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CSALÁD az idő nyomában

• A család egy ősi és alapvető intézmény, amely

évezredek óta valamennyi kultúrában és

társadalmi szerveződében jelen van –Bagdy

1995

• AZONBAN a történelem folyamán folyamatosan

változott, hogy mi számított családi egységnek, a 

család legfontosabb funkcióinak, illetve változott

az egyes családtagok szerepe és megítélése





A CSALÁD DEFINÍCIÓI

Több tudományterület kérdésfeltevésétől függ a család

defníciója

-Teológia-Biblia tanításai

-Jogtudomány-jogszabályok mentén definiál

-Szociológia-család, mint szociológiai egység-

csoportjelenségként határozza meg a fogalmat

-Filozófia-társadalmi-gazdasági változások

összefüggésein keresztül vizsgálja

-Pszichológia-személyközi viszonyokra helyezi a 

hangsúlyt

-Antropológia-a családi hagyományok-szokásrendszer, 

családszerkezet sajátosságait írja le



KÖZÖS 

SZEMPONTOK

• A különböző megközelítésű fogalmak a 

családot csoportként, vagy valamiféle 

egységként szemlélik, melynek közös célja 

vagy feladata van. 

• E mellett a fogalmakban megjelenik az utódról 

való gondoskodás, az intimitás illetve az, 

hogy a család nem választható, hanem egy 

kapott szociális közeg, melybe az ember 

beleszületik.



INTERAKCIONALISTA IRÁNYZAT

• Ernest W.Burgess (1926): 

“A család, mint az interakcióban álló személyek

egysége”---a család ÉLŐ, VÁLTOZÓ, FEJLŐDŐ

jelenség

• Állandó csak a családtagok közötti interakció, ha 

ez véget ér—megszűnik a család

• Az interakció tartalma és jellege változhat



STRUKTURÁLIS-FUNKCIONÁLIS 

MEGKÖZELÍTÉS

• A családtagok interakciói nem esetlegesek, 

hanem összefüggnek egymással, a családtagok

egymához való viszonyából vezethetők le

• A családi élet megismerése során figyelembe kell

venni: 

-a család kapcsolatait a társadalom egészével

-az egyes családtagok személyiségét

-a családtagok közötti kapcsolatokat

FUNKCIÓ-kulcsfogalom



FEJLŐDÉSI CSALÁDMODELL

• Központi jelentőségű az életciklus fogalma

• A család változó-alakuló intézmény

• A család életének fejlődésével változnak a 

szerepek, a feladatok, és a családon belüli

interakciók





A CSALÁD FEJLŐDÉSI SZAKASZAI-TELEKI 

(2000)

• a család az idők során három nagyobb fejlődési szakaszon megy át, a 

„fészekrakás”, a „nevelő család” és a „kiürülő család” szakaszain 

• A fészekrakás a pár összecsiszolódása, az eljegyzéssel kezdődik, és a 

gyermekvállalással zárul. 

• A nevelő család a kisgyermek születésével kezdődik, és három nagyobb 

alegységre bontható: A kisgyermekes, a kisdiákos és a tizenévesek

családszerkezete. 

• Mindezeken túlhaladva elérkeznek a kiürülő családi fészek

életszakaszához, amely szintén két további alszakaszra bomlik: Az egyik a 

kiházasító család a másik pedig a nagyszülői életszakasz.



HOMEOSZTÁZIS

• Az egyes életszakaszok fordulópontjaiban –a CSALÁD 
problémahelyzetekkel találja szemben magát, melyek 
megoldása egyben a család fejlődésével jár együtt

• A szakaszok közötti átmenet magas fokú 
rugalmasságot és alkalmazkodóképességet igényel a 
család minden tagjától (Radványi, 2013)

• A család eközben a problémák megoldásait keresve 
igyekszik fenntartani egy bizonyos homeosztatikus 
egyensúlyi állapotot, melyben a család egyik tagjának 
viselkedéses változása hat a család többi tagjára, s azok 
válaszreakciói visszahatnak, ezáltal egy dinamikus 
egyensúlyi állapotot létrehozva, mely a rendszer 
működését támogatja (Bíró-Komlósi, 1989).



A CSALÁDI RENDSZER FOGALMA

• A rendszer egymással kapcsolatban lévő, egymás 
működését kölcsönösen befolyásoló, egymásra 
kölcsönösen ható elemek egysége (Székely 2008) 

• A család egy rendszer, melynek viselkedési mintázata a 
személyek közötti kapcsolatokból áll, melyben a 
személyek, rájuk jellemző vonásokkal, a kulturális 
jellemzőknek megfelelően, adott élettapasztalatukkal 
vesznek részt

• A család tagjai egyfajta dinamikus egyensúlyi 
helyzetet fenntartva próbálják a rendszert működésben 
tartani

• A családtagok interakciók folyamatával kapcsolódnak 
egymáshoz, melyeket kölcsönösen alakítanak ki 
(Barnes, 1991) 



CSALÁDI ALRENDSZEREK

• Amennyiben a család alrendszerei között 
elcsúszás, egyensúlyvesztés lép fel, a családi 
rendszer megbillenhet-szétcsúszhat. 

• A tagok több alrendszerhez is tartoznak. 

• Minden alrendszernek vannak határai, ezek 
betartása és védelme fontos, mivel a határok 
biztosítják a rendszer differenciáltságát és a 
stabilitást. (Minuchin, 1974)

• Az alrendszerek egyensúlya és működése 
meghatározza a család működését. 

• A családi működést legnagyobb mértékben 
befolyásoló alrendszer a szülők alrendszere. –
ennek okán a segítő munka szülői alrendszerre 
történő kiterjesztése hangsúlyos feladat!!!





ÉRZELMI TÉNYEZŐK HATÁSA A 

SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSRE 

• Érzelmi légkör

• Anya- gyermek kapcsolat

• Apa-gyermek kapcsolat

• Testvérkapcsolatok

• A család szerkezete

• Szülők egymáshoz való viszonya

• Szülők sezmélyiségbeli jellemzői

Mély személyiség formáló hatásuk van!-
FELTÉRKÉPEZÉSÜK A GYERMEKKORI 

VISELKEDÉSZAVAROK MEGJELENÉSE SZEMPONTJÁBÓL 

ALAPVETŐ



CSALÁDI INTERAKCIÓK MEGBETEGÍTŐ 

HATÁSA

• Inkongruens kommunikáció (double bind)

• Egyik szülő egyeduralma

• Kóros szerepfelosztások (gyerek a szülő

szerepbe kerül)

• Származási család egyeduralma

• Összemosódott szerepek

• Incesztuózus helyzetek és feszültségek

• Kóros viselkedésminták, konfliktusmegoldások

• Túlzottan zárt, túlzottan nyitott család



A GYERMEKEK VISELKEDÉSÉNEK 

HÁTTERE
A gyerekek szüleit megfigyelték, és 4 kritérium alapján

osztályozták--Schaffer – Becker

• Mennyire kontrollálóak?

• Mennyire követelik meg az érett viselkedést?

• Milyen a gyerekükkel való kommunikáció?-Still face 

• Mennyire érzelemmentes gondoskodók?

OSZTÁLYOZÁS DIMENZIÓI

1. Érzelmi dimenzió: Szülői melegség (szeretet, 

elfogadás)↔ hidegség, elutasítás

2. Kontroll dimenzió: Engedékenység ↔ 

korlátozás

•



1. ÉRZELMI DIMENZIÓ



2. ÉRZELMI DIMENZIÓ 



2. KONTROLL DIMENZIÓ

Baumrind modellje Óvodások 3 csoportja: 

• Visszahúzódók ( félénk, szégyenlős) 

• Éretlen (impulzív, érzelmileg tapadó gyerekek) 

• Kompetens gyerekek (magabiztos, vidám, kíváncsi) 

Szülői bánásmód 3 típusa Baumrind szerint

• Tekintélyelvű szülő → követelő, szülőcentrikus, engedelmesség a fontos, a 

szülőknek jogaik, a gyereknek kötelességei vannak → visszahúzódó

gyerekek

• Engedékeny szülő → gyerekközpontú, kerüli a büntetést, a kontrollt és a 

konfliktusokat, a gyerekeknek jogaik vannak → éretlen gyerekek

• Mérvadó szülők → gyerekközpontúak és követelők, a szabályok betartását

elvárják, de alkura is hajlandóak, mércéket, amit állítanak megindokolják, 

mind a gyereknek és a szülőnek is vannak jogaik is és kötelezettségeik is → 

kompetens gyerekek



A PREVENCIÓ-INTERVENCIÓ 

LEHETŐSÉGE

• Elsődleges prevenció: terhes gondozás egyben

családgondozás, a védőnő mentálhigiénés

lehetőségei, mentálhigiénés kultúra fejlesztése

• Gyerekekkel foglalkozók ez irányú képzése: 

gondozónők, óvónők, pedagógusok

képzése, segítése

• Megfelelő jogszabályok, gyermek- és

családvédelem



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


