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Streszczenie: Wiele czynników wpływa na funkcjonowanie jednostek w dorosłym świecie. 11 

Jednym z tych czynników jest wychowanie w zdrowej bądź dysfunkcyjnej rodzinie.  12 

O dysfunkcyjnej rodzinie mówimy wtedy, gdy zaburzone są funkcję ekonomiczne, społeczne  13 

i socjopsychologiczne, co przekłada się na zaburzenie w wypełnianiu zadań, jakimi są opieka  14 

i wychowanie dziecka. Najczęstszym powodem dysfunkcyjności rodziny są: uzależnienia 15 

(alkoholizm, pracoholizm lub inne) bądź rozpad rodziny. Dysfunkcje upośledzają proces 16 

wychowawczy, co przekłada się na zaburzony rozwój psychofizyczny dziecka, co następnie 17 

rzutuje na dorosłe życie. Można zauważyć, iż osobom z rodzin dysfunkcyjnych w pełnoletnim 18 

życiu towarzyszy: silny lęk przed odrzuceniem, nieufność (co skutkuje problemami w relacjach 19 

i trudnościami w tworzeniu trwałych, satysfakcjonujących związków), niskie poczucie własnej 20 

wartości, wypieranie własnych potrzeb, ukrywanie własnych emocji co wiąże się z przesadną 21 

racjonalizacją podejmowanych działań, częste poczucie braku bezpieczeństwa. Osoby te często 22 

swoje potrzeby emocjonalne realizują uciekając w życie zawodowe. W pracy rozważa się, które 23 

ze wspomnianych dysfunkcji jest najgroźniejsze i na jakie dodatkowe konsekwencje tych 24 

dysfunkcji były narażone osoby w procesie wychowania. Postawiono pytanie badawcze:  25 

czy alkoholizm, pracoholizm, rozpad rodziny mógł powodować: wystąpienie choroby 26 

psychicznej, przemoc fizyczną, przemoc seksualną, przemoc psychiczną, czy dysfunkcji 27 

towarzyszyła nieobecność rodziców, czy dysfunkcja wpływała na naukę, czy wpływała na 28 

zdolność samoakceptacji, czy wpływała na zdolność budowania relacji. Badania, które zostały 29 

wykonane na użytek tego artykułu przeprowadzono na grupie 486 respondentów w wieku od 30 

18 do 35 lat. Badania potwierdziły powyższe założenia. Zaskakujący okazał się znaczący 31 

wpływ pracoholizmu, który wśród pracowników dysfunkcyjnych może zagrażać ludziom 32 

młodym tak samo jak alkoholizm lub rozpad rodziny, w której się wychowywali.  33 

Słowa kluczowe: dysfunkcje, alkoholizm, pracoholizm. 34 
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THE IMPACT OF ADDICTION TO WORK, FAMILY BREAKDOWN  1 

AND ALCOHOLISM ON CO-EXISTING BEHAVIORS  2 

AMONG PEOPLE UNDER 35 YEARS OF AGE  3 

Abstract: Many factors influence functioning of individuals in the adult world. One of these 4 

factors is upbringing in a healthy or a dysfunctional family. We consider a family as  5 

a dysfunctional one when economic, social and socio-psychological functions are disrupted, 6 

which causes a disruption in task management, such as taking care of and raising a child.  7 

The most common causes for dysfunctional families are: addictions (alcoholism, workaholism, 8 

or others) or a dissolution of a family. Dysfunctions handicap the upbringing process and that 9 

leads to an impaired psychophysical development of a child, which consequently affects the 10 

adult life. It can be noted, that individuals from dysfunctional families, in the adult life, are 11 

accompanied by: a severe fear of rejection, distrust (which results in problems with relations 12 

and difficulties in creating long-lasting, satisfying relationships), low self-esteem, denying 13 

one’s own needs, hiding emotions what relates to over-rationalizing of undertaken actions, 14 

frequent feeling of insecurity. These individuals often pursue their emotional needs by escaping 15 

into the professional life. At work, it is considered which from the mentioned dysfunctions is 16 

the most dangerous and to which additional consequences of these dysfunctions individuals 17 

were exposed during the upbringing process. A research inquiry was made: Could alcoholism, 18 

workaholism, dissolution of a family cause: occurrence of a mental disease, physical violence, 19 

sexual violence, psychological violence, was the dysfunction accompanied by absence of the 20 

parents, did the dysfunction affect the schoolwork, did it affect the ability of self-acceptance, 21 

did it affect the relation-building ability. The research that was used for this article had been 22 

conducted on a group of 486 respondents between the ages of 18 to 35. The tests confirmed the 23 

above assumptions. The influence of workaholism surprisingly, turned out to be significant. 24 

Among dysfunctional workers, workaholism can be a threat to young people as much as 25 

alcoholism or dissolution of a family in which they were raised. 26 

Keywords: dysfunctions, alcoholism, workaholism. 27 

1. Wprowadzenie  28 

Uzależnienia są niezwykle istotnym problemem społecznym, mającym wpływ na wiele sfer 29 

