
Dziecko doświadczające przemocy – część III 

Mechanizmy przystosowawcze u dziecka krzywdzonego, które pomagają mu przetrwać w 

rodzinie, z przemocą. 

Dziecko krzywdzone poprzez samooskarżanie utrwala w sobie przekonanie, że rodzic tak się 

zachowuje, ponieważ ono jest złe i na takie traktowanie zasługuje. Dziecko przypisuje sobie winę 

za każdy atak rodzica, co wiążę się z  usprawiedliwieniem zachowania rodzica. Jest to mechanizm 

przystosowawczy, który ma służyć utrzymaniu relacji z rodzicem. Dzieci często bagatelizują 

i pomniejszają doznawane krzywdy, mówiąc, że nic się nie stało, że bicie nie bolało, że przykre, 

poniżające słowa do nich nie dotarły. 

Możliwe skutki uruchomienia mechanizmów adaptacyjnych mających na celu utrzymanie 

relacji z rodzicem stosującym przemoc: 

U dzieci krzywdzonych występują zaburzenia w sferze fizjologicznej, które są wynikiem ciągłego 

poczucia zagrożenia i oczekiwania na atak. Skutkiem utrzymującego się pobudzenia są 

dolegliwości fizyczne, które mają swoje źródło w psychice dziecka (objawy psychosomatyczne). 

Dzieci doświadczające przemocy często mają zaburzenia kontroli stanów emocjonalnych, stają 

się rozchwiane emocjonalnie, bardzo szybko przechodzą z jednego stanu w drugi. Często 

przeżywają uczucie pustki, zagubienia, rozdrażnienie, niepokój, co w efekcie może prowadzić do 

pojawienia się zaburzeń lękowych i/lub depresyjnych.  

Dzieci krzywdzone mają również zaburzenia rozwoju tożsamości i kształtowania obrazu własnej 

osoby. Te problemy są związane z przeżywaniem wewnętrznego konfliktu między potrzebą 

bliskości a lękiem przed kontaktem z opiekunem stosującym przemoc. Dziecko doświadczające 

przemocy charakteryzuje niskie poczucie wartości. 

Pomimo doznawanego cierpienia i przeżywanego gniewu dziecko czuje się złączone z rodzicem 

stosującym przemoc. Osoba krzywdząca zazwyczaj jednocześnie rani i kocha, nie jest agresywna 

cały czas, przemoc jest przeplatana okresami spokoju. 

W rezultacie dziecko wkracza w wiek nastoletni z zafałszowanym obrazem własnej osoby oraz 

sytuacji rodzinnej. Dzieci/nastolatkowie mogą być wręcz przekonani, że sposób, w jaki 

odnoszono się do nich w rodzinie, był poprawny, a to, że nie byli szczęśliwi nie ma związku z 

doświadczaną przemocą i brakiem poczucia bezpieczeństwa w rodzinie. W związku z tym w 

dziecku kształtuję się i wzmacnia przekonanie, że zasłużyło na złe traktowanie ze strony rodzica. 

Takie myślenie ma za zadanie chronienie relacji i wizerunku rodzica, jak i całej rodziny. 

Bibliografia: 

https://fdds.pl/corobimy/krzywdzenie-dzieci/ 

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy 

Herman J.L., Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk 2003. 

Miller A., Twoje ocalone życie. Drogi do wolności., wyd. Media Rodzina, Poznań 2013 

 

https://fdds.pl/corobimy/krzywdzenie-dzieci/
http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy

