
Rozwód rodziców i jego wpływ na rozwój dziecka 

 

              Rodzina to najważniejsza wartość i najstarsza wspólnota stworzona przez ludzi.  

Jest pierwszym środowiskiem, które poprzez wychowanie kształtuje osobowość dziecka. 

Rodzina jest też naturalną grupą społeczną, w której człowiek się rodzi i wychowuje.  

Rodzina, jest również właściwym środowiskiem, w którym osoba może normalnie i zdrowo 

rozwijać się. Kształtuje ona ducha człowieka, jego charakter, osobowość w niej uczymy się 

wyrażania uczuć, przekonań oraz nawyków. Rodzina ma istotny wpływ ma na kształtowanie 

rozwoju społecznego dziecka. Wytworzenie odpowiednich postaw, zasad, norm i umiejętności 

współuczestniczenia w społeczeństwie. Rodzic prowadzi, wychowuje i uczy dziecko 

przebywania z rówieśnikami oraz innymi dorosłymi ludźmi. 

Im silniejsze więzi emocjonalne dziecka z rodziną, tym bardziej prawidłowy jest jego rozwój 

psychiczny, emocjonalny oraz społeczny. Dziecko w rodzinie uczy się kontaktów ze 

społeczeństwem, wzorów zachowania, zdobywa podstawową wiedzę o sobie i o świecie.  

Istotnym elementem struktury rodziny jest więź rodzinna i panujące w niej role członków 

rodziny. Ponadto rodzina stanowi źródło wychowania dzieci. „Dziecko, które nie czuje się 

bezpieczne, nie rozwija się normalnie w zakresie społecznym.”.  

Nieprawidłowe przystosowanie społeczne dziecka jest wynikiem konfliktu między rodzicami. 

Atmosfera pełna napięcia w rodzinie wpływa niekorzystnie na rozwój osobowości. 

Dziecko żyje w ciągłym, poczuciu zagrożenia i utraty bezpieczeństwa.  

Rodziny niepełne borykają się z różnego rodzaju problemami, które dotyczą również rodzin 

pełnych, lecz w mniejszym stopniu. Niestabilna atmosfera w domu ma negatywny wpływ na 

dziecięce emocje. Dziecko szybko się zniechęca, wykazuje niski stopień koncentracji i brak 

wiary we własne możliwości, gdy tak ważne jest dla dziecka wsparcie ze strony rodziców. 

Dzieci z rodzin niepełnych wykazują niższy poziom umiejętności współpracy w grupie. 

Odznaczają się mniejszą aktywnością, wytrwałością na zajęciach.  

W większym stopniu pojawia się roztargnienie, nadruchliwość, brak odwagi wypowiadania się 

przed grupą i nie radzenia sobie z porażką.  

 Problemy rodzinne, takie jak rozwód, samotne rodzicielstwo mają silny wpływ na 

przykre doświadczenia dziecka. Dorastanie dziecka w niestabilnych warunkach jest bardzo 

trudne, potrzebuje ono harmonijnego rozwoju. Brak jednego z rodziców niesie za sobą strach, 

zaburza proces wychowania i kształtowaniu osobowości.   



Badania potwierdzają, iż rozwód może czasem okazać się mniejszym złem niż trwanie w 

rodzinie o zaburzonej atmosferze, wzajemnej wrogości i nienawiści. Dezorganizacja życia 

rodzinnego, zakłóca prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka. Dobrze funkcjonująca 

rodzina, stanowi fundament tworzenia się więzi, rozwoju przezwyciężenia wszelkich 

niepowodzeń.  

Zachowania rodziców i prezentowane postawy staja się wzorami do pełnienia ról społecznych, 

zasad postępowania. To od rodziny w szczególności zależy rozwój i wychowanie dziecka oraz 

wymiar i jakość jego dzieciństwa.  

Rodzina niepełna to trwała nieobecność jednego z rodziców E. Kozdrowicz definiuje rodzinę 

niepełną jako: „struktura, w której matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko bez albo przy 

ograniczonym udziale współmałżonka na skutek jego stałej lub czasowej nieobecności.  

Rozbicie rodziny ma istotny wpływ na każdym etapie rozwoju dziecko ono potrzebuje bliskiego 

i stałego kontaktu zarówno z matką, jaki i ojcem. Zachwianie podstawowej struktury rodziny 

staje się czynnikiem naruszającym emocjonalny, intelektualny, i społeczny rozwój dziecka.  

W sferze społecznej dziecko izoluje się od grupy, bywa agresywne. Poznawcza sfera to 

problemy z koncentracją uwagi, obniżone funkcje pamięciowe, procesy myślenia, obniżona 

sprawność intelektualna.  

Dobrze funkcjonująca rodzina to rodzice, którzy razem się wspierają są blisko, ich metody 

komunikacji mają efektywne rezultaty.  