życia osobistego i zawodowego zarówno osoby uzależnionej jak i osób będących w jej 30 

otoczeniu. Powszechne myślenie stereotypowe zwykle odnosi uzależnienia do czynników 31 

związanych z nadużywaniem używek np. alkoholu, narkotyków, czy też seksu, albo coraz 32 

częstszych przypadków uzależnienia od świata wirtualnego i urządzeń elektronicznych  33 

(np. telefonów komórkowych, komputerów i gier). Jednak jednym z uzależnień powodujących 34 

dysfunkcyjność uzależnionego i jego rodziny jest uzależnienie od pracy zawodowej 35 

(pracoholizm). Uzależnienie to choć początkowo może służyć pracodawcy, to w dalszej 36 

perspektywie jest kosztem zarówno dla uzależnionego, jak i jego pracodawcy. 37 

  38 
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Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych form uzależnień zaobserwo-1 

wanych na szczególnie wrażliwej grupie respondentów, którymi były osoby młode (18-35 roku 2 

życia). Badania przeprowadzono na osobach wychowujących się w rodzinach z określonymi 3 

uzależnieniami, wśród których były dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz osoby bez 4 

ujawnionych dysfunkcji pełniące rolę grupy kontrolnej. 5 

2. Problem dysfunkcji  6 

Dla odkrycia podstawowych przyczyny trudności jakich doświadczają w swoim życiu 7 

osoby wywodzący się z rodzin dysfunkcyjnych trzeba przyjrzeć się okresowi ich dzieciństwa. 8 

Ono bowiem przebiegało w określonej sytuacji rodzinnej, której skutki w mniejszej lub 9 

większej mierze odczuwają przez całe swoje życie. Dzieciństwo jest bowiem kluczowym 10 

okresem dla rozwoju tożsamości każdego człowieka. W tym okresie dzieci doświadczając 11 

swojej własnej bezradności, powinny w swoich rodzinach przejść od symbiotycznej do 12 

niezależnej relacji z rodzicami. Co więcej powinny przy tym nauczyć się wielu umiejętności 13 

niezbędnych dla przeżywania i planowania życia tak, by czuć się szczęśliwym i spełnionym. 14 

W rodzinie, która zaspokaja emocjonalne potrzeby dzieci, gdzie dominują przejrzyste zasady  15 

i reguły, rozwija się spójna i silna ludzka ich tożsamość. Żyjąc w takiej przestrzeni rodzinnej 16 

dzieci nabywają także umiejętności koegzystencji z innymi ludźmi, która pozwala im na 17 

realizację siebie w ciągu całego swojego życia. Podstawą takiego pełnego i dobrego 18 

funkcjonowania rodziny jest dla wielu małżeństwo sakramentalne, którego wspornikiem jest 19 

wzajemna miłość kobiety i mężczyzny, mająca źródło w Bogu. W rodzinie, która pozwala na 20 

spełnianie się i rozwijanie obojga z małżonków, poprzez postawę dojrzałej miłości, rodzi się 21 

odpowiedzialność za szczęście swoje i innych, co daje szansę na to by stało się ono przestrzenią 22 

dla pełnego rozwoju i funkcjonowania rodzących się dzieci (Sękowska, 1982, s. 99-114; 23 

Wawerska-Kus, 2009, s. 8 -12). 24 

Niezależnie jednak od miłości, rodzice mogą nie realizować podstawowych funkcji 25 

rodzicielskich poprzez swoje własne ograniczenia lub zaburzenia. Rodzinę taką określamy jako 26 

dysfunkcyjną. O takiej wspólnocie mówimy wtedy, gdy nie potrafi ona właściwie wypełnić 27 

głównych funkcji rodziny (funkcji ekonomicznej, społecznej, socjopsychologicznej) oraz 28 

nałożonych na nią podstawowych zadań, jakimi są opieka i wychowanie (Prajsner, 2002,  29 

s. 18-19). Rodzina dysfunkcyjna, której skutki dotykają wychowywanych w niej dzieci, może 30 

przybierać różne oblicza. Najczęstszym powodem dysfunkcyjności rodziny jest nadużywanie 31 

alkoholu czy alkoholizm jednego lub dwojga rodziców1, (lub inne uzależnienia dziś zwłaszcza 32 

                                                 
1 Badania przedstawione w punkcie drugim ukazują, że największą grupą studentów na UE Katowice są ci, którzy 

wywodzą się z domów z problemem alkoholowym. 
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pracoholizm) (Kucińska, 2006, s. 25)2, a także rozwód prawny (www.polska.newsweek.pl/…)3 1 

czy emocjonalny (Conway, 2010, s. 38-39)4 danego małżeństwa. Przyczyną dysfunkcyjności 2 

może być również choroba psychiczna kogoś z rodziny. Często przypadkom tych form 3 

dysfunkcyjności rodziny może towarzyszyć stosowana wobec dzieci lub współmałżonka 4 

przemoc fizyczna lub psychiczna, czy nawet maltretowanie i wykorzystywanie seksualne 5 

(www.info.wiara.pl)5. O dysfunkcyjnej rodzinie możemy mówić także wtedy, gdy ze strony 6 

jednego lub obojga rodziców ma miejsce fizyczne czy psychiczne opuszczenie dzieci 7 

(www.biznes.onet.pl/…)6, ich nieobecność emocjonalna, czy chłód emocjonalny okazywany 8 

własnym pociechom. Zachowanie jednego czy obojga rodziców, które może mocno zaburzyć 9 

osobowość dzieci, to wyrażany przez nich trwale w słowach, czynach, czy wręcz w całej 10 

postawie brak akceptacji, dewaluowanie czy wręcz odrzucanie swoich własnych dzieci. Formą 11 

dysfunkcji, która dotyka dzieci w ich własnych rodzinach, mogą być także nadużycia 12 

emocjonalne, czyli wykorzystanie dzieci przez dorosłego do zaspokajania swoich potrzeb 13 

emocjonalnych, przez na przykład uczynienie z nich powiernika spraw dorosłych albo 14 

tworzenie koalicji z dziećmi przez jednego z rodziców przeciw drugiemu. Objawem 15 

dysfunkcyjności rodziny jest także stawianie dzieciom wymagań nieadekwatnych do ich 16 

aktualnego etapu rozwoju i posiadanych możliwości. Taka dysfunkcja może się objawiać  17 

w trwałych działaniach rodziców, które infantylizują dzieci lub określają wobec nich nadmierne 18 

wymagania i oczekiwania, niemożliwe przez nie do spełnienia. Ponadto ujawniający się ze 19 

strony rodziców przerost sztywnych wymagań nad okazywaniem miłości i czułości wobec 20 

                                                 
2 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce żyje prawie 4 miliony 

dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu oraz około 1,5 miliona dzieci alkoholików. 
3 W roku 2013 na 181 tys. zawartych związków rozstało się 66 tys. par. Oznacza to, że, wskaźnik rozwodów (czyli 

ich proporcja w stosunku do nowo zawartych małżeństw) wyniósł 36,4 proc. Okazuje się, że współczynnik ten 

z roku na rok rośnie. Jeszcze dekadę temu sięgał 25 proc., a w 2010 r. przekroczył 26,6 proc. (61,3 tys. rozwodów 

na 230 tys. małżeństw). W roku 2011 średnio dziennie w Polsce rozwodziło się prawie 177 par, a drugą 

przyczyna powodu rozpadu małżeństwa było nadużywanie alkoholu. 
4 W przeprowadzonych badaniach zauważono, że w porównaniu z dziećmi z normalnych domów dorosłe dzieci 

rozwiedzionych rodziców doświadczają zwykle silniejszych uczuć depresji, gniewu, wrogości, smutku, żalu, 

niepokoju o przyszłe kontakty z innymi, trudności w radzeniu sobie ze wspomnieniami, wykazują większa 

podatność na stres, skłonność do zmartwień, izolowania się, uważają, że pod wieloma względami nigdy im się 

nie powiedzie tak, jak dzieciom z normalnych domów. Czują się przytłoczone ciężarem życia, mają obniżony 

poziom samooceny. Wkładają mniej wysiłku w pracę, wykazują niższy poziom empatii, są patologicznymi 

kłamcami. Częściej wchodzą w konflikt z prawem, czy porzucają posiadaną pracę. Mają wiele problemów  

w zakresie kontaktów z innymi ludźmi, co powoduje wyższy odsetek rozwodów oraz podstawowe trudności 

okazywania i kontrolowania uczuć. Straty ponoszone przez dorosłe dzieci z rodzin rozbitych przez rozwód 

emocjonalny czy prawny jawią się szczególnie w braku wzorców postaw rodzicielskich, braku stabilnego  

i bezpiecznego środowiska umożliwiającego start w dorosłe życie, braku doradców i powierników w osobach 

swych rodziców, braku możliwości pełnej samorealizacji w przyszłości, braku zdolności kochania, doceniania 

innych i bycia w zgodzie z samym sobą, braku zdolności do utrzymywania intymnych lub bliskich kontaktów  

z innymi ludźmi, braku zdolności nieprzymuszonej pracy dla dobra ogółu. 
5 Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2007 

roku 36% Polaków ujawniła, że co najmniej raz doświadczyli jakiejś formy przemocy w rodzinie, a co piąty  

z naszych rodaków przyznaje się do tego że był sprawcą przemocy wobec członków swojej rodziny. 
6 Prawie 2 miliony dorosłych Polaków wyjechało z Polski do pracy za granicę co wiąże się z problem eurosierot, 

mówi się, że przy największej fali emigracji prawie 25% dzieci było wychowywane w kraju bez jednego czy 

nawet obydwu rodziców przez bliższą lub dalszą rodzinę.  
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własnych dzieci czy nadopiekuńczość wobec nich powiązana z nadmierną kontrolą mogą 1 

przyczynić się do ich dysfunkcyjności (Bradshaw, 1997, s. 38-62). Trzeba przy tym zauważyć, 2 

że w danej rodzinie może ujawnić się naraz kilka różnych dysfunkcji, co może przekładać się 3 

na jeszcze silniejsze skutki w życiu osoby wywodzącej się z takiej wspólnoty rodzinnej 4 

(Woititz, 2000, s. 51-57). 5 

3. Metodyka badań empirycznych 6 

Analizie poddano dane empiryczne obejmujące 486 osób w wieku od 18 do 35 lat. Badania 7 

przeprowadzono na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2013 roku. W ramach 8 

prowadzonych wywiadów ujawniono jak kształtuje się ich środowisko rodzinne i jakie 9 

konsekwencje powodują w życiu respondentów sytuacje z ich domów rodzinnych. W ramach 10 

tej ankiety studenci wypełnili także kwestionariusz psychologiczny. Badanym zadano 68 pytań, 11 

które podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa pytań to pytania objaśniające sytuację życiową 12 

respondenta (trwałość małżeństwa, występowanie alkoholizmu oraz pracoholizmu itd.), 13 

następnie dla weryfikacji obiektywności respondentów w kontekście wskazywanych 14 

problemów zadano im 22 pytania w teście psychologicznym mające wskazać czy badani 15 

pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (www.psychologia.net.pl/…), a w końcowej części 16 

kwestionariusza badawczego umieszczono metryczkę. Po uporządkowaniu bazy danych 17 

wyszczególniono cztery grupy badanych. Pierwszą grupą (6,5%) byli respondenci u których 18 

zidentyfikowano rozpad rodziny (małżeństwa), bez względu na to czy rozpad zakończył się 19 

rozwodem czy też nie, ani czy nastąpił rozwód emocjonalny. Drugą grupę (17,1%) stanowią 20 

badani u których zaobserwowano alkoholizm w rodzinie. Trzecia grupa (4,4%) to osoby 21 

pochodzące z rodzin, w których wystąpiło uzależnienie od pracy. Aby zachować jedno-22 

znaczność grup, z próby badawczej wyeliminowano respondentów, którzy mieli więcej niż 23 

jedną z wymienionych sytuacji. Pozostali badani pełnili rolę grupy kontrolnej – były to zatem 24 

osoby, u których nie wystąpiła żadna z powyższych sytuacji rodzinnych.  25 

Cechy, które poddano analizie w każdej z grup to występowanie choroby psychicznej, 26 

występowanie przemocy fizycznej, seksualne i psychicznej. Badanych zapytano również  27 

o nieobecność rodziców, a także wpływ sytuacji rodzinnej na zdolność do nauki, 28 

samoakceptacji i budowania relacji. 29 

Zmienne o charakterze nominalnym poddano analizie korelacji za pomocą współczynnika 30 

 Yule’a dla tablicy konwergencji 2x2. 31 

 32 
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4. Wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów 1 

Tabela 1 ujawnia, że choroba psychiczna trzykrotnie częściej występowała u osób z rodzin 2 

uzależnionych od pracy (15,8%) niż w grupie kontrolnej (5,8%). Przemoc fizyczna z kolei 3 

najczęściej występuje w rodzinach, w których występował alkoholizm – przemoc fizyczna 4 

występuje tam aż pięciokrotnie częściej niż w grupie kontrolnej. Przemoc seksualna wystąpiła 5 

jedynie w grupie kontrolnej – był to zaledwie 1 przypadek na 487 osób. Przemoc psychiczna 6 

występowała najczęściej, bo aż w co czwartej rodzinie z problemami alkoholowymi oraz 7 

pracoholizmem. Właśnie w tych grupach przemoc psychiczna występowała pięciokrotnie 8 

częściej niż w grupie kontrolnej. Z kolei nieobecność rodziców zaobserwowano w dwóch na 9 

trzy rodziny, w których nastąpił rozpad małżeństwa (64,3%) oraz w co trzeciej rodzinie, gdzie 10 

wystąpiło uzależnienie od pracy (31,6%).  11 

Tabela 1. 12 

Różnice w grupach badanych podzielonych względem zidentyfikowanej dysfunkcji (ogółem) 13 

Ogółem 
Choroba 

psychiczna 

Przemoc 

fizyczna 

Przemoc 

seksualna 

Przemoc 

psychiczna 

Nieobecność 

rodziców 

Wpływ na 

naukę 

Wpływ na 

zdolność 

samo-

akceptacji 

Wpływ na 

zdolność 

budowania 

relacji 

Rozpad 

małżeństwa 
3,6% 3,6% 0,0% 10,7% 64,3% 10,7% 10,7% 21,4% 

Alkoholizm 

w rodzinie 
9,5% 14,9% 0,0% 24,3% 16,2% 14,9% 17,6% 23,0% 

Uzależnienie 

od pracy 
15,8% 5,3% 0,0% 26,3% 31,6% 10,5% 10,5% 26,3% 

Grupa 

kontrolna 
5,8% 2,9% 0,3% 5,1% 6,1% 8,6% 10,2% 11,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych wyników badań. 14 

Problemy z nauką zaobserwowano w 8,6% rodzin z grupy kontrolnej, podczas gdy w grupie 15 

osób z alkoholizmem było to dwa razy częściej. Alkoholizm w rodzinie ma jeszcze większy 16 

wpływ na zdolność samorealizacji. Co czwarta osoba zauważyła, że występowanie jednej  17 

z trudności rodzinnych osłabia zdolność do budowania relacji. Przy czym uzależnienie od pracy 18 

współwystępowało z negatywnym wpływem na budowanie relacji częściej niż w co czwartej 19 

rodzinie (26,3%), podczas gdy w grupie kontrolnej w co dziesiątej (11,5%). 20 

Analizie poddano te same dane różnicując wyniki ze względu na płeć. Ze względu na 21 

dominację kobiet w grupie badanych rozkład frakcji w poszczególnych kategoriach jest zbieżny 22 

w grupie kobiet oraz w grupie wszystkich badanych razem. Jedyna różnica występuje w grupie 23 

kobiet w stosunku do ogółu badanych w zakresie wpływu na zdolność budowania relacji.  24 

Jeśli respondentką była kobieta to wpływ uzależnienia od pracy identyfikowanych był rzadziej, 25 

niż w grupie gdzie nastąpił rozpad małżeństwa lub alkoholizm.  26 

  27 
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Tabela 2. 1 
Różnice w grupach badanych podzielonych względem zidentyfikowanej dysfunkcji  2 

(wśród kobiet) 3 

Kobiety 
Choroba 

psychiczna 

Przemoc 

fizyczna 

Przemoc 

seksualna 

Przemoc 

psychiczna 

Nieobecność 

rodziców 

Wpływ na 

naukę 

Wpływ na 

zdolność 

samo-

akceptacji 

Wpływ na 

zdolność 

budowania 

relacji 

Rozpad 

małżeństwa 
4,5% 4,5% 0,0% 13,6% 68,2% 9,1% 13,6% 22,7% 

Alkoholizm 

w rodzinie 
11,1% 20,4% 0,0% 25,9% 16,7% 14,8% 18,5% 22,2% 

Uzależnienie 

od pracy 
13,3% 6,7% 0,0% 26,7% 20,0% 6,7% 13,3% 20,0% 

Grupa 

kontrolna 
6,4% 3,0% 0,4% 5,1% 5,5% 8,5% 10,6% 12,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych wyników badań. 4 

Podobna sytuacja wystąpiła u mężczyzn, ale wystąpiły też pewne różnice. Mężczyźni 5 

częściej tłumaczą kłopoty w nauce występowaniem w rodzinie uzależnienia od pracy. W relacji 6 

z grupą kontrolną takie kłopoty występowały trzykrotnie częściej u mężczyzn, którzy 7 

zauważyli w swojej rodzinie uzależnieniem od pracy.  8 

Tabela 3. 9 
Różnice w grupach badanych podzielonych względem zidentyfikowanej dysfunkcji  10 

(wśród mężczyzn) 11 

Mężczyźni 
Choroba 

psychiczna 

Przemoc 

fizyczna 

Przemoc 

seksualna 

Przemoc 

psychiczna 

Nieobecność 

rodziców 

Wpływ na 

naukę 

Wpływ na 

zdolność 

samo-

akceptacji 

Wpływ na 

zdolność 

budowania 

relacji 

Rozpad 

małżeństwa 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 16,7% 

Alkoholizm 

w rodzinie 
5,0% 0,0% 0,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 25,0% 

Uzależnienie 

od pracy 
25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 25,0% 0,0% 50,0% 

Grupa 

kontrolna 
4,0% 2,7% 0,0% 4,0% 8,0% 8,0% 8,0% 6,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych wyników badań. 12 

Oczywistym wydaje się wysoki odsetek nieobecności rodziców w sytuacji rozpadu 13 

małżeństwa i przy uzależnieniu od pracy. Jednak dziwić może niski odsetek w grupie rodzin  14 

z chorobą alkoholową.  15 

Biorąc pod uwagę test psychologiczny z listą cech Dzieci Dorosłych Alkoholików (DDA) 16 

można zauważyć, że w każdej grupie sytuacja kształtowała się nieco odmiennie. Najwyższy 17 

odsetek odpowiedzi twierdzących dostrzega się w grupie kontrolnej, następnie w uzależnieniu 18 

od pracy i alkoholizmie. W rozbitych rodzinach odpowiadano twierdząco najrzadziej. Jest to 19 

jednak próba zobrazowania rozkładu odpowiedzi. 20 

 21 
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 1 
Rysunek 1.Test psychologiczny – Lista cech DDA w grupach badanych. Źródło: opracowanie własne 2 
na podstawie własnych wyników badań. 3 

To samo zjawisko można zaobserwować na podstawie kształtowania się średniej częstości 4 

występowania odpowiedzi twierdzących w teście psychologicznym na syndrom DDA (tab. 4). 5 

Najrzadziej (nawet rzadziej niż w grupie kontrolnej) odpowiedzi twierdzące występowały  6 

u badanych, którzy wychowali się w rodzinach, w których wystąpił rozpad małżeństwa (5,43). 7 

Nieco częściej odpowiedzi twierdzące występowały u osób pochodzących z rodzin  8 

z alkoholizmem (7,89). Najczęściej (8,37) odpowiedź „tak” występowały w grupie osób  9 

z rodzin z uzależnieniem od pracy.  10 

Jest to dość zaskakujący wynik porównań, gdyż wskazuje na siłę oddziaływania 11 

pracoholizmu, który w niektórych przypadkach może mieć podobne lub nawet większe 12 

negatywne skutki niż alkoholizm, czy też rozpad rodziny.  13 

Tabela 4. 14 
Wyniki testu psychologicznego listy cech DDA w podgrupach badanych z dysfunkcjami  15 

i bez analizowanych dysfunkcji 16 

Test psychologiczny  

lista cech DDA 
Średnia liczba odpowiedzi na tak 

Odsetek odpowiedzi 

twierdzących 

Rozpad małżeństwa 5,43 24,7% 

Alkoholizm w rodzinie 7,89 35,9% 

Uzależnienie od pracy 8,37 38,0% 

Grupa kontrolna 5,96 27,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych wyników badań. 17 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na uzależnienie od pracy jako zjawisko równie 18 

zagrażające ludziom młodym jak alkoholizm lub rozpad rodziny. Jest to zauważalne  19 

np. w przypadku odczuwania przez ludzi młodych nieobecności członka rodziny. Związek 20 

przyczynowo-skutkowy między rozwodem rodziców a odczuwaniem ich nieobecności przez 21 

dziecko jest oczywisty. Analiza ilościowa potwierdza, że w tym przypadku występuje 22 

umiarkowana wysoka zależność ( = 0,42). Jest ona znacznie wyższa niż to ma miejsce u osób 23 

z rodzin, w których występuje pracoholizm ( = 0,13) i alkoholizm ( = 0,05).  24 
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Trzeba podkreślić, iż w teście psychologicznym właśnie badani pochodzący z rodzin,  1 

w których występuje uzależnienie od pracy, uzyskali najwyższy wynik twierdzących 2 

odpowiedzi (38%). Był on zarazem o 11% wyższy od tego jaki wystąpiła w grupie kontrolnej 3 

(27,1%). 4 

5. Wpływ dysfunkcji na życie zawodowe i osobiste 5 

Można zauważyć, iż osobom z rodzin dysfunkcyjnych w pełnoletnim życiu towarzyszy 6 

silny lęk przed odrzuceniem, co skutkuje często świadomym unikaniem przez nich zbliżenia 7 

uczuciowego z innymi ludźmi. Przejawia się to także w dużych trudnościach w tworzeniu 8 

trwałych, satysfakcjonujących związków (Woititz, 2000, s. 51-57).  9 

Odrzucenie emocjonalne czy też fizyczne przez rodziców, którego doświadczają osoby  10 

w rodzinie dysfunkcyjnej, wpływa bardzo silnie na ich postrzeganie siebie samych, a ujawnia 11 

się to w stałym poczuciu niższej wartości czy wręcz bezwartościowości. Z odczuciem niskiej 12 

wartości starają się oni radzić przede wszystkim na dwa sposoby. Pierwszym z nich to 13 

zachowania perfekcyjne, objawiające się w stawianiu sobie dużych wymagań i mnóstwie zadań 14 

do wykonania, a poprzez takie działania wykazanie sobie swojej wartości (Woydyłło, 1998,  15 

s. 19-26). Drugim sposobem radzenia sobie z niskim poczuciem wartości są w zachowania 16 

unikowe. Polegają one na wycofywaniu się z góry ze wszystkich trudnych do zrobienia zadań, 17 

by nie odczuć goryczy porażki. Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają także tendencję 18 

do zamykania się na alternatywy w raz obranym kierunku działania. Nie rozpatrują innych 19 

możliwości postępowania i prawdopodobnych konsekwencji podjętych działań. Impulsywność 20 

taka prowadzi dorosłe dzieci alkoholików do nieuporządkowania w życiu osobistym, wzrostu 21 

nienawiści do samych siebie i utraty kontroli nad kształtowaniem własnego otoczenia. 22 

Dodatkowo, gdy zorientują się w zaistniałej sytuacji, zużywają one przesadną ilość energii na 23 

jej oczyszczenie (Sobolewska, 2000, s. 19- 29). 24 

Osoby, które doświadczyły w swoim dzieciństwie stanu permanentnego odrzucenia ze 25 

strony najbliższych, w pełnoletnim życiu są nieufne i mają potrzebę dystansu wobec innych 26 

ludzi. Konsekwencją takich relacji do otoczenia jest silne poczucie osamotnienia i izolacji. 27 

