
Wpływ rodziny  
na przyszłe życie zawodowe dzieci  

( informacje dla rodziców)    



Relacje rodzinne a rozwój zawodowy. 

Wzajemne relacje rodzic – dziecko odgrywają istotną rolę także w przyszłym 

rozwoju  zawodowym dzieci. Według  A. Roe  na wybory zawodowe dzieci 1

wpływają postawy rodzicielskie.    

            Praktyka kliniczna i doradcza pokazuje, że osoby mające trudności z 

rozwojem zawodowym i funkcjonowaniem na rynku pracy doświadczały w relacjach 

rodzinnych postawy zaniedbującej. W efekcie prezentują cechy niepokoju 

psychoruchowego, obniżoną samokontrolę, poczucie małej  wartości. Często nie 

kończą szkoły, niechętnie podejmują pracę, nie mają sprecyzowanych zainteresowań.  

         

            Równie niekorzystna jest postawa nadopiekuńcza. Ograniczone są w takiej 

relacji możliwości rozwijania przez dziecko swojego potencjału. Jego zdolności są 

zablokowane. W zachowaniu dominuje brak inicjatywy, bierność, apatia. Dziecko 

wymaga ciągłego wspierania w podejmowaniu decyzji. Także tych dotyczących 

wyboru zawodu i drogi kształcenia. Dziecko nie wierzy we własne możliwości i jest 

gotowe spełniać oczekiwania rodziców. Brak mu wglądu w siebie i nie ma 

świadomości własnych preferencji zawodowych. Dzieci wzrastające w takiej relacji 

wychowawczej są szczególnie narażone na nieudane wybory zawodu, ponieważ nie 

potrafią rozpoznać własnych zdolności. W życiu dorosłym są zagrożone utratą pracy, 

bo nie potrafią konfrontować swoich możliwości z oczekiwaniami pracodawcy. 

     Dla rozwoju  potencjałów dziecka duże znaczenie ma zainteresowanie 

rodziców jego losami. Wspieranie i kształtowanie zdolności dziecka wraz z 

zaspokojeniem jego potrzeb biologicznych i emocjonalno – uczuciowych i 

społecznych daje gwarancję dobrego przystosowania.  

            Brak miłości i opieki – postawa unikania dziecka przez rodziców prowadzi 

do poczucia izolacji, osamotnienia i pustki. Konsekwencją mogą być zaburzenia 
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emocjonalne – lęk, ambiwalencja uczuć, kompleks niższości. Przeżywane obawy i 

lęki prowadzą do izolacji społecznej. Jednostki wzrastające w rodzinie o tego typu 

relacjach zwykle pozostają na marginesie, nie radzą sobie na rynku pracy. Chociaż są 

dobrymi pracownikami są zagrożone utratą pracy, rzadko osiągają sukces zawodowy, 

bywają ofiarami w grupach społeczno – zawodowych. 

Decyzje o wyborze zawodu i ścieżki edukacyjnej są dla nich trudne, towarzyszy im 

silne wahanie. Wybory są często pochopne i przypadkowe. 

        Kolejną niekorzystną rozwojowo postawą rodziców wobec dziecka jest 

stawianie mu nadmiernych wymagań, autorytaryzm. Rodzice kreują dziecko na takie, 

jakim chcieliby je widzieć. Odbierają dziecku prawo do bycia takim jakim jest. 

Prowadzi to do zaburzeń identyfikacji i poczucia tożsamości, niskiej samooceny, 

wyuczonej bezradności, albo do zachowań opozycyjno – buntowniczych wobec 

rodziców. W efekcie wzrastania w takiej relacji uczeń może podejmować decyzje 

zgodne z wolą rodziców albo jej przeciwne. Zarówno w jednym jak i drugim 

przypadku mogą być one równie nieprzemyślane. 

          Innym niekorzystnym układem rodzinnym jest niespójność postaw rodziców.  
Powoduje to zagubienie dziecka. Brak orientacji uniemożliwia podejmowanie 

przemyślanych, samodzielnych, trafnych decyzji. Jest przyczyną niepewności co do 

własnych zachowań i sposobu widzenia siebie w roli zawodowej. 

          Korzystną jest  postawa  wyrażająca  akceptację jego zdolności i umiejętności. 

Buduje to jego zaufanie do własnych możliwości. Sprzyja rozwijaniu postaw 

otwartych na ludzi i gotowości do podejmowania trudnych decyzji zawodowych i 

wyborów ról zawodowych zgodnych z własnymi osobistymi preferencjami. 



Modele życia zawodowego w rodzinie 

    Poza  postawą  rodziców wobec preferencji i wyborów zawodowych dziecka 

istotną rolę w podejmowanych przez nie decyzjach odgrywają modele życia 

zawodowego w rodzinie. 

               Każda rodzina ma swoją historię i preferuje pewien model życia rodzinnego 

i zawodowego, będący wyrazem posiadanych  postaw wobec pracy i rozwoju 

zawodowego. Dzieci przez naśladowanie uczą się od rodziców stylu życia, postaw 

wobec pracy i preferencji zawodowych. 

 Szczególny wpływ na kształtowanie kariery zawodowej mają relacje między rolami 

rodzinnymi i zawodowymi. P.Evans i F. Bartolome  uważają, że istnieje co najmniej 2

sześć następujących  różnych typów relacji praca – rodzina: 

1. model kariery niezależnej – kiedy praca i rodzina stanowią oddzielone sfery 

życia człowieka i nie mają na siebie żadnego wpływu; taką relację preferują 

często pracownicy najemni, o ściśle określonym czasie pracy; 

2. model kariery przenikającej – występuje w sytuacji kiedy życie rodzinne i 

zawodowe przenikają się, a sukces zawodowy przenosi się na życie rodzinne; 

jest to sytuacja typowa dla osób wykonujących zawody artystyczne; 

3. model kariery konfliktowej – gdzie nierozwiązane problemy zawodowe 

przenoszone są na życie rodzinne, a problemy rodzinne zaburzają tok pracy; 

dotyczy to zazwyczaj pracowników o nienormowanym czasie pracy, 

wykonujących na przykład funkcje kierownicze; 

4. model kariery kompensacyjnej – występuje w sytuacji kiedy praca jest 

obszarem kompensowania nieudanego życia rodzinnego i odwrotnie; 

5. model kariery instrumentalnej – ma miejsce wówczas kiedy praca stanowi 

środek do zaspokojenia potrzeb, głównie tych które pozwalają stworzyć 
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oczekiwany standard udanego życia rodzinnego; wybór zawodu podyktowany 

jest motywami ekonomicznym; 

6. model kariery integracyjnej – przejawia się nierozerwalnym związkiem życia 

rodzinnego i zawodowego; tak bywa u właścicieli małych warsztatów i 

rolników; 

           Z kwestią modelu życia rodzinnego ściśle wiąże się przekaz rodzinny. 

Wpływa on na preferencje zawodowe młodych ludzi. Sprawia bowiem, że dzieci 

często dokonują wyborów w przekonaniu, że tylko ten wybór jest właściwy, który 

wiąże się z tradycją rodzinną. Rozwijają wówczas zdolności i umiejętności 

bezpośrednio dotyczące określonego zawodu. Nie dostrzegają innych 

alternatywnych wyborów. Ma to miejsce na przykład w sytuacji posiadania przez 

rodzinę firmy. Okazuje się, że było to niejednokrotnie charakterystyczne dla 

każdego pokolenia w rodzinie. 

              Podobnie  przedstawia się sytuacja młodego człowieka  w rodzinach 

gdzie istnieje wyraźny model pracy etatowej. Wiele osób które utraciły pracę nie 

potrafi wyobrazić sobie innego zatrudnienia niż „stała praca”.  

Istnieje także silny przekaz rodzinny tradycji zawodów w rodzinie. W efekcie 

dzieci wyrabiają sobie przekonanie, że odziedziczyły po ważnych osobach w 

rodzinie lub po rodzicach talenty i zdolności. Wierzą, że są szczególnie 

predysponowane do wykonywania zawodów takich samych lub podobnych jak te 

osoby. W związku z tym dzieci muzyków zostają muzykami, lekarzy – lekarzami 

itp. 
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