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Wprowadzenie 

 

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi jak funkcjonowanie rodziny, relacje pomiędzy jej 

członkami wpływające na rozwój psychospołeczny młodych dziewcząt. Nieprawidłowy model systemu 

rodzinnego negatywnie wpływa na postrzeganie obrazu własnego ciała oraz niewłaściwą realizację 

potrzeby pokarmowej u dorastających dziewcząt. Kryzysy i problemy rodzinne, dostrzegane w 

społeczeństwie, sprzyjają ekspresji zachowań anorektycznych, które mogą mieć wpływ na rozwinięcie się 

pełnoobjawowej anoreksji. Jak wykazują badania, postawy wychowania prezentowane przez rodziców 

wpływają na kształtowanie się zachowań żywieniowych u dzieci. Artykuł opisuje postawy rodzicielskie, 

również te prezentowane przez rodziców osób z anoreksją. Przedstawiona zostaje najnowsza klasyfikacja 

jadłowstrętu psychicznego, a także pace z ostatnich lat, które w swoich założeniach podejmują 

problematykę funkcjonowania rodzin, w których pojawia się problem anoreksji. Praca ma charakter 

przeglądu badań, której częścią składową są fragmenty wywiadu swobodnego z młodą kobietą, 

ujawniającą zachowania anorektyczne. Wypowiedzi kobiety mają za zadanie przybliżyć czytelnikowi, jakie 

uczucia i emocje towarzyszą osobom, których zaburzony system rodziny i wychowania skutkują 

nieprawidłowymi schematami realizacji potrzeby pokarmowej. 

 

1. Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego 

 

Na początku artykułu chciałbym przytoczyć kryteria diagnostyczne anoreksji, według najnowszej 

klasyfikacji amerykańskiej, Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (DSM-

V, 2013). W klasyfikacji tej wyróżnia się trzy kryteria diagnostyczne: 

A. Ograniczenie przyjmowania pokarmu w stosunku do potrzeb, które znacząco obniża wagę 

ciała w stosunku do wagi zalecanej dla danego wieku, płci, wieku i utrzymania zdrowia. Znacząco niską 

wagę ciała definiuje się jako wagę, która jest niższa niż poziom minimalnej wagi określonej w normie, lub 

w przypadku dzieci i adolescentów, mniejsza niż minimalna oczekiwana waga. 

B. Silny lęk przed przybieraniem na wadze lub byciem otyłym lub utrwalone zachowanie, które 

uniemożliwia przyrost wagi, nawet przy znaczącej niedowadze. 
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C. Zaburzenie sposobu, w jaki waga lub kształt ciała są doświadczane, silny wpływ wagi i kształtu 

ciała na samoocenę lub utrwalone zaprzeczanie, że posiada się bardzo niską wagę ciała. 

Klasyfikacja DSM-V wymienia dwa subtypy anorexia nervosa (tamże, 2013):  

a) subtyp restryktywny (ang. restricting type): Podczas ostatnich trzech miesięcy, u osoby nie 

występowały nawracające epizody napadowego objadania się lub przeczyszczania(np. wywoływanie 

wymiotów lub nadużywanie środków przeczyszczających, moczopędnych, czy stosowanie lewatyw). 

Charakterystyczny jest dla przypadków, gdzie głównie przez dietę, głodowanie, i/lub nadmiernie 

intensywne ćwiczenia fizyczne osiągany jest spadek wagi.  

b) subtyp przejadający się/przeczyszczający (binge-eating/purging type): Podczas ostatnich trzech 

miesięcy u osoby występowały epizody napadowego objadania się lub przeczyszczania(np. wywoływanie 

wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, moczopędnych, czy stosowanie lewatyw) 

(Starzomska, 2015, s. 231-242). 