Dzieci potrzebują ciepła rodzinnego, miłości matki i ojca, a gdy tego im brak, czują się 

nieszczęśliwe. Maluchy często reagują na taką sytuację płaczem lub agresją. Typowe też są 

różne objawy na przykład bóle brzucha, bóle głowy, wymioty, biegunka, nocne moczenie.  

Brak trwałych, pozytywnych relacji z najbliższymi już od pierwszych lat życia odbija się bardzo 

niekorzystnie na rozwoju psychiki małego człowieka. Cechuje go większy niepokój,  

nadpobudliwość, podejrzliwość i wrogość w stosunku do innych oraz nieufność. 

 Rodzina niepełna oddziaływuje różnie na cechy chłopców i dziewcząt. 

Chłopcy z rodzin rozbitych przejawiają większą skłonność do kłamstwa, agresji i niszczenia. 

Przejawia się większe napięcie emocjonalne, większe trudności w przystosowaniu, mniejsza 

koncentracja, więcej zabaw ruchowych ale nie w grupie. Natomiast u dziewcząt zaznacza się 

nadmierna koncentracja uczuciowa, negatywny stosunek do ról małżeńskich i rodzinnych. 

Występuje mniejsze napięcie emocjonalne, występuje więcej zabaw tematycznych niż 

konstrukcyjnych. Pojawia się także u dzieci lęk przed odrzuceniem, utratą poczucia 

bezpieczeństwa. 



           Dzieci w wieku przedszkolnym od ok. 3 do 5 lat. postrzega swoich rodziców jako 

dobrych, a nawet najlepszych na świecie. W sytuacji rozwodu w rodzinie, w której żyje 

przedszkolak, zwykle wierzy on, że nieobecność jednego z rodziców jest chwilowa. W 

myśleniu dziecka,  rodzi się przekonanie, że rodzic na pewno niebawem wróci na stałe. 

Jest to też okres egocentrycznej postawy dziecka wobec świata. Większość dzieci w tym okresie 

pozytywnie ocenia swoich rodziców. Nawet wówczas gdy rodzic odszedł i jest stale nieobecny. 

Istniejące lęki i obawy pobudzają wyobraźnię dziecka i wpływają na jego zachowanie,  

Gdy rodzice decydują się na odejście, u malucha może pojawić się tak zwana regresja, czyli 

pojawienie się zachowań charakterystycznych dla wcześniejszych etapów rozwojowych. 

Zdarza się, że dziecko staje się mniej ruchliwe i aktywne, mniej mówi lub używa takiego języka, 

jak dzieci młodsze. Czasem pojawiają się też trudności w prawidłowym korzystaniu z toalety. 

Gdy dziecko doświadcza braku stabilności i bezpieczeństwa, może pojawić się potrzeba 

nadmiernego kontaktu z rodzicem, tzn. reagowanie płaczem i krzykiem w sytuacjach  

nieobecności rodzica oraz zwrócenia na siebie uwagi. Zachowania regresywne u dzieci są 

zwykle tak silne, jak intensywne są reakcje rodzica na zaistniałą sytuację. Im silniejsze 

rozdrażnienie, napięcie psychiczne, niepokój tym intensywniejsze będą reakcje dziecka.  

Reakcje lękowe u dzieci: 

Dzieci w wieku przedszkolnym przeżywają i okazują swoje emocje na rozmaite sposoby. 

Trudne emocje mogą przybrać postać nerwowych nawyków takich jak: 

- kręcenie włosów, 

- skręcanie ubrania, 

- ssanie palca, 

- obgryzanie paznokci. 

Napięcie może też objawiać się: 

- trudnościami w zasypianiu, 

- zmianami apetytu, 

- zmianami w aktywności, 

- nadmiernym uzależnieniem od jednego z rodziców, 

- zmiany emocjonalne, 

- atakami złości i agresji  

Powyższym zachowaniom towarzyszy często smutek, obniżony nastrój, płaczliwość, wycofanie 

się z kontaktów z rówieśnikami i bierność. 

 



Istotne jest wytworzenie w dziecku poczucia, iż dla swoich rodziców jest ono nadal 

najważniejsze i ma nieograniczoną możliwość kontaktowania się z każdym z nich. 

przedstawienie mu pozytywnego obrazu drugiego rodzica i nie deprecjonowanie jego wartości. 

W okresie separacji i rozwodu ważne jest przedstawienie przez rodziców sytuacji  istniejącego 

w nim kryzysu odpowiednio do potrzeb i wieku dziecka. Celem rozmowy z dzieckiem jest 

doprowadzenie do tego, aby zrozumiało decyzję swoich rodziców rozwodu i nie musiało 

obarczać siebie winą za ich niepowodzenia, ani też doświadczać lęku przed odrzuceniem przez 

rodziców. To zgodna i szczęśliwa rodzina stanowi wzorzec, chroni i wspomaga w trudnych 

sytuacjach. Zapewnia zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i jest ostoją bezpieczeństwa.  
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