
MŁODZIEŻ W OKRESIE DOJRZEWANIA

CECHY i POSTAWY CHRONIĄCE PRZED NEGTYWNYMI WPŁYWAMI ŚRODOWISKA:

• Poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie ze swojego istnienia. 

• Potrafi wyrażać swoje uczucia. Jest pogodny, miły, odważny. 

• Umiejętność nawiązywania trwałych więzi emocjonalnych. Jest przyjacielski, empatyczny i 
zrównoważony emocjonalnie.

• Zna swoje ograniczenia, jest świadomy samego siebie, wie, czego się od niego oczekuje i 
stara się te oczekiwania spełnić.

• Potrafi wyrazić swoją opinię, zna i uznaje prawa innych. Jest samodzielny, solidarny i lojalny.

• Samodzielność i odpowiedzialność za siebie i własne postępowanie. 

• Z łatwością przystosowuje się do różnych sytuacji społecznych, jest pomysłowy, bystry. 
Współdziała z rówieśnikami. Potrafi pokonywać trudności, prosi o pomoc jeśli nie potrafi sam
poradzić sobie z problemami. 

• Ufność, wytrwałe w dążeniu do celu. Umiejętność pokonywania przeszkód i wzmacnia 
poczucia własnej wartości oraz podnoszenia samooceny. Praca i jej efekty daje mu wiele 
zadowolenia.

•  Zdolność do współdziałania i podejmowania zobowiązań. 

• W rodzinie czuje się potrzebne i wartościowe.

NIEWŁAŚCIWE POSTAWY I CECHY RODZICÓW     
ORAZ INNE CZYYNIKI SPRZYJAJĄCE DEMRALIZACJI MŁODYCH LUDZI:

• Osłabienie  więzi  w  rodzinie.  Wiąże  się  to  przede  wszystkim  z  krytycyzmem,  konfliktem  
pokoleń,  chwiejnością  emocjonalną, jaką  młodzi  ludzie  odczuwają  w  tym  czasie. 

• Osłabienie  autorytetu  matki  i  ojca  oraz  częstsze  nieporozumienia  i  konflikty  pomiędzy  
rodzicami  a  dziećmi.  

• Odsunięcie  się  czy zdystansowanie rodziców.

• Zaburzony proces  konstruowania  się  więzi  uczuciowych  w  rodzinie.

• Nie  zaspokajanie  potrzeb dziecka  ( potrzebę  pokarmu,  posiadania  odpowiedniego ubioru 
oraz warunków mieszkaniowych brak zaspokajania potrzeb dotyczących kontaktów 
uczuciowych, akceptacji, uznania, poczucia bezpieczeństwa czy zdobywania nowych 
doświadczeń, akceptacji, uznania, zrozumienia i łączności z bliskimi osobami).  W  wyniku  
deprywacji  podstawowych  potrzeb  młodych ludzi mogą pojawić się zaburzenia w ich 
zachowaniu. 



• Niewłaściwa postawa rodzicielska, polegająca na odtrąceniu dziecka, czyli uważaniu go za 
ciężar, nieokazywaniu mu pozytywnych uczuć, zaś demonstrowaniu tych negatywnych, np. 
dezaprobaty czy krytyki, a także stosowaniu surowych kar. Dziecko postrzega siebie wówczas 
jako nieakceptowane  i  niekochane.  Prowadzić  to  może  do  nieposłuszeństwa, agresji,  
zachowania  aspołecznego,  antyspołecznego  czy  zahamowania rozwoju uczuć wyższych. 

• Nadmierny dystans uczuciowy rodziców wobec dziecka, ich bierności spotykamy się z typem 
nieprawidłowej postawy zwanej unikającą. Charakteryzuje ją beztroska o dobro potomka,  
ubogi  stosunek  uczuciowy  w  kontaktach  z  dzieckiem,  brak odpowiedzialności i 
ignorowanie go. Dzieci wychowywane przez takich rodziców  cechują  się  nieufnością,  
bojaźliwością  oraz  niezdolne  są  do nawiązywania  trwałych  więzi  uczuciowych  z  innymi  
ludźmi.  

• Postawa nadmiernie chroniąca, wyraża się przesadną opiekuńczością i  nadmierną  
pobłażliwością.  Możliwości  dziecka  są  niewłaściwie  oceniane, rozwiązuje się za niego 
wszelkie problemy, ograniczając jego swobodę i izolując od rówieśników. Takie nastawienie 
rodziców prowadzić może do powstawania u dziecka reakcji nerwicowych, braku wiary we 
własne  siły  lub  zbytniej  pewności  siebie,  zuchwalstwa,  egoistycznego i wymagającego 
nastawienia.  

• Postawa nadmiernie wymagającą, obserwujemy wówczas, gdy rodzice są za bardzo 
skoncentrowani na  dziecku  i  próbują  wychowywać  je  zgodnie  z  własnymi  ambicjami. 
Często stawiają mu zbyt duże wymagania, odmawiają prawa do samo-dzielności,  
ograniczając  tym  samym  jego  swobodę  i  aktywność.  Taka postawa  z  kolei  wywołuje  u  
dziecka  brak  wiary  we  własne  możliwości,  lękliwość,  niepewność  i  trudności  w  
przystosowaniu  społecznym.

• Niewątpliwą rolę w genezie demoralizacji dzieci i młodzieży odgrywają  niewłaściwe  metody 
wychowawcze.  Metoda autorytatywna polegającą  na  narzucaniu  surowych  zasad  i  
przepisów  oraz  stosowaniu  kar za  ich  nieprzestrzeganie.  Poprzez  wymuszenie  
określonego  zachowania  daje  ona  złudzenie  skuteczności  działania  wychowawczego,  jest
jednak zawodna, bo nie przekazuje młodemu człowiekowi właściwych zasad  postępowania.  
W  rodzinach  stosujących  takie  metody  wychowawcze  młodzież  staje  się  uległa,  jednak  
z  czasem  rodzi  się  niechęć do  rodziców  oraz  postawa  buntownicza.  

• Wychowanie  niekonsekwentne, czyli  brak  jednolitej postawy matki i ojca wobec dziecka, 
ma istotny wpływ na jego proces wychowania. Młody człowiek traktowany jest raz nazbyt 
pobłażliwie, innym razem nazbyt surowo. Brak jednolitych zasad w postępowaniu z dzieckiem
staje się przyczyną jego niestałości uczuciowej i prowadzi do  nieuniknionych  trudności  
wychowawczych,  ponieważ  dziecko  nie wie, do jakich wzorów ma się stosować. 

• Zbytnia surowość i dotkliwe kary. Zetkniecie się z surowymi sankcjami, takimi jak bicie czy 
krzyk. Jednym  z  czynników  rozpatrywanych  w  kontekście  negatywnych zachowań dzieci i 
młodzieży są wzorce przemocowe w rodzinie. 

• Brak pozytywnych wzorów postępowania, nieprzyczynienie się do prawidłowej internalizacji 
norm.



• Nieokazywanie  zainteresowania  i  uczuć.  

• Niewłaściwe postawy rodziców i wynikające z nich zaniedbania o charakterze 
wychowawczym, dydaktycznym i kulturowym,  niskie  kompetencje  wychowawcze  
rodziców:  brak  było  atmosfery  zaufania  i  zrozumienia, brak rozmów  o  problemach,  
konfliktach,  potrzebach.

• Mała  stanowczość  i  bezradność życiowa.  Nieumiejętność ochrony  przed  agresją.  

• Mała  dyscyplina  w  domu  i  znaczna swoboda.  

• Opiekunowie pobłażliwi, ulegli i nadopiekuńczy, nie ustalający granic. W rodzinie, w której 
nie ma czytelnych zasad, dziecko  nie  może  czuć  się  bezpiecznie.  Brak stanowczości   i   
konsekwencji   w   oddziaływaniach. Prezentowana przez nich postawa nadopiekuńcza stała 
się przejawem ingerencji w autonomiczność dziecka.

Wyjątkowo niebezpieczny w kontekście uwarunkowań demoralizacji nieletnich jest także negatywny 
stosunek rodziców do powszechnie obowiązujących  norm  społeczno-moralnych,  gdy  proces  
socjalizacji dziecka  przebiega  w  rodzinie  przestępczej,  całkowicie  zdemoralizowanej.  

Źródłem  dezintegracji  i  patologii  rodziny  może  być  również choroba psychiczna czy 
niepełnosprawność intelektualna występująca u matki, ojca lub obojga rodziców, a także 
niekorzystna sytuacja ekonomiczna. 

• Obojętność wobec losów dzieci, chłód emocjonalny czy wręcz wrogość. Atmosferę którą 
można określić jako niekorzystną,  a  w  niektórych  przypadkach  także  nieprzewidywalną, 
pełną napięcia i lęku, nacechowaną nieprawidłowymi relacjami między rodzicami, brakiem 
wzajemnego szacunku, częstymi kłótniami i awanturami.

Innym  przejawem  przemocy  jest  zaniedbywanie  dziecka  w  wielu  lub wszystkich  sferach  jego 
życia, przyczyniając się tym samym do jego nieprawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, 
poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego. 

Uzależnienia  rodziców  to  kolejne  istotne  zjawisko  doprowadzające do  dezintegracji  i  patologii  
rodziny.  Szczególnie  negatywny  wpływ  na rodzinę  wywiera  choroba  alkoholowa.  Powoduje  
pogorszenie  sytuacji materialnej  rodziny,  prowadzi  do  konfliktów  między  małżonkami, często  z  
użyciem  przemocy  fizycznej .


