
SPOŁECZNE KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWIE ZASPAKAJANYCH POTRZEB DZIECKA 

W RODZINIE. 

 

     Współczesna polska rodzina znajduje się pod naporem wielu czynników zewnętrznych, które 

powodują jej gwałtowne i wielorakie przemiany. Jedne z nich polepszają jej warunki życia ( postęp 

techniczny, osiągnięcia cywilizacyjne wielu nauk) inne powodują jej dezintegrację. 

W procesie zaspakajania potrzeb dzieci uczestniczy wiele kręgów środowiskowych. Są to te wszystkie 

kręgi, w jakich podczas swojego życia obraca się człowiek. Jednak żadne środowisko nie jest tak 

ważne w życiu każdego człowieka, jak ważna jest rodzina. 

Jest ona pierwszym środowiskiem, z jakim styka się istota ludzka po przyjściu na świat i zajmuje 

czołowe miejsce w życiu dziecka i człowieka dorosłego. W niej to kształtuje się osobowośd każdego 

człowieka i przebiega jeden z najważniejszych procesów społecznych, jakim jest proces wychowania. 

Mimo tego ,że jednostka w dalszym swoim życiu zetknie się z różnymi wpływami poza rodzinnych 

środowisk, to jednak podstawa osobowości każdego z nas uformowała się na podłożu naszego 

środowiska rodzinnego. 

Każda rodzina pełni dwie podstawowe funkcje: po pierwsze, zaspakaja podstawowe potrzeby swych 

członków ( biologiczne, psychiczne i społeczne) oraz kształtuje nowe potrzeby, nadając im kierunek. 

Życie społeczeostwa, zachodzące w nim przemiany mają duży wpływ na egzystencję rodzin, postawy i 

zachowania rodziców. Te zjawiska z kolei odgrywają ogromne znaczenie w procesie zaspakajania 

potrzeb dzieci i młodzieży. 

Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach na stanowisku pedagoga szkolnego i od siedmiu lat 

obserwuję jak zaspakajane są potrzeby niektórych naszych uczniów  w domu i jaki to ma wpływ na 

wychowanie i rozwój tych dzieci. 

Pierwsza grupa potrzeb, jaką chciałam omówid jest związana z rozwojem fizycznym dziecka i są to 

potrzeby często określane w literaturze mianem biologicznych. 

Do grupy tych potrzeb należałoby zaliczyd: dbałośd o rozwój fizyczny dzieci, zapewnienie dziecku 

zdrowia oraz stworzenia takich warunków życia i rozwoju, aby organizm młodego człowieka 

funkcjonował jak najlepiej .Zaspokoid te potrzeby należałoby, przestrzegając zasady bezpieczeostwa, 

higieny, prawidłowego odżywiania, racjonalnego trybu życia, ochrony przed chorobami i właściwej 

opieki nad dzieckiem chorym. 

Wymienione powyżej warunki, wiążą się ściśle z sytuacją socjalno - bytową rodziny. 

     W rejonie mojej szkoły mieszkają rodziny, który dosyd poważnie dotknął problem bezrobocia. 

Rodziny te nie mają często pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich. Jadłospisy 

układane w oparciu o możliwości finansowe tych rodzin bardzo często nie realizują potrzeb 

rozwijającego się organizmu dzieci. W takich rodzinach wiele razy brakuje pieniędzy na chleb, a co 

dopiero na ciągle drożejące lekarstwa i podręczniki dla dzieci. Wskaźnikiem takiego stanu rzeczy jest 

coraz większa grupa dzieci przychodząca na lekcję bez pierwszego śniadania, zjedzonego w domu i 

drugiego w tornistrze. W naszej szkole luki żywieniowe rekompensowane są akcjami żywieniowymi ( 

obiady i śniadania), organizowanymi ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak w 

niedzielę i święta, dzieci z rodzin najuboższych otrzymują posiłki bardzo nieregularnie i są to posiłki 

przygotowywane na miarę możliwości finansowych rodziny. W rodzinach, gdzie rodzice zajęci są 

pracą zawodową, sposób żywienia dzieci też jest często nieprawidłowy. Są to zazwyczaj gotowe 

produkty, zawierające ogromne ilości środków konserwujących. Wynikiem tego są częste 



zachorowania dzieci na choroby przewodu pokarmowego i otyłości. 

