Powszechnie mówi się, że dzieci są to odzwierciedleniem swoich rodziców, a wiadomo też,
że od postaw rodziców zależy jakimi ludźmi się staną ich dzieci w przyszłości i czy będą
mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.
Rodzina jest najmniejszą grupą społeczną, w której zachodzą interakcje miedzy jej członkami
i która ma wspólne cele. W rodzinie powinny być zabezpieczone wszystkie potrzeby
materialne, psychiczne i społeczne dzieci i pozostałych jej członków.
Stosunki w rodzinie zależą w dużej mierze od postaw rodziców i ich świadomości
wychowawczej.
Prof. Maria Ziemska .wybitna socjolog rodziny, wyodrębnia
cztery podstawowe typy rodziców:
1. rodzice dominujący – mają najmniejszą skłonność czy zdolność okazywania pełnego
miłości i wsparcia, a największą do ustalania bardzo sztywnych
zasad i ograniczeń.
2. rodzice zaniedbujący – zasadniczo ani nie okazują miłości i pomocy
dzieciom, ani też nie ustalają jasnych ograniczeń i zasad.
3. rodzice pozwalający na wszystko – maja ogromne zdolności do okazywania miłości,
ciepła, wsparcia i pochwały, a jednocześnie brak im zdolności
ustalania jasnych granic i zasad.
4. rodzice kochający i stanowczy – jasno określają granice i jednocześnie bardzo starają się
o to, aby w każdej sytuacji okazywać dzieciom ciepło i
miłość.”
Najbardziej korzystną postawą rodzicielską jest postawa wspierająca rozwój dziecka
zapewniając jemu poczucie bezpieczeństwa, otwartość na innych ludzi oraz wiarę we własne
siły i właściwy stosunek do innych ludzi.
M.
Ziemska
wyróżniła
następujące
postawy
rodzicielskie
:
a) - złe:,
⋅ unikająca –
rodzice mało interesują się dzieckiem i jego problemami.
Unikanie może wiązać się z zewnętrznym brakiem troski o
dziecko, zaniedbaniem jego podstawowych potrzeb
biologicznych i ekonomicznych.
⋅ odrzucająca –
rodzice odrzucający dziecko są mu niechętni albo nawet
wrodzy. poradycznie (można to już nazwać patologią
zachowania) niechęć w stosunku do dziecka wyzwala
okrucieństwo.
⋅ nadmiernie chroniąca – nadmiernie ochranianie dziecka przez rodziców wynika
często z ogólnie lękowego nastawienia jednego z rodziców
lub obojga z nich do otaczającego świata; rodzice tacy a
każdej sytuacji życiowej dostrzegają zagrożenie dla dziecka i
starają się je przed nim uchronić.
⋅ nadmiernie wymagająca– koncentracja na dziecku z tendencjami do stałego
korygowania i ulepszania wiąże się niekiedy z odrzucaniem
dziecka. Nadmiernie korygowanie może jednak wypływać z
chęci posiadania dziecka-ideału, a więc z brakiem akceptacji
ich dziecka takiego, jakim ono jest.
b) - dobre:
⋅ współdziałanie –
im młodsze dziecko, tym częściej inicjatywa współdziałania
leży w rękach rodziców. Rodzice uczą swoje dziecko, jak
współdziałać w zabawie oraz czynnościach dnia
codziennego. Im dziecko starsze, tym formy współdziałania
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stają się bardziej dojrzałe. Coraz częściej inicjatywa
współdziałania wychodzi od dziecka.
akceptacja,
–
rodzice akceptują dziecko z jego zaletami i wadami. Nie
znaczy to, że nie starają się, aby niektóre z wad usunąć w
procesie wychowania. Akceptacja nie jest bowiem
jednoznaczna z bezkrytycznym spojrzeniem na dziecko.
Akceptujący rodzice lubią swoje dziecko. Chwalą i
dostrzegają nawet drobne osiągnięcia, ale ganią gdy postąpi
ich zdaniem źle. Nagana lub kara sygnalizuje, iż rodzice nie
akceptują określonego zachowania swojego dziecka, mimo iż
w dalszym ciągu akceptują dziecko.
rozumna swoboda, – rodzice współdziałając i akceptując swoje dziecko muszą w
miarę jak ono dorasta pozwalać mu na coraz większą
samodzielność. Dziecko wraz z wiekiem poszerza zakres
swojego działania, pragnie poznać wszystko, co je otacza,
pokonać różne przeszkody, przebywać w gronie ówieśników.
Rodzice muszą z jednej strony chronić dziecko przed
niebezpieczeństwami, które mogły by mu zagrażać w
związku z przedwczesną samodzielnością, z drugiej jednak
strony nie mogą przesadnie hamować aktywności dziecka.
uznanie praw dziecka – oznacza to poszanowanie dla indywidualności dziecka,
respektowanie jego małych tajemnic, szacunek dla
działalności dziecka.

