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Wstęp
Rozwój osobowości dziecka w rodzinie
dokonuje się za sprawą wychowania. Bierze w nim udział matka jak i ojciec, który
powinien aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania1. Udział w czynnościach
opiekuńczych rozwija więzi emocjonalne
z dzieckiem. Ojciec odgrywa ważna rolę
w rozwoju fizycznym, społecznym intelektualnym przez wspólne gry, zabawy, wspólne spędzanie czasu, rozmowy. W ten sposób staje się wzorcem osobowym. Motywacja do naśladowania powstaje wtedy, gdy
dziecko będzie uczuciowo związane z ojcem2. Zatem rola ojca w wychowaniu dziecka jest niezmiernie ważna, niezastąpiona
i uzupełniająca w stosunku do funkcji sprawowanej przez matkę. Matka w miłości do
dziecka chce je przede wszystkim strzec
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i ratować, ojciec chce obudzić jego siły, chce
jego możliwości życiowe w pełni rozwinąć,
poszerzając dla dziecka przestrzeń życia. To,
co jest jakby drzemiące w dziecku musi być
obudzone, co jest słabe musi stać się silne.
To też jest miłość3. Dojrzały i mądry ojciec
współuczestniczy w wychowaniu dziecka
w różnych sferach jego życia. Gdy dziecko
jest chore, opieką i pielęgnacją zajmuje się
głównie matka. W obecnych warunkach,
gdy matka pracuje zawodowo, funkcje te
przejmuje również ojciec4, co wpływa decydująco na pogłębienie relacji i umacnianie
jej. Uwidacznia się to również w przeprowadzonych badaniach.
1. Troska ojca wobec dziecka
Prezentowany „materiał” jest efektem
przeprowadzonych badań ankietą wśród

1

Por. A. Garbarz Horyzonty ojcostwa…, s. 152.

2

Por. Tamże.

3

Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin 2000, s.487.

4

Por. A. Garbarz, Horyzonty ojcostwa…. s. 89.
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ojców terenu Podkarpacia. W pierwszej
kolejności zatrzymamy się nad odpowiedzią na pytanie: na czym polega rola ojca
w wychowaniu dziecka. Warto pamiętać, że ojcowie mają do spełnienia bardzo istotną rolę w procesie wychowania
dziecka. Ojcostwo jest takim działaniem,
które angażuje ojców do pełnienia przez
nich określonej roli w procesie wychowania dziecka. Zatem na problematykę ojcostwa należy spojrzeć również z pedagogicznego punktu widzenia, przez wskazanie na rolę ojca w wychowaniu dziecka.
Składa się na nią udział ojców w opiece
nad dzieckiem, sposób zaangażowania
w wychowanie jak i również świadomość
własnej roli i oddziaływania na integralny rozwój dziecka5.
Udział ojców w opiece nad dzieckiem
jest jednym z elementów szeroko rozumianej roli ojca w wychowaniu dziecka. Opieka obejmuje wszelkie działania
podejmowane świadomie, których motywem jest dziecko, a celem podejmowanej opieki jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, których dziecko ze
względu na wiek nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić6.

Na podstawie przeprowadzonych badań znaczna większość (82,9%) badanych
ojców deklarowała udział w prowadzeniu
domu wspólnie z żoną podejmując różne
czynności, tj.: przygotowanie posiłków,
zmywanie naczyń, prasowanie, gruntowne porządki, sprzątanie, naprawa odzieży,
codzienne zakupy, odrabianie lekcji, opieka nad zwierzętami, załatwianie spraw
urzędowych, wyrzucanie śmieci. Najczęściej podejmowane czynności ilustruje tabela nr 1. Wynika, stąd, że ojcowie
czynności typowo kobiece związane bezpośrednio z prowadzeniem domu raczej
omijają (pranie, prasowanie, naprawa
odzieży), natomiast chętniej podejmują
się przygotowania posiłków, zmywania,
gruntownych porządków, sprzątania. Jest
to możliwe, gdyż w większości rodzin
oboje rodziców pracują i najczęściej mężczyźni stawiani są wobec sytuacji, z którymi muszą sobie radzić, dlatego takie
czynności coraz częściej podejmują również mężczyźni.
Do najczęściej wybieranych czynności
należą: codzienne zakupy, wyrzucanie
śmieci oraz załatwianie spraw urzędowych, co może wskazywać na większą

Tabela nr 1. Zaangażowanie ojców w czynności związane z prowadzeniem domu.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kategoria odpowiedzi
Załatwianie spraw urzędowych
Wyrzucanie śmieci
Codzienne zakupy
Przygotowanie posiłków
Zmywanie naczyń
Sprzątanie
Odrabianie lekcji
Gruntowne porządki
Opieka nad zwierzętami
Pranie
Prasowanie
Naprawa odzieży

5

Por. T. Sosnowski. Ojciec we współczesnej…, s. 105.

6

Tamże. s 106.

N
54
52
49
45
44
37
31
27
18
10
10
6

%
77,1
74,30
70
64,3
62,9
52,9
44,3
38,6
25,7
14,3
14,3
8,6
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Wykres nr 1. Czas spędzany w pracy

pewność i kompetencję mężczyzn w tym
względzie. Ojcowie powyższe czynności
podejmują codziennie tylko w 32,9%, natomiast 65,7% respondentów podejmuje
w zależności od okoliczności. Można zatem przypuszczać, iż odpowiedzialność
za prowadzenie domu spoczywa nadal
matce, choć biorąc pod uwagę pracę zawodową żony, zaangażowanie ojców jest
również bardzo ważne i coraz bardziej
widoczne.
Zaangażowanie ojców w prowadzenie
domu, w życie rodzinne, w wychowanie
w dużej mierze zależy od czasu, jaki ojcowie spędzają w pracy. Dane zawiera
wykres nr 1. Zauważa się, iż połowa badanych nie pracuje dłużej niż 8 godzin

dziennie, co zapewne pozwala na większe zaangażowanie w rozwijanie swojej
roli ojca. Dzięki temu, że żony dzielą wraz
z nimi odpowiedzialność za ekonomiczne
bezpieczeństwo, nie muszą poświęcać
całego swego czasu na pracę zarobkową.
Zatem dane te wskazują, że praca zawodowa jest ważna, ale nie jest stawiana na
pierwszym miejscu. Jedna czwarta spośród badanych deklaruje jedynie pracę
do 10 godzin dziennie, z kolei 14,3% osób
pracuje do 12 godzin, natomiast 8,6% badanych w pracy spędza więcej niż cały
dzień.
Czas pracy warunkuje również ilość
czasu, jaką ojciec poświęca dziecku, dane
ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2. Czas spędzany z dzieckiem w dni pracujące i wolne od pracy
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Z danych wykresu wynika, iż połowa
ojców, co stanowi 54,3% badanej grupy,
najwięcej czasu poświęca dziecku w dni
pracujące, tj. 1-2 godzin. Natomiast 38,6%
respondentów deklaruje więcej niż 2 godziny. Niestety nikt spośród badanych nie
spędza z dzieckiem całego dnia. Dane te
wskazują na to, że wszyscy ojcowie troszczą się co prawda o zapewnienie bytu
materialnego rodziny, ale zauważa się,
że 5,7 % badanych ojców w dni pracujące
nie spędza z dzieckiem ani jednej godziny. Inaczej sytuacja przedstawia się w dni
wolne od pracy. Połowa ojców, co stanowi 57,1% spędza z dzieckiem powyżej 2
godzin, a 31,4% spośród badanej grupy
poświęca dziecku cały dzień. Zauważa się
zatem, że tym nie ma takiego ojca, który w dzień wolny od pracy nie spędziłby
z dzieckiem ani jednej godziny. Jest to dobry znak, że ojcowie kontakty z dziećmi
nie traktują jako obowiązek, ale przywilej, do którego mają prawo na równi z kobietami i cenią czas spędzony w rodzinie,
który służy budowaniu wzajemnych relacji. Poprzez wspólne spędzanie czasu i jakości relacji z dzieckiem ojciec ma szansę
stać się osobą znaczącą w życiu dziecka.
W wychowaniu dziecka ważne jest
również uczestnictwo ojców w działaniach opiekuńczych, co zadeklarowali

wszyscy badani ojcowie. Dane zawiera
tabela nr 2.
Przeprowadzone badania wykazują,
iż ojcowie w rozmaity sposób angażują
się w opiekę na dzieckiem. Najwyższy
procent badanych tj. 84,2% chętnie podejmuje zabawę z dzieckiem oraz wykorzystuje różne sytuacje do tłumaczenia
i wyjaśniania niezrozumiałych kwestii.
Grupę tę stanowi 77,1% respondentów.
Godnym zauważenia jest fakt, że 72,9%
badanych ojców czynnie uczestniczy
w przygotowaniu posiłków dla dzieci ich
karmieniu, co sprawia, że tym samym odciążają matkę. Dzięki takiemu zaangażowaniu ojciec tworzy swój wizerunek jako
żywiciela, odpowiedzialnego nie tylko za
materialny byt rodziny, ale również przygotowujący i współuczestniczący w wielu czynnościach.
Niewielki procent badanych 12,9%
w związku z opieką nad dzieckiem podejmuje urlop tacierzyński, ale ważne
jest, że ojcowie coraz częściej podejmują również czynności, które są typowe
dla matki, np. kąpanie dziecka. Wybór
tej czynności potwierdziło 67,1% badanej grupy ojców. Może to wskazywać na
postępujące, odważniejsze zmiany we
współczesnej roli, jaką pełni ojciec względem dziecka. Potwierdzają ten fakt rów-

Tabela nr 2. Czynności podejmowane przez ojców związane z opieką nad dzieckiem
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kategoria odpowiedzi
Wspólne zabawy
Tłumaczenie
Przygotowanie posiłków
Kąpanie dziecka
Zaprowadzanie i odbieranie z przedszkola
Oglądanie bajek
Czytanie książek
Kupowanie zabawek
Urlop tacierzyński

N
59
54
51
47
47
39
38
33
9

%
84,2
77,1
72,9
67,1
67,1
55,7
54,3
47,1
12,9
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nież „przeprowadzone ostatnio badania
przez Michaela Yogmana, które dowodzą,
że mężczyźni zajmują się dziećmi równie
kompetentnie, troskliwie i uważnie jak
matka wypełniając podobne obowiązki”7.
Ojciec uczestnicząc w pielęgnowaniu
dziecka doświadcza także uciążliwości
i czasochłonności tych prac, co pozwala mu sprawiedliwie ocenić wkład żony
w budowanie życia rodzinnego. Zaprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
na co wskazało 67,1% spośród badanych,
umożliwia ojcom poznanie przedszkola,
nauczycieli, kolegów jednym słowem to,
co stanowi codzienności dziecka. Jest to
również dobra okazja, by móc uczestniczyć w świadomym wychowaniu dziecka
przyjmując informacje o trudnościach,
z jakimi zmaga się dziecko i o jego sukcesach. Taka obecność jest bardzo ważna
w życiu dziecka, gdyż to ojciec wpływa na
jego przystosowanie się do życia w społeczności szerszej niż rodzina, kształtując
u niego potrzebę osiągnięć. Ojciec wymaga, by wszystko, co dziecko robi, czyniło
jak najlepiej, przyucza do samodzielności.

Z badań wynika, że ojciec, kiedy opiekuje
się dzieckiem, zostając z nim sam na sam,
najczęściej poświęca czas na oglądanie
(55,7%) i czytanie bajek (54,3%). Dla ojca
dumą jest, kiedy może kupić swojemu
dziecku prezent, zabawkę. Zatem sytuacja
materialna rodziny w dużym stopniu zależy od jego zarobków, dlatego stara się,
by po zaspokojeniu potrzeb materialnych
rodziny móc jeszcze sprawić niespodziankę swojemu dziecku.
Ważnym aspektem obrazującym udział
ojców w opiece nad dzieckiem jest zainteresowanie i praktyczne zaangażowanie
w zapewnienie opieki zdrowotnej. Prawie
wszyscy spośród badanych ojców 92,9%
deklaruje podejmowanie opieki nad chorym dzieckiem. Wykonywane w związku
z tym czynności ilustruje wykres nr 3.
Z poniższego wykresu wynika, że ojciec
wykonuje coraz więcej czynności uważanych tradycyjnie za kobiece. Godnym
zauważenia jest, że największy procent
spośród badanych, tj. 77,1% odbywa wizytę u lekarza, kiedy dziecko jest chore,
zaś 64,3% podaje lekarstwa, a 60% przej-

Wykres nr 3. Czynności związane z opieką nad chorym dzieckiem podejmowane
przez ojców
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7

Por. M. Bieńko, Tęsknota a ojcem, [w:] Problemy opiekuńczo – wychowawcze, grudzień 2003, s. 21
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muje opiekę nad dzieckiem, gdy niedomaga. Podejmowana działania opiekuńcze wpływają na pełniejsze powiązanie
emocjonalne pomiędzy nim a dzieckiem,
a tym samym prowadzą do umocnienia
u dzieci poczucia bezpieczeństwa.
Powyższe wyniki wskazują na stosunkowo duże zaangażowanie ojców w tym
zakresie, co może zastanawiać, czy
rzeczywiście tak jest. Niemniej jednak
świadczy to o dużym zainteresowaniu
zdrowiem dziecka. Taka sytuacja może
być spowodowana zmianami kulturowymi, gdzie coraz więcej matek pracuje zawodowo i nie może pozostawać z chorym
dzieckiem w domu, wtedy opiekę nad nim
przejmuje ojciec.
Podsumowując tę część analizy materiału badawczego można nakreślić wizerunek ojca jako ojca opiekuńczego. Przedstawia go schemat nr 1.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że
badani ojcowie w większości są ojcami
opiekuńczymi. Coraz częściej podejmują zadania związane z prowadzeniem
domu, opieką nad chorym dzieckiem.
Znają wartość poświęconego czasu
dzieciom. Częściej spędzają go z ro-

dziną, z dziećmi na wspólnej zabawie,
spacerach. Są odpowiedzialni, gdyż wiedzą, czemu ich działania służą, a chodzi
przede wszystkim o umacnianie więzów z żoną i z dziećmi, co sprawia, że
czują się oni bezpieczni, a to najważniejszy obowiązek każdego mężczyzny.
Nie ulega wątpliwości, że istotną rolą
ojca w rodzinie oprócz sprawowania
opieki nad dzieckiem jest również jego
udział w procesie wychowania. Jest to
dość szerokie zagadnienie, zatem zostanie podjęte w kolejnym podrozdziale
niniejszej pracy.
2. Wpływ ojca na wychowanie dziecka
Rozwój dziecka – jego osobowości,
dokonuje się za sprawą wychowania
go zarówno przez matkę jak i przez
ojca. Jak zauważa M. Ziemska „pierwszych wzorców osobowych dostarczają dziecku rodzice. Dla rozwoju jego
osobowości potrzebna jest możliwość
identyfikacji się, utożsamiania się z jednym rodziców, jak i odróżniania się od
drugiego. Dzieci kilkuletnie wyraźnie
manifestują zarówno potrzebę samourzeczywistnienia, jak i wzoru: „będę

Schemat nr 1. Wizerunek ojca opiekuńczego
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taki duży jak tatuś” (…). Dla rozwoju
osobowości dziecka są potrzebni oboje rodzice8”. „Ważne jest, aby ojcowie
uświadomili sobie pozytywny charakter swojego wkładu w wychowanie, nie
deprecjonując roli matki i jej kobiecej
odmienności, ale stali się gotowi na jej
dopełnienie i udoskonalenie przez własną wrażliwość wychowawczą”9.
Obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna,
ale niemożliwa do zastąpienia. Wychowawcze oddziaływanie ojca na dziecko ma swoje charakterystyczne cechy
i dokonuje się dwoma drogami. Jedna
to wpływ niezamierzony, wywierany
na dziecko przez własną osobowości,
postawy, zachowania i role, jakie ojciec
prezentuje oraz w sposób zamierzony,
czyli świadomie podejmowane wysiłki
wychowawcze zmierzające do uformowania psychiki i osobowości dziecka
i przygotowania do pełnienia określonych ról społecznych 10. Ojciec ma wpływać na identyfikację z własną płcią
w relacji z synem, a dla dziewczynki
kontakt z ojcem ma kształtować prawidłowe relacje z chłopcami a w przyszłości z własnym mężem.
Ojcowski styl wychowawczy cechuje się:
1. warunkową miłością – kocham cie, bo
spełniasz moje oczekiwania,
2. rozwijaniem samodzielności – radź sobie sam,
3. podnoszeniem poprzeczki,
4. stawianiem dzieciom żądania poszanowania jego wymagań,
5. pobudza do myślenia,
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6. pomaga w podejmowaniu odpowiedzialności,
7. łatwiej dostrzega wady dziecka,
8. nie boi się prosić by się dostosowało,
9. konfrontuje dzieci z rzeczywistością11.
Jednym słowem ojciec jest tym, który
przygotowuje dziecko na „podbój świata”.
Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób
badani ojcowie angażowali się w proces
wychowawczy swoich dzieci. Wszelkie
oddziaływanie jest uzasadnione, jeśli jest
wyznaczony cel, do którego realizacji się
zmierza. Jak każde działanie, wychowanie dziecka wiąże się z czasem, jaki potrzeba mu poświęcić, a to pociąga za sobą
rezygnację z mniej ważnych rzeczy, by
zainwestować w budowanie relacji. Tylko
takie oddziaływanie może rozwijać osobowość dziecka.
Obecność ojca w życiu dziecka jest
niezastąpiona i bardzo ważna, co podkreśla również Józef Augustyn. „Największym darem, jaki ojciec może
ofiarować dzieciom, to poświęcić im
trochę czasu każdego dnia. Nieobecność ojca we wczesnym dzieciństwie
dzieci, powodowana ciągłym brakiem
czasu, pracą zawodową, rzutuje negatywnie na rozwój emocjonalny, intelektualny, a nieraz nawet na rozwój
fizyczny. Wszelkie niedomagania dzieci
nierzadko mają swoje podłoże w braku
więzi emocjonalnej z ojcem. Czasu poświeconego dziecku nie da się niczym
nadrobić, ani zastąpić”12. Spójrzmy jak
w opinii ojców przedstawia się czas poświęcony dzieciom. Dane zawiera tabela nr 3 i wykres nr 4.

8

M. Ziemska, Postawy rodzicielskie Warszawa 1973, s. 30.

9

Por. O. Poli, Serce taty. Niezbędnik każdego ojca, Kraków 2008, s. 7.

10

Por. M. Wolicki, Rola ojca w rodzinie, [w:] A. Garbarz, Horyzonty…, s. 23-25.

11

Por. O. Poli, Serce taty…, s. 37-67.
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Por. J. Augustyn. Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2009, s. 246.

ARTYKUŁY
Wykres nr 4. Czas poświęcony dziecku w opinii ojców

Tabela nr 3. Czas poświęcony dzieciom w opinii ojców
L.p.
1.

2.

3.
4

Kategoria odpowiedzi
Dostateczną ilość czasu
Niedostateczną ilość czasu, ponieważ:
Za dużo pracuję,
Ciągle mógłbym więcej
Dzielę go przez 3
Brak czasu
Przebywam z dala od dziecka
Trudno powiedzieć
Brak odpowiedzi
Razem

Z powyższych danych wynika, że ojcowie mają świadomość tego, że za dużo
pracują, że ciągle brakuje im czasu, że
praca zawodowa nieraz oddziela ich od
dziecka, a posiadając np. trójkę dzieci muszą go wygospodarować w taki sposób, by
z każdym móc spędzić odpowiednio długi
czas. Odpowiedzi te odzwierciedlają opinie większości badanych ojców (38,6%).
Dostateczną ilość czasu poświęca 25,7%
badanych, natomiast aż 33% respondentów deklaruje, że trudno im zająć stanowisko w tej sprawie. Jest to niepokojące,
że tak znaczny procent badanych ojców
nie jest w stanie obiektywnie ocenić, czy
czas spędzany z dzieckiem jest wystarczający. Może to wynikać z braku refleksji
nad tą sytuacją i lekceważeniem własnej
roli w życiu rodzinnym lub z braku świadomości odpowiedzialności za pełnioną
13

Por. J. Augustyn, Ojcostwo… s. 247

N
18
27
6
16
1
2
3
23
2
70

%
25,7
38,6
8,5
22,9
1,4
2,9
4,3
33
2,6
100

w rodzinie funkcję wychowawczą względem dzieci. Być może ojcowie nie poczuwają się do tej roli, pozostawiając tę sferę
oddziaływań wychowawczych matce.
„Intensywność pracy zawodowej ojców
sprawia, ze poświęcanie czasu dzieciom
jest bardzo trudne, a ojcostwo domaga
się systematycznego, codziennego ofiarowania dziecku choć trochę czasu. Problemem wielu mężczyzn – ojców jest
również ciągłe zmęczenie, spowodowane
życiem w stresie. Dlatego ojcowie po pracy pragną tylko odpoczynku, ciszy i spokoju, dostosowując atmosferę domową
do własnych potrzeb. Rozmowa z dzieckiem może być dla ojca wielką radością,
ale to wymaga nakierowania na nie swojej uwagi”13.
Ojcowie jednak podejmują ciągłe starania, by uczestniczyć czynnie w wycho-

55

ARTICLES
Wykres nr 5. Sposoby wyjaśniania przez ojca niezrozumiałych dla dziecka spraw

waniu swoich dzieci, dlatego podejmują
tę rolę chociażby tłumacząc dzieciom
niezrozumiałe dla nich kwestie. Dane prezentuje wykres nr 5.
Z powyższych danych wynika, że w większości ojcowie (62,8%), zgodnie z rzeczywistością starają się wyjaśnić dziecku, to
czego nie rozumie, 32,9% stosuje różnego
rodzaju skróty i obejścia, natomiast 4,3%
nie udzieliło odpowiedzi. Analizując wyniki zawarte na wykresie można stwierdzić,
iż ojcowie traktują swoje dziecko poważnie i starają się interesować jego problemami, choć z punktu widzenia dorosłego
mogą się wydawać błahe, ale dla dziecka
bardzo ważne. Ojciec przedstawia rzeczywistość taką, jaką jest, ukazuje ją realnie,
dzięki temu dziecko poznaje ją prawdziwie. Wyjaśnianie, tłumaczenie otwiera
Wykres nr 6. Udział dziecka w pracy ojca
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14

Por. J. Augustyn. Ojcostwo…., s. 342.

dziecku furtkę na to, co nieznane, poszerza
jego wiedzę, horyzonty. W dialogu z ojcem
dziecko czuje, że jest traktowane poważnie i ze swoimi małymi problemami jest
ważne, nie pomijane i zbywane. Istotne
w wychowaniu jest również umożliwienie
dziecku udziału we własnej pracy. Dane
prezentuje wykres nr 6.
Badania wskazują, że ojcowie są podzieleni w opiniach. Połowa (51,4%) badanych
umożliwia dziecku udział w swojej pracy,
natomiast 48,6% spośrod badanych nie podziela tego zdania. „Umożliwienie dziecku
odwiedzenia miejsca pracy ojca sprawia,
że dziecko wie, co robi jego ojciec i jak
żyje w miejscu pracy. Ociec tym samym
pomaga dziecku pełniej identyfikować się
z całym jego życiem. Dziecko jest dumne
z tego, kim jest jego ojciec i co robi”14.
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Można przypuszczać, iż ograniczenia
udziału dzieci w pracy ich ojców wynikają z rodzaju wykonywanej pracy, może
się to wiązać również z bezpieczeństwem
dzieci lub są to młodzi ojcowie, których
dzieci ze względu na wiek jeszcze nie
mogą podejmować takiej aktywności.
Niemożność uczestniczenia w pracy zawodowej ojca nie oznacza, że ojciec nie
ma okazji spotkać się z dzieckiem przy innej pracy, np. w różnego rodzaju czynnościach w gospodarstwie domowym. Dla
dziecka najważniejsze jest, że spotyka
się z ojcem. Większość badanych ojców
na miarę możliwości dziecka pozwala mu
uczestniczyć w swojej pracy. Zatem przyjrzyjmy się, w jakiej formie się to odbywa.
Dane zawiera wykres nr 7.
Wybierane przez respondentów kategorie odpowiedzi dotyczące form udziału
dzieci w ich pracy procentowo są bardzo
zbliżone. Najwyższy wynik (21,4%) jednak wskazuje, iż dziecko podczas pracy
ojca stoi z boku i obserwuje, 18,6% badanych pozwala dziecku współpracować
ze sobą podczas wykonywanej pracy, natomiast 17, 1% umożliwia wykonywanie
pewnych czynności samodzielnie.

A zatem ojcowie, którzy pozwalają dziecku uczestniczyć w swojej pracy oddziaływują na dziecko w sposób wychowawczy.
Współdziałając z dzieckiem w różnego rodzaju czynnościach, ojciec rozbudza jego
zainteresowania i zamiłowani, „stymuluje
jego ciekawość poznawczą, poszerza horyzonty wyobraźni i myśli, dostarczając
ciekawych a zarazem rzeczowych informacji o świecie, ludziach życiu”15. Przez
swoją postawę uczą dziecko jak pracować
oraz wdrażają do szacunku wobec swojej
pracy i innych. Ojcowie są przewodnikami
dzieci w odkrywaniu i poznawaniu świata
przez doświadczenie, co pozwala na poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Samodzielne wykonywanie zadań
rozwija u dzieci zdolności i poczucie dumy
z siebie, a także otwiera proces stawania
się ufnym we własne siły.
Głęboka więź emocjonalna z ojcem
w okresie dzieciństwa staje się dla dzieci
fundamentem stabilności uczuciowej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na
świat. Spójrzmy zatem, na czym opiera
się relacja badanych ojców z ich dziećmi.
Wykres nr 8. zawiera dane ukazujące specyfikę tych relacji.

Wykres nr 7. Formy udziału dziecka w pracy ojca

15

M. Wolicki. Rola ojca w rodzinie. [w:] A. Garbarz, Horyzonty…s. 22.
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Wykres nr 8. Istota relacji ojca z dzieckiem

Połowa (52,9%) respondentów relacje
z dzieckiem opiera na miłości, 30% spośród badanych czuje się odpowiedzialnym
za jego rozwój, natomiast tylko 1,4% swoje
relacje z dzieckiem opiera na partnerstwie.
Powyższe dane zawarte na wykresie nr 9.
wskazują, iż ojcowie kochający własne
dzieci są najbardziej gotowi do pełnienia
własnej roli, są odpowiedzialni, o dojrzałej osobowości. Dzieci traktują, jako dar,
a tym samym swoje ojcostwo. Są świadomi własnych oddziaływań. Fundamentem
właściwego wychowania dziecka jest bezwarunkowa miłość i całkowita akceptacja
dziecka – na tym opiera się prawidłowy,
integralny rozwój dziecka. Siła relacji pomiędzy ojcem a dzieckiem zależy od więzi
emocjonalnej pomiędzy nimi, którą budować można jedynie na miłości, wzajemnym
zaufaniu przyjaźni, bliskości, zrozumieniu.
„To właśnie miłość jest warunkiem skuteczności i trwałości roli ojca w wychowa-

niu dzieci. Bez miłości wychowanie staje
się tresurą. Dziecko nie może w pełni rozwinąć się bez miłości ojcowskiej, ale również miłość do dziecka ubogaca w niezwykły sposób samego ojca. Dlatego miłość do
dzieci jest dla mężczyzny naturalną drogą
do zrozumienia i urzeczywistnienia swojego ojcostwa”16. To, co stanowi fundament
relacji ojca z dzieckiem, rzutuje na jakość
i siłę relacji. Poniższe dane zawarte w tabeli nr 4 ukazują jak mocna jest ta relacja
w opinii ojców.
Powyższe dane ukazują, iż relacje badanych ojców z dziećmi są silne. Połowa badanych ojców 50% badanych relację tę ocenia
na 4 w pięciostopniowej skali, 32, 9% określa ją na 5, oceniając, jako bardzo silną, natomiast 15, 7% wybrało 3 oznaczając tym
samym, że relacja ta nie należy do silnych,
ale i nie do słabych. U żadnego z ojców nie
pojawiła się odpowiedź oznaczająca tę relację na 1 lub 2 jako bardzo słabą.

Tabela nr 4. Siła relacji ojca z dzieckiem w opinii badanych ojców
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L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16

Kategoria odpowiedzi
1- słaba
2
3
4
5 - silna
Brak odpowiedzi

N
0
0
11
35
23
1

T. Kukułowicz. Miłość do dzieci, [w:] A. Garbarz Horyzonty…, s. 122.

%
0
0
15,7
50
32,9
1,4
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Analizując te dane można stwierdzić,
że ojcowie bardzo optymistycznie oceniają relacje z dzieckiem. Można przypuszczać, iż w tych rodzinach prawdziwym spoiwem wzajemnych relacji
jest miłość, troska, serdeczność, życzliwość, akceptacja i odpowiedzialność
za rozwój dziecka. Znalazło to swoje
odzwierciedlenie podczas dokonywania przez respondentów wyboru kategorii odpowiedzi określających relacje
z dzieckiem, jako silne. Zadowalające
jest, że w badanej grupie żaden z badanych ojców nie ocenił swojej relacji,
jako słabej, co daje również obraz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Dane te wydają się być wyidealizowane, niemniej jednak taki materiał został zgromadzony. Ojcowie w rodzinie
są również tymi, którzy ustanawiają
pewne zasady i normy, są wymagający
i konsekwentni, jednak nigdy nie powinni być obojętni. Ojciec w pełnieniu
funkcji wychowawczych powinien stosować różnego rodzaju metody wychowawcze. Jedną z nich jest kara. Dane
zawiera tabela nr 5 i wykres nr 9.
Wyniki badań wskazują, iż zdecydowana większość (74,3%) w wychowaniu stosuje metodę kary, prawie jedna
czwarta 22,9% deklaruje, że są to kary
fizyczne, 15,7 nie stosuje żadnych kar,

Wykres nr 9. Kary stosowane przez ojców w wychowaniu dziecka

Tabela nr 5. Kara, jako metoda wychowawcza
L.p.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
17

Kategoria odpowiedzi
Nie stosuję żadnych kar
Tak stosuję różnego rodzaju zakazy (zakaz oglądania telewizji,
gry na komputerze, jedzenia słodyczy)
Przymus
Kary fizyczne (klaps)
Inne:
Karcenie słowne, pogadanki,
zwracanie uwagi
Jakie wybierze żona
Pobyt w innym pomieszczeniu
Brak odpowiedzi
Razem

M. Kisielewska. Rola ojca w rodzinie. [w:] A. Garbarz. Horyzonty…s.97-98

N
11

%
15,7

52

74,3

1
16

1,4
22,9

2
1
1
1

2,6
1,4
1,4
1,4

1
70

1,4
100
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natomiast 6,8% respondentów wymienia inne przykłady stosowanych kar:
karcenie słowne, pogadanki, zwracanie
uwagi, pobyt w innym pomieszczeniu.
Niektórzy spośród badanych, wyborem
kary obarczają żonę.
Również w literaturze odnajdujemy udział ojców w wychowaniu przez
stosowanie kary. „W życiu rodzinnym
ojciec prezentuje czynnik wymagań
i ograniczeń. On stawia tamę egoistycznym żądaniom dziecka, uczy rezygnacji, podporządkowania się innym, norm
moralnych, posłuszeństwa, sumienności
w wypełnianiu zadań, żąda karności, dyscypliny”17. Kara jest ważnym środkiem
wychowawczym, jeśli jest przyznana
słusznie, wtedy dziecku łatwiej ją zaakceptować18. Powyższe dane mogą wskazywać, iż stosowanie przez ojców kar
fizycznych i przymusu może być spowodowane przeciążeniem pracą zawodową,
brakiem kompetencji pedagogicznych,
co prowadzi do nie umiejętnego rozwiązywania trudnych kwestii wychowawczy, do powierzchownego przyswojenia
obowiązujących norm i zasad objawiających się brakiem poczucia winy. Z kolei
nie stosowanie żadnych kar może świadczyć o obojętności i braku wdrażania
do dyscypliny i samodyscypliny. Ojciec
w swoich działaniach i postanowieniach
wychowawczych jest konsekwentny, ale

nie nadmiernie wymagający, czy rygorystyczny. Ojciec jako wychowawca spełnia się, gdy jego surowość idzie w parze
z miłością, kiedy potrafi być stanowczy
i wymagający, a zarazem cierpliwy.
Kolejną metodą stosowaną przez ojców
w wychowaniu dzieci jest nagroda. Dane
prezentuje tabela nr 6.
Tabela nr 12. i wykres nr 10. wskazują, że najczęściej stosowaną przez ojców
nagrodą są pochwały słowne 87,1%, kolejna to wspólne spędzanie czasu z dzieckiem – zabawa 47,1%, wspólne wyjście
do kina, na spacer 34,3%. Dawanie słodyczy deklaruje 32,9% i oglądanie telewizji 17,1% w przyjętej klasyfikacji lansują się na niższych miejscach oznacza
to, że nagrody tego typu nie mają już
powodzenia, są mało skuteczne, a dzieci
szybko się do nich przyzwyczajają i mogą
kształtować postawy roszczeniowe. Bardzo znaczące jest, że ojcowie zauważając
brak dostatecznej ilości spędzania czasu
z dzieckiem, chcą przez to tym bardziej
wynagrodzić ich starania swoją obecnością i poświęconym czasem.
Przyglądając się wychowawczym oddziaływaniom ojca i różnym ich sposobom, podsumujmy powyższą analizę
zwracając uwagę na opinie ojców dotyczące ich autorytetu wśród dzieci i jego
weryfikację w identyfikacji dziecka z ojcem – dane zawiera wykres nr 11.

Tabela nr 6. Nagroda, jako metoda wychowawcza
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

60

18

Kategoria odpowiedzi
Oglądanie telewizji
Dawanie słodyczy
Wspólna zabawa
Wspólne wyjście do kina, na spacer
Pochwały słowne
Inne:
Głaskanie po głowie
Brak odpowiedzi

N
12
23
33
24
61

%
17,1
32,9
47,1
34,3
87,1

1
1

1,4
1,4

Por. J. Augustyn. Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2009, s. 389.
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Wykres nr 10. Nagrody stosowane przez ojców w wychowaniu dziecka

Wykres nr 11. Autorytet dla dziecka

Połowa badanych 55,7% uważa, że jest
autorytetem dla własnego dziecka, dość
znaczny procent 37,1% nie ma zdania lub
nie wie, niewielka część 2,9% uważa, że
nie jest autorytetem dla swoich dzieci,
a 4,2% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie. Analizując powyższe dane można
stwierdzić, iż ojcowie przykładem własnego życia modelują swój autorytet,
więc musi być w nim radość i duma, że
jest ojcem, skoro otrzymuje informację
zwrotną pozwalającą na taką deklarację.
Ojcowie, którzy nie wiedzą lub nie mają
zdania w tej kwestii mogą być młodymi ojcami, stawiającymi pierwsze kroki
w ojcostwie lub mogą odznaczać się bra-

kiem refleksji lub ignorancją nad ważnością ojcostwa w ich życiu. Weryfikacja
posiadanego autorytetu wśród dzieci są
odpowiedzi ojców na pytanie czy dziecko
chciałoby być takie jak pan. Zdecydowana
większość – 82, 9% respondentów uważa, że tak, niewielki procent 7,1% twierdzi, że nie, również tyle samo procent nie
udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Analizując poniższe dane można stwierdzić, że w zdecydowanej większości ojcowie uważają, że ich dzieci na tyle identyfikują się z nimi, że chciałyby być takie
jak ich ojcowie. Utożsamienie się z ojcem
jest możliwe dzięki posiadanemu autorytetowi i wskazanym powyżej czynnikom
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Wykres nr 12. Identyfikacja dziecka z ojcem w opinii ojców

wykorzystywanych przez ojców w wychowaniu. Zalicza się do nich poświęcony
dziecku czas na wspólną zabawę, pracę,
które owocują umocnieniem i pogłębieniem relacji, odpowiednio stosowane kary
i nagrody w wychowaniu, które wynikają
z odpowiedzialności i wymagającej miłości. Poprzez swoje postawy i zachowania
ojciec wywiera wpływ na swoje dziecko,
jeśli go zachwyci i pociągnie swoją prawdziwością i konsekwencją zaowocuje pragnieniem stania się takim jak tata.
Analiza materiału empirycznego, przedstawiona w niniejszym podrozdziale,
pozwala na wyodrębnienie wizerunków
badanych ojców. Przedstawiam je w poniższym schemacie nr 2.
Schemat nr 2. Wizerunek ojca wychowawcy
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Na zakończenie tej części rozważań
warto podkreślić, że udział ojca w wychowaniu własnego dziecka staje się
coraz bardziej widoczny i coraz bardziej
świadomy. Jego miejsce w wychowaniu
jest nie do zastąpienia. To wielki dar,
ale i zadanie, które ojcowie starają się
w większości podejmować. Rozpoczynają
od prostych czynności. Pozwalają dziecku
uczestniczyć w swojej pracy lub razem ją
wykonują, tłumaczą, wyjaśniają, co wskazuje na to, że są cierpliwi i starają się znaleźć na to czas mimo wielu obowiązków
i pracy zawodowej. Ojcowie są tymi, którzy stawiają wymagania, określają zasady, są konsekwentni, ale wszystko opierają na solidnym fundamencie, jakim jest
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miłość. Tylko wtedy ojciec może stać się
dla dziecka wzorem i autorytetem.
Oddziaływanie ojca na dziecko są wielostronne i odgrywa znaczącą rolę w życiu
dziecka, w kształtowaniu jego tożsamości
i osobowości. Uświadomienie sobie przez
ojca znaczenia własnej roli prowadzi do
świadomych, konkretnych działań, a tym
samym prezentuje przed nami konkretne
modele ojcostwa występujące w badanych rodzinach. Zagadnienie to zostanie
podjęte w poniższym punkcie pracy.
3. Modele ojcostwa w życiu mężczyzny
Ojcostwo dla mężczyzny to nie tylko
dar, ale i zadanie. „Jest ono z pewnością mniej znaczącym faktem w życiu
mężczyzny niż macierzyństwo w życiu
kobiety, niemniej jednak liczne badania
potwierdzają, że ojcostwo wywiera również ogromny wpływ na życie i rozwój
psychiczny mężczyznę”19. Być tatą to
niełatwa sprawa. „Kiedy mężczyzna ma
zostać ojcem, lęka się wielu rzeczy, choć
nie daje tego po sobie poznać. Boi się,
że nie podoła nowym obowiązkom, że
żona przestanie należeć tylko do niego,
że nie zarobi dość pieniędzy by utrzymać
powiększoną rodzinę, że nie zdoła zaakceptować małego, płaczliwego człowieka,
który jest przecież jego dzieckiem. Zatem
droga do dobrego kontaktu z dzieckiem
jest usiana licznymi przeszkodami, ale
możliwymi do przezwyciężenia przez budowanie więzi zanim się narodzi. Bardzo
ważna jest również fizyczna bliskość, kiedy już przyjdzie na świat ojciec nie może
się wstydzić wziąć malucha na ręce, przytulić, ucałować, pogłaskać”20. To pomaga
w budowaniu więzi emocjonalnej z dziec-

kiem i sprzyja świadomemu przeżywaniu
ojcostwa. Rola ojca nie sprowadza się dziś
jedynie do zarabiania pieniędzy, wymierzania kary, mówienia wieczorem „dobranoc”, gdy dziecko nakarmione, umyte
i przebrane przez mamę leży w łóżeczku. Dziś ojciec coraz bardziej świadomie
uczestniczy w opiece i procesie wychowania dziecka, odkrywając również swoją niezastąpioną rolę, nie ważniejszą niż
rola matki, nie gorszą, ale inną, równie
ważną21.
Ojcostwo odkrywa się w rodzinie, tam
ma swój sens, a jego istnienie jest podtrzymywane dzięki relacji z żoną. Dlatego
wszelką skuteczność oddziaływań wychowawczych uzależnia się od jedności w rodzinie, od wzajemnej miłości małżonków.
W przeprowadzonych wśród ojców badaniach, ukazuje się obraz ojca, który ma
świadomość tej zależności i uwzględnia
zaangażowanie się w różnorakie formy
współpracy z żoną w życiu rodzinnym,
które uwidaczniają się z kolei w odpowiedzialnym sprawowaniu swojej roli. Dane
ilustruje wykres nr 13.
W przeważającej większości 84,3% ojcowie są zgodni, co do tego, że udane ojcostwo zależy od udanego małżeństwa.
Nieznaczny procent badanych 5,7% nie
dostrzega pomiędzy tymi wartościami
żadnego związku, natomiast 8,6% nie
określiło swojego zadania.
W zdecydowanej większości opinie ojców wyrażają pogląd, że decydujące znaczenie dla roli mężczyzny ma właściwie
i rozumnie przeżywane małżeństwo. Wynika stąd, ze ojcowie są świadomi, iż relacje pomiędzy małżonkami rzutują na całą
rodzinę, a wychowanie dzieci zaczyna się

19

K. Pospiszyl. Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007, s. 156.

20

A. Pazdan. Być tatą – niełatwa to sprawa, [w:] A. Garbarz. Horyzonty…, s. 123.

21

Por. D. Żak. Rola Ojca w aspekcie kontroli rodzicielskiej, [w:] Pedagogia Ojcostwa, Zimny J. (red.), wyd.
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63

ARTICLES
Wykres nr 13. Zależność ojcostwa od małżeństwa

od miłości do żony. Można zatem stwierdzić, że nic nie ma tak dobrego wpływu
na dziecko jak relacje miłości, czułości,
troski, jedność pomiędzy rodzicami. To
oni są pierwszym wzorem zachowania się
dziecka w kontaktach społecznych o charakterze międzyosobowym. Ojcowie, którzy dostrzegają zależność własnej roli od
małżeństwa w zdecydowanej większości
uzależniają ojcostwo od małżeństwa, łatwiej angażują się w życie rodzinne, które niesie ze sobą również wiele obowiązków, w których ojcowie muszą odnaleźć
się w swojej roli. Przyjrzyjmy się zatem
jaka jest rola ojca w rodzinie w opinii badanych ojców, i która z nich wg nich jest
najważniejsza. Dane ilustruje tabela nr 7.

Z powyższych danych wynika, iż ojcowie najczęściej wybierali kategorię odpowiedzi związaną z utrzymaniem rodziny,
jako najważniejszą, gdzie zgodnie 40% badanych postawiło ją na pierwszym miejscu, Przeszło jedna czwarta 27,1% spośród
respondentów zaraz po niej usytuowało
dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa.
Na trzecim miejscu wg 15,7% ojców znajduje się dążenie do budowania atmosfery w domu i relacji panujących między
członkami rodziny. Na kolejnym miejscu
21,4% ojców stawia dbanie o rozwój intelektualny dziecka. Piąte miejsce wg ważności zajmuje aktywne włącznie się przez
21,4% badanych w opieką nad dzieckiem.
Na następnym w kolejności znajduje się

Tabela nr 7. Rola ojca w rodzinie
L.p.
1.
3.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
6.
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Kategoria odpowiedzi
Utrzymanie rodziny
Zapewnienie bezpieczeństwa
Budowanie atmosfery
Dbanie o rozwój intelektualny dziecka
Aktywne włączanie się w opiekę nad dzieckiem
Wprowadzanie w świat wartości
Wzór, autorytet dla dziecka
Wyznaczanie granic
Na karaniu dziecka

Uszeregowanie wg ważności
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N
28
19
11
15
15
14
16
25
49

%
40
27,1
15,7
21,4
21,4
20
22,9
35,7
70
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wprowadzanie w świat wartości, co zadeklarowało 20% ojców. Na siódmym miejscu znajduje się stanowienie przez 22,9%
ojców wzoru, autorytetu dla dziecka, ósme
miejsce w kolejności zajmuje
wybrane przez 35,7% spośród badanych jest wyznaczanie granic, ostatnie
miejsce w hierarchii ważności wg o najwyższej liczbie procentowej 70% znajduje się karanie dziecka.
Analizując powyższe dane można wyciągnąć następujące wnioski. Ojcowie za
najważniejszą swoją rolę uważają zapewnienie bytu materialnego. Praca zawodowa mężczyzny jest jego obowiązkiem, ma
służyć rodzinie, a nie być od niej ucieczką.
Właściwie rozumiana praca ma mieć na
celu zapewnienie bezpieczeństwa, które
wiąże się z kolei z atmosferą, jaka panuje
w domu, pomiędzy wszystkimi członkami
rodziny. Ojciec w swojej roli upatruje odpowiedzialność za rozwój intelektualny
dziecka, a więc wprowadzanie w społeczne stosunki i poszerzanie wiedzy i horyzontów, rozwijanie talentów i zdolności
poprzez wspólną pracę, zainteresowanie
się ojca nauką dziecka w szkole i jego
trudnościami. Na kolejnym miejscu biorąc
pod uwagę swoją rolę w rodzinie ojcowie przyznali, że powinna to być opieka
nad dzieckiem. Analizując w punkcie 1.

tej pracy wykres 4. i 5. wyłonił się nam
wizerunek ojca opiekuńczego, który podejmuje różne czynności z tym związane
wspomagając żonę, a przez to umacniając swoją relację z dzieckiem. Na szóstym
miejscu ojcowie umiejscowili swoją rolę
związaną z wprowadzaniem w świat wartości, a więc dawanie dzieciom przykładu
własnym życiem, świadectwem dojrzałej
postawy chrześcijańskiej opartej na fundamencie wiary i miłości. Na siódmym miejscu dopiero ojcowie umieścili stawanie się
wzorem i autorytetem dla dziecka, choć
pewnie mają rację, gdyż, jeśli wszystkie
wcześniej wymienione zostaną wypełnione, to automatycznie ojciec stanie się wzorem dla swojego dziecka. Ósme miejsce
i dziewiąte związane jest z wyznaczaniem
granic i wymierzaniem kary. Oznacza to,
że dla ojców jest ta rola najmniej ważna,
ale bardzo istotna w wychowaniu, gdyż na
tym polega funkcja ojca. Nie chodzi tutaj
o rygor i przymus, ale ustalanie zasad, konsekwentne ich przestrzeganie w oparciu
o miłość i jasną argumentację uczy dziecka
odpowiedzialności. Zaangażowanie ojców
w życie rodzinne, w wychowanie w dużej
mierze zależy od świadomości własnej
roli, odpowiedzialności za powierzone im
zadanie tworzenia rodziny od jej znaczenia
w życiu ojca. Dane zawiera wykres nr 14.

Wykres nr 14. Znaczenie własnej roli w rodzinie w opinii ojców
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Z powyższych danych wynika, że dla
zdecydowanej
większości
badanych
82,9%, być ojcem w rodzinie to rola najważniejsza, 10% uważa, że jest drugorzędna, 1,4% uważa natomiast, że jest
bez znaczenia lub równorzędna z rolą
matki. 4,3% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Analizując te dane można wyciągnąć
wniosek, że ojcostwo wchodzi w etap dojrzałości. Rola ojca w rodzinie i wychowaniu dziecka jest nie tylko ważna, ale i konieczna, niemożliwa do zastąpienia, na co
wskazali również respondenci w przeprowadzonych badaniach (wykres nr 15).
Większość badanych 57,1% uważa, że
ojca nikt nie może zastąpić w pełnieniu
ojcowskich obowiązków, natomiast 37,
1% uważa, że w realizacji tych zadań
może zastąpić go matka. Na podstawie
przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że ojcowie w większości mają świadomość swojej roli w rodzinie i w wychowaniu dziecka. Ojciec dostarcza dziecku
takich bodźców i wzorów, jakich matka
nie może dostarczyć. Wynika to z od-

mienności płci i bogactwa, jakie w sobie
kryją. Nie chodzi tutaj o niezdrową rywalizację pomiędzy rodzicami o relacje
z dzieckiem, ale o uwzględnienie męskiego wkładu w rozwój dziecka i jego wychowanie. Ojciec jest rodzicem niezastąpionym, jeśli chodzi o kształtowanie się
u dziecka cech zachowania związanych
z własną płcią. M. Johnson uznał, że ojciec przez własne zachowanie „(…) dodaje specyficznie żeńskich i męskich elementów do tworzenia się zarówno męskiej jak i kobiecej ekspansji”22. Dlatego
niepokojące jest, że dość znaczna część
respondentów nie dostrzega ważności
swojej roli i dyspensuje się z jej realizacji
wysługując się żoną. Taka postawa może
wynikać ze zbyt dużego zaangażowania
się w pracę zawodową, a niewielkiego
w życie rodzinne, możne oznaczać brak
dojrzałości i odpowiedzialności za własne ojcostwo. Respondenci w przeprowadzonych badaniach dotyczących roli
ojca w życiu rodziny, aktywne włączanie
się w opiekę nad dzieckiem umiejscowili
na piątym miejscu w hierarchii ważności.

Wykres nr 15. Znaczenie roli ojca w rodzinie w opinii badany ojców
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J. Rembowski. Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986, s.220.
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Przyjrzyjmy się zatem, jakie znaczenie
cje opiekuńcze ojca są spełniane bardzo
dla ojców mają podejmowane przez nich
świadomie i ojcowie dostrzegają ich
czynności związane z pełnieniem tej roli.
istotne znaczenia dla wychowania. MożDane prezentuje wykres nr16.
na stwierdzić, że zależy im na pogłębiePrawie połowa respondentów (45,7%)
niu relacji z dzieckiem, by zapewnić im
dostrzega w spełnianiu opieki nad dziecpoczucie bezpieczeństwa. Czynności te
kiem powiązanie z oddziaływaniami wyspełniane z nastawieniem emocjonalnym
chowawczymi, natomiast 25,7% pragnie
i taką motywacją w znacznym stopniu
umocnić w dzieciach poczucie bezpieumacniają również wieź rodzinną. Dane
czeństwa, podobny wynik procentowy
zawarte na wykresie nr 17. weryfikują
24,3% zajmuje wykonywanie czynności
powyższy wniosek.
opiekuńczych w celu pogłębienia relacji
Najważniejsze w życiu rodzinnym
z dzieckiem, niewielki procent zaledwie
dla zdecydowanej większości badanych
4,3% chce przez opiekę nad dzieckiem
95,7% jest wzmacnianie więzów rodzinnawiązać z nim relacje. Zatem powyżnych. Niewielki procent 2,9% otwarcie
sze dane procentowe ukazują, że funkujawnia pragnienie realizowania jedynie
Wykres nr 16. Znaczenie czynności ojca związanych z opieką nad dzieckiem

