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Wstêp

Problemy rodziny z dzieckiem niepe³nosprawnym s¹ opracowane w licznych
publikacjach ksi¹¿kowych i artyku³ach pedagogiki specjalnej. Przypomnê tylko
publikacjê Janiny Obuchowskiej „Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie” (War-
szawa 1999) czy Haliny Borzyszkowskiej „Izolacja spo³eczna rodzin maj¹cych
dziecko upoœledzone umys³owo w stopniu lekkim” (Gdañsk 1997). Najczêœciej
przytaczanymi i znanymi zagadnieniami z tego obszaru s¹ etapy przystosowania
siê rodziców do niepe³nosprawnoœci dziecka i ich zwi¹zane z tym postawy rodzi-
cielskie. Ta wiedza dla pedagogów specjalnych jest wprawdzie istotna, jednak
niewystarczaj¹ca. Musimy zdaæ sobie przede wszystkim sprawê ze zmian, jakim
podlega wspó³czesna rodzina i próbowaæ je „prze³o¿yæ” na sytuacjê rodziny
z dzieckiem niepe³nosprawnym. Niew¹tpliwie do znanych nam problemów
dojd¹ zjawiska, takie jak: wiêksze nara¿enie na ryzyko spo³eczne w obliczu
zmniejszaj¹cej siê opiekuñczoœci pañstwa i instytucji wsparcia, zmiany w struktu-
rze rodziny, autonomizacja i indywidualizacja cz³onków rodziny, czy dezintegra-
cja rodzinna.

Wystêpowanie tych zjawisk w obszarze zainteresowañ pedagogiki specjalnej
widzimy ju¿ w licznych, aczkolwiek ci¹gle rozproszonych, badaniach i publika-
cjach. Przyk³adem jest wzrastaj¹ca niezaradnoœæ spo³eczna rodzin z dzieckiem
niepe³nosprawnym, skutkuj¹ca zjawiskiem, które nazwa³bym umownie upoœle-
dzeniem ¿yciowym. Okazuje siê bowiem, ¿e coraz wiêcej rodzin z obszaru zain-
teresowania pedagogiki specjalnej, pomimo otrzymywanych œwiadczeñ i wystar-
czaj¹cych dochodów, popada w sytuacje trudne, nie radz¹c sobie z komplikuj¹c¹
siê rzeczywistoœci¹.

Innym wyzwaniem s¹ zmiany kulturowe i œwiadomoœciowe w spo³eczeñstwie.
Pomimo wzrostu tolerancji wobec rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym mamy
do czynienia z negatywnymi zjawiskami, bêd¹cymi niejako konsekwencj¹
„dostatniej” nowoczesnoœci. W wielu krajach rozwija siê „prewencja” aborcyjna
w celu wyeliminowania upoœledzonego potomstwa, wzrasta te¿ procent oddawa-
nych niepe³nosprawnych dzieci do adopcji lub porzucanych. Mo¿na powiedzieæ,
¿e presja wygodnego ¿ycia z jednej strony, z drugiej natomiast narastaj¹ce ryzyka



spo³ecznej egzystencji, zmieniaj¹ wspó³czesn¹ sytuacjê rodzin z dzieckiem
niepe³nosprawnym. Mo¿liwe, i¿ obecny numer „Niepe³nosprawnoœci” nie
odpowie na wiele pytañ, jakie mo¿na by postawiæ w zwi¹zku z omawianym
zagadnieniem. Mam jednak nadziejê, ¿e wpisuje siê w proces aktualizacji tego
obszaru.

Redaktor Naczelny
Amadeusz Krause



Zbigniew Bohdan

O jêzyku cierpienia

Nigdy nie ogarnê ca³ego dobra,
jakiego dokonaæ mo¿e zwyk³y uœmiech

MATKA TERESA Z KALKUTY Myœli wyszukane

Niech siê wszystkie tony radoœci z³¹cz¹ w mej ostatniej pieœni: radoœæ, od której ziemia siê prze-
lewa szalon¹ bujnoœci¹ trawy, radoœæ, która ka¿e tañczyæ bliŸniêtom, ¿yciu i œmierci, po roz-

leg³ych przestrzeniach œwiata, radoœæ, która leci z burz¹, œmiechem potrz¹saj¹c i budz¹c
wszystko co ¿yje, radoœæ, która siedzi milcz¹ca, zalana ³zami na rozkwit³ym czerwonym lotosie

bólu, i radoœæ, która rzuca w proch wszystko, co posiada, nie odzywaj¹c siê ani s³owem
RABINDRANATH TAGORE Gitañd¿ali, 58

Kiedy siê radujesz, zapamiêtaj to dobrze w sercu.
Zobaczysz – to co stwarza Ci ból, przynosi równie¿ radoœæ.

