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„ Kto się czegoś dowie o naszym dzieciństwie,
będzie coś wiedział o naszej duszy.
Jeśli pytanie nie jest tylko frazesem,
a pytający ma cierpliwość, by wysłuchać odpowiedzi,
będzie musiał się dowiedzieć,
że to, co sprawiło nam największy ból i udrękę
kochamy w jakiś okrutny sposób
i nienawidzimy z niewytłumaczalną miłością”.
Erika Burkart/
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TEREN BADAŃ


-


-

-

Osoby powielające wzorce
rodzinne:
28 wywiadów narracyjnych
przeprowadzonych we
Wrocławiu w okresie od marca
2012r. do lutego 2013r.
Wśród osób badanych było 10
kobiet i 18 mężczyzn.
Osoby przełamujące wzorce
rodzinne:
30 wywiadów narracyjnych w
tym 29 przeprowadzonych we
Wrocławiu, 1 wywiad w
Obornikach Śląskich.
Wśród osób badanych były 23
kobiety i 7 mężczyzn.
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GŁÓWNY CEL PRACY
GŁÓWNYM CELEM było:
Wskazanie

na

problematykę

konstruowania tożsamości

osób z

kręgu rodzin dotkniętych problemem
alkoholizmu

oraz

poznanie

i wyodrębnienie czynników, mających
wpływ na biografię jednostki, które
przyczyniły

się

do

przełamywania

wzorców rodzinnych lub ich powielania.

DOBÓR PRÓBY
1. Zgodnie z zasadą maksymalnego kontrastu, w badaniach
zastosowano dobór arbitralny.

2. Czynniki mające wpływ na dobór próby to:
-środowisko rodzinne badanego

-jego doświadczenia życiowe
- obecna sytuacja badanego

Doświadczenia z
dzieciństwa- przykłady i
wnioski do dalszej pracy z
młodzieżą
Wyniki badań
empirycznych

Trajektoria biograficzna-przykłady:

Każda biografia zawierała doświadczenia trajektorii
cierpienia. Jednostka była uwikłana w ciąg niezależnych od
siebie zdarzeń, na które nie miała wpływu. Tymi
doświadczeniami było wychowywanie się w rodzinie
alkoholowej.
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SPOSOBY
RADZENIA
SOBIE…:
Poszukiwanie
pomocy i
wsparcia u
osób
znaczących,

Takimi osobami byli dalsi krewni; dziadkowie, jak również wychowawcy, pracownicy
socjalni i inny zdefiniowani przez narratorów, jako osoby znaczące.
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ucieczki z
domu
rodzinnego
wyprowadzka
założenie
własnej
rodziny
(…)Dzieciństwo jakieś było. No nie było najlepiej przez to picie, ale po co tu narzekać.
Ja też święty nie byłem. Uciekałem z domu, nie chciałem się uczyć (w. 11A).
(…)On miał prawie osiemnaście, ja miałam siedemnaście i żeśmy się zapoznali.
Zaprosił mnie (…) I tak zrobiłam ...żałuję i nie żałuję, bo nie wiem co by się dalej stało
ze mną. Po prostu zaszłam w ciąże (w. 01A).
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Przynależność do
grupy
rówieśniczej

Przynależność do grupy rówieśniczej była jednym
z elementów budowania własnej tożsamości.
Pragnienie bycia akceptowanym miało istotny wpływ
na poszukiwanie osób o podobnych doświadczeniach.
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realizacja siebie w
edukacji
w pracy
(…)No bez pracy nie mamy nic w sumie, po to się uczymy, żeby mieć tą
pracę, żeby zapewnić sobie, a przede wszystkim dzieciom byt, jakikolwiek
wykształcenie, sobie i dzieciom (w. 06).
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(…)W domu się nie układało, to co miałem robić?
(w. 17A)
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Czynniki oddziaływania

Rodzina
Szkoła
biologiczna

Grupa
rówieśnicza

Piecza
instytucjonalna

RODZINA
Trajektoria biograficzna, na którą składały się traumatyczne doświadczenia
miały istotny wpływ na kształtowanie tożsamość badanych osób.
 Potwierdzono, perspektywę Fritza Schützego w odniesieniu do koncepcji
trajektorii, opisującej cierpienie jednostki i jej poczucie bezsilności wobec
zdarzeń, na które ona nie ma wpływu i od których nie ma ucieczki.
Alkoholiczne środowisko rodzinne generuje zarówno jednostki powielające
wzorce rodzinne, jak i jednostki, które tym wzorcom nie ulegają.
 Przełamywanie wzorców życia rodzin alkoholowych lub ich powielanie
przez osoby wywodzące się z tych środowisk zależne było od
następujących czynników*:


- głębokości problemu alkoholowego w rodzinie (im większy problem
alkoholowy w rodzinie, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia
zachowań patologicznych)
- indywidualnych doświadczeń i przeżyć jednostki,
*szerzej [w.:] M. Wiktorowicz-Sosnowska, Tożsamości jednostek dotkniętych
problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Studium socjologiczne, Toruń 2015
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SZKOŁA


Ujawniono, że proces interakcji z nauczycielami i rówieśnikami na
etapie szkoły podstawowej, różnicujący narratorów poprzez
społeczne pochodzenie, rzutował na negatywną identyfikację
i sprzyjał kształtowaniu jednostki nieprzystosowanej do realizacji
obowiązków szkolnych oraz do życia. Sposobem radzenia sobie
z
sytuacją
naznaczenia
społecznego
była
integracja
z osobami o podobnych doświadczeniach, głównie prezentujących
bunt i wrogość wobec świata.



Analiza wywiadów ujawniała, że etap szkoły średniej był znaczącym
momentem w kształtowaniu pozytywnej tożsamości. Przynależność
do grupy uczniów szkół średnich wpływała na poczucie wartości i na
identyfikację osób badanych oraz porządkowała myślenie o sobie
samym jako o kimś lepszym. Strategia zachowania tajemnicy.
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ZNACZĄCY INNI (gr. rówieśnicza,
bliscy, instytucje itd.)


Udowodniono, że przełamywanie wzorców życia rodzin
alkoholowych lub ich powielanie przez osoby wywodzące się z tych
środowisk zależne było od przemiany wewnętrznej w relacji
z innymi „znaczącymi”, z którymi
dochodzi do identyfikacji
i poczucia więzi, w tym wpływu wzorców instytucjonalnych oraz
przemiany jednostki poprzez zmianę zachowań, skierowanych na
określone wartości i cele.
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PRZEŁAMUJĄCY WZORCE RODZINNE
Ale mówię jakoś tak trafiłem na tych ludzi od małego. Także
pierwsze to zależy dużo od
środowiska, od ludzi. A ten
drugi element, coś takiego musi stać się już w głowie u tego
kogoś, żeby po prostu on spojrzał i powiedział, ze ja
nie chcę być taki sam jak moi rodzice,
a trzeci taki
element, że ja nie mogłem zawieźć dyrektora. I to jest tak
środowisko, coś
w głowie i że robiłem coś dla kogoś (w.13)

17

OSOBY PRZEŁAMUJĄCE WZORCE RODZINNE
- świadomość uzależnienia i jego konsekwencji oraz chęć zmiany własnego życia
(refleksja nad własnym życiem),
Myślę, że jeżeli pozwolą sobie pomóc, to nie powielą patologii. Jak nie
chce ktoś pomocy, na własne życzenie się niszczy (w.03).
- potrzeba zdobycia wykształcenia i pracy,
- przekazywanie pozytywnych wzorców już na etapie dzieciństwa, a więc etapie
nauki wartości i zasad,(wczesne odsunięcie dziecka ze środowiska
alkoholowego),
- świadome kreowanie swojej przyszłości i świadomość własnej tożsamości (aktywny
podmiot),
Ta osoba, co wyjdzie z tego domu, też musi chcieć, żeby być tą inną osobą, żeby
nie dochodziło na przykład do takiego towarzystwa gdzie piją, gdzie ćpają,
tylko powinni ze swojej strony pomóc sobie pierwsi. (w. 16)
- budowanie silnego charakteru,
- Wejście w dorosłe role- szybkie dojrzewanie,
- Odcięcie się od rodziny alkoholicznej, w tym od środowiska alkoholicznego.
Chciałam zapomnieć o tym miejscu, odgrodzić się, zacząć żyć swoim życiem bez
tej przeszłości (w.02)
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POWIELAJĄCY WZORCE RODZINNE
Analiza wyników badań ujawniła inne czynniki, które przyczyniły się
do powielania wzorców rodzinnych:
- pozostawanie w wirze potencjału trajektoryjnego, jako rezultat nieradzenia sobie
z aktualna sytuacją*,



- wykształcenie postawy pasywnej,
- kształtowanie postaw wyuczonej bezradności, jako sposobu na przetrwanie
w sytuacji trudnej.


Potwierdzono, że publiczna próba zaetykietowania jednostki, powstaje niezależnie od tego
czy osoba popełni dany czyn, wykraczający poza normy grupowe, czy też nie.



Udowodniono, że ocena jednostki w wymiarze pejoratywnym prowadzi do jej obciążenia
w życiu społecznym, przyczynia się do pogłębiania nierówności, w konsekwencji wpływa
na zmianę tożsamości i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań
dewiacyjnych.

Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 1, s. 27
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WNIOSKI-WARTOŚĆ POZNAWCZA
Znaczący inni
Środowisko
alkoholicze:
jednostki
powielające i
przełamujące
wzorce

Czynniki
zewnętrze i
wewnętrzne

Przeżycia z
okresu
dzieciństwa

Przepracowanie
biografii

Im większy
problem w
rodzinie

Załamanie się organizacji
życia codziennego

Tym większe
prawdopodobieńs
two zachowań
patologicznych

-

Trajekt
oria
cierpie
nia

eduk
acja

-

relac
je

Rodzina
zastępcza
Piecza
instytucjonal
na

Poczu
cie
warto
ści
siebie
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WIZJE

DZIECI TRANSCENDENTALNE

Nadzieja na lepsze
jutro

Silne, zdolne do
pokonywania
trudności jednostki

Stare,
utarte schematy

Pozbawione kontroli
nad własnym życiem
ZDARZENIA KRYTYCZNE

Aktywna postawa
TOŻSAMOŚĆ
Bierna postawa

Osoby nie
ulegające
wzorcom
rodzinnym
Osoby
powielające
wzorce
rodzinne

ELEMENTY POZYTYWNE

PRZYSZŁOŚCI
TRAUMA
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CO DALEJ?
CO NALEŻY- wyniki badań
•WZMACNIANIE działań
pozytywnych, praca na zasobach
i kompetencji młodzieży,
SKONCENTROWANIE młodych
ludzi wokół wspólnych
zainteresowań (przenikanie
wzorców),
_________________________
• pomoc w uczeniu się nowych
umiejętności, rozwój kompetencji
społecznych osobistych,
przybliżenie perspektywy życia
zawodowego,
__________________________
• towarzyszenie w drodze do
życiowych zmian (perspektywa
procesu, a nie jednorazowego
działania),

CO NALEŻY- wyniki badań
• praca nad motywacją,

•podniesienie
poczucia
wartości,
samooceny,
•rozwijanie lub wzmacnianie cech
charakteru np.: konsekwencji,
stanowczości, zaradności i innych
mocnych u jednostki stron itd.,
_________________________________
_
• ukierunkowanie na cele, na zadania
oraz pozostawienie możliwości wyboru
ich realizacji oraz odpowiedzialności za
konsekwencje- dalsza praca nad
rozwojem poczucia sprawstwa,
rozwijanie zainteresowań,
_________________________________
_
•podejście systemowe, budowanie sieci
wsparcia- ujęcie procesowe
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WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
CO NALEŻY- wyniki badań
•Być „znaczącym innym”- WIARA
W MŁODEGO CZŁOWIEKA, nadanie
mu
NOWEJ,
POZYTYWNEJ
tożsamości,
•podejście indywidualne,

• zamiana postawy zorientowanej na
akceptację na postawę zorientowaną na
zmianę (aktywny podmiot działaniapoczucie sprawstwa itd.),
• podnoszenie świadomości,
•proces oddziaływania (interakcja)- jako
moment przemiany,
•Stawianie- pokazywanie jasnych granic
(konsekwencji, sukcesów itd.),

CZEGO UNIKAĆ
•stereotypowego, kolektywnego
podejścia, generalizowania,
• społecznej oceny, krytyki
zarówno tej jednostki, jak i
bliskich,
• postawy urzędnika,
•akceptacji bierności u jednostki,
•sytuacji wyłącznie zakończonych
niepowodzeniem – nie stawiać
wyłącznie celów niemożliwych do
realizacji, niedokończonych
zadań,
•środowiska podobnego do tego,
z którego jednostka pochodzi,
•pozostawiania jednostki samej
sobie
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-

PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Empowerment – praca na zasobach rodziny, polegająca

-

Założenia:

-

rodzina jest kompetentna w określaniu tego, co jest dobre dla niej i bliskich;
posiada wystarczające zdolności do rozwiązania swoich problemów,
chociaż nie zawsze jest tego w pełni świadoma;
Istotę pracy socjalnej stanowi współpraca między rodziną a pracownikiem
socjalnym;
Rodzina określa potencjalne cele do osiągnięcia przy współpracy z
pracownikiem socjalnym;
Rodzina uczestniczy w decyzjach jej dotyczących i decyzjach dotyczących
poszczególnych członków rodziny;
Pracownik socjalny zwraca szczególną uwagę na respektowanie autonomii
rodziny, autonomii jej członków a także jej granic*.

-

-

na wzmacnianiu kompetencji i przywracaniu
samosterowności.

* J. Szczepkowski, Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach , Akapit,
Toruń 2010, s. 19-20.
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Rodzaj podejmowanych działań zależy nie
tylko od celu jaki ma być osiągany dzięki
ich realizacji, ale także od:



stopnia występujących trudności
opiekuńczo-wychowawczych,



Stopnia motywacji rodzin do zmiany
swojej sytuacji.
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CZYNNIKI
SUBIEKTYWNE

CZYNNIKI
OBIEKTYWNE
-

normy prawne

-

polityka, socjalna państwa

-

-

Praca socjalna powinna
prowadzić do aktywizacji
klienta

-

postawa pracownika
socjalnego/koordynatora

-

postawa rodziny,

-

doświadczenia rodziny

Współdziałanie z partnerami,
NGO

WYBRANE UWARUNKOWANIA PRACY SOCJALNEJ
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PRACA SOCJALNA:
TO ZDERZENIE PERSPEKTYW RODZINY
I PRACOWNIKA SOCJALNEGO ORAZ
BUDOWANIE W TEJ PRZESTRZENI
DIALOGU, KTÓREGO CELEM
NADRZĘDNYM JEST DOBRO DZIECKA
I RODZINY
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Wyniki badań empirycznych przedstawione
w prezentacji (wraz z cytacjami) można
odnaleźć w monografii:

Studium

M. Wiktorowicz-Sosnowska, Tożsamości
Jednostek dotkniętych problemem
alkoholizmu w rodzinie pochodzenia.
socjologiczne, Wyd. Adam
Marszałek,
Toruń 2015
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DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
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