór postaw matek przez chłopców zarówno w grupie zasadniczej, jak 
i kontrolnej jest podobny (tabela 5, wykres 5). Średnie nasilenie percepcji 
postaw: ochraniającej, liberalnej i kochającej wskazuje, że matki od cza-
su do czasu przejawiały zainteresowanie dzieckiem, starały się stwarzać 
ciepły klimat miłości, wzbudzając zaufanie synów. Ci zwracali się do nich 
o pomoc czy poradę życiową. Niejednokrotnie synowie mieli odczucie, 
że matki zapominają o nich, zajmując się innymi sprawami i traktując 
ich jako część ogólnej sytuacji rodzinnej. Nieco pobłażliwe traktowanie 
ze strony matek dopełnione było dawaniem synom pewnej swobody. Matki 
w poczuciu synów nie były zbytnio wymagające. W domu nie wprowadza-
ły ściśle ustalanych zasad postępowania. Były też dalekie od dominacji. 
Starały się raczej dotrzeć do uczuć dziecka, uwzględniać jego zdanie i od-
czucia. Ogólnie miedzy matkami a synami panowały ciepłe relacje. W wy-
miarze czynnika miłość — odrzucenie zaznaczyła się tendencja ku istot-
ności statystycznej. Chłopcy z grupy zasadniczej mają poczucie większego 
nasycenia zachowań ze strony matek związanych z przewagą akceptacji 
nad odrzuceniem aniżeli ich rówieśnicy z grupy porównawczej. Są więc 
życzliwsze dla synów, bardziej pomocne i stwarzające większy klimat przy-
jaźni. Chłopcy przy tym darzą je większym zaufaniem i sympatią.
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Tabela 5
Percepcja postaw rodzicielskich matek przez chłopców

Postawy

Chłopcy
Rodziny policyjne

Chłopcy
Rodziny cywilne t p

M SD M SD

kochająca 10,12 3,073 9,16 3,727 0,994 0,319

wymagająca  8,72 3,446 7,64 3,402 1,115 0,880

ochraniająca 10,40 3,582 10,00 3,175 0,418 0,533

odrzucająca  7,12 3,046 6,88 3,887 0,243 0,184

liberalna 10,32 4,059 10,08 3,303 0,229 0,508

miłość — 
odrzucenie 49,56 4,891 48,12 7,178 0,829 0,092

liberalizm — 
wymagania 31,36 7,921 32,32 7,465 -0,441 0,771

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 5
Średnie profi le percepcji postaw rodzicielskich matek przez chłopców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wiele zgodności międzygrupowej występuje w postrzeganiu postaw oj-
ców przez chłopców (tabela 6, wykres 6). Najbardziej wyeksponowana jest 
postawa liberalna, dalej ochraniająca, kochająca, której wyniki zawarte 
są w przedziale umiarkowanym. Zatem synowie mieli niekiedy poczu-
cie małego zainteresowania ojców ich losem, którzy nie stawiali im wie-
lu wymagań, choć czasami byli wobec nich pobłażliwi, dawali im przy-
wileje i starali się pokazać, że synowie są dla nich ważni. W odniesieniu 
do postawy odrzucającej niskie wyniki uzyskane przez synów policjan-
tów w zestawieniu ze średnimi w grupie porównawczej dają synom po-
licjantów większe poczucie akceptacji ze strony ojców. Przejawia się ona 
m.in. w większej swobodzie nawiązywania kontaktów rówieśniczych, w po-
maganiu chłopcom w trudnościach czy uwzględnianiem ich zdania w po-
dejmowaniu rodzinnych decyzji. Ogólny wyraz atmosfery rodzinnej w po-
strzeganiu synów policjantów okazał się być bardziej korzystny (stosunek 
miłość — odrzucenie), na co wskazuje większy stopień nasycenia postawy 
kochającej w stosunku do odrzucającej, choć nie uzyskano w tym wy-
miarze różnicy statystycznej. Natomiast w relacji liberalizm — wymagania 
ukształtowała się w postrzeganiu przez chłopców z obydwu grup względna 
równowaga przeciwnych w istocie sobie postaw. 