Mogą one wtedy celowo unikać związków z ludźmi albo wchodzić w związki z przypadko-28 

wymi ludźmi, z którymi nie łączy ich jakakolwiek wieź emocjonalna, bądź z partnerami 29 

podobnie uzależnionymi (Hellsten, 2005, s. 63-90)7. 30 

  31 

                                                 
7 Nawet do 60% dziewczyn z rodzin alkoholowych wchodzi w związki z osobą uzależnioną, pomimo, iż przez 

okres dorastania obiecuje sobie, że stworzy inną rodzinę niż ta w której się wychowywała. Jednak potrzeba by 

być z kimś pcha ich do takich niewłaściwych wyborów. 
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Ludzie którzy, w okresie dzieciństwa, nie zaspokoili podstawowych potrzeb emocjonalnych 1 

np. bycia kochanym, akceptowanym, podziwianym czy ważnym dla kogoś, opanowały sztukę 2 

wypierania własnych potrzeb czy wręcz zaprzeczania swoim potrzebom. Wynikiem tego są 3 

postawy, w których nie dbają o siebie, nie dając jednocześnie sobie szansy na zrealizowanie 4 

jakichkolwiek swoich potrzeb, a za to w kontaktach z innymi starają się maksymalnie spełniać 5 

ich oczekiwania. Takie głębokie wyparcie potrzeb może spowodować także trwałą niezdolność 6 

do wyobrażenia, rozpoznania czy realizacji własnych potrzeb (Beattie, 2003, s. 61-63). 7 

Podstawową reakcją, jaka ujawnia się u osób z rodzin dysfunkcyjnych w okresie ich 8 

dzieciństwa na doświadczenie przemocy psychicznej czy fizycznej był lęk. Nie mogli oni tego 9 

uczucia w okresie swojego dzieciństwa okazywać na zewnątrz, zwłaszcza wobec bliskich, 10 

dlatego pozostawali sami ze swoim silnym lękiem, co przyczyniało się do pogłębiania ich 11 

poczucia braku bezpieczeństwa (Jeffers, 1999, s. 9-13). Silne lęki nie zniknęły wraz  12 

z pełnoletnością - nadal doświadczają w swoim życiu nieokreślonych lęków, które nasilają się 13 

przeważnie w okresie względnego spokoju w ich życiu (Wobiz, 2001, s. 13-33). 14 

Dla dzieci pierwszymi autorytetami są rodzice. W przypadku rodzin pozbawionych 15 

dysfunkcji ten autorytet kształtuje się w sposób pozytywny. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 16 

opierają się na zaburzonym autorytecie. Przykładowo: w kontakcie ze swoimi z rodzicami 17 

często doświadczyły braku dotrzymania danego słowa, kłamstw, zawodności w różnych 18 

ważnych dla dziecka sytuacjach życiowych. Przekłada się to w późniejszym życiu w postawie 19 

braku zaufania do osób, które uznane są powszechnie za autorytety, a jednocześnie ujawnia 20 

potrzebę posiadania autorytetów i tęsknotę za nimi. 21 

W rodzinie dysfunkcyjnej nie ma miejsca także na realizowanie jednoznacznego systemu 22 

wartości. Rodzice, pomimo że w swoim życiu przyjęli określoną grupę wartości i zasad, często 23 

wypływających z wyznawanej przez nich religii, z różnych powodów nagminnie je łamią.  24 

Co więcej, taka osobista ich postawa nie przeszkadza im by te wybrane normy i zasady 25 

przekazywać swoim dzieciom. Powoduje to, że ich dzieci doświadczają braku porządku 26 

moralnego i jasnego oddzielenia dobra od zła. Częstą reakcją na taką rzeczywistość jest 27 

intensywne poszukiwanie, a potem sztywne zewnętrze przyjęcie i rygorystyczne przestrzeganie 28 

norm moralnych. Powoduje to także ocenianie działań, sytuacji, wydarzeń swoich i innych 29 

według ostrych czarno-białych kategorii. Takie bezwzględne sądy moralne potrafią przyczynić 30 

się do utrudnienia ich kontaktów z innymi ludźmi, a w bliskich relacjach mogą ograniczyć ich 31 

zdolność do wybaczania (Sobolewska, 2000, s. 19- 29). 32 

Zdarza się, że niektórzy z dorosłych dzieci alkoholików rezygnują ze swojego życia 33 

osobistego, na rzecz opieki na swoimi nadużywającymi alkoholu rodzicami. Uważają oni 34 

bowiem, że ich zasadniczym powołaniem życiowym jest nadal troska o matkę czy ojca lub 35 

obojga rodziców uwikłanych w alkoholizm. Można także dostrzec takie osoby z DDA, które 36 

mimo założenia swojej własnej rodziny wiele czasu przebywają nadal z uzależnionymi 37 

rodzicami, zaniedbując relacje ze swoimi najbliższymi.  38 

 39 
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Opisując, niektóre przykłady typowych zachowania dorosłych dzieci z rodzin 1 

dysfunkcyjnych, trzeba wskazać, że ich samorealizacja może wiązać się z osiąganiem sukcesów 2 

na studiach czy w pracy zawodowej. Można przecież dzisiaj w różnych organizacjach 3 

studenckich czy przedsiębiorstwach spotkać dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które dążą 4 

do realizowania siebie poprzez zaangażowanie w proces studiowania czy wykonywaną pracę. 5 

Potrafią one zajmować odpowiedzialne stanowiska na różnych szczeblach organizacji i odnosić 6 

przy tym sukcesy w życiu studenckim czy zawodowym. Jako, że w swoich dysfunkcyjnych 7 

domach, aby przetrwać musiały żyć pod stałą presją i w ciągłym stresie, to świetnie także radzą 8 

sobie z takimi stanami efektywnie przy tym funkcjonując. Co więcej, zazwyczaj dobrze 9 

wywiązują się ze swoich obowiązków akademickich czy zawodowych i nie boją się trudnych 10 

wyzwań czy wypływającego z podejmowanych działań ryzyka. Zazwyczaj także w życiu 11 

akademickim czy zawodowym są osobami odpowiedzialnymi i szybko nie poddają się 12 

pojawiającym się w ich studiowaniu czy przeciwnościom w pracy. W miejscu studiowania czy 13 

pracy często postrzegane są przez swoich wykładowców, przełożonych czy współ-14 

pracowników, jako osoby opanowane oraz zachowujące zewnętrzny spokój zwłaszcza  15 

w sytuacjach kryzysowych. Otoczenie, w którym pracują osoby będące dorosłymi dzieci  16 

z rodzin dysfunkcyjnych dostrzegają jedynie ich zewnętrzne postawy, nie dostrzegając ich 17 

silnego napięcia czy lęku zwłaszcza przed oceną ze strony innych osób (Kucińska, 2006,  18 

s. 59-67).  19 

Zjawisko to przekłada się na wysoką efektywność pracy, pozwalającą osiągać kolejne 20 

szczeble kariery, ale często związane jest z ogromnym kosztem własnym oraz najbliższych.  21 

Jak dowiodły przedstawione badania autorów, uzależnieniu od pracy wśród osób z DDA 22 

stosunkowo często towarzyszą choroby psychiczne (25%), przemoc psychiczna (25%)  23 

i trudności w budowaniu relacji (50%). Zjawiska te zazwyczaj występują kilkukrotnie częściej 24 

niż w grupie kontrolnej, czyli w grupie osób, u których nie stwierdzono DDA.  25 

6. Podsumowanie 26 

Uzależnienia były, są i będą zagrożeniem dla funkcjonowania nie tylko osób uzależnionych, 27 

ale także dla osób które stanowią ich najbliższe otoczenie, w tym przede wszystkim dzieci. 28 

Poza alkoholizmem, równie poważnym zagrożeniem okazuje się być pracoholizm. Rozwijające 29 

się w tych rodzinach dzieci przechodzą przez proces dorastania w dysfunkcyjnym środowisku 30 

i muszą funkcjonować w dorosłym świecie, jako pełno sprawne jednostki: jako studenci, 31 

skuteczni pracownicy na rynku pracy Najbardziej poważne są jednak konsekwencje, z jakimi 32 

te uzależnienia oddziałują na otoczenie, a szczególnie na wspomniane osoby będące w wieku 33 

przedprodukcyjnym. Między innymi na skutek takich przyczyn wiele rodzin ulega rozbiciu, 34 

które w dalszej konsekwencji powodują kolejne poważne dysfunkcje. Badania przeprowadzone 35 
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na użytek tego artykułu pokazały, że powyższe dysfunkcje ciągną za sobą kolejne dysfunkcje: 1 

wystąpienie choroby psychicznej, przemoc fizyczną, przemoc seksualną, przemoc psychiczną, 2 

nieobecność rodziców, wpływ na naukę, wpływ na zdolność samoakceptacji, wpływ na 3 

zdolność budowania relacji. Badania pokazały, że u osób uzależnionych od pracy najczęściej 4 

występowała choroba psychiczna, przemoc psychiczna, nieobecność rodziców. Pracoholizm 5 

wywierał również negatywny wpływ na budowanie relacji. W przypadku alkoholizmu 6 

najczęściej na plan pierwszy wysuwała się przemoc fizyczna oraz psychiczna, problemy  7 

z nauką oraz osłabienie umiejętności nawiązywania relacji. Rozpad małżeństwa miał swoje 8 

konsekwencje głównie w nieobecności rodziców. To wszystko przyczyniało się do znacznego 9 

obciążenie dorastającego człowieka, u którego nie tylko rozwój osobisty mógł być zaburzony, 10 

ale także zaburzeniu mogły ulec funkcje zawodowe. Proces naprawy tego stanu jest dość 11 

długotrwały. Przede wszystkim wymaga dużej świadomości problemu i wymaga intensywnej 12 

pracy nad sobą u specjalistów, którzy mogą pomóc w procesie rozumienia i wychowywania 13 

samego siebie (coach, terapeuta).  14 

 15 

Publikacja powstała jako część projektu badawczego „Model biznesu w przedsiębiorstwach 16 

uzdrowiskowych” nr 2017/25/B/HS4/00301, nadzorowanego i finansowanego przez  17 

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, a także częściowo z badań statutowych ROZ-1:  18 

BK-231/ROZ1/2018 (13/010/BK_18/0029) prowadzonych w Politechnice Śląskiej na 19 

Wydziale Organizacji i Zarządzania. 20 
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