     Ważną sprawą jest również ubiór dzieci i zaopatrzenie ich w podręczniki szkolne, zeszyty i inne 

pomoce potrzebne do nauki w szkole. Stąd  w naszej szkole organizowane są akcje zbiórki odzieży, 

zakup pomocy szkolnych za środki uzyskane z Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej lub od 

prywatnych sponsorów oraz kiermasze używanych podręczników. 

     Jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka, pojawiającą się już we wczesnym 

dzieciostwie jest potrzeba kontaktu emocjonalnego. Początkowo jest ona zaspakajana poprzez 

kontakty z matką, a następnie z pozostałymi członkami najbliższej rodziny. Realizowana jest ona w 

codziennych kontaktach, we wspólnym przebywaniu, przeżywaniu radości i smutków, wzajemnym 

okazywaniu zainteresowania, życzliwości, czułości, ciepła i miłości. 

W mojej szkole coraz częściej obserwuję zjawisko pozostawiania dzieci pod opieką innych członków 

rodziny lub osób obcych na czas pracy zawodowej za granicą bądź też brak kontaktu emocjonalnego 

dzieci z rodzicami. Problem ten ujawnia się nie tylko w rodzinach dysfunkcyjnych ale również w 

rodzinach normalnych. Więź emocjonalna z dzieckiem jak i potrzeba kontaktu emocjonalnego jest 

bardzo często niedoceniana i lekceważona przez rodziców. Rodzice zaspakajając potrzeby biologiczne 

swoich podopiecznych, uważają ,że robią już wszystko w stosunku do swoich dzieci i są bardzo 

zaskoczeni, gdy pojawiają się z nimi problemy wychowawcze. 

Dziecko „ opuszczone” przez rodziców nie ma przy sobie nikogo bliskiego podczas dobrych  i złych 

chwil. Dzieci te bardzo szybko usamodzielniają się, zaczynają same sobie radzid w trudnych 

sytuacjach. Trudno je wdrożyd do jakichkolwiek obowiązków. Są aroganckie wobec dorosłych, gdyż 

traktują ich jak równych sobie, często wchodzą w grupy przestępcze, bądź sięgają po narkotyki. U 

dużej ilości tych dzieci występują zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwośd psychoruchowa lub 

zobojętnienie uczuciowe. Młodsze dzieci wolniej się rozwijają fizycznie, psychicznie oraz często 

chorują, U starszych dzieci mogą pojawid się zachowania agresywne i aspołeczne, skłonności do 

izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem. 

     Ważną  sprawą w wychowaniu dzieci jest również to , aby rodzina organizowała doświadczenia 

poznawcze dziecka, rozwijała wyobraźnię i pamięd, kształtowała wrażliwośd uczuciową oraz dwiczyła 

wolę dziecka. Zauważyłam, że w ostatnim czasie rodziny coraz częściej zrzucają ten obowiązek na 

szkołę i inne instytucje, które w zasadzie mają rodzinę wspomagad, a nie wyręczad. Taki stan rzeczy 

powoduje, że szkoła staje się dla dzieci drugim domem, z którego bardzo często nie chcą wychodzid 

do własnych domów. Rodziny w oczach tych dzieci przesuwają się na dalszy plan, a z czasem stają się 

niepotrzebne , zbędne, a nawet znienawidzone. 

     Inną ważną oraz niepokojącą konsekwencją niezaspokojonych potrzeb dzieci jest coraz bardziej 

rozszerzające się zjawisko sieroctwa społecznego. W literaturze termin „ sieroctwo społeczne” 

określane jest w różnorodny sposób: sieroctwo psychologiczne, psychiczne, emocjonalne, 

subiektywne, utajone i duchowe. Dzieci takie silnie odczuwają brak zrozumienia przez rodziców i 

niedosyt miłości z ich strony. 