Wykres nr 17. Priorytety ojców w życiu rodzinnym
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własnych planów i aspiracji. Nikt spośród
badanych nie postawiła przed rodziną
chęci spełnienia kariery zawodowej.
Powyższe dane wskazują, iż ojcowie
mają świadomość własnej funkcji „rodziotwórczej”. Ojciec wraz z matką zakłada fundament rodziny. Matka tworzy ją
od wewnątrz, a ojciec nadaje pewne ramy
zewnętrzne, ustala i rozdziela obowiązki
i zasady. Jednak najważniejsze dla ojca
jest, jak wynika z powyższych badań, budowanie wzajemnych relacji i umacnianie
więzów. Powyższe dane potwierdzają, że
jest to możliwe przez wspólne spędzanie
czasu, zabawy z dzieckiem, opiekę, dzielnie wraz z żoną domowych obowiązków.
Zatem „punkt ciężkości przenosi się z obszaru konieczności zapewnienia dzieciom
fizycznego i materialnego bezpieczeństwa w obszar emocjonalnej siły i duchowej więzi”23. Spojrzymy teraz na cechy
wybierane przez ojców, które powinny
charakteryzować dobrego tatę. Dane prezentuje tabela nr 8.
Zestawienie zawiera wypowiedzi respondentów ukazujące, jakimi cechami
powinien odznaczać się ojciec. Najwięcej
wyborów posiadają kategorie: odpowie-

dzialność (87,1%), opiekuńczość (84,3%),
cierpliwość (78,6%), troskliwość (74,3%),
czułość (72,6%), wyrozumiałość (70%).
Najrzadziej wybierane były chłód emocjonalny (1,4%), rygor (5,7%), empatia
(11,4%). Zatem, aby mężczyzna – ojciec
mógł uczciwie wypełnić swoje funkcje
w rodzinie, w wychowaniu, powinien odznaczać się określonymi cechami. Najważniejsza, z której wypływają i zawierają się
pozostałe, to miłość. Mężczyzna powinien
być zdolny do miłości. „Mężczyzna powinien chcieć kochać swoją rodzinę miłością
ofiarną (…) powinien chcieć być ojcem,
poświęcić się ojcostwu, tak by jego ojcowanie było najważniejszym elementem
planowanej kariery zawodowej”24. Ojcowie za najważniejszą swoją cechę uważają odpowiedzialność, która charakteryzuje
świadome postępowanie i cel, do którego
ono prowadzi, a także uwzględnia skutki
swojej aktywności i z całą świadomością
przyjmuje na siebie konsekwencje własnych działań. Niezbędna do właściwego
pełnienia roli ojca jest również opiekuńczość, troskliwość i czułość w stosunku
do żony i dzieci, cierpliwość, szczególnie,
kiedy dzieci są jeszcze małe, stanowczość

Tabela nr 8. Cechy, jakimi powinien odznaczać się ojciec
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Kategoria odpowiedzi
Czułość
Troskliwość
Opiekuńczość
Zdecydowanie
Odpowiedzialność
Cierpliwość
Wyrozumiałość
Empatia
Rygor
Chłód emocjonalny
Stanowczość
Konsekwencja
Wytrwałość

N
51
52
59
44
61
55
49
8
4
1
36
35
42

%
72,6
74,3
84,3
62,9
87,1
78,6
70
11,4
5,7
1,4
57,4
50
60

23

Por. M. Bieńko, Tęsknota a ojcem, [w:] Problemy opiekuńczo – wychowawcze, grudzień 2003, s. 21.

24

J. Pulikowski. Szczęście mężczyzny, Poznań 2010, s. 58.
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Tabela nr 9. Postawy ojca
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Kategoria odpowiedzi
Taki, który stawia wymagania z miłością
Który jest konsekwentny
Który ma czas dla dzieci
Wprowadza w świat wartości
Nie angażuje się w wychowanie

i konsekwencja, szczególnie, kiedy chodzi
o ustalenie wraz z żoną zasad w wychowaniu dzieci. Powyższe dane potwierdzają, że posiadane cechy uwidaczniają się
w konkretnych postawach ojców. Dane
zawiera tabela nr 9.
Ukazane powyżej cechy wybrane przez
ojców, którymi powinien odznaczać się
ojciec, korespondują z postawami, które
z tych cech wypływają. W zdecydowanej
większości (68,6%) respondenci deklarują, że ojcowie powinni stawiać dzieciom
wymagania, kierując się miłością, powinni mieć wygospodarowany czas dla
dzieci (62,9%), powinni swoją postawą
wprowadzać w świat wartości (52,6%),
oraz powinni się odznaczać konsekwencją (41,4%). Wynika stąd, ze współcześni
ojcowie pragną kochać swoje dziecko rozumnie. Ich deklarowane postawy, jakimi
powinni się odznaczać się ojcowie mam
nadzieję, że nie są tylko pragnieniami,

N
48
29
44
37
0

%
68,6
41,4
62,9
52,6
0,0

ale są realizowane w codziennym życiu
rodzinnym. Świadomość własnego ojcostwa pozwala ocenić, czy jest to najważniejsza kariera w życiu mężczyzny. Dane
prezentuje wykres nr 18.
Analizując dane zawarte na wykresie
można stwierdzić, iż w zdecydowanej
większości (71,4%) respondenci uważają,
że ojcostwo jest najważniejszą karierą
w ich życiu. Spory procent (21,4%) nie ma
zdania na ten temat, nieliczni 4,2% uważają, że nie, natomiast część badanych
2,9% nie udzieliło odpowiedzi.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w większości
jednak dojrzali mężczyźni pragną poświęcić się ojcostwu, pragną świadomie
podjąć tę „karierę” życiową. Jednak to nie
wystarczy. Dojrzałość nie jest czymś, co
się osiągnęło. Jej cechą charakterystyczną
jest dynamizm, stały wzrost25. Najważniejsze jest by podejmować trud pracy

Wykres nr 18. Ojcostwo najważniejsza „kariera” w życiu mężczyzny

25

Por. J. Pulikowski. Szczęście…, s. 66.
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nad swoją osobowością, buy osiągać pełniejszy rozwój. Tylko w taki sposób pojmowana „kariera” ojcostwa może doprowadzić do bycia dobrym ojcem. Spójrzmy
zatem czy badani ojcowie oceniają siebie
jako dobrych ojców. Dane prezentuje wykres nr 19. Poniższe dane wskazują, że ojcowie w większości (70 %) uważają, że są
dobrymi ojcami, jednak znaczny procent
25,7% nie potrafi ocenić swojego ojcostwa, niewielka część 4,3% nie udzieliła
odpowiedzi.
Powyższe dane mogą wskazywać, iż
ojcowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do realizacji swoich
ojcowskich zadań i obowiązków pozytywnie oceniają swój wkład w budowa-

nie relacji rodzinnych, więzi z dzieckiem,
którzy wspierają żonę w podejmowaniu
obowiązków związanych z opieką i wychowaniem dziecka. Są dobrymi ojcami,
natomiast ci, którzy nie mają zdania na
ten temat albo lekceważą swoją rolę albo
jeszcze do niej nie dojrzeli.
Ojcostwo jest wpisane w naturę mężczyzny, tak jak macierzyństwo w naturę kobiety. Ojcostwa mężczyzna musi
się ciągle uczyć, powoli i stopniowo do
niego dorastać, dojrzewając duchowo
i podejmując coraz bardziej świadomie
i odpowiedzialnie związane z nim zadania i obowiązki.
Spójrzmy jak kształtuje się ojcostwo
w opinii ojców. Dane zawiera wykres nr 20.

Wykres nr 19. Ocena własnego ojcostwa – czy jestem dobrym ojcem?

Wykres nr 20. Opinia respondentów o procesie stawania się ojcem
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Prawie wszyscy ojcowie 94,3% są zgodni, co do tego, że ojcostwa trzeba się
uczyć, tylko nieznaczna część 5,7% uważa, że ojcem jest się po prostu. Z przeprowadzonych badań wynikazatem, iż respondenci są świadomi tego, że ojcostwo
to ciągły proces, który potrzebuje czasu,
by osiągnąć swoją pełnię. Prawidłowa postawa ojca kształtuje się przez długi okres
rozwoju, ujawnia się, kiedy mężczyzna
zakłada rodzinę i staje się ojcem fizycznym przez fakt posiadania potomstwa.
Aby mogło się prawidłowo kształtować
potrzebuje wzorców. Przyjrzyjmy się
więc, skąd badani ojcowie czerpią wzór
dla swojego ojcostwa. Dane zawiera wykres nr 21.
Przedstawione dane wskazują, że największa część respondentów 40% w Bogu
Ojcu upatruje najlepszy wzór, dość znaczny procent 32,9% wzoruje się na własnym ojcu, duży procent 27,1% deklaruje,
że nie ma takiego wzoru.
Z powyższych danych wynika, że ojcowie odkrywają prawdziwie ojcowski obraz w Bogu Ojcu, który staje się dla mężczyzny – ojca fundamentem, na którym
może on zbudować dojrzałe ojcostwo
pełne miłości, przebaczenia, cierpliwości.

Znaczny procent badanych wzoruje się
na własnym ojcu, można zatem stwierdzić, że ojcowie są świadomi ciążącej
na nich odpowiedzialności stawania się
wzorem dla własnych synów poprzez zachowanie, przyjmowane postawy, sposób
postępowania. Zdanie sobie z tego sprawy powinno zmobilizować do starania
się o coraz większe świadectwo życia, by
być dobrym wzorem dla swoich dzieci. Ci
ojcowie, którzy nie mają takiego wzoru,
być może nie doświadczyli relacji miłości
z ojcem lub była ona trudna, skoro nie
stanowi dla nich żadnego wzoru. Mają
zapewne trudniejsze zadanie, by odszukać swój wzór w Bogu Ojcu i mieć odwagę po niego sięgnąć. Tylko tak można odbudować prawdziwe ojcostwo.
Podsumowując całość dokonanej w tym
rozdziale analizy wyników badań mogę
wskazać, jakie modele ojcostwa można
wyróżnić wśród ojców, których zostali
objęci badaniami. Tomasz Sosnowski26
wymienia model świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa oraz pragmatyczny
model ojcostwa.
„Model świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa tworzy aktywna postawa
mężczyzny w procesie wychowania dzieci.

Wykres nr 21. Wzór ojcostwa
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T. Sosnowski. Ojciec we współczesnej…s. 212.
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ARTICLES
Pragną oni uczestniczyć w procesie opieki i wychowania dzieci już od najmłodszych lat. Funkcja materialna nie przysłania udziału ojców w opiece nad dziećmi,
w procesie wychowania oraz organizowania czasu wolnego”27. Model ten charakteryzuje ojców, którzy są zainteresowani
życiem rodziny i aktywnie w nim uczestniczą. Badania przeprowadzone na grupie
ojców dzieci uczęszczających do ochronki
Sióstr Służebniczek wykazały, że w większości są oni przedstawicielami wyżej zaprezentowanego modelu, co oznacza, że:
1. ojcowie angażują się w realizację obowiązków domowych,
2. sprawują opiekę nad dziećmi, również,
kiedy dziecko jest chore,
3. ojcowie angażują się w proces wychowania, poświęcając czas na otwieranie
przed dzieckiem nowych horyzontów,
4. dbają o rozwój intelektualny dziecka,
5. umożliwiają mu udział we własnej pracy,
6. stosują system nagród i kar w wychowaniu,
7. relacje z dzieckiem opierają na miłości,
8. ojców cechuje: czułość, troskliwość,
opiekuńczość, odpowiedzialność, zdecydowanie, konsekwencja, cierpliwość,
wytrwałość,
9. wykazują zależność małżeństwa od ojcostwa,
10. w relacjach z żoną dominuje układ
partnerski,
11. wzór ojcostwa czerpią od Boga Ojca,
12. oceniają siebie, jako dobrych ojców,
13. mają świadomość, że ojcostwo to
proces stawania się, to najważniejsza
„kariera” w ich życiu.
Model pragmatyczny ojcostwa charakteryzuje ojców dbających przede wszystkim o zapewnienie korzystnych warun-

72

ków materialnych rodzinie i własną karierę zawodową. Jest to ich najważniejsza
rola w rodzinie. Niestety ogranicza ona
zaangażowanie ojców w pełnienie własnych obowiązków28. Ten model ojcostwa
odznacza się następującymi cechami:
1. swoją rolę w rodzinie ojcowie pojmują,
jako dbałość o utrzymanie, zapewnienie bezpieczeństwa,
2. poświęcają dzieciom niedostateczną
ilość czas, ponieważ pracują, co wiąże
się z ograniczeniem możliwości udziału
ojców w opiece nad dziećmi oraz w podejmowaniu obowiązków związane
z prowadzeniem domu,
3. nie pozwalają dzieciom uczestniczyć
w swojej pracy lub jest to bierna obserwacja,
4. w wychowanie nie mają czasu się zaangażować, wyjaśniają rzeczywistość
stosując skróty i obejścia,
5. stosują kary fizyczne,
6. nie wiedzą lub nie mają zdania, co do
tego, czy są autorytetem dla swoich
dzieci,
7. nie rozumieją ważności swojej roli
i nie wiedzą czy jest ona najważniejsza
w ich życiu,
8. nie potrafią ocenić, czy są dobrymi ojcami.
Przeprowadzone badania wskazują,
że w większości ojcowie świadomie podejmują i realizują w swoim życiu przy
współpracy z żoną ten wielki dar, ale i zadanie, jakim jest ojcostwo. Zmieniająca się
rzeczywistość niesie ze sobą nowe wyzwania dla rodziny jak i dla ojcostwa. Obserwuje się, że modele zachowań mężczyzn
i kobiet pod wpływem różnych czynników
wyznacza nowe wyzwania i określa nowe
zachowania. Tradycja kulturowa na długo
utrwaliła nam obraz kobiety, która zajmowała się domem i wychowaniem dzieci
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E. Badinter. XY tożsamość mężczyzny, Warszawa 1993, s. 150.
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ARTYKUŁY
oraz mężczyzny, którego najważniejszym
zadaniem było dbanie o zapewnienie bytu
materialnego rodziny.
Podsumowanie
Dziś ojcowie chętniej i szybciej wchodzą
w nową rolę podejmując tym samym nowe
wyzwania, które niesie ze sobą codzienne
życie. Starają się aktywnie uczestniczyć
w wychowaniu dziecka poświęcając im więcej czasu. „Są lepiej przygotowani do sprostania wymogom współczesnej rodziny. Rozumieją, że żona też pracuje, dlatego starają się jej pomóc i z własnej inicjatywy dzielą
się obowiązkami. W takich partnerskich
związkach dziecko staje się główną wartością i jemu poświęca swój czas. Ci ojcowie
opiekę nad dziećmi uważają za równie ważną jak praca zawodowa”29. Odpowiedzialna
służba rodzinie wypływająca z miłości, mająca na celu wzmacnianie więzów rodzinnych to inaczej troska o prawdziwie rozumiane dobro wszystkich członków rodziny.
Ojcowie, którzy prezentują model pragmatyczny jednocześnie muszą podjąć refleksje
nad własnym ojcostwem i odpowiedzialnością za ten wielki dar. Muszą odpowiedzieć
sobie na pytanie, co powoduje, że uciekają
od własnej roli i tak mało angażują się w życie rodzinne i wychowanie dziecka. Taka
sytuacja może wynikać z problemu męskiej
tożsamości, poziomu dojrzałości osobowej
oraz wzoru, na jakim budują własne ojcostwo. Kult sukcesu i ciągłe dążenie do podnoszenia statusu materialnego odbija swoje znamię na rodzinie i jest również jedną
z przyczyn kryzysu ojcostwa i rodziny.
Streszczenie
Ojciec odgrywa ważna rolę w rozwoju
fizycznym, społecznym intelektualnym
przez wspólne gry, zabawy, wspólne spę29

dzanie czasu, rozmowy. W ten sposób staje się wzorcem osobowym. Motywacja do
naśladowania powstaje wtedy, gdy dziecko
będzie uczuciowo związane z ojcem. Zatem rola ojca w wychowaniu dziecka jest
niezmiernie ważna, niezastąpiona i uzupełniająca w stosunku do funkcji sprawowanej
przez matkę. Matka w miłości do dziecka
chce je przede wszystkim strzec i ratować,
ojciec chce obudzić jego siły, chce jego możliwości życiowe w pełni rozwinąć, poszerzając dla dziecka przestrzeń życia. To, co
jest jakby drzemiące w dziecku musi być
obudzone, co jest słabe musi stać się silne.
Dojrzały i mądry ojciec współuczestniczy
w wychowaniu dziecka w różnych sferach
jego życia. W obecnych warunkach, gdy
matka pracuje zawodowo, funkcje te często
przejmuje również ojciec.
Summary
Father plays an important role in the physical, social, intellectual development of by
common games, spending time together,
talking. In this way, he becomes a personal
exemplar. Motivation to follow arises when
the child is emotionally connected with his
father. Thus, the role of the father in the
upbringing of a child is very important, indispensable and complementary to the function of the mother. Mother in her love to
a child wants to primarily protect and save
it, the father wants to wake up his strength,
he wants his life opportunities to fully develop by expanding the living space for the
child. That which is like a slumbering child
must be awake, which is poor must become
strong. Mature and wise father participates in the education of children in different
areas of his life. Under current conditions,
if the mother works professionally, these
functions often takes the father.
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