
3

SPIS TREŚCI

Wstęp ...............................................................................................7

Rozdział I
Współczesna polska rodzina i jej dysfunkcje  
opiekuńczo-wychowawcze
Wprowadzenie ....................................................................................13
Rodzina jako naturalne środowisko  
opiekuńczo-wychowawcze .................................................................16
Strukturalne przeobrażenia rodziny .................................................30
Modele wychowania we współczesnej rodzinie polskiej ..................42
Znaczenie więzi emocjonalnych w rodzinie  
dla prawidłowego funkcjonowania dzieci ........................................50
Dysfunkcje rodziny .............................................................................59
Podsumowanie ....................................................................................75

Rozdział II
Poczucie osamotnienia dziecka we własnej rodzinie
Wprowadzenie .....................................................................................79
Pojęcie osamotnienia dzieci i młodzieży ...........................................80
Przyczyny osamotnienia dziecka we własnej rodzinie  
i jego rodzaje ........................................................................................89
Problemy emocjonalne rodzin osieroconych ...................................103
Rodzina niepełna biologicznie .........................................................104
Rodzina rozbita jako paradygmat osamotnienia dziecka .............106
Zjawiska patologiczne w rodzinie ....................................................108
Konsekwencje emocjonalne i społeczne  
u dzieci z poczuciem osamotnienia .................................................122
Eliminowanie zagrożeń poczucia osamotnienia  
dzieci i młodzieży ..............................................................................130
Podsumowanie ..................................................................................140



4

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych
Cel i przedmiot badań, problemy oraz zmienne niezależne  
i zależne ujęte w procedurze badawczej ..........................................143
Metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach ...............149
Organizacja, przebieg oraz charakterystyka  
populacji badawczej ..........................................................................155

Rozdział IV
Zaspokojenie przez rodziców potrzeb psychicznych  
dzieci z poczuciem osamotnienia
Wprowadzenie ..................................................................................165
Dysfunkcjonalność emocjonalna w rodzinie  
a poczucie osamotnienia dziecka ....................................................167
Zaburzenie potrzeb psychicznych u dzieci osamotnionych  
w rodzinach o różnym statusie ekonomicznym .............................187
Wykształcenie rodziców a stopień zaspokojenia potrzeb  
psychicznych i społecznych dzieci z poczuciem osamotnienia ......207
Podsumowanie ..................................................................................224

Rozdział V
Metody wychowawcze stosowane przez rodziców  
a poczucie osamotnienia dzieci
Wprowadzenie ..................................................................................229
Nagrody i kary stosowane przez rodziców  
w stosunku do dzieci z poczuciem osamotnienia ...........................232
Metody wychowawcze stosowane przez rodziców  
z różnym poziomem wykształcenia  
w stosunku do dzieci z poczuciem osamotnienia ...........................244
Zaburzenie struktury rodziny jako istotny czynnik  
osamotnienia dziecka w środowisku domowym ............................261
Podsumowanie ..................................................................................282



Rozdział VI
Postawy rodzicielskie determinujące osamotnienie dziecka  
we własnej rodzinie
Wprowadzenie ..................................................................................287
Postawy rodzicielskie a poczucie osamotnienia  
dziewcząt i chłopców we własnej rodzinie .....................................290
Postawy rodziców w stosunku do dzieci  
z poczuciem osamotnienia  
w rodzinach z różnym statusem ekonomicznym ...........................308
Postawy rodzicielskie w różnych strukturach rodzin 
a osamotnienie dzieci .....................................................................329
Podsumowanie ..................................................................................344

Rozdział VII
Atmosfera domu rodzinnego a osamotnienie dziecka  
we własnej rodzinie
Wprowadzenie ..................................................................................347
Atmosfera życia rodzinnego w opinii młodzieży  
z poczuciem osamotnienia ...............................................................351
Atmosfera życia domowego w różnych strukturach rodzin, 
w których funkcjonują dzieci z poczuciem osamotnienia .............365
Jakość atmosfery domowej  
w rodzinach o różnym poziomie wykształcenia rodziców  
w opinii badanej młodzieży z poczuciem osamotnienia ...............384
Podsumowanie ..................................................................................403

Zakończenie .................................................................................407

Bibliografia ..................................................................................413

Aneksy ..........................................................................................429