 

2. Definicja i typologia postaw rodzicielskich 

 

Postawą rodzicielską nazywa się strukturę, która jest nabywana poprzez doświadczenie. W 

kształtowaniu się postaw rodzicielskich znaczenie mają czynniki poznawcze oraz emocjonalne. Istotnym 

czynnikiem jest dążenie do struktury idealnej(niekoniecznie wyuczonej czy zaobserwowanej w domu 

rodzinnym). Ziemska wyodrębniła osiem postaw, łączonych w cztery przeciwstawne pary: akceptacja-

odrzucenie, współdziałanie-unikanie, rozumna swoboda- nadmierne ochranianie, uznanie praw- 

nadmierne wymaganie (Ziemska, 1985, s. 155-195). 

Istnieje inna definicja postaw rodzicielskich, które rozumiane są jako: „całościowe formy 

ustosunkowania się rodziców(osobno ojca, osobno matki) do dzieci, zagadnień wychowawczych, 

ukształtowane podczas pełnienia funkcji rodzicielskich” (Plopy, 2004). 

Do wyróżnionych postaw rodzicielskich zaliczamy: 

1) Postawę akceptacji, która jest właściwą postawą emocjonalną rodzica wobec dziecka. Oznacza 

mniej więcej tyle co: „przyjmuję Cię takim, jakim jesteś”. 

2) Postawa odrzucenia, będąca przejawem nadmiernego dystansu rodzica wobec dziecka. 

Przejawia się poprzez brak dostrzegania potrzeb dziecka. 

3) Postawa nadmiernie wymagająca. Przejawia się stawianiem nadmiernych, niemożliwych 

wymagań dziecku, których ze względów rozwojowych nie jest w stanie spełnić. Taka postawa może 

sprzyjać rozwojowi perfekcjonizmu i nadmiernej kontroli. 

4) Postawa autonomii. Rozumiana jest jako gotowość rodzica do zaakceptowania faktu, że 

dziecko jest osobną jednostką społeczną. Uznawana jest za pozytywną postawę rodzicielską. 

5) Postawa niekonsekwencji. Przejawia się zmiennością decyzji i labilnością uczuć rodzica. 

Przyczynia się do niemożności nauczenia się od rodziców prawidłowych reakcji emocjonalnych. 

6) Postawa nadmiernie ochraniająca. Przejawia się wystąpieniem lęku u rodzica, w sytuacjach 

których dziecko przejawia cechy autonomiczne (tamże). 
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3. Wpływ prezentowanych postaw rodzicielskich a postawy żywieniowe 

 

Postawy prezentowane przez rodziców w wychowywaniu młodzieży kształtują wiele  schematów 

zachowań, które zostaną przejęte przez dzieci w codziennym funkcjonowaniu. Rodzina, jako pierwszy 

schemat funkcjonowania społecznego, staje się źródłem postaw, czerpanych przez nowe pokolenie. Jak 

wykazują bania, życie rodzinne wpływa na decyzję o wyborze posiłku. Zależność obserwowana jest u 

zdrowej młodzieży, nic więc dziwnego, że kiedy model wychowawczy szwankuje, relacje między 

członkami rodziny ulegają pogorszeniu, wtedy u dorastających młodych osób dochodzi do gorszych 

wyborów produktów żywieniowych i patologicznych sposobów realizacji potrzeby pokarmowej(tj. 

Zachowania anorektyczne). Pierwszymi badaniami, które chciałbym przedstawić są badania na populacji 

norweskiej. Przedmiotem badania była ilość spożywanych ryb. Badania wykazały, że na wpływ wybierania 

ryby miały: wzory relacji między rodzicem a dzieckiem, a także preferencje żywieniowe rodziców. Im 

więcej ryb jadali rodzice, jednocześnie prezentując prawidłowe relacje z dziećmi, tym częściej dorastające 

dzieci wybierały ryby jako swój posiłek (Olsena, Ruizb, 2008, s. 646–65). Świadczy to o chęci utożsamienia 

się z rodzicami, antropologicznej potrzebie pochodzenia i wspólnotowości z otaczającą najmniejszą grupą 

społeczną, jaką bez wątpienia jest rodzina. 

Drugim badaniem, które ukazuje korelację pomiędzy funkcjonowaniem rodziny, relacjami 

towarzyszącymi wychowaniu a postawami żywieniowymi są badania nad spożyciem owoców. Wyniki 

potwierdzają zależność pomiędzy zaangażowaniem rodziców w wychowanie dziecka a spożywaniem 

owoców. Wyniki potwierdzają istotną statystycznie różnice pomiędzy postawami rodzicielskimi a ilością 

spożywanych owoców. Jak podają wyniki: dzieci pochodzące z rodzin, w których rodzice są mniej 

zainteresowani potomstwem, dzieci spożywają mniejszą ilość owoców. Dzieci, których rodzice prezentują 

postawę autorytatywną wychowania, spożywają mniejszą ilość owoców, niż ich rówieśnicy, których 

rodzice prezentują autonomiczną postawę wychowania (Kremersa, Bruga, Hein de Vriesa, Rutger, 

Engelsc, 2003, s. 43-50/Abstract). 

 

4. Pierwsze koncepcje rodziny osób z zaburzeniami odżywiania 

 

W myśl teorii systemowej anoreksja jest chorobą całej rodziny. Anoreksja ma za zadanie umacniać 

więzi i utrzymać relacje pomiędzy jej członkami. Przez długi czas uznawano, powołując się na teorię 

Minuchina, że rodziny z dzieckiem anorektycznym to rodziny psychosomatyczne. Rodziny 

psychosomatyczne charakteryzują się: 

1) Uwikłaniem, jako ekstremalną formą zaangażowania dziecka, która owocuje zwiększeniem 

kontroli, obniżeniem stopnia zróżnicowania w relacjach(np. Matka udziela odpowiedzi za córkę w trakcie 

rozmowy). 

2) Nadopiekuńczością, która jest właściwością utrudniającą uzyskanie przez dorastające dziecko 

autonomii, jest jednym z powodów wyboru kontroli choć jednej części swojego życia(jedzenia). 
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3) Sztywnością, utrudniającą kształtowanie się prawidłowych i naturalnych reakcji na czynniki 

stresujące, wymusza u dorastających dzieci hamowanie emocjonalne. Skutkiem tego są nieumiejętność 

rozwiązywania konfliktów oraz nadmierne zaangażowanie dziecka w związek partnerski rodziców (Dare, 

Le Grange, Eisler, 1994, s. 211-226). 

Jedną z pierwszych koncepcji jest dwuścieżkowy model Leunga, Schwartzmana i Steigera. Teoria 

składa się z dwóch głównych założeń: 

1) Postawy w rodzinie wobec wagi i wyglądu bezpośrednio wpływają na poczucie zadowolenia ze 

swojego ciała i ekspresje zachowań związanych z odżywianiem. 

2) Dysfunkcjonalne relacje rodzinne oddziałują bezpośrednio na psychiatryczne symptomy i 

deficyty samooceny (Leung, Schwartzman, Steiger, 1996, s. 367-374). 

 

5.  Syndrom gotowości anorektycznej- rodzinne uwarunkowania ekspresji 

 

Dojrzewanie jest okresem, w którym człowiek przygotowuje się do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Pierwszym obrazem funkcjonowania społecznego jest rodzina. Dom 

rodzinny jest miejscem, gdzie młoda osoba nabiera pierwszych doświadczeń socjalizacyjnych, uczy się 

percepcji „ja” (także w kontekście ciała) oraz poznaje strategie radzenia sobie ze stresem (Ziółkowska, 

2000, s. 35-55). Kiedy dom rodzinny staje się miejscem, gdzie możliwości prawidłowego dorastania są 

utrudnione, przede wszystkim u młodych dziewcząt dochodzi do ekspresji Syndromu Gotowości 

Anorektycznej. Syndromem Gotowości Anorektycznej nazywamy zespół objawów nasuwających 

podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizowania potrzeby pokarmowej oraz stosunku do własnego 

ciała (tamże, s. 35-55). Objawia się on poprzez tzw. zachowania anorektyczne. Należą do nich.: 

a) Labilność emocjonalna, warunkowa jedzeniem i stosunkiem do własnego ciała. 

b) Wzmożone zainteresowanie pokarmami i ich wartością kaloryczną. 

c) Nasilona potrzeba perfekcjonizmu i kontroli (tamże, s. 35-55). 

Jak podaje Ziółkowska (2000), bardzo istotną kwestią w ekspresji nieprawidłowych zachowań 

związanych z jedzeniem jest realny konflikt występujący między domownikami. Syndrom gotowości 

anorektycznej może być pewnym rodzajem manifestacji i buntu przeciw sytuacji jaka panuje w domu. 

Odżywianie się, jedna z najbardziej oczywistych, autonomicznych aktywności podejmowanych przez 

dziecko(w dodatku najłatwiejsza do kontroli) może zostać użyta jako możliwość skupienia rodziców, 

wobec wspólnego problemu- nasze dziecko nie je.  

Niestety sama anoreksja może już być wykorzystywana przez rodziców jako karta przetargowa w 

konfliktach między rodzicami. Niesprzyjająca zdrowemu rozwojowi atmosfera doprowadza do 

manipulowania emocjami dziecka, które nieświadomie dąży do samozagłady, poprzez nekrofiliczny 

charakter zachowania (tamże, s. 35-55). 

Formowaniu się ekspresji Syndromu gotowości anorektycznej, a także rozwinięciu się 

pełnoobjawowej anoreksji sprzyjają niewłaściwe schematy relacji. Anoreksja może być nazywana chorobą 

systemu rodzinnego, ponieważ to w nim się ona zaczyna. Właśnie od matki dorastająca kobieta czerpie 
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wzory zachowania, uczy się relacji miłości. Zadaniem ojca jest okazanie swojej córce zainteresowania, 

stworzenia i umocnienia w niej poczucia własnej wartości. Kiedy tego zabraknie, a rodzina będzie mieć 

sztywną strukturę, pozbawioną uczucia, wtedy u młodej dziewczyny mogą pojawić się objawy zachowań 

anorektycznych. 

Sztywność matki, jej relacja z dzieckiem(już od wczesnego dzieciństwa) ma wpływ na 

kształtowanie się zachowań anorektycznych. Matki dziewcząt u których wystąpiły objawy anoreksji 

ignorują potrzeby dziecka, przede wszystkim te związane z realizacją potrzeby pokarmowej (Starzomska, 

2015, s. 231-242). Późniejsze cechy relacji z matką również należą do sztywnych. Matka jest wymagająca, 

przypisuje nadmierną wagę do wyglądu fizycznego i jedzenia (Starzomska, 2006, s. 42-44). Obecność ojca i 

jego rola w systemie rodzinnym ma znaczenie w ekspresji zachowań anorektycznych. Brak ojca lub też 

jego sztywna, surowa ocena wobec córki może sprzyjać wystąpieniu u dziewcząt nieprawidłowych 

sposobów realizacji potrzeby pokarmowej (Ziółkowska, 2000, s. 35-55). 

 

6. Wychowanie rodzinne a wystąpienie zaburzeń odżywiania 

 

Wpływ wychowania w rodzinie kształtuje postawy żywieniowe dorastających dziewcząt. 

Sprzyjające środowiska rodzinne kształtują prawidłowe nawyki, uczą skutecznych strategii radzenia sobie 

ze stresem, a także wpływają na samoocenę. Przeprowadzono również badania nad  związkiem pomiędzy 

występowaniem zaburzeń odżywiania i zachowaniami wychowawczymi rodziców. Badanie potwierdzające 

zależność pomiędzy niesprzyjającymi socjalizacji postawami rodziców a wystąpieniem zaburzeń 

odżywiania miało na celu sprawdzenie systemu rodziny, jego nieprawidłowości jako ewentualnego 

uwarunkowania ujawniania w późniejszym czasie zachowań anorektycznych (Haycraft, Blisset, 2010, s. 

221-224). Wyniki potwierdzają, że nie wykazano istotnych statystycznie zależności pomiędzy wystąpieniem 

adaptacyjnego(składającego się ze wszystkich aspektów pozytywnych postawy rodzicielskiej) modelu 

wychowania w rodzinie a wystąpieniem zaburzeń odżywiania, nie wykazano również takich różnic, w 

przypadku sprawdzania pojedynczej autonomicznej postawy postaw rodzicielskiej. Jak się okazuje, zbyt 

skrajne postawy rodzicielskie, czyli postawa autorytatywna, ale i zbyt tolerancyjna, nie sprzyjają adaptacji 

środowiskowej, co może ujawniać się zachowaniami anorektycznymi. Świadczy to o wielkiej misji 

rodziców, jaką jest umiejętność przyjęcia prawidłowej, zrównoważonej postawy wobec dziecka. Rolą 

wychowawczą jest przystosowanie, adaptacja dziecka do środowiska szerszego niż dom rodziny. Z tego 

powodu rodzic powinien się w swoim postępowaniu wystrzegać autorytarnej postawy wobec 

dorastającego dziecka, z drugiej strony powinien tworzyć normy współżycia rodzinnego. Zdrowa relacja 

między członkami rodziny przejawia się poprzez relacje oparte na miłości, opiekuńczości oraz zasadach i 

wartościach, świadczących o wzajemnej trosce. 
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7. Fragmenty wywiadu i relacje młodej kobiety 

 

Młoda kobieta, w wieku 20 lat, objawiająca zachowania anorektyczne, w trakcie wywiadu 

swobodnego opisała swoje retrospektywne odczucia doświadczania relacji rodzinnych oraz stylu 

funkcjonowania rodziny. Istotną informacją  jest fakt, że kobieta wychowywała się bez ojca, który zmarł, 

zanim weszła w okres dojrzewania. 

„(...) Moje problemy zaczęły się, kiedy miałam 12 lat. Byłam wysoka i szczupła, już wtedy zależało 

mi na tym, żeby nie przytyć i zawsze wyglądać tak, jak wówczas wyglądałam. Usłyszałam wtedy od mojej 

mamy i sióstr, prawdopodobnie w żartach, że za kilka lat na pewno przytyję i będę gruba, bo w naszej 

rodzinie jest to genetyczne. Posłużyły się przykładem mojej ciotki, do której jestem bardzo podobna, a 

która miała nadwagę. Uznały, że tak po prostu będzie, bo mam „grube kości”. Już wtedy postanowiłam 

do tego nie dopuścić, co przerodziło się w obsesję w gimnazjum, kiedy moje ciało zaczęło przybierać 

kobiece kształty.” 

„(...) cała uwaga mojej mamy skupiona była na najstarszym i na najmłodszym rodzeństwie. Nie 

ingerowała w moje życie. Od zawsze sama się uczyłam, sama wybierałam swoje zainteresowania, czasami 

brakowało mi zainteresowania z jej strony. Nigdy mnie nie chwaliła osobiście mimo tego, że często 

chwaliła się mną w gronie swoich znajomych. Bała się chwalić mnie i moje rodzeństwo, żebyśmy nie 

spoczęli na laurach. Wręcz przeciwnie, za wszystko krytykowała, ganiła i bardzo dużo wymagała jeśli 

chodzi o obowiązki domowe. Często porównywała nas do innych, którzy rzekomo byli lepsi. Kiedy 

mieszkałam w internacie, prawie w ogóle do mnie nie dzwoniła. Gdybym ja nie zadzwoniła do domu, 

prawdopodobnie ona by się nie odezwała. Wychodziła z założenia, że należy zająć się rodzeństwem, które 

sprawia problemy wychowawcze i skoro wszystko u mnie w porządku i takich problemów nie sprawiam, 

to nie ma potrzeby kontaktu ze mną. Moje rozmowy z nią ograniczały się w tym czasie głównie do tego, 

czy mam jeszcze pieniądze.(...)” 

„W 2-3 klasie liceum, (...) pracowałam jako modelka, miałam ogromne powodzenie. Dostawałam 

kilka wiadomości dziennie od obcych chłopaków, którzy komplementowali moją urodę. Paradoksalnie, w 

tym czasie czułam się najmniej wartościowa. Rodzeństwo, kiedy tylko wracałam do domu, nazywało mnie 

prześmiewczo „gwiazdą”, co mnie okropnie denerwowało.” 

 

8. Najnowsze badania rodzin osób z zachowaniami anorektycznymi 

 

W tej części pracy chciałbym dokonać przeglądu badań, które w swoich założeniach zawierały 

problematykę rodzinną dziewcząt u których ujawniły się zachowania anorektyczne lub też rozwinęła 

pełnoobjawowa anoreksja. Obecnie na podstawie wyników badań odchodzi się od koncepcji 

psychosomatycznej rodziny. Pierwszą podstawową przyczyną jest fakt, że nie mamy żadnej wiedzy na 

temat obiektywizmu procesów obserwowanych w przeszłości. Po drugie, nie wiemy, czy obserwowane 

przez nas zjawiska psychopatologiczne są skutkiem nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, czy może 
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zachowania psychopatologiczne u dziewcząt są przyczyną wadliwego systemu rodzinnego (Davies, 

Shuster, Blackmore, Fox, 2004, s. 136-144). 

Badania Solange Cook-Darzensa i współpracowników wykazują, że pomimo powszechnie 

utartym stereotypom rodziny dziewcząt z zaburzeniami odżywiania niekoniecznie prezentują model 

patologiczny. Jednak rodziny te wykazują specyficzny rodzaj stylu funkcjonowania, w którym ujawnia się 

zwiększona dyssatysfakcja z niedostatecznej bliskości międzypokoleniowej. Dotyczy ona ojców i 

rodzeństwa osób z anoreksją, ale nie osiąga poziomu patologii (Cook-Darzes, Doyen, Falissard, Mouren, 

2005, s. 223-236). 

Interesujące wnioski wyciągnięto z wyników badań dotyczących poziomu lęku i postaw 

wychowawczych u rodziców, którzy wychowują dziecko chore na anoreksję. Na podstawie wyników 

badań, wyciągnięto wnioski dotyczące poziomu lęku:  

a) Rodzice dziewcząt z anoreksją wykazują wyższą średnią wartość nasilenia stanu lęku, co może 

świadczyć o doświadczaniu przewlekłego, autodestrukcyjnego lęku, wynikającego z sytuacji i frustracji 

realizacji swoich potrzeb(poczucia bezpieczeństwa). 

b) U matek dziewcząt chorych na anoreksję zdiagnozowano patologiczny poziom lęku jako stanu- 

upatruje się przyczyny tego zjawiska w zaangażowaniu emocjonalnym matki w chorobę córki.   

Wyciągnięto też wnioski dotyczące postaw rodzicielskich prezentowanych przez rodziców:  

a) W zakresie postaw akceptacja-odrzucenie, rodzice prezentowali przeciętne nasilenie, co sprzyja 

osiąganiu sukcesu w powrocie do zdrowia u młodych dziewcząt. 

b) W zakresie postawy wymagania uzyskano nieco wyższe wyniki, choć mieszczące się w normie 

wyników matek. 

c) Matki również wykazywały nieznacznie częściej postawę ochronną wobec dziecka, co utrudnia 

rozwój autonomii u dorastającej młodej osoby (Izydorczyk, Oleryk, 2010, s. 17-25). 

Wyniki z 2010 roku, nad badaniami dotyczącymi relacji panujących w rodzinie, w których 

występują zaburzenia odżywiania wykazały następujące typy relacji z rodzicami: 

a) Nadmierna ochrona/troska lub niewystarczające zaangażowanie rodziców wobec dzieci. 

b) Niezgoda pomiędzy rodzicami a dziećmi. 

c) Częstość zmian struktury rodziny(jeszcze przed chorobą dziecka). 

d) Wysoki poziom oczekiwań rodziców. 

e) Wyższy stopień krytycznych komentarzy wobec dziecka (Le Grange, Lock, Loeb, Nicholls, 

2010, s. 1-5).  

W badaniach dotyczących systemu rodzinnego osób ujawniających zachowania anorektyczne 

istotną rolę odgrywa ocena związku małżeńskiego rodziców przez osoby z zaburzeniami. Potwierdziły to 

min. badania Zbigniewa Wajdy.  

