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Poznań

STRESZCZENIE

Artykuł ma charakter teoretyczny. Zaprezen-
towana w nim refleksja dotyczy wzajemnej 
zależności między rozwojem rodziców w wieku 
średniej dorosłości a rozwojem dzieci w okre-
sie dorastania. Podczas gdy we współczesnej 
psychologii rozwoju człowieka popularne 
są tezy, zgodnie z którymi rozwój dokonuje 
się zawsze w jakimś kontekście społecznym, 
fakt wzajemnej (cyrkularnej, a nie liniowej) 
zależności rozwojowej osób należących do 
różnych pokoleń wydaje się niedostatecznie 
podkreślony. Wspomniana wzajemność nabie-
ra szczególnego znaczenia w rodzinie. 

Pogląd, iż rozwój dziecka uzależniony jest 
od funkcjonowania rodziców, jest powszechnie 
znany i wielokrotnie potwierdzony w bada-
niach naukowych. Celem artykułu jest zwró-
cenie uwagi na sprzężenie zwrotne istniejące 
między rozwojem dziecka a rozwojem jego 
rodziców. Przeprowadzone badania dotyczące 
rodzicielskiego aspektu generatywności1 stały 
się podstawą szerszego spojrzenia na proble-
matykę współoddziaływania rodziców i dzieci, 
które ma konsekwencje dla rozwoju obu stron 
interakcji. Pojęcie współoddziaływania odnosi 
się do szeroko rozumianego wpływu wywiera-
nego przez uczestników interakcji rodzinnych, 
obejmującego zarówno sferę behawioralną, jak 
i afektywno-mentalną, które implikują wzajem-
ne dopełnianie się istotnych rozwojowo potrzeb 
osób należących do różnych pokoleń. 

Odwołując się przede wszystkim do teorii 
E.H. Eriksona i R. Havighursta w artykule 
skupiono się na fazie średniej dorosłości rodzi-

ców i dorastaniu dzieci, gdyż fazy te ukazują 
swoistą postać współoddziaływania. Swoistość 
ta wynika z dopełniającego się charakteru kry-
zysów, zadań rozwojowych i potrzeb młodzieży 
u progu dorosłości oraz dorosłych w wieku 
średnim. W artykule przedstawione zostaną 
argumenty uzasadniające tę supozycję.

Słowa kluczowe: cyrkularność, generatyw-
ność, interakcje w rodzinie, kryzys rozwojowy, 
współoddziaływanie

WPROWADZENIE

W literaturze psychologicznej wiele miejsca 
poświęcono analizie znaczenia relacji ro-
dzinnych i sposobu pełnienia ról rodzinnych 
przez rodziców dla rozwoju dzieci i młodzieży 
(Crockenberg, Leerkers, 2000; Danielewicz- 
-Mucha, 1990, 1995; Harwas-Napierała, 1987; 
1993; 1996; Maccoby, 1992; Ziemska, 1986). 
Należy jednak zwrócić uwagę, że interakcje 
rodzinne stanowią kontekst rozwoju również 
dorosłych członków rodziny (Harwas-Na-
pierała, 2000; Tyszkowa, 1990; 1991; 1996). 
Ważność ról rodzinnych (małżeńskich i rodzi-
cielskich) w rozwoju jednostki odzwierciedlają 
chociażby zadania rozwojowe przypisywane 
kolejnym etapom dorosłości, które w głównej 
mierze koncentrują się na życiu rodzinnym 
(Havighurst, 1981).

Dominujące współcześnie interakcyjne 
podejście do rodziny implikuje rozumowa-
nie zakładające, iż zmiany dokonują się nie 
tylko u dzieci pod wpływem ich rodziców, 
choć te w pewnych okresach rozwojowych są 
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dominujące, lecz również zachodzą w funk-
cjonowaniu rodziców pod wpływem zachowań 
dzieci (Bakiera, 2004b; Barbaro de, 1997; Plo-
pa, 2005). Ujmując rodzinę jako system, pod-
kreśla się jej znaczenie dla rozwoju wszystkich 
tworzących ją jednostek. Uważa się (Harwas- 
-Napierała, 2000), że rodzice, będąc główny-
mi autorami procesu uspołecznienia dziecka, 
również uspołeczniają się pod jego wpływem. 
Spojrzenie na role rodzicielskie w kategoriach 
rozwoju osób je pełniących pozwala na zmianę 
dominującego w psychologii punktu widzenia, 
zgodnie z którym rodzina jest środowiskiem 
rozwoju dziecka dzięki rodzicom. Dziecko 
w rodzinie nie jest tylko stroną, która „bierze”. 
Jest aktywną stroną interakcji, które wpływa-
ją również na rozwój rodziców. Jak pisze B. 
Harwas-Napierała (2001, s. 27) „zdanie sobie 
sprawy z obustronności omawianej relacji po-
zwala dostrzec w posiadaniu dzieci nie tylko 
obowiązek ich wychowania, ale też szansę 
własnego rozwoju rodziców, a więc spojrzeć 
na pełnienie roli rodzicielskiej jako na proces 
rozwojowy”. Podejmowanie roli rodzicielskiej 
warunkuje wchodzenie w nowe formy aktyw-
ności, która jest podstawowym czynnikiem 
rozwoju człowieka. Trudności związane 
z realizowaniem zadań wychowawczych moty-
wują dorosłych do wypracowywania nowych 
sposobów postępowania, przez co stają się 
czynnikiem ich rozwoju. Interakcje z własnym 
dzieckiem w sposób szczególny rozwijają 
wrażliwość na potrzeby i oczekiwania innych 
osób, stając się przesłanką kształtowania 
decentracji poznawczej. Pełnienie ról rodzi-
cielskich jest tym aspektem funkcjonowania 
człowieka dorosłego, który – ze względu 
na zmieniające się potrzeby i oczekiwania 
dziecka – wymaga ciągłego poszukiwania 
przez rodziców nowych sposobów oddzia-
ływania na dziecko w procesie wychowania. 
Dorastanie dzieci, ze względu na przełomowy 
charakter tego okresu, stawia przed rodzicami 
konieczność zrewidowania dotychczasowych 
metod wychowawczych i ich uelastycznienia, 
które może być synonimem zmian w rozwo-
ju indywidualnym rodziców. Podążanie za 
potrzebami dziecka i tworzenie optymalnych 
warunków dla jego rozwoju w trudnej fazie 

dorastania wymaga od rodziców przekształce-
nia utrwalonych sposobów percepcji dziecka, 
form emocjonalnego ustosunkowania się do 
niego oraz zmian w zakresie podejmowanych 
działań rodzicielskich.

Zmiany rozwojowe w cyklu życia jednostki 
są rezultatem interakcji społecznych oraz, 
będących ich efektem, doświadczeń zdoby-
wanych w kolejnych fazach życia. Zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci najważniejsze 
relacje międzyosobowe powstają w rodzinie 
– najpierw w rodzinie macierzystej, którą 
zakładają rodzice, a następnie w rodzinie 
prokreacji zakładanej najczęściej przez mło-
dych dorosłych. Interakcje rodzinne, jako 
długotrwałe i szczególnie głębokie, są ważnym 
źródłem doświadczeń. Sposób pełnienia ról ro-
dzinnych wiąże się z podejmowaniem różnych 
form aktywności i wchodzeniem w szereg 
interakcji międzyosobowych, zmieniających 
się w czasie. W ten sposób rodzina staje się 
źródłem doświadczeń indywidualnych, które 
opracowane w systemie psychicznym jednostki 
inicjują zmiany rozwojowe (Tyszkowa, 1990; 
1991). Charakter relacji wewnątrzrodzinnych 
zmienia się wraz ze zmianami w rozwoju 
indywidualnym członków rodziny.

Dynamika zmian w systemie rodzinnym 
przyjmuje postać następujących po sobie faz, 
które charakteryzują większość pełnych ro-
dzin. Kolejne stadia w cyklu życia rodziny wy-
magają od jej członków adaptacji do nowych 
okoliczności. Zdolność rodziny do zmiany jest 
wskaźnikiem jej zdrowia. Podobieństwo zmian 
i procesów rodzinnych stało się podstawą do 
opracowania modeli cyklu życia rodziny nukle-
arnej (Carter, McGoldrick, 1980; Duvall, 1977; 
Haley, 1999). W kolejnych fazach zmienia się 
kontekst rozwoju poszczególnych członków, 
przekształcają się wzajemne oddziaływania. 
Przejście rodziny do piątego – według perio-
dyzacji, którą proponuje E.M. Duvall (1977) 
– etapu rozwoju wiąże się z osiągnięciem przez 
dziecko wieku dorastania. 

Charakter wzajemnego oddziaływania 
rodziców i ich nastoletnich dzieci wynika 
z normatywnych kryzysów (Erikson, 1968; 
1974; 1982) i zadań rozwojowych (Havighurst, 
1981), które implikują występowanie potrzeb 
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charakterystycznych dla omawianych faz 
rozwojowych. W średniej dorosłości kluczowa 
potrzeba bycia potrzebnym, a w adolescencji 
potrzeba samookreślenia i skonsolidowania 
własnej tożsamości wskazują na obszar uzupeł-
niania się rozwoju indywidualnego dorosłych 
i dorastających. I choć podobna wzajemność 
dotyczy rozwoju osób również w innych fa-
zach rozwojowych, jednak obustronny wpływ 
rozwoju rodziców i dzieci w piątej fazie życia 
rodziny jest szczególnie czytelny. Wynika on 
głównie z nastawienia na aktywność o cha-
rakterze międzypokoleniowym, która cechuje 
osoby w wieku średniej dorosłości. Levinson 
(1978; 1986) twierdzi, że jednostka w tym wie-
ku przywiązuje mniejszą wagę do osobistych 
osiągnięć, natomiast angażuje się w przekazy-
wanie swoich doświadczeń i pomoc młodszym 
osobom w realizowaniu ich zadań, pełniąc rolę 
seniora. Senior kształtuje osobowość młodego 
człowieka i wspiera go w konkretyzowaniu 
marzenia, które wyznacza drogę życiową. 
Jak zaznacza Levinson, łączenie pokoleń, 
stanowiące jeden z kluczowych elementów 
struktury życiowej średniej dorosłości, daje po-
czucie spełnienia nie mniejszego od własnych 
sukcesów. Podobne uwagi przedstawia Erikson 
(1968; 1974; 1982), uznając, że w młodości jed-
nostka zabiega o określenie tego, co chciałaby 
robić i kim być, we wczesnej dorosłości zasta-
nawia się nad tym, z kim chciałaby być, dzieląc 
swoją intymność, a w okresie późnej dorosłości 
skupia się na integrowaniu wcześniejszych 
doświadczeń. To właśnie głównie w średniej 
dorosłości człowiek rozważa, o kogo i o co 
mógłby się troszczyć, skupiając swoją uwagę 
na młodszym pokoleniu, a wykształcenie i wy-
chowanie młodszych osób staje się głównym 
motorem tego etapu rozwoju.

SPECYFIKA OKRESU DORASTANIA 
I RELACJI MŁODZIEŻY  
Z RODZICAMI

Rodzina jest systemem interakcji i wzajem-
nych stosunków łączących członków rodziny. 
Interakcje międzyosobowe M. Tyszkowa 
(1990) traktuje jako wszelkie oddziaływania 
jednostek na siebie w danym czasie, doko-

nujące się głównie na drodze komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej. Następujące po sobie 
interakcje, prowadzące do ukształtowania 
stosunku interpersonalnego, charakteryzują 
się określoną treścią, jakością, bliskością 
uczuciową, wzajemną percepcją partnerów 
i stopniem zainteresowania podtrzymaniem 
interakcji oraz ich pogłębianiem (Hinde, 
Stevenson-Hinde, 1988). Charakter interakcji 
w rodzinie, z racji ich głębokości, intensyw-
ności, czasu trwania i powtarzalności, ma 
szczególne znaczenie dla rozwoju rodziny 
i tworzących ją jednostek. 

Momenty krytyczne w rozwoju rodziców 
i dzieci stwarzają szczególne warunki do wza-
jemnych kontaktów i wymiany doświadczeń 
indywidualnych. Jednym z takich okresów jest 
wiek dorastania dzieci, który z reguły nakłada 
się na problemy rozwojowe rodziców w wieku 
średnim. Wejście dziecka w wiek adolescencji 
stanowi głęboki punkt zwrotny w cyklu życia 
rodziny, a interakcjom rodziców z nastolat-
kami towarzyszy destabilizacja (Ackerman, 
1980; Steinberg, 2001; Steinberg, Silk, 2002). 
Wynika ona głównie ze specyfiki zmian 
rozwojowych dokonujących się w systemie 
psychicznym i zachowaniu dorastających. 

Interakcje młodzieży z rodzicami nazna-
czone są specyficznymi cechami funkcjonowa-
nia nastolatków, wśród których normatywny 
charakter ma m.in. egocentryzm dorastają-
cych, skupienie uwagi na auto analizie, idea-
lizm antycypacyjny, labilność emocjonalna, 
negowanie świata dorosłych i krytycyzm 
wobec odmiennego stylu życia niż ten, który 
lansowany jest przez rówieśników, oraz dą-
żenie do autonomii z jednoczesnym poszuki-
waniem wartości i idei (Bardziejewska, 2005; 
Obuchowska, 2005). Szczególne skupienie 
nastolatka na sobie wynika z intensywnych 
zmian fizjologicznych związanych z biologicz-
nym dojrzewaniem oraz świadomości zadań, 
jakie stawia społeczeństwo przed młodym 
człowiekiem. Dotyczą one przede wszystkim 
konieczności zdefiniowania się i dokonania 
wyborów w aspekcie identyfikacji seksualnej, 
ideologii i zawodu. Integracja znaczących iden-
tyfikacji z dzieciństwa w nową jakość, która 
pozwala na nowy sposób samookreślenia się, 
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przyjmuje postać kryzysu tożsamości (Erik-
son, 1968; 1974; 1982). Trwała tożsamość ego 
stanowi efekt kumulowania się pozytywnych 
rozwiązań wcześniejszych kryzysów, ale jest 
też uzależniona od typu relacji społecznych, 
w tym przede wszystkim relacji z rodzicami. 
Rozwojową siłą adolescencji, która wspiera 
kształtowanie tożsamości, jest wierność. Mło-
dy człowiek poszukuje osób, wartości i idei, 
którym można okazać wierność. Poszukiwanie 
celów i scalanie dotychczasowej wiedzy o so-
bie wymaga czasu. Usankcjonowaną społecz-
nie formą odroczenia ostatecznych wyborów 
i szansą rozwojową wobec braku dojrzałości 
do określenia własnej postawy i roli w życiu 
są na przykład przedłużone okresy nauki. 
Jest to czas moratorium psychospołecznego, 
w którym młody człowiek poznaje siebie, 
eksperymentuje w różnych dziedzinach ak-
tywności, co pozwala mu zrozumieć, kim jest 
i kim chce zostać w przyszłości. Niebezpie-
czeństwem dla procesu budowania tożsamości 
jest przedwczesne przerwanie moratorium, 
które ma miejsce wówczas, gdy rodzice 
narzucają młodemu człowiekowi konkretne 
decyzje i role, społecznie aprobowane, ale nie-
koniecznie atrakcyjne dla nastolatka. Innym 
niebezpieczeństwem w procesie kształtowania 
tożsamości jest tożsamość negatywna. Erik-
son rozumie ją jako kombinację identyfikacji 
społecznie nieakceptowanych, natomiast in-
teresujących dla młodego człowieka. Jest to 
tożsamość wskazywana na przykład przez 
rodziców, jako nie do przyjęcia, choć z punktu 
widzenia młodego człowieka bardzo realna. 
Bezwzględne egzekwowanie zakazów, ostre 
nakazy rodziców, negatywne etykietowanie 
mogą rodzić sprzeciw i prowadzić, na zasadzie 
odrzucenia nadawcy, do przyjęcia negowanych 
treści za elementy tworzącej się tożsamości. 

Szczególnie znamienną cechą dorasta-
jących, która bezpośrednio wynika z ich 
możliwości intelektualnych, jest krytycyzm. 
Młodzież krytycznie ustosunkowuje się do 
zastanego porządku świata. Krytycznej oce-
nie zwłaszcza podlegają rodzice. Ich sposób 
zachowania, decyzje, opinie narażone są na 
surowe uwagi dorastających dzieci. Systema-
tycznie wzrastająca niezależność nastolatków 

od opinii innych i formułowanie własnych 
sądów stwarzają możliwości budowania 
samodzielnych ocen dotyczących zarówno 
samego siebie, jak i innych osób oraz zdarzeń. 
Myślenie dorastających nastawione jest na 
reformowanie świata. Rodzice jako przedsta-
wiciele wartości tego świata narażeni są na 
silny krytycyzm i wymagania swych dzieci. 
Długotrwałe interakcje rodzinne stwarzają 
wiele możliwości do wnikliwej obserwacji 
rodziców w różnych sytuacjach, przez co 
stają się oni przedmiotem krytycznych uwag 
i spostrzeżeń swoich dzieci znacznie częściej 
niż inni dorośli. 

Dorastający są wrażliwi na pryncypialne 
dostosowywanie się do reguł społecznych 
i oczekują tego od innych. Nastolatek, zdol-
ny do wielowątkowej analizy, zrozumienia 
problemu i nadania mu ogólnego charakteru, 
a ponadto krytyczny w swych obserwacjach, 
odkrywa, że wartości głoszone przez doro-
słych mają relatywny charakter. Dostrzega nie-
zgodność między zasadami a ich praktycznym 
przestrzeganiem przez rodziców. Zauważa, że 
rodzice nie zawsze kierują się zasadami, które 
deklarują jako ważne. Na tym tle może dojść 
do kryzysu wartości głoszonych przez rodzi-
ców, którym do tej pory dziecko przypisywało 
charakter absolutny, co w istotny sposób 
wpływa na charakter interakcji rodziców i ich 
dorastających dzieci. 

Znamienną cechą relacji adolescentów 
z rodzicami jest ich konfliktowy przebieg 
(Jaworski, 2000; Olubiński, 2001). Źródłem 
nieporozumień mogą być nieadekwatne do 
potrzeb rozwojowych młodego człowieka 
reakcje dorosłych, przede wszystkim wyra-
żające sztywność postawy rodzicielskiej cha-
rakterystycznej dla okresów wcześniejszych 
lub stosunek permisywny, który może inten-
syfikować poczucie zagubienia nastolatka. 
Nadmiernie liberalna lub autorytarna postawa 
rodziców pogłębia stan wewnętrznej sprzecz-
ności młodego człowieka pomiędzy potrzebą 
bycia dorosłym a pragnieniem zachowania 
przywilejów dziecka. Adolescent, który jest 
na etapie przechodzenia z dzieciństwa do 
wczesnej dorosłości, oczekuje od rodziców 
uwagi i wsparcia emocjonalnego, a jednocześ-
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nie dąży do psychicznego uniezależniania się 
od rodziny pochodzenia. Konflikty dorasta-
jących z rodzicami, choć z punktu widzenia 
ich uczestników są trudnym doświadczeniem 
i angażują często bardzo skrajne emocje, 
można interpretować w kategoriach prorozwo-
jowych. Mogą one być przesłanką do szukania 
argumentów uzasadniających własny punkt 
widzenia i przekonującego wyrażania go, czyli 
kształtowania kompetencji interpersonalnych 
(Holmbeck, 1996). 

Przebudowa relacji rodzinnych w tym 
okresie stanowi istotny problem zarówno dla 
rodziców, jak i ich dorastających dzieci. Poja-
wiające się konflikty dorastających z rodzica-
mi wynikają z silnego dążenia młodzieży do 
niezależności, któremu towarzyszy szczególnie 
silne zabarwienie emocjonalne nastolatków, 
a niezaspokojenie potrzeby autonomii może 
wywoływać bunt dorastających (Oleszkowicz, 
1995, 2006). Funkcjonowanie rodziców jest 
wnikliwie analizowane przez krytycznie na-
stawionych nastolatków. Niektóre reakcje do-
rosłych, szczególnie te, które są nieadekwatne 
do potrzeb dorastających, przede wszystkim 
potrzeby autonomii, sensu życia i poznania 
samego siebie, mogą być odczytywane przez 
młodzież jako zagrażające lub ograniczające 
możliwość autentycznego wyrażania siebie 
lub jako niezgodne z oczekiwaniami młodego 
człowieka. W tym sensie zachowanie rodziców 
staje się czynnikiem wyzwalającym bunt mło-
dzieńczy (Oleszkowicz, 2006). Dorastający 
buntują się przeciwko wymaganiom rodzi-
ców, brakowi akceptacji i zainteresowania 
z ich strony lub nadmiernej ingerencji w do-
świadczenia nastolatka. Admisję rodziców na 
ujawnianie przez młodzież swojego sprzeciwu 
(w formie, która nie zagraża danej osobie oraz 
otoczeniu) można potraktować jako wyraz 
zrozumienia trudnego procesu kształtowania 
poczucia odrębności nastolatków. Zarówno 
bunt określany przez A. Oleszkowicz (2006) 
jako egocentryczny, związany z walką o oso-
biste prawa, jak i bunt altruistyczny w obronie 
praw innych ludzi, pełni funkcję rozwojową. 
Jest czynnikiem moderującym samopozna-
nie oraz krystalizowanie koncepcji siebie. 
W przypadku zakłóconych relacji rodzinnych, 

naznaczonych obojętną postawą rodziców, 
bunt nastolatka pełni funkcję zyskiwania 
uwagi rodziców. Jawna, zewnętrzna forma 
buntu staje się wówczas szansą dla rodziców 
i całego systemu rodzinnego, rozumianą jako 
możliwość podjęcia przez dorosłych działań 
zmierzających do zmiany nieprawidłowych 
relacji rodzinnych.

Spostrzeganie przez dorastających oznak 
swojej dorosłości przy jednoczesnym poczu-
ciu ograniczenia swobody przez rodziców 
może prowokować reakcje pozornej uległości 
bądź manifestowania swojej siły. Zdaniem 
K. Jankowskiego (1983), separowanie od 
rodziny macierzystej jest zadaniem trudnym. 
Towarzyszy temu tzw. konflikt rozstaniowy. 
Jeden z aspektów tego konfliktu, występujący 
zarówno u dorastających, jak i u ich rodziców, 
ma charakter intrapsychiczny. Wynika on 
ze sprzeczności pomiędzy potrzebą usamo-
dzielnienia się a dążeniem do przedłużenia 
stabilnych, dających poczucie bezpieczeństwa 
relacji w rodzinie i zachowania niezmie-
nionego statusu rodzinnego, przynoszącego 
psychiczne poczucie bezpieczeństwa. Drugi 
aspekt konfliktu, interpersonalny, pojawia się 
wówczas, gdy rozwiązanie intrapsychicznego 
konfliktu rozstaniowego u dorastających i ich 
rodziców nie pokryje się w czasie. Wówczas 
istniejące sprzeczne tendencje powodują, że 
separacja następuje trudniej i ma charakter 
kryzysowy. Dążenie nastolatków do psy-
chicznego uniezależniania się od rodziny 
pochodzenia jest prawidłowością rozwojową. 
Właściwe funkcjonowanie jednostki w na-
stępnych fazach rozwojowych uwarunkowane 
jest pozytywnym rozwiązaniem konf lik-
tu rozstaniowego i zmianą relacji rodzice 
– dorastające dziecko w kierunku stosunków 
symetrycznych (Youniss, Smollar, 1985). 
Tymczasem chęć usamodzielnienia się dzieci 
odbierana jest często przez rodziców jako 
brak kontroli nad dzieckiem, a niekiedy jako 
utratę kontaktu z nim. Dla wielu osób doro-
słych okres dorastania dzieci, naznaczony 
ich uniezależnianiem się, może być trudny. 
Szczególnie w rodzinach, w których dziecko 
jest swoistym kanałem porozumienia między 
rodzicami. Jego usamodzielnianie wymaga od 
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małżonków dokonania zmian we wzajemnych 
relacjach. Wcześniejsze wzory interakcji stają 
się wówczas nieadekwatne do zaistniałej sytu-
acji i istnieje konieczność ich przebudowy. 

ROZWÓJ RODZICÓW W WIEKU 
ŚREDNIM A ZADANIA ROZWOJOWE 
ADOLESCENCJI

Prawidłowy rozwój dziecka, będąc rezultatem 
właściwych oddziaływań wychowawczych 
rodziców, jest jednocześnie przesłanką po-
myślnego rozwoju dorosłych. Skomplikowana 
sieć wzajemnych zależności w rodzinie ma 
charakter cyrkularny (Barbaro de, 1997; Plopa, 
2005), trudno ustalić, czyje zachowanie jest 
przyczyną określonych zmian rozwojowych, 
a czyje skutkiem. Dzieci potrzebują swoich 
rodziców i są od nich zależne, ale jest to relacja 
wzajemna. Również funkcjonowanie rodzi-
ców jest uzależnione od dzieci. Sprzężenie 
to jest szczególnie czytelne w fazie rodziny 
z nastolatkami, kiedy dorastający przeżywają 
trudności związane z przejściem z dzieciństwa 
do dorosłości, rodzice natomiast problemy 
związane z wypracowaniem aktywności cha-
rakterystycznej dla generatywności (Erikson, 
1968; 1982). 

Odpowiednie działania podejmowane 
przez rodziców umożliwiają dorastającym 
zaspokojenie ważnych rozwojowo potrzeb. 
Otwarcie na potrzeby dorastającego dziecka, 
okazywanie zrozumienia jego problemów, 
również tych wynikających z trudności w za-
spokajaniu potrzeb, obdarzanie zaufaniem, 
admisję wzrastającego stopnia samodzielno-
ści, a jednocześnie pewną kontrolę zachowań 
będącą oznaką zainteresowania, można uznać 
za przejaw właściwych postaw rodzicielskich 
sprzyjających rozwojowi dorastających dzieci. 
Takie cechy aktywności rodziców mają zna-
czenie również dla rozwoju dorosłych. Są prze-
jawem troski o kształtowanie i wprowadzanie 
następnego pokolenia w dorosłe życie, którą 
E.H. Erikson (1968; 1982) określa jako gene-
ratywność. Aktywność generatywna przejawia 
się m.in. w przekazywaniu własnej filozofii ży-
ciowej, poglądów i doświadczeń. Wspomnienia 
rodziców, na przykład, powodują, że dzieci 

poznają ich w innym wymiarze czasoprze-
strzennym. Opowiadania matki sprawiają, że 
córka/syn poznaje ją jako dziewczynę, córkę, 
przyjaciółkę. Analogicznie z ojcami. Treści 
takich wspomnień mogą z kolei stanowić istot-
ny element porównań nastolatka, niezbędnych 
w kształtowaniu jego tożsamości. 

Zaakcentowanie aktywności generatywnej 
pozwala przyjąć wiek średniej dorosłości jako 
etap w ciągu życia, w którym „chodzi o nie-
ustanne dążenie ku pełni rozwoju osobowego 
– metafora drzewa – gdzie uzyskanie dojrza-
łości oznacza odejście od ekspansji, walki 
o własne miejsce na rzecz spokojnej tendencji 
do wspierania innych oraz umacniania siebie” 
(Oleś, 2000, s. 9). Należy również podkreślić, 
że fakt bycia matką lub ojcem nie jest gwa-
rancją pomyślnego rozwoju dorosłych. Gene-
ratywność, rozumiana jako troska o młodsze 
pokolenie, wymaga umiejętności wypracowa-
nia dynamicznej równowagi między dbałością 
o młodszych a dbałością o siebie. Równowaga 
taka umożliwia podejmowanie aktywności 
o charakterze allocentrycznym, której rezul-
taty (jak i sam proces) wpływają na zmiany 
rozwojowe zarówno osób w średniej dorosło-
ści, jak i młodszych. Zbytnie zaabsorbowanie 
dorosłych sprawami zawodowymi i osobi-
stymi komplikuje nawiązanie prawidłowego 
kontaktu z młodzieżą, ale także przesadne 
skoncentrowanie na problemach dorastających 
i nadmierne skupienie na opiece nad dziećmi 
może być wyrazem zaabsorbowania sobą 
i większą dbałością o własne potrzeby niż po-
trzeby potomstwa. Rozbudowana aktywność 
rodziców, będąca przejawem zainteresowania 
dorastającymi dziećmi i pomagania im bez 
zgody na poszerzanie sfer samodzielności 
dorastających, mogłaby świadczyć raczej 
o nadopiekuńczości rodziców aniżeli o ich 
trosce o prawidłowy rozwój dziecka. Opieka 
ma charakter generatywny, o ile dokonuje się 
do granic wyznaczonych autonomią dorasta-
jących. Umiejętność dostosowania działań 
generatywnych jest rezultatem prawidłowego, 
krytycznego odczytania potrzeb i możliwości 
młodzieży. 

Postawa generatywna ujawniana przez 
rodziców wobec ich dorastających dzieci jest 
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szansą na wzajemny pomyślny rozwój obu 
pokoleń. Generatywność jest charakterystycz-
nym dla średniej dorosłości typem aktywności. 
Badania prowadzone wśród osób dorosłych 
(McAdams i in., 1993; Himsel, 1997) świadczą 
o istnieniu większego nasilenia generatywno-
ści w wieku średnim niż w okresie wczesnej 
czy późnej dorosłości. Badanie poziomu 
generatywności dorosłych w wieku średnim 
ujawnianej w rodzinie wskazują, że płeć 
dorosłych istotnie różnicuje stopień nasilenia 
generatywności rodziców (Bakiera, 2004a). 
Matki w większym stopniu dostosowują 
swoją aktywność do rozwojowych potrzeb 
nastolatków, uzyskując tym samym wyższy 
poziom własnego rozwoju. Badanie jednego 
z aspektów rodzicielskiej postaci generatyw-
ności, tzw. poczucia kreatywności za pomocą 
semistrukturalizowanego wypracowania do 
badania form generatywności ujawnia, iż doro-
śli najczęściej odbierają własne zaangażowanie 
we wprowadzanie dorastających w dorosłe 
życie jako źródło poczucia bycia potrzebnym 
(42% rodziców), poczucia satysfakcji, zadowo-
lenia (34% rodziców) i poczucia wypełnienia 
rodzicielskiego obowiązku (17% rodziców). 
Opis tego obszaru generatywności przedsta-
wiony przez kobiety i mężczyzn różni się 
formalnymi cechami wypowiedzi (złożoność 
i długość) oraz treścią. Kobiety częściej niż 
mężczyźni ujawniają rozbudowaną autoanalizę 

własnego zaangażowania. Podkreślają rolę 
zaangażowania w proces dorastania dzieci 
dla własnego funkcjonowania, stwierdzając 
na przykład: Angażując się w jego dorastanie, 
uczę się samej siebie. To mi pomaga w życiu 
lub: Taki kontakt z córką, kiedy mogę przeka-
zać jej to, co ja osiągnęłam w życiu, a co jej 
może pomóc w dorosłości, wpływa na mnie 
uspokajająco, wspierająco. Wykres 1 przed-
stawia zestawienie najczęściej podawanych 
przez kobiety i mężczyzn określeń charakte-
ryzujących poczucie kreatywności. Kobiety 
piszą przede wszystkim o poczuciu bycia 
potrzebnym i satysfakcji wynikającej z działań 
podejmowanych na rzecz dorastających dzieci. 
Charakterystyczną wypowiedzią jest fragment 
z wypracowania 47-letniej matki: Osobiście, 
zaangażowanie w sprawy dorastającej córki 
daje mi pełną satysfakcję, że mogę zapewnić jej 
minimalny start w dorosłe życie, obdarowując 
w duchowe i moralne wartości, które stano-
wią bagaż i są częścią mnie samej. Niewielu 
rodziców pisze o braku zadowolenia i stresie 
związanym z własną aktywnością generatyw-
ną wobec dorastających.

Generatywność osób w wieku średnim, 
jako aktywność intencjonalna, jest pobudzana 
i ukierunkowywana przez dwojakiego rodza-
ju cele. Jest to cel podmiotowy, wynikający 
z potrzeby bycia potrzebnym oraz cel przed-
miotowy, związany z troską o wprowadzenie 
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młodszych pokoleń w dorosłość. Znamienny 
jest również fakt, iż kobiety częściej spo-
strzegają wzajemną zależność między ich 
rozwojem a rozwojem dorastających dzieci. 
Mogą o tym świadczyć następujące słowa 46-
letniej kobiety, matki osiemnastolatka: Czuję, 
że jestem mu jeszcze potrzebna, a on mnie. 
Aktywność generatywna dostarcza dorosłemu 
poczucia bycia potrzebnym i chroni go przed 
stagnacją, czyli nadmiernym koncentrowa-
niem się na własnej osobie. 

Generatywność jako rozwojowy aspekt 
aktywności człowieka dorosłego uwarun-
kowana jest podmiotowo i sytuacyjnie. 
Gotowość do działań generatywnych kształ-
tuje się w toku rozwoju jednostki. Według 
Eriksona (1968; 1982) zależy od rozwiązania 
wcześniejszych kryzysów. Odwołując się 
do koncepcji M. Tyszkowej (1990; 1996), 
można powiedzieć, że zakres generatywno-
ści uwarunkowany jest treścią doświadczeń 
jednostki zdobywanych na minionych etapach 
rozwojowych. Istotne znaczenie odgrywają 
również czynniki środowiskowe związane 
z funkcjonowaniem rodziny. Podstawowe 
znaczenie ma jakość stosunków emocjonal-
nych łączących rodziców w wieku średnim 
z dorastającymi dziećmi. Wyższy stopień 
nasilenia generatywności współwystępuje 
z pozytywnymi stosunkami między rodzica-
mi w wieku średnim a ich dziećmi w wieku 
dorastania (Bakiera, 2004a). Prawidłowe 
relacje w rodzinie rodzą, zarówno u dzieci, 
jak i dorosłych, poczucie emocjonalnego bez-
pieczeństwa, które ułatwia rodzicom rozwi-
nięcie generatywnego zaangażowania. Dbając 
o dobre stosunki z dorastającym dzieckiem, 
rodzice przyczyniają się do kształtowania 
jego otwartości na zachowania generatywne. 
Realizowanie zadań generatywnych wymaga 
bowiem odbiorcy. Stosunki, w których jest 
niedostateczna wymiana pozytywnych uczuć, 
w których dominują negatywne emocje, sta-
nowią kontekst zakłócający kształtowanie 
aktywności generatywnej, będącej głównym 
przejawem rozwoju w wieku średnim, a tym 
samym utrudniają dorastającym dzieciom 
przygotowanie się do zadań dorosłości (por. 
Przybył, 2005).

Dopełniający się wzajemnie charak-
ter zmian rozwojowych okresu dorastania 
i średniej dorosłości czytelny jest również 
w zadaniach rozwojowych przypisywanych 
tym okresom przez R. Havighursta (1981). 
Dla dorastania Havighurst wymienia zadania, 
których realizacja stanowi przygotowanie jed-
nostki do życia w dorosłości w aspekcie biolo-
gicznym i psychospołecznym (por. rycina 1). 
Wypełnianie ich organizuje aktywność dora-
stających, którzy uczestnicząc w interakcjach 
rodzinnych, stanowią tym samym kontekst dla 
funkcjonowania i rozwoju rodziców. 

Spośród różnych zadań rozwojowych mło-
dzież w wieku 14–18 lat w największym stop-
niu zaangażowana jest w realizację zadania 
związanego z posiadaniem bliskich przyjaciół 
i przynależnością do grupy (Budrewicz, 1997). 
Udział w grupach rówieśniczych stwarza 
warunki do kształtowania stosunków kole-
żeńskich opartych na przyjaźni, sympatii oraz 
poczuciu lojalności. Z tego względu umożli-
wia rozwój dojrzałych relacji z rówieśnikami 
tej samej i odmiennej płci (trzecie zadanie 
rozwojowe). U źródeł silnego włączania się 
nastolatka w grupę rówieśniczą leży m.in.
dążenie do uzyskania akceptacji kolegów, 
istotnej dla potwierdzenia własnej wartości. 
Dorastający w małym stopniu akceptowani 
przez rówieśników wykazują niższą samo-
ocenę, wyższy poziom lęków społecznych 
i cierpią na depresję (Asher, Rose, 1999). Nie 
bez znaczenia grupę rówieśniczą określa się 
jako krytyczny czynnik socjalizacji dorasta-
jących (Turner, Helms, 1999). Konsekwencją 
silnego angażowania się nastolatków w kon-
takty z rówieśnikami jest – jak to określa 
W. Wrzesień (2005) – pojawienie się subświata 
rodziców i subświata dorastających dzieci 
w rodzinie, które finalizuje proces pierwotnej 
(rodzicielskiej) socjalizacji. Miejsce dotych-
czas zarezerwowane dla rodziny zaczyna 
przejmować grupa rówieśnicza. Zakres za-
angażowania młodzieży w budowanie relacji 
z rówieśnikami o zróżnicowanym charakterze 
i stopniu intymności zależy m.in. od postawy 
rodziców, którzy mogą stymulować bądź ha-
mować wypełnianie wspomnianego zadania 
rozwojowego swych dzieci. Prawidłowa opieka 
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rodziców nad rozwojem dziecka w tym okresie 
oznacza zmniejszenie stopnia dotychczasowej 
kontroli i aprobatę heterogenicznych kon-
taktów z rówieśnikami, przy jednoczesnym 
zainteresowaniu ich przebiegiem. Oznacza 
umiejętność przebudowy dotychczasowych 
relacji w kierunku dostosowanym do potrzeb 
dorastających. W tym kontekście jest to za-
danie angażujące zarówno dorastających, jak 
i dorosłych. Z punktu widzenia rozwojowego 
wymiaru współoddziaływania rodziców 
i dzieci może się nasunąć uwaga, iż rozwój 
dorastających dokonuje się również poprzez 
dostosowywanie swej aktywności do potrzeb 
rodziców. Warto jednak zwrócić uwagę, iż 

zakres i głębokość takiego dostosowania 
nie może zakłócać hierarchii ról w systemie 
rodzinnym (Barbaro de, 1997; Weber, 2004). 
Funkcję opiekuńczą i wychowawczą w prawid-
łowo funkcjonującej rodzinie pełnią rodzice 
wobec dzieci, a nie odwrotnie.

Z punktu widzenia omawianej problema-
tyki dla okresu średniej dorosłości szczególnie 
istotne jest zadanie, które Havighurst (1981) 
formułuje następująco: Wspomaganie dorasta-
jących dzieci w stawaniu się odpowiedzialnymi 
i szczęśliwymi ludźmi dorosłymi. Inne zadania 
(np. Akceptacja i przystosowanie do fizjolo-
gicznych zmian średniego wieku; Uzyskanie 
i utrzymanie zadowalających osiągnięć w swo-

Rycina 1. Schemat rozwojowego współoddziaływania rodziców w wieku średniej dorosłości i dorasta-
jących dzieci
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wości własnego organizmu 

Uczenie się pełnienia ról społecznych zwią-
zanych z płcią 

Nawiązywanie nowych i bardziej dojrzałych 
stosunków z rówieśnikami obu płci 

Osiągnięcie emocjonalnej niezależności od 
rodziców i innych dorosłych 

Zdobycie podstaw niezależności ekonomicznej 
Przygotowanie się do małżeństwa i życia 

rodzinnego 
Przygotowanie się do pracy zawodowej 
Rozwijanie zdolności intelektualnych nie-

zbędnych do osiągnięcia społecznej kom-
petencji 

Kształtowanie się poczucia odpowiedzialności 
Uzyskanie zestawu wartości i systemu 

etycznego jako przewodnika działań 
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im zawodzie czy Przystosowanie do starzenia 
się rodziców) uzupełniają holistyczne spojrze-
nie na rozwój jednostki, nie dotyczą jednak 
relacji z dorastającymi dziećmi. Omawiane 
przez Havighursta wspomaganie rozwoju do-
rastających dzieci jako czynnik aktywizujący 
rozwój rodziców koresponduje z generatyw-
nością analizowaną przez Eriksona. Zada-
niem rodziców jest wprowadzenie młodzieży 
w świat obowiązków i przywilejów dorosłości, 
wspomaganie procesu kształtowania dojrza-
łej osobowości. Pomoc rodziców w procesie 
kształtowania u dorastających dojrzałych 
form aktywności przynoszących zadowolenie 
dokonuje się poprzez komunikowanie interper-
sonalne. Obejmuje ono zachowania, w których 
przekazywane jest dorastającym wsparcie 
emocjonalne i instrumentalne. Prawidłowa 
komunikacja pozwala rodzicom na transmisję 
istotnych – z punktu widzenia rozwoju dora-
stających – wartości oraz umożliwia poznanie 
zainteresowań i problemów dorastających 
dzieci. Omawiane zadanie rozwojowe średniej 
dorosłości przyjmuje postać towarzyszenia 
w rozwoju dorastających dzieci. Pomoc rodzi-
ców nie może być dyrektywnym sterowaniem 
z pozycji osoby dominującej, lecz dyskretnym 
wspieraniem rozwoju potomstwa.

Podejmowanie przez dorosłych działań 
zmierzających do stworzenia dorastającym 
dzieciom optymalnych warunków rozwoju 
i przygotowania ich do dorosłości jest dla 
rodziców źródłem doświadczeń o charakte-
rze rozwojowym. Przeżycia ujawniane przez 
nastolatków skłaniają rodziców do innego niż 
dotychczas spojrzenia na potrzeby własnego 
dziecka i prowokują zmiany w strukturach 
poznawczych i emocjonalnych oraz zachowa-
niu dorosłych. Krytycyzm dorastających na 
przykład, tak znamienna cecha tego okresu 
rozwojowego, można uznać za czynnik wy-
zwalający u rodziców nowe formy działań, 
czyli czynnik ich rozwoju. Krytyczne uwagi 
dziewcząt i chłopców pod adresem rodziców 
zmuszają do refleksji nad własnym stanem 
wiedzy, wartości, poglądów i własnym po-
stępowaniem. Dokonywana refleksja może 
stymulować zmianę w funkcjonowaniu do-
rosłych. Doświadczenia takie stwarzają nowe 

możliwości rozwoju osób w wieku średnim 
(Bakiera, 2003; Bakiera, 2004a). Poszuki-
wanie adekwatnych do potrzeb rozwojowych 
dorastających dzieci metod przekazywania 
im wartości i doświadczeń staje się dla ro-
dziców zadaniem, które wyzwala potencjał 
rozwojowy średniej dorosłości. Jest dla nich 
szansą zaspokojenia charakterystycznej dla 
tego okresu rozwojowego potrzeby dawania 
i tworzenia w aspekcie stosunków z młodszy-
mi generacjami. 

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono refleksję dotyczącą 
wzajemnego oddziaływania rodziców i ich 
dorastających dzieci, które ma konsekwencje 
dla ich rozwoju. Nawiązując do normatywnych 
cech okresu dorastania i średniej dorosłości oraz 
relacji między rodzicami a nastoletnimi dzieć-
mi, przedstawiono dopełniający się charakter 
kryzysów i niektórych zadań rozwojowych.

Prawidłowe stosunki w rodzinie nabierają 
szczególnego znaczenia w okresach przełomo-
wych w cyklu życia jednostki i rodziny, wy-
magających przeorganizowania doświadczeń 
indywidualnych poszczególnych osób. Takim 
okresem jest faza życia rodziny, w której ro-
dzice przeżywają problemy wieku średniego, 
uzależnione głównie wzrostem świadomości 
własnego przemijania i dążeniem do pozo-
stawienia po sobie trwałego, pozytywnego 
śladu, a ich dzieci przeżywają problemy okre-
su dorastania, związane przede wszystkim 
z przygotowaniem do życia w dorosłości. Od 
rodziców oczekuje się wówczas zaangażo-
wania i otwartości na problemy nastolatków 
oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego 
pełnienia społecznych ról człowieka dorosłe-
go. Od młodzieży społeczeństwo oczekuje 
określenia własnej tożsamości i dokonania 
wyborów, które pozwolą na realizację zadań 
rozwojowych wczesnej dorosłości. Podjęcie 
przez dorosłych w wieku średnim zadań mają-
cych na celu ułatwienie procesu rozwojowego 
dorastających dzieci stanowi dla rodziców 
ważny rozwojowo obszar ich aktywności. 

Dorastanie dzieci jest okresem, który ze 
względu na swą specyfikę może szczególnie 
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PRZYPIS

1 W niniejszym artykule – z racji omawianej problematyki – wspomniany jest tylko wąski aspekt 
badań dotyczących rodzinnych uwarunkowań rozwoju dorosłych w wieku średnim. Więcej informacji na 
temat badań Czytelnik znajdzie w opracowaniu: Bakiera L. (2004), Pełnienie ról rodzicielskich a rozwój 
dorosłych w wieku średnim. Psychologia Rozwojowa, 2, 37–46.
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stymulować zaangażowanie rodziców akty-
wizujące ich rozwój. Rozwój indywidualny 
dorastających dzieci natomiast można opty-
malizować dzięki właściwej postawie rodzi-
ców. Ujawnia się ona poprzez zaangażowanie 
dorosłych w realizację zadań rozwojowych 
dorastających dzieci. Generatywne zaangażo-
wanie jest szansą rozwoju człowieka w wieku 
średniej dorosłości i jednocześnie oznacza 
zdolność do wspomagania rozwoju młodzie-
ży w celu przygotowania jej do dorosłości. 
Erikson (1974, s. 125) konkluduje jedną ze 
swoich prac słowami TAKE CARE, które 
ściśle korespondują z rozwojowym charakte-
rem aktywności człowieka w wieku średniej 
dorosłości. Parafrazując apel Eriksona, słowa: 

Pomagaj dorastającemu dziecku, aby pomóc 
sobie, można uznać za motto działań rodziców, 
wyrażających równowagę między zaintere-
sowaniem własnym rozwojem a rozwojem 
potomstwa.

Faza życia rodziny, w której rodzice prze-
żywają charakterystyczną dla okresu średniej 
dorosłości potrzebę bycia potrzebnym, a ich 
dorastające dzieci potrzebę samookreślenia się 
w celu podjęcia ról człowieka dorosłego, stwa-
rza optymalne warunki do rozwoju rodziców 
i dorastających. Tworzy specyficzny kontekst 
rozwojowego współoddziaływania pokoleń 
w rodzinie, dzięki któremu dorośli dla dzieci 
i dzieci dla dorosłych stanowią nawzajem 
szansę rozwojową.
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