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WPŁYW NIEOBECNOŚCI OJCA W RODZINIE 
NA POJAWIAJĄCE SIĘ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Streszczenie: Obecnie polskie rodziny stykają się z wieloma problemami, coraz częstszym pro-
blemem jest brak ojca. Zawsze, gy brakuje ojca, mamy do czynienia z zaburzoną strukturą rodzi-
ny, czyli jej niepełnością. Pojawia się pytanie o rolę ojca w wychowaniu dzieci oraz funkcjonowa-
nie dziecka w rodzinie pozbawionej jego obecności. Artykuł koncentruje się wokół problematyki 
nieobecności ojca w rodzinie i jej wpływu na pojawiające się problemy natury wychowawczej 
i dydaktycznej. Badania przeprowadzono na terenie powiatu bialskiego wśród 50 rodzin tegoż 
rejonu. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skierowany do matek, zawierający 
10 pytań. Zaburzone relacje z jednym z rodziców albo ich całkowity brak rzutują na rozwój psy-
chiczny dziecka, zaburzają zaspokajanie jego potrzeb, zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: rodzina niepełna, zagrożenia życia rodzinnego, brak ojca w rodzinie, trudności 
wychowawcze.

Wprowadzenie

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia, funkcjonującym od zarania 
dziejów, stanowiącym jedyne niepowtarzalne miejsce dla rozwoju i wychowania 
dziecka, wprowadzania go w świat norm i wartości, kształtowania wzorca osobo-
wościowego.

Rozwój cywilizacyjny i liczne przemiany społeczne przyniosły nie tylko korzy-
ści, ale też spowodowały nasilenie przede wszystkim dysfunkcjonalności rodzin, któ-
ra, według Jadwigi Izdebskiej, związana jest z biedą, ubóstwem, dezorganizacją jej 
struktury wewnętrznej, dezintegracją w sferze więzi emocjonalnej, występowaniem 
w rodzinie zjawisk o charakterze dewiacji czy patologii społecznej1. Papież Bene-
dykt XVI uważa, że społeczne zagrożenia życia rodzinnego tkwią w bezrobociu, 
ubóstwie, chaosie i zagubieniu w życiu społecznym, a także we wzrastającej ciągle 
liczbie rozwodów i separacji2.

1 J. Izdebska, Dzieciństwo globalne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, [red.] 
T. Pilch, Warszawa 2003, s. 76.

2 R. Mazurkiewicz, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Benedykta XVI, [w:] Małżeństwo i rodzi-
na wobec współczesnych wyzwań, [red.] S. Tymosz, Lublin 2008, s. 52.
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Z kolei Zbigniew Tyszka3 wyróżnia cztery grupy czynników prowadzących do 
nieprawidłowego funkcjonowania rodziny współczesnej:

a) bezrobocie, bieda, bezdomność;
b) dezorganizacja struktury wewnętrznej (rodzina osierocona na skutek śmier-

ci, niepełna biologicznie, niezamężna matka, rozbita na skutek rozwodu, 
separacji, niepełna czasowo);

c) mediatyzacja rodziny (telewizja i inne media elektroniczne zakłócają orga-
nizację życia rodzinnego i funkcjonowanie wychowawcze rodziny);

d) zjawiska destrukcyjne (alkoholizm) lub patologiczne (przemoc, przestęp-
stwa).

Niewątpliwie wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują trudności 
w wypełnianiu przez rodzinę jej podstawowych zadań, rozkład stosunków między 
członkami rodziny, zanik planów życiowych, zainteresowań, aspiracji. Wśród licz-
nych problemów, z jakimi stykają się polskie rodziny, coraz częstsza jest dezorgani-
zacja struktury wewnętrznej rodziny i związany z tym brak ojca, o czym pisze m.in. 
Tomasz Sosnowski4. Można mówić o swoistym kryzysie ojcostwa, upatrując  jego 
przyczyn we wzroście liczby rozwodów, emancypacji kobiet, osłabieniu autorytetu 
mężczyzny5.

Ksiądz Jan Zimny dostrzega trzy źródła powodujące utratę pozycji ojca w ro-
dzinie. Pierwsze dotyczy obszaru ekonomicznego – gdzie kobieta ma możliwość 
samodzielnego utrzymania się dzięki pracy zawodowej, drugie to obszar światopo-
glądowy – zmiana w postrzeganiu małżeństwa, które jest obecnie związkiem part-
nerskim, opartym na równouprawnieniu, trzecie to czynnik technologiczny umożli-
wiający, np. poczęcie dziecka bez udziału mężczyzny – in vitro6.

Wielu uważa, że tradycyjne ojcostwo już nie istnieje, uległo znacznym modyfi-
kacjom i przekształceniom w odmiennych warunkach życiowych, w jakich znajduje 
się współczesna rodzina7. Szacuje się, że co ósma rodzina wychowująca potomstwo 
pozbawiona jest z różnych przyczyn opieki jednego z rodziców, najczęściej ojca8. 
Według ISP, ponad milion rodzin samotnie wychowuje dziecko, a 90% z nich to 

3 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa; 
[w:] Pedagogika społeczna [red.] T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 150.

4 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie . Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011.
5 M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. 17, 

s. 120 – 121.
6 J. Zimny, Oddziaływanie wychowawcze ojca w procesie wychowania dziecka w wieku przed-

szkolnym, s. 53, www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO502.pdf
7 Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość . Studium empiryczne, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, 

nr 8, s. 3 – 13.
8 R. Cybernik, Pozycja i znaczenie mężczyzny-ojca w rodzinie i społeczeństwie na przełomie dzie-

jów – od społeczeństwa pierwotnego do XV wieku, [w:] Ojciec… [red.] S. Jabłoński, Poznań 2000, 
s. 123 – 132.
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samotne matki z dziećmi9. Według Marioli Racław, rodziny samotnych matek sta-
nowią dynamicznie wzrastającą kategorię rodzin w Polsce10. Wzrost liczby rodzin 
niepełnych oznacza powiększanie się liczebności dzieci doświadczających braku 
opieki obojga rodziców. Raport Fundacji Prawo Europejskie „Eurosieroctwo 2008” 
podaje, iż w 110 tys. polskich rodzin dzieci wychowywane są co najmniej bez jedne-
go z opiekunów, co spowodowane jest ich wyjazdami poza granice kraju w celach 
zarobkowych11.

W każdym przypadku, w którym brakuje ojca, występuje zaburzona struktura 
rodziny, czyli jej niepełność. Wśród rodzin niepełnych możemy wyróżnić: rodzinę 
sierocą, rodzinę półsierocą, rodzinę rozbitą, rodzinę samotnych niezamężnych matek 
z dziećmi12. Janina Maciaszkowa wymienia dodatkowo rodziny niepełne czasowo13.

Pojawia się pytanie o rolę ojca w wychowaniu dzieci oraz funkcjonowanie dziec-
ka w rodzinie pozbawionej jego stałej obecności. Celem artykułu jest przytoczenie 
wyników badań prowadzonych na terenie powiatu bialskiego oraz porównanie tych 
wyników z innymi badaniami o zbliżonej tematyce. Analizy koncentrować się będą 
wokół problematyki nieobecności ojca w rodzinie i jej wpływu na pojawiające się 
problemy natury wychowawczej.

Podkreślić należy za Tomaszam Sosnowskim14, iż niewielu autorów ukazuje 
postać i rolę ojca w rodzinie w stosunku do liczby badaczy zajmujących się proble-
matyką znaczenia matki, „zazwyczaj kwestie przemiany modelu ojcostwa omawia-
ne są niejako przy okazji analiz dotyczących przekształceń całej rodziny”15. Rozwa-
żając o ojcostwie zaznaczyć należy, iż rola ojca w rodzinie jest tak samo ważna, jak 
rola matki, stanowią oni bowiem dla dziecka pierwsze wzory męskości i kobiecości. 
Ojciec jako wzorzec potrzebny jest zarówno chłopcom jak i dziewczynkom, którzy 
dzięki obserwacjom jego zachowań czy relacji z matką kształtują swój stosunek do 
płci odmiennej, a także uczą się przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.