     Brak zrozumienia wiąże się z niskim poziomem kultury i świadomości wychowawczej rodziców, 

którzy w małym stopniu interesują się potrzebami psychologicznymi swoich dzieci. 

      

Natomiast niedosyt miłości, nie zawsze związany jest z brakiem takich uczud do dziecka, często 

wynika to z nieumiejętności ich okazywania, przemęczenia, nerwowości, niepokoju związanego z 

trudną sytuacją społeczno - gospodarczą naszego kraju i brakiem stabilizacji . Zdarza się, że dzieci nie 

są całkowicie odtrącone przez rodziców, a tylko sądzą, że  tak jest, gdyż rodzice za mało im to 

okazują. Rodzice tacy nie znajdują czasu na wspólne rozmowy, posiłki, rekreację, bo nastawieni są na 



przeżycia poza rodzinne: zbyt silnie angażują się w pracę zawodową, pogoo za wartościami 

materialnymi, kontaktami towarzyskimi. Dziecko pozostaje wówczas na uboczu ich działao. Taka 

sytuacja jest bardzo bolesna dla dziecka. S Gerstman uważa, że skutki pozornej obojętności mogą byd 

analogiczne jak w przypadku obojętności rzeczywistej. 

Takie dzieci rekompensują sobie brak ciepła rodzinnego, realizując się w nieformalnych grupach 

rówieśniczych bądź przypłacając braki uczuciowe różnymi chorobami somatycznymi organizmu np. 

nerwicami, wrzodami żołądka, lękami nocnymi, nadpobudliwością psychoruchową itp. 

Awans pieniądza i dóbr materialnych w naszym kraju, jest to zjawisko, które prowadzi do tego , że 

większośd dzieci uważa pieniądz za najwyższą uznawaną wartośd. Sposoby dochodzenia do tej 

wartości dają wiele do życzenia. Pewna stale rosnąca grupa dzieci zdobywa pieniądze i inne pożądane 

dobra materialne na drodze nielegalnej, a nawet przestępczej. Najczęściej kradną „ dla siebie”, ale 

bywa że utrzymują z kradzieży całe rodziny. Nie rzadko rodzice wiedzą skąd ich dzieci mają pieniądze, 

a mimo to nic nie robią, aby przerwad ten przestępczy proceder. Kradzieżą trudnią się dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, przestępczych, dotkniętych alkoholizmem i biedą. Kradną również ludzie młodzi z 

tzw.„ dobrych rodzin”, nieźle sytuowanych. Wskazane zachowania ekstremalne poprzedza zwykle 

podkradanie pieniędzy rówieśnikom, rodzicom, przywłaszczanie drobnych kwot     i przedmiotów, 

wymuszanie haraczu na młodszych kolegach. 

W pracy pedagoga szkolnego, to zjawisko jest mi dobrze znane. Korzenie jego tkwią w 

funkcjonowaniu rodziny. Rodzice, którzy początkowo nie reagują na przynoszone przez dziecko do 

domu różne obce przedmioty oraz matki i ojcowie, którzy nie kupują dzieciom podręczników, 

zeszytów i przyborów, wymaganych przez szkołę, a później nie dochodzą prawdy, skąd ich dziecko to 

zdobyło, stają się cichymi sprzymierzeocami małych złodziei. 

Ludzie dorośli zacierają ślady przestępstw swoich dzieci, w ten sposób wychowują ich na jednostki 

aspołeczne. 

Te wszystkie zjawiska mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dzieci i ich sposób 

zaspakajania potrzeb. Podsumowując należy stwierdzid, że przede wszystkim rodzina uczy jak należy 

zaspakajad swoje potrzeby, ustalając swoim dzieciom hierarchię wartości i zasady moralne. 

                                                                       Opracowała: Violetta Bogój 