Tabela 6
Percepcja postaw rodzicielskich ojców przez chłopców

Postawy

Chłopcy
Rodziny policyjne

Chłopcy
Rodziny cywilne t p

M SD M SD

kochająca 10,84 3,693 8,72 4,886 1,731 0,246

wymagająca 8,64 4,172 8,12 3,844 0,458 0,598

ochraniająca 10,80 3,266 9,80 3,175 1,098 0,869

odrzucająca 7,48 3,709 8,60 4,830 -0,919 0,139

liberalna 11,76 3,004 10,80 4,052 0,952 0,348

miłość — 
odrzucenie 46,72 8,213 41,00 11,705 2,000 0,149

liberalizm — 
wymagania 30,60 7,610 31,04 9,181 -0,184 0,499

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 6
Średnie profi le percepcji postaw rodzicielskich ojców przez chłopców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań empirycznych w kontekście percepcji pre-
zentowanych postaw rodzicielskich przez dorastające dzieci pozwalają doko-
nać oceny relacji rodzinnych panujących w rodzinach policyjnych. Zarówno 
w rodzinach policyjnych, jak i cywilnych nie stwierdzono postaw rodziców 
o skrajnych wartościach, co jest wyrazem zbliżonych stylów wychowawczych. 
W ogólnym ujęciu nasilenie postaw związanych z akceptacją dziecka (postawa 
kochająca, postawa ochraniająca) jest relatywnie wyższe od tych związanych 
z chłodem uczuciowym (postawa wymagająca, postawa odrzucająca). O ile 
w międzygrupowej analizie porównawczej w percepcji postaw matek przez 
dzieci istnieje wiele podobieństw, w percepcji postaw ojców zaznaczyły się wy-
raźne różnice. Dorastające dzieci z rodzin niezwiązanych z zawodem policjanta 
istotnie częściej dostrzegają w zachowaniu ojców przejawy braku akceptacji 
(postawa odrzucająca) mogącej przybrać różnorodne formy niewłaściwego 
postępowania, np. szydzenie z zachowania dziecka, wyśmiewanie się z jego 
błędów i trudności, nieliczenie się ze zdaniem dziecka itp. Należy wspomnieć, 
że akceptacja jest podstawowym rdzeniem i warunkiem prawidłowego układu 
stosunków w rodzinie. Według M. Ziemskiej 15 nie oznacza ona bezkrytycznego 

15  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1969.
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stosunku do dziecka, lecz stanowi wysoki poziom empatii i tolerancji, nie-
zbędnych do zrozumienia indywidualnych potrzeb oraz trudności, jakie dzie-
ci napotykają na drodze rozwoju. Relacja dwóch przeciwstawnych ładunków 
emocjonalnych określanych wskaźnikiem miłość — odrzucenie w odczuciu 
dzieci wyraźnie wskazuje, że w zachowaniu ojca policjanta częściej domino-
wały postawy związane z zaangażowaniem uczuciowym niż ogólnie pojętą wro-
gością. Natomiast umiarkowane nasilenie postaw matek i ojców związanych 
z liberalizmem i wymaganiami, w percepcji dzieci wytworzyło stan równowagi 
między stawianiem dzieciom wygórowanych wymagań a postawami o charak-
terze liberalnym. W ogólnym ujęciu bez podziału na płeć większy stopień na-
sycenia zachowań związanych z postawą ochraniającą w percepcji dzieci z ro-
dzin policyjnych dowodzi, że zainteresowanie nimi jest stosunkowo większe 
niż w porównywanej grupie. Analiza postaw z uwzględnieniem płci wykazała 
większe zróżnicowanie percepcji postaw rodziców wśród dziewcząt niż chłop-
ców. Szczególnie widoczne jest to przy postawie ochraniającej i odrzucającej. 
Istotnie większe ochranianie przypisują dziewczęta matkom z rodzin policyj-
nych, mniejsze zaś zachowania unikające odczuwają ze strony ojców. Wpływ 
postaw ochraniających przez dzieci rodzin policyjnych może mieć związek 
z charakterem służby w Policji. Lęki czy obawy rodziców z rodzin policyjnych 
o właściwe wychowanie swoich dzieci mogą wzmagać zaangażowanie uczucio-
we. Z ich strony potrzeba ochrony dzieci od złych doświadczeń doprowadza 
do większej izolacji od kontaktów społecznych. 

Zaprezentowane wyniki badań przekładają się na pozytywny obraz 
relacji rodzinnych panujących w specyfi cznej komórce społecznej, jaką 
jest niewątpliwie rodzina policyjna. Sprawozdania o postawach rodzi-
cielskich tym bardziej cieszą, gdyż zostały uzyskane od dzieci w ich 
trudnym okresie dorastania. Wydawać by się mogło, że postawy ojców 
policjantów ze względu na charakter służby w Policji będą predestyno-
wać ich do zachowań z pozycji dominacji. Badania nie potwierdziły tego 
rodzaju odczuć dzieci. Należy wspomnieć, że wysoki poziom wymagań 
i nieliczenie się z indywidualnymi właściwościami, cechami i możliwoś-
ciami dziecka może wpływać na brak wiary we własne siły, poczucie 
niepewności i lękliwości, nadmierną uległość wobec innych ludzi oraz 
brak zdolności koncentracji 16. Z jednej strony dzieci z rodzin policyjnych 
doświadczają od rodziców zachowań zabarwionych ciepłem emocjonal-
nym pozwalającym budować przyjazną atmosferę rodzinną, z drugiej 
zaś wskazują na tendencję w kierunku zachowań liberalnych mogących 
być podłożem życia zawodowego rodziców. Niemniej jednak dzieci z ro-
dzin policyjnych wyraźnie wskazują dominację postaw świadczących 
o akceptacji uczuciowej i miłości nad postawami nacechowanymi od-
rzuceniem dziecka.

16  J. Pachałko, Wpływ nadmiernych wymagań rodziców na konformizm w za-
chowaniu dzieci, „Problemy Rodziny” 1981, nr 1.
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Słowa kluczowe: postawa, rodzina 
policyjna, rodzina cywilna, wiek 
dorastania

Streszczenie: Przedmiotem niniejsze-
go opracowanie jest analiza porów-
nawcza percepcji postaw rodzicielskich 
przez dorastające dzieci pochodzące 
z rodzin policyjnych i rodzin niezwią-
zanych z zawodem policyjnym. Anali-
zowanymi wskaźnikami badań były 
twierdzenia opisujące różne sposoby 
postępowania matek i ojców w percep-
cji dorastających dzieci. W tym celu 
zastosowany został kwestionariusz 
PCR (ang. the Parent-Child Relations 
Questionnaire) Anne Roe i Marvina 
Siegelmana. Badaniami objęto 50 do-
rastających dzieci z rodzin policyjnych 
i 50 z rodzin cywilnych (stanowiących 
grupę porównawczą). Pod względem 
płci grupy były równoliczne (50 chłop-
ców i 50 dziewcząt). Wiek badanych 
stanowił przedział od 15 do 17 lat. 
Wyniki badań wskazują, że zarówno 
w rodzinach policyjnych, jak i cywil-
nych nie stwierdzono postaw rodziców 
o skrajnych wartościach, co jest wy-
razem zbliżonych stylów wychowaw-
czych. W międzygrupowej analizie po-
równawczej w percepcji postaw matek 
przez dzieci istnieje wiele podobieństw, 
natomiast w percepcji postaw ojców 
zaznaczyły się pewne różnice. Dorasta-
jące dzieci z rodzin cywilnych częściej 
dostrzegają w zachowaniu ojców prze-
jawy braku akceptacji. 

Keywords: attitude, police family, 
civilian family, adolescence

Summary: The study is a comparative 
analysis of growing children’s percep-
tion of parental attitudes in police fami-
lies and families unrelated to the police 
profession. We analyzed statements de-
scribing various behaviors of mothers 
and fathers in the perception of growing 
children. For this purpose we used the 
PCR Questionnaire (the Parent-Child 
Relations Questionnaire) by A. Roe and 
M. Seligman. 

The study included 50 adolescent 
children from the police families and 
50 from civilian families (representing 
a comparison group). Gender groups 
were equinumerous (50 boys and 50 
girls). The age of respondents was from 
15 to 17 years. The results show that 
both families of police offi cers and ci-
vilian do not reach extreme values and 
consequently present similar parent-
ing styles. The intergroup comparative 
analysis of mothers’ attitudes display 
many similarities, but in the perception 
of attitudes of fathers some differenc-
es are signifi cant. Adolescent children 
from civilian families tend to notice the 
lack of acceptance in their fathers’ atti-
tudes toward them.