9 S. Rydz, Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa, [w:] Rodzice i dzieci w różnych syste-
mach rodzinnych, [red.] I. Janicka, Kraków 2010, s. 160.

10 M. Racław, Charakterystyka społeczno-demograficzna rodzin niepełnych, [w:] Samotne rodzi-
cielstwo . Między diagnozą a działaniem, [red.] M. Racław, D. Trawkowska, Warszawa 2013, s. 33.

11 Eurosieroctwo 2008, Raport Fundacji Prawo Europejskie, Warszawa 2008, s. 3 www.funda-
cja-pe.nazwa.pl/joomla/pliki/eurosieroctwo.pdf

12 B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie, Warszawa 2008, s. 218.
13 J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991.
14 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie . . ., s. 64.
15 P. Kubicki, Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, [w:] Być rodzicem we współczesnej 

Polsce, [red.] M. Sikorska, Warszawa 2009, s. 78.
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Nieobecność ojca w rodzinie w świetle badań

Badania dla potrzeb niniejszej publikacji przeprowadzono na terenie powiatu 
bialskiego wśród 50 rodzin. Jako metodę badań zastosowano sondaż diagnostycz-
ny, zaś narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety skierowany 
do matek samotnie wychowujących potomstwo, zawierający 10 pytań. Przeważały 
pytania zamknięte. Respondentki zapytano m.in. o: przyczyny nieobecności ojca 
w rodzinie; czas trwania nieobecności; wpływ tej nieobecności na zachowanie po-
tomstwa; rodzaj pojawiających się problemów i trudności natury wychowawczej 
oraz dydaktycznej, a także o zaspokajanie podstawowej potrzeby psychicznej, to 
jest potrzeby bezpieczeństwa. Podkreślić należy, iż kwestie związane z zaspokaja-
niem potrzeb dziecka stanowiły subiektywne odczucia respondentek.

Badania miały przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, będące jednocze-
śnie głównym problemem badawczym: Czy i jakiego rodzaju trudności wychowaw-
cze niesie ze sobą nieobecność ojca w rodzinie? Autorkę interesowało ponadto, 
co warunkuje tego typu trudności. Zwrócono szczególną uwagę na utrzymywanie 
kontaktów z dzieckiem, długość nieobecności ojca, przyczyny tej nieobecności.

Badania przeprowadzono w ostatnim kwartale 2015 roku. Objęto nimi tylko te 
osoby, które zechciały udzielić odpowiedzi na zadane im pytania. Dotarcie do więk-
szej grupy (zwłaszcza w środowisku wiejskim) okazało się niemożliwe, głównie ze 
względu na brak zgody ze strony matek na udział w badaniach. Pozyskany materiał 
poddano analizom statystycznym.

Respondentki zamieszkiwały głównie tereny miejskie (Biała Podlaska, Tere-
spol, Międzyrzec Podlaski) – 70% ankietowanych. Kobiety były w różnym wieku, 
reprezentowały przedział od 21 do 45 lat życia, przy czym najliczniejszą grupę 
stanowiły matki powyżej 40 r.ż. (60% badanych), najmniej liczną – matki do 30 r.ż. 
(dwie osoby mające dzieci w wieku przedszkolnym).

Wśród przyczyn nieobecności ojca uwzględniono tylko nieobecność fizyczną 
(fizyczny brak ojca w rodzinie)16, mianowicie śmierć ojca, niepełność biologiczną 
(matka niezamężna, nieutrzymująca kontaktów z ojcem dziecka), migracje związane 
z wyjazdem do pracy, rozwód bądź separację. Rozkład danych na ten temat przed-
stawia wykres 1.

Najwięcej kobiet (50%) zgłaszało nieobecność współmałżonka (partnera) 
w rodzinie z powodu sytuacji życiowej, najczęściej związanej z rozwodem, rzadziej 
z separacją. Jako kolejna równie znacząca przyczyna braku ojca w życiu codzien-
nym rodziny wynikała z charakteru wykonywanej pracy związanej z migracją zarob-
kową (łącznie 40% ankietowanych kobiet). Najmniejszą grupę respondentek stano-
wiły kobiety, doświadczające nieobecności z powodu śmierci małżonka (8%). Tylko 
jedna kobieta spośród badanych (2%) stanowiła rodzinę niepełną biologicznie (uro-
dzenie dziecka pozamałżeńskiego).

16 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie…, s. 78.
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Wykres 1. Przyczyny nieobecności ojca w rodzinie

Źródło: Badania własne

Analizie poddano również długość nieobecności ojca w rodzinie. Rozkład uzy-
skanych wyników zamieszczony został na wykresie 2.

Wykres 2. Długość nieobecności ojca w rodzinie

Źródło: Badania własne
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Z wykresu 2 wynika, iż największą grupę ojców stanowią ci, których nieobec-
ność w rodzinie mierzona jest w latach od kilku do nawet kilkunastu (dotyczy 
ta sytuacja zazwyczaj rodzin z problemem rozwodu, rodziny matki posiadającej 
dziecko pozamałżeńskie (2%) oraz rodzin powstałych w wyniku śmierci partnera 
(8%)). Rodziny dotknięte problemem migracji zazwyczaj nieobecność ojca mierzą 
w tygodniach (20%), bądź w zależności od sytuacji albo w tygodniach, albo w mie-
siącach, czasami nawet w latach, dlatego też badane kobiety nie są w stanie dokład-
nie sprecyzować udzielanej odpowiedzi (20% rodzin – zaznaczone na wykresie jako 
„Inne”). Pozostałych 10% to rodziny w separacji bądź dopiero po rozwodzie.

Głęboka więź emocjonalna z ojcem w okresie dzieciństwa i dojrzewania staje się 
dla dzieci, tak dla chłopców, jak i dla dziewcząt, fundamentem stabilności uczucio-
wej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w całym późniejszym życiu17. 
Nic więc dziwnego, że aż 80% badanych matek wskazuje wpływ nieobecności ojca 
w codziennym życiu na pojawianie się trudności wychowawczych. Jako przyczyny 
takiego stanu rzeczy uznają przede wszystkim brak dyscypliny (30% rodzin), bun-
towanie się dziecka przeciw zaistniałej sytuacji (30% rodzin), zagubienie dziecka 
(20% rodzin), brak czasu dla jego problemów, co z kolei przyczynia się do jego za-
mknięcia i wycofywania się (20% rodzin). Z badań Wiolety Danilewicz18 wynika, iż 
72% dzieci odczuwa brak rodzica w życiu codziennym, co trzecie dziecko twierdzi, 
że nie tęskni za rodzicem, gdyż jest do tej sytuacji przyzwyczajone i brak mu od-
niesienia do rodziny pełnej, co jest wynikiem długotrwałych nieobecności rodzica, 
najczęściej ojca.

Na negatywne skutki braku ojca w codziennym życiu rodziny zwracają uwagę 
w swoich publikacjach, m.in.: Kazimierz Pospiszyl19, Tadeusz Sosnowski20 czy Wio-
leta Danilewicz21 podkreślając, iż brak ojca to przede wszystkim brak ojcowskiej 
dyscypliny oraz pojawianie się trudności natury wychowawczej, co potwierdzają 
również powyższe wyniki.

W niniejszych badaniach ponad połowa respondentek (60%) stwierdza, że nie-
obecność ojca zdecydowanie utrudnia proces wychowania dziecka, 20% matek twier-
dzi, iż tylko od czasu do czasu odczuwa brak partnera w procesie wychowania, nato-
miast pozostałych 20% kobiet uważa, że brak ojca w rodzinie nie utrudnia procesu 
wychowawczego. Kobiety podkreślają przede wszystkim odczuwalny brak wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu rodziny oraz problemy w samodzielnym utrzymaniu 
dyscypliny. Nieco zbliżone wyniki podaje Bożenna Balcerzak-Paradowska powołu-

17 J. Augustyn SJ, Ojcostwo . Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2013, s. 89.
18 W. Danilewicz, Dziecko w rodzinie rozłączonej, [w:] Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśni-

czym, [red.] J. Izdebska, Białystok 2003, s. 136 – 137.
19 K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007.
20 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie…
21 W. Danilewicz, Nowe wyzwania dla pracy socjalnej wynikające z migracji zagranicznych, [w:] 

Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, [red.] M. Ruszkowska, M. Winiarski, Warszawa 2014, 
s. 12 – 121.
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jąc się na badania IPiSS z 2012 roku, gdzie 48,2% kobiet uważa, iż nieobecność ojca 
w codziennym życiu rodzinnym ma wpływ na zachowania dziecka, a 12,5% nie jest 
w stanie jednoznacznie określić, czy ma czy też nie ma wpływu22.