Na podstawie tych badań wyciągnięto także inne wnioski:  

a) Wyniki badań potwierdzają wpływ percepcji środowiska rodzinnego na rozwój i 

funkcjonowanie psychospołeczne dorastających dziewcząt. 
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b) Dziewczęta, które postrzegały związek rodziców jako udany prezentują mniej objawów 

psychopatologicznych. 

c) Opieka rodzicielska ma wpływ na niższy poziom objawów psychopatologicznych 

d) Kontrola rodzicielska(szczególnie ta ze strony matki) jest predykatorem wyższego poziomu 

zachowań patologicznych i nasilenia problemów społecznych (Wajda, 2013, s. 853-864). 

Jak wykazują badania Witkowskiej (2013), u dziewcząt które relacje z rodzicami realizowały w 

oparciu o miłość i ochronę miały wyższą samoocenę. Córki  rodziców, którzy  swoje realizowały poprzez 

wyższe wymagania i odrzucenie, wykazywały niższą samoocenę. Podczas porównywania średnich 

wyników postaw matek i ojców w percepcji córek z rozpoznaniem anoreksji nie potwierdzono istotnych 

różnic statystycznych. Świadczy to o podobieństwie postaw prezentowanych przez ojców i matki. 

Natomiast porównanie postaw matek dziewcząt zdrowych i dziewcząt z anoreksją, różnią się w pełnym 

zakresie.  

Różnice w percepcji postaw ojców różnią się statystycznie w odniesieniu do postawy miłości i 

odrzucenia. Ważnym wnioskiem jest, że osoby leczące się na anoreksję charakteryzują się niższym 

poziomem samooceny niż ich zdrowi rówieśnicy (tamże, s. 397-409). 

Innymi ważnymi badaniami nad rodziną osób z zaburzeniami odżywiania były polskie badania z 

roku 2014 nad przekazem międzypokoleniowym. Transgeneracyjne teorie zakładają, że przekaz 

międzypokoleniowy ma istotny wpływ na postrzeganie wzorów relacji członków rodziny, co oddziałuje na 

ich funkcjonowanie. Relacje wewnątrzrodzinne rzutują na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci 

wychowujących się w tych rodzinach. Postrzegane są doświadczenia bliskości oraz autonomii. Zaburzenie 

w realizacji tych doświadczeń wpływają na rozwój zachowań psychopatologicznych u dorastających dzieci. 

Wyniki badań dowodzą: 

a) Ocena relacji w rodzinie prokreacyjnej w przypadku mężczyzn związana jest z tym, jak oceniają 

oni autonomię i bliskość w rodzinie z której pochodzą. 

b) Ocena relacji w rodzinie przez kobiety związane jest z ich oceną rodziny z której pochodzą i 

oceną relacji mężów 

c) Wyniki wykazują istotny wpływ relacji transgeneracyjnej między córką a ojcem, co stawia pod 

znakiem zapytania koncepcje stawiające na piedestale relacje matka-córka (Pilecki, Józefik, Sałapa, 2014, s. 

789-808). 

W ostatnim czasie ukazał się ciekawy artykuł, w którym przedstawiono typologie rodzin z 

anoreksją, podając przy tym ciekawe opisy tychże rodzin. Autorzy wymieniali: 

a) Rodziny z wysokimi oczekiwaniami i ambicjami rodziców oraz samych nastolatek(z silną 

osobowością). 

b) Chaotyczny model rodziny, o dużej niestabilności strukturowej 

c) Rodzina z symbiotycznym stosunkiem do anoreksji, gdzie zaprzecza się potrzebom 

anorektycznych nastolatek, w których dużym prawdopodobieństwem jest anorektyczna matka. 

Jak piszą autorzy(na podstawie opisów przypadków) anoreksja ma oczywisty wpływ na 

funkcjonowanie rodziny. Ciągłe skupienie na jedzeniu i żywieniu wpływa na uczucie bezradności wśród 
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członków rodziny. W wyniku tego dochodzi do zaniku relacji emocjonalnej, kontakty między rodzicem a 

dzieckiem spłycone są do tematyki jedzenia. Według autorów ważnym elementem jest włączenie 

członków rodziny w każdy etap leczenia. Autorzy podają przykład wspólnego obiadu chorych dziewcząt z 

rodzicami w trakcie hospitalizacji i pobytu dziewcząt na oddziale (Jurna, Moraiu, Albulescu, Velea, 2015, s. 

150-154). 

Zanim przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań na populacji polskiej, chciałbym 

przedstawić wyniki badań dotyczących terapii systemowej, terapii opartej na rodzinie, ang. Family-based 

Treatment (FBT). Wnioski z badań: 

1) Badania dotyczyły rodzaju strategii, częstotliwości ich stosowania w trakcie Sesji Rodzinnego 

Posiłku(jednej z technik FBT). Jak się okazuje czas poświęcony sesji, ton emocjonalny w trakcie 

spożywania posiłku ma wpływ na „sukces” w zachęcaniu do spożywania posiłków (White, Haycraft, 

Sloane, Miskovic-Wheatley, Wallis, Kohn, 2015, s. 72-80/Abstract). Wolność w zakresie doboru posiłku, 

brak komentarzy w stronę chorej, również ma wpływ na odczucia emocjonalne i chęć przyjmowanie 

pokarmu. 

2) Według wyników innych badań FBT ma wyższy poziom skuteczności od oddziaływań 

indywidualnych, poprawiając dynamikę relacji rodzinnych (Ciao, Accurso, Fitzsimmons-Craft, Lock, Le 

Grange, 2015, s. 81-90). 

Ostatnimi badaniami, których wnioski są bardzo interesujące i ważne do przedstawienia, to wyniki 

badań na gruncie polskim, z roku 2015 (Pilecki, Józefik, Kościelniak, 2015). Dotyczą one badań nad 

percepcją trangeneracyjną, na próbce rodzin uczennic szkół krakowskich. Wnioski wyciągnięte z badań: 

a) Uzyskane wyniki w rodzinach uczennic szkół krakowskich potwierdzają zależność pomiędzy 

pozytywnymi doświadczeniami transgeneracyjnymi rodziców a pozytywną percepcją i satysfakcjonującą 

relacją w rodzinie. Szczególnie istotne znaczenie miały doświadczenia międzypokoleniowe ojców z rodzin 

pełnych. 

b) Wśród grupy klinicznej, osób z zaburzeniami odżywiania doświadczenie autonomii i bliskości 

przez rodziców(pochodzącej od rodzin z których się wywodzą), wpłynęła na percepcję oceny relacji z 

córkami (tamże, s. 731-746). 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie przeglądu literatury można wyciągnąć wnioski, że funkcjonowanie rodziny, jej 

struktura, a także postawy, które prezentują poszczególni członkowie rodziny, wpływa na ujawnianie się 

zachowań anorektycznych u dorastających dziewcząt. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa aspekty, 

które związane są z rodziną osób wykazujących zachowania anorektyczne. Pierwszym, najważniejszym 

problemem jest ogromne poczucie cierpienia, nagromadzenie negatywnych uczuć, które przeżywają te 

młode osoby. Fragmenty prezentowanego przeze mnie wywiadu jednoznacznie pokazują, jak bardzo 

mocno wpływają słowa najbliższych, na ujawnienie się w trakcie dorastania niewłaściwych strategii 

realizacji pokarmowej. 
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Drugim, bardzo istotnym problemem, o którym należy pamiętać, to międzypokoleniowe 

zależności w funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem roli ojca. Najnowsze badania 

ukazują nam, jak bardzo nasze wychowanie oraz doświadczenia wpływają na nasze zachowania 

żywieniowe. Wyniki uświadamiają nam, jak wielką odpowiedzialnością jest dbanie o prawidłowe relacje w 

rodzinie i jak groźne skutki mogą wystąpić, kiedy wychowanie i życie rodzinne nie będą naszym 

priorytetem. 
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