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Książka Mieczysława Plopy pt. Psy cholo -
gia rodziny: teoria i badania stano wi próbę
przedstawienia zarówno zaga d nień teorety-
cznych, dotyczących wy bra nych aspektów
współczesnej wiedzy o rodzinie z uwzględ-
nieniem perspektywy systemowej, jak i ilus-
trację badań empirycznych nad systemami
rodzinnymi, prowadzonych przez Autora
wraz ze współpracownikami oraz magistran-
tami. Stwierdziwszy zmiany zachodzące we
współczesnych rodzinach na tle prze mian
całej cywilizacji, Autor ukazuje po trzebę spoj -
rzenia na dzisiejszą rodzinę z szerszej per-
spektywy, uwzględniającej różnorodne uwa -
runkowania jakości życia małżeńskiego i ro -
dzinnego.

W rozdziale pierwszym Czytelnik znaj dzie
zagadnienia teoretyczne zwią zane z syste-
mowym podejściem do ro dziny, w którym
nacisk kładzie się na organizację strukturalną
systemu rodzinnego oraz zadania czy funkcje,
jakie ro dzina wypełnia. Rodzina jest w tym
ujęciu traktowana jako system będący w pro-
cesie ciągłego rozwoju, dlatego też w tym
kontekście zdefiniowane są podstawowe
cechy rodziny. Autor, zastana wiając się nad
zagadnieniem jakości ży cia w rodzinie, opi -
suje strategie i reguły rządzące funkcjono -
waniem rodziny, któ re z kolei wpływają na
sposób realizacji zadań. Zadania i strategie
rodziny opisywane przez M. Plopę dotyczą
kolejno: tożsamości – zarówno całej rodziny,
jak i każdego jej członka; ustalenia i utrzyma-
nia granic; utrzymania statusu w za kresie
stworzenia warunków do życia i rozwoju oraz

kierowania spójnością ro dziny, w dużej mie rze
sprzyjającą zdro wiu psychicznemu każdego
jej członka. 

Ponadto opracowanie to zapoznaje nas 
z modelami funkcjonowania rodziny. Między
innymi omówiono tu modele wy wodzące się 
z koncepcji strukturalnych, wśród nich wy -
mieniane są: strukturalny model Minuchina,
kołowy model Olsona, systemowy model
Beaversa oraz model McMastera. Modele te
oferują interesu jącą, opierającą się na wspól-
nych zało że niach perspektywę, odnoszącą
się do zdrowego funkcjonowania rodziny.
Inne modele – międzypokoleniowe, m.in. Bo -
wena oraz kulturowe, zwracają uwagę na
kwestie, których nie uwzględniają mo dele
strukturalne, dając w efekcie poszerzoną
wiedzę na poruszany temat. Jeden z pod -
rozdziałów książki traktuje o rozwoju kompe-
tencji małżeńskich i ro dzinnych w odniesie-
niu do teorii przywiązania. Ukazanie wielu
zagadnień wiążących się z tą teorią, uznać
można za odpowiedź Autora na rosnące 
w ostatnich latach zainteresowanie badaczy
znaczeniem bliskich więzi w związkach inter-
personalnych w różnych okresach życia
człowieka. Teorię więzi przywiąza niowej uję -
to zarówno od strony badań nad dziećmi, jak
i dorosłymi, wskazując jednocześnie widocz -
ną ewolucję poglą dów dotyczących transmi -
sji wczesnych do ś wiadczeń emocjonalnych,
na regula cję bliskich związków w do rosłości.
Me chanizm przywiązania przedstawiono 
z perspektywy ewolucyjnej, klinicznej i poz-
nawczej. Krytyczne podejście do oma wiane -
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go zagadnienia pozwala zapoznać się z zale-
tami tych podejść oraz ich ogra niczeniami. 

Rozdział drugi poświęcony jest ba da niom
psychologicznym nad małżeń stwami o róż -
nym poziomie integracji oraz poszukiwaniu
rozmaitych uwarunkowań osiągania satysfa -
kcji w związku małżeń skim. Niewątpliwie
należy zwrócić szcze gólną uwagę na relacje
między małżon kami oraz ich uwarunkowa-
nia, gdyż leżą one u podstaw jakości życia
całej struktury rodzinnej. Autor poddaje ana -
lizie róż nego rodzaju czynniki psychospołe -
czne, mogące mieć wpływ na jakość zwią zku
małżeńskiego oraz na odczu waną satysfakcję
ze związku. Pytanie postawione na początku
rozdziału dotyczy rodzaju związku, jaki ma
szansę na przetrwanie i na to, aby był zwią -
zkiem szczęśliwym zarówno dla kobiety, jak 
i mężczyzny oraz czy odczuwanie po dob nego
poziomu satysfakcji w ogóle jest możliwe.
Uwarunkowania, jakie bra ne są pod uwagę
w „poszukiwaniu” szczęścia małżeńskiego
do  tyczą płci, od czuwanej intymności, pełnio -
nych przez małżonków ról społecznych (pra -
ca, dom) oraz równości w związku. Z przy -
tacza nych analiz i doniesień z badań wyłania
się ciekawy wniosek, a zarazem postulat
dotyczący konieczności dbania o rów ność 
w mał żeństwie. Istotność tego wnio  sku ujaw-
nia się najbardziej w sytuacji, gdy w związku
pojawia się nierów ność. Zatraca się wtedy
możliwość rozwoju intymnych relacji, których
doświad czanie przez obydwoje partnerów
jest podstawowym warunkiem satysfakcji 
z małżeństwa. W dalszej części pracy Czy -
telnik może poszerzyć swoją wiedzę teorety-
czną o interesujące doniesienia z badań em -
pirycznych, prowadzonych przez Autora nad
jakością związku mał żeńskiego wśród mał -
żeństw trwałych oraz rozwodzących się.  

Kolejna część książki poświęcona zo stała
analizie zarówno teoretycznej, jak i empi ry -
cznej, relacji rodzic – dziecko oraz wpły wowi
tychże relacji, jak i po staw rodzicielskich na
rozwój dziecka głównie z perspektywy syste-

mowej. Opie rając się na literaturze na temat
postaw rodzicielskich, Autor analizuje rozu-
mienie tej kategorii, następnie ukazuje źró dła
kształtowania się tych postaw oraz ich
typologię. Uogólniając treści związa ne z oma-
wianym tematem, za najbar dziej istotny
przejaw postawy rodzicielskiej uważa ładu -
nek uczuciowy, stano wiący najważniejszy
składnik zarówno jej rozpoznawania, jak też
dokonywania pomiaru. Wkładem własnym
M. Plopy do zagadnienia stylów oddziaływań
rodzicielskich jest uzupełnienie, istniejących
w literaturze dotyczącej typologii, po staw
rodzicielskich – zamieszczonych na łamach
tej publikacji – o kolejny wymiar postawy
nie konsekwentnej. Rozdział ten daje możli -
wość poszerzenia wiedzy na temat opisy-
wanego zjawiska o analizę badań z literatury
przedmiotu nad wpły wem postaw rodziców
na rozwój, osobo wość, czy przystosowanie
spo łeczne dzieci oraz badań dotyczących
percepcji rodziców i ich postaw przez dzieci 
i mło dzież, zarówno jedynaków, jak i nie -
jedynaków. Rozważania o relacjach ro dzi ca 
i dziecka Autor uzupełnia o szcze gółowe
charakterystyki własnych metod służących
ich badaniu, tj. Skalę Postaw Rodzicielskich
w wersji dla młodzieży i dorosłych. Niewąt -
pliwie przyda się to osobom zainteresowa -
nym tą tematyką oraz chcącym podjąć się
eksploracji zja wisk związanych z rodziną. 

Ostatni – czwarty rozdział książki po dej -
muje problematykę związaną z po glądami
młodzieży akademickiej na in stytucję małżeń-
stwa oraz ich uwarunko waniami, ze szcze -
gólnym uwzględnieniem płci psychologicznej
badanych. Wydaje się, że w dobie dokonu -
jących się przemian społeczno-ekonomi -
cznych i oby czajowych, ważnym jest badanie
po ko lenia młodych dorosłych, wchodzących 
w społeczną rzeczywistość ze swoim ba -
gażem doświadczeń, w celu opisywania oraz
przewidywania możliwych zmian w ich świa -
domości. Przykładowo, w prze ciwieństwie do
doniesień o kryzysie in stytucji małżeństwa,



interesujące jest przychylne nastawienie
młodzieży akademickiej do takiej formy blis -
kiego zwią zku. Ponadto nie ma ona przekona-
nia, że małżeństwo jest przeżytkiem w XXI wie -
ku – wręcz przeciwnie, ma poczucie, że jest
odwrotnie.

Układ zamieszczonych w książce treści
jest proporcjonalny i przejrzysty, a ję zyk użyty
do ich przedstawienia – przystępny. Poru -

szana tematyka jest adreso wana do wszyst-
kich, którzy inte resują się rodziną. Treści tu
zaprezentowane nie ma ją charakteru system-
atycznego wykła du, ale jak to ujmuje sam
Autor – mają inspirować do przemyśleń, czy
być źród łem hipotez do dalszych in terdyscy -
pli narnych badań, służących kre o waniu do -
brej jakości naszego codziennego życia. 
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