Rodzaje najczęściej pojawiających się trudności natury wychowawczej zostały 
zobrazowane na wykresie 3, przy czym podkreślić należy, iż w pytaniu dotyczącym 
pojawiających się trudności respondentki musiały wybrać jedną trudność najbar-
dziej dominującą w ich rodzinie.

Wykres 3. Pojawiające się trudności wychowawcze

Źródło: Badania własne

Najczęstszymi trudnościami wychowawczymi zgłaszanymi przez ankietowane 
kobiety były: nadmierna uległość dziecka, nieśmiałość oraz zachwiane poczucie 
bezpieczeństwa – wszystkie te trudności pojawiły się w takim samym wymiarze 
22%. Lekceważący stosunek pojawił się jako trudność w rodzinach 18% kobiet, zaś 
pozostałych 16% matek wskazało na zachowania agresywne dziecka w stosunku do 
bliskich.

Rodzaj niepełności rodziny decydował przede wszystkim o zachowaniach 
agresywnych i lekceważącym stosunku do otoczenia oraz swoich obowiązków, 
bowiem tego typu trudności pojawiły się przede wszystkim w rodzinach rozwie-
dzionych. Podobna zależność wystąpiła w badaniach B. Balcerzak-Paradowskiej23, 

22 Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym, [red.] B. Balcerzak-Paradow-
ska, Warszawa 2014, s. 196.

23 Tamże.
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która również podkreśla zależność pomiędzy pojawiającymi się problemami wy-
chowawczymi czy edukacyjnymi a rozwodem rodziców. Henryk Cudak w swoich 
badaniach potwierdza, iż w rodzinach rozwiedzionych dwukrotnie częściej niż 
w rodzinach pełnych dochodzi do różnego typu zaburzeń wychowawczych, gdzie 
obok wspomnianych zachowań agresywnych czy postaw lekceważących pojawiają 
się: kłamstwa, wulgaryzmy, obrażanie innych, ucieczki z domu, palenie papierosów 
i inne nieakceptowane zachowania dzieci i młodzieży. Stwierdza on również, że im 
dziecko jest starsze, tym większe sprawia problemy wychowawcze24.

Badania autorki wskazują na brak poczucia bezpieczeństwa i poczucie osamot-
nienia dziecka w rodzinie jako najczęściej wymieniane i podkreślane przez matki 
problemy. Rozkład uzyskanych wyników przedstawiają wykresy 4 i 5.

Wykres 4. Odczuwany brak poczucia bezpieczeństwa w rodzinie

Źródło: Badania własne

Z analiz wynika, iż w 60% badanych rodzin dzieci skarżyły się na zaburzoną 
realizację potrzeby poczucia bezpieczeństwa, przy czym u 10% dzieci niewłaściwe 
zaspokojenie tej potrzeby jest bardzo dotkliwie odczuwalne. Z kolei tylko w 20% ba-
danych rodzin matki zdecydowanie uważają, iż ich potomstwo nie odczuwa zagro-
żenia w realizacji tej potrzeby. Na istotną rolę analizowanej potrzeby wskazuje m.in. 
Irena Obuchowska pisząc, iż brak poczucia podmiotu ojcostwa często prowadzi do 
zachwiania potrzeby bezpieczeństwa oraz obniżenia własnej wartości, niskiej sa-
mooceny. Wizerunek ojca zwłaszcza dla małego dziecka daje poczucie stabilności, 

24 H. Cudak, Zagrożenie emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Toruń 2010, 
s. 206 – 207.
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stanowi gwarancję w sytuacji zagrożenia25. Nienależyte zaspokojenie tej ważnej po-
trzeby psychicznej wiąże się ściśle i zazwyczaj jest oznaką poczucia osamotnienia 
w rodzinie, zobrazowanym na kolejnym wykresie 5.

Wykres 5. Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie

Źródło: Badania własne

Z danych umieszczonych na wykresie 5 wynika, iż w większości rodzin podda-
nych badaniom dzieci wykazują poczucie osamotnienia (60% rodzin), które może 
wynikać z ograniczonej ilości czasu spędzanego wspólnie z rodzicami, brakiem za-
interesowania problemami dziecka ze strony nieobecnego ojca, brakiem stałego kon-
taktu z ojcem, zbyt rzadkimi rozmowami i spotkaniami z nim bądź też zupełnym ich 
brakiem. Podobne skutki nieobecności ojca w rodzinie wymienia T. Sosnowski26, do-
datkowo podkreśla znaczenie braku męskiego wzorca w procesie wychowania dziec-
ka. H. Cudak dodaje, iż wraz z odejściem ojca pogłębia się osamotnienie dziecka 
i poczucie beznadziejności w życiu, dzieci zaś żyją w ciągłej niepewności27.

Część dzieci jednak nie odczuwa osamotnienia w rodzinie, pomimo braku 
ojca w codziennym życiu, a wynika to z faktu, o którym pisze M. Gawęcka, iż 
wyznacznikiem osamotnienia dziecięcego może być aspekt obiektywny zdawania 
sobie sprawy przez dziecko ze stopnia swej samotności i aspekt subiektywny, indy-

25 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka . Charakterystyka okresów 
rozwoju człowieka, t. 2, [red.] B. Harnas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2000.

26 T. Sosnowski, Ojciec we współczesne rodzinie . . ., s. 80 – 81.
27 H. Cudak, dz. cyt., s. 252–253.
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widualnego przeżywania przez nie poczucia osamotnienia w wyniku odtrącenia, 
odrzucenia uczuciowego przez rodziców28.

Obok problemów natury wychowawczej czasami uwidaczniają się trudności 
natury dydaktycznej, 50% matek stwierdza, że nieobecność ojca ma na nie wpływ, 
ale jak się okazuje tylko u 20% ich dzieci je zauważono. Zazwyczaj gorsze postępy 
w nauce wynikały z nadmiernej nieśmiałości dziecka, a tym samym nieumiejętno-
ści wypowiadania swoich myśli na forum klasy. Również zaburzone relacje z rówie-
śnikami negatywnie rzutowały na otrzymywane wyniki w nauce. Dzieci pozbawione 
właściwej opieki ojcowskiej są mniej zdolne do właściwego przystosowania się spo-
łecznego, co wpływa na zaburzoną samoocenę dziecka i małą atrakcyjność dla grupy 
rówieśniczej, co z kolei może mieć przełożenie na osiągane wyniki w nauce. Jednym 
z podstawowych czynników utrudniających dziecku naukę szkolną jest niewątpliwie 
problem rozwodu rodziców i związane z tym osłabienie bądź zerwanie więzi uczu-
ciowych. Ponadto należy stwierdzić związek pomiędzy narastającymi trudnościami 
natury wychowawczej rzutującymi na naukę szkolną dzieci z badanych rodzin.

Pojawiające się trudności o charakterze wychowawczym czy dydaktycznym 
mogą być i zapewne są uzależnione od utrzymywanych kontaktów z ojcem. Roz-
kład wyników przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Utrzymywanie kontaktów z ojcem

Źródło: Badania własne

Połowa dzieci z badanych rodzin utrzymuje kontakt z ojcem. Kontakty te za-
zwyczaj nie są wystarczające i nie zawsze zaspokajają potrzeby dziecka. Druga po-
łowa dzieci nie utrzymuje żadnych kontaktów z ojcami, przy czym tylko w 10% 
rodzin dzieci pozbawione są relacji z ojcem z przyczyn fizycznych (śmierć ojca, 

28 M. Gawęcka, Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Toruń 2004, s. 9.
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urodzenie dziecka pozamałżeńskiego – w tym wypadku z relacji matki wynika, że 
kontakty z ojcem nie występują), pozostałych 40% to dzieci wywodzące się z rodzin 
rozwiedzionych. Z badań wynika, iż zarówno poczucie osamotnienia jak i poczu-
cie bezpieczeństwa uzależnione są od występowania, bądź braku relacji z ojcem. 
Zaspokajanie tych potrzeb jest zaburzone w rodzinach, w których zauważono cał-
kowity brak kontaktu z ojcem.

Podsumowanie

Niezależnie od przyczyny braku ojca (śmierć, rozwód, migracja) mamy do 
czynienia z zaburzoną strukturą rodziny, co rzutuje na jej prawidłowe funkcjono-
wanie. W każdym wypadku można mówić o pewnych zakłóceniach w procesie wy-
chowawczym zaburzeniu ulega realizacja podstawowych funkcji czy zaspokajanie 
potrzeb dziecka, zwłaszcza takich jak poczucie bezpieczeństwa. Niejednokrotnie 
w rodzinach takich dzieci czują się osamotnione. Nieprawidłowe relacje z jednym 
z rodziców, albo ich całkowity brak, rzutują na rozwój psychiczny dziecka, przy 
czym podkreśla się znaczenie więzi o charakterze biologicznym w najwcześniejszym 
okresie rozwoju psychicznego dziecka oraz świadomych oddziaływań edukacyjnych 
w kształtowaniu wzorów osobowych, emocjonalnych i społecznych w późniejszych 
etapach rozwoju dziecka29. Ojciec, aby prawidłowo wypełniać swą rolę i faktycznie 
wpływać na rozwój i wychowanie dziecka, powinien być obecny w życiu dziecka, 
ponosić trud jego wychowania, pomagać w opiece nad nim, angażować się w proces 
ojcostwa. Nieuczestniczenie ojca w procesie wychowania dziecka nie zawsze i nie 
w każdym przypadku daje zauważalne objawy zaburzeń w jego zachowaniu, bywa-
ją one często trudne do uchwycenia, jednakże w obrazie emocjonalnym dziecka 
dominują uczucia lęku, osamotnienia, złości czy smutku. Całkowity brak relacji 
z ojcem zaburza u dziecka przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i powoduje 
poczucie osamotnienia w rodzinie.

O kondycji współczesnej rodziny i zdolności pełnienia przypisanych jej ról 
i funkcji decydują różne czynniki, m.in.: struktura rodziny, więzi emocjonalne mię-
dzy członkami rodziny (których brak bądź są zaburzone w niektórych typach ro-
dzin niepełnych), postawy rodzicielskie. Stały brak ojca, bądź tylko sporadyczny 
kontakt z potomstwem niewątpliwie będzie rzutował na dorosłe życie dziecka i jego 
przyszłe role małżeńskie i rodzicielskie. Podkreślić należy za T. Sosnowskim, iż 
ojcostwo nie jest momentem w życiu mężczyzny, ojcem nie można „bywać”30, jego 
obecność jest konieczna na każdym etapie życia dziecka.

29 A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Warszawa 2010, s. 36.
30 T. Sosnowski, Ojciec i jego rola w życiu dziecka, [w:] Oblicza współczesności w perspektywie 

pedagogiki społecznej, [red.] W. Danilewicz, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009, 
s. 215.
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THE ABSENCE OF THE FATHER IN THE FAMILY 
AND THE EMERGENCE OF BEHAVIOUR ISSUES

Summary: Currently Polish families have to tackle various problems, one of them being the ab-
sence of the father. Wherever the father is missing we are facing an impaired family structure, in 
this case its incompleteness. Therefore we have to determine the father’s part in the child’s up-
bringing and education and the child’s functioning within the framework of a „fatherless” family. 
This paper focuses on the issue of the absence of a father in the family and the effect of this con-
dition on the emergence of education issues. The available data for our study were collected by 
a questionnaire- based survey carried out in the Bialsky- district. 50 families participated in this 
study. The questionnaire, addressed to mothers, comprised 10 questions. The disturbed relation-
ship with one parent or the father’s complete absence affects the child’s emotional development 
and the satisfaction of its needs, foremost its need for security.

Key words: incomplete family, hazard to family life, father’s absence in the family; education dif-
ficulties.