Kiedy jesteœ smutny, spójrz z powrotem w serce,
a zobaczysz, ¿e p³aczesz wspominaj¹c to, co przynios³o Ci radoœæ

KAHLIL GIBRAN

Jêzyk wed³ug definicji s³ownikowej, to ukszta³towany spo³ecznie system bu-
dowania wypowiedzi, u¿ywany w procesie komunikacji miêdzyludzkiej S³u¿y
on do przedstawiania przedmiotów, czynnoœci, czy abstrakcyjnych pojêæ za po-
moc¹ umownych znaków. Jêzyk to tak¿e system artyku³owanych dŸwiêków,
uk³adaj¹cych siê we frazy, zgodnie z przyjêt¹ konwencj¹ w procesie porozumie-
wania siê miêdzyludzkim. Jêzyk mówiony jest utrwalany jako jêzyk pisany za po-
moc¹ pisma, obrazu. Oprócz tego mo¿na mówiæ o jêzyku gestów (jêzyk migowy,
dotyk), o jêzyku cia³a (np. balet, pozycja cia³a), czy o jêzyku muzyki (notacja).

Zawody g³êboko zanurzone w ludzkiej egzystencji (medycyna, pedagogika,
psychologia duchowoœæ), ws³uchuj¹ce siê w ¿ycie na ró¿nym poziomie rozwoju,
¿ycie dodatkowo naznaczone piêtnem krzywdy i straty – czêsto maj¹ do czynie-
nia z innym jêzykiem, bardziej opartym na intuicji, jêzykiem odczytuj¹cym ukry-
te ludzkie cierpienie. Ta swoista wra¿liwoœæ? spostrzegawczoœæ? nie zawsze wyni-
ka z wiedzy fachowej, doœwiadczenia zawodowego. Czêsto jest pochodn¹
w³asnych doœwiadczeñ, osobistej indywidualnej drogi obserwowania lub dozna-
wania cierpienia w najbli¿szym otoczeniu. Tak kszta³towana wra¿liwoœæ (nad-



wra¿liwoœæ?) powoduje inne postrzeganie codziennoœci, sygna³ów wysy³anych
przez cz³owieka w potrzebie, napiêtnowanego cierpieniem i odrzuceniem. Zjawi-
sko to dotyczy zw³aszcza zawodów powi¹zanych z misj¹ s³u¿enia drugiemu (po-
wo³aniem, choæ s³owo to od lat starano siê wykarczowaæ z naszej œwiadomoœci).

Czy mo¿na siê tego jêzyka nauczyæ? Jeœli tak, to co jest kluczem do poznania
tego swoistego systemu znaków, co jest p³aszczyzn¹ porozumiewania siê? Czy
nauka zawodu uczy jêzyka komunikacji, stosownie do sytuacji, z którymi mo¿e-
my mieæ do czynienia? A mo¿e tak¹ umiejêtnoœæ nale¿y sprawdzaæ przed podjê-
ciem studiów, traktuj¹c j¹ jako w³asny zasób, niejako przygotowanie zawodowe
do przysz³ych doœwiadczeñ. Ca³e nasze ¿ycie jest nacechowane odbiorem syg-
na³ów zewnêtrznych, pozwalaj¹cych funkcjonowaæ w szeroko pojêtym œrodowi-
sku spo³ecznym. Najpierw tym ma³ym – rodzinnym, potem stopniowo w szer-
szym – edukacyjnym, zawodowym. W miarê dojrzewania do nowych zadañ
pog³êbiamy wiedzê z zakresu jêzyka komunikacji, umo¿liwiaj¹cego swobodne
porozumiewanie siê i odbieranie sygna³ów z otoczenia. Nauka tego jêzyka trwa
przez ca³e ¿ycie, pozwala unikn¹æ niebezpieczeñstw, komunikowaæ o potrze-
bach, wyznacza obszary aktywnoœci miêdzyludzkiej.

Ma³e dziecko uczy siê œwiata przez obserwacje zachowañ najbli¿szego otocze-
nia, szeroko pojêtej rodziny, choæ najpewniej matki, z któr¹ ma najwiêcej do czy-
nienia. Macierzyñstwo uœwiadomione rozpoczyna siê ju¿ we wczesnym okresie
ci¹¿y, stanowi zbiór wyobra¿eñ i oczekiwañ dotycz¹cych przysz³ego dziecka –
na³o¿ony na szereg procesów fizjologicznych zachodz¹cych w organizmie matki.
Dla mê¿czyzny pojawienie siê potomstwa jest zwykle szokiem. Dociera do niego
nagle, ¿e pojawia siê oto „cia³o z jego cia³a, krew z jego krwi”. Proces oswajania siê
z now¹ rzeczywistoœci¹ czêsto trwa d³ugo, ponad okres niemowlêctwa. Kobieta
w chwili porodu ma to niejako wczeœniej pouk³adane, ukszta³towane przez ca³y
okres oczekiwania na rozwi¹zanie. Pediatrzy maj¹ porzekad³o: „jaka ci¹¿a takie
dziecko”. Tak wiêc jêzyk i komunikacja dotycz¹ tak¿e okresu oczekiwania na
przyjœcie dziecka na œwiat. ¯ycie p³odowe nie jest okresem, w którym „zlepek
kszta³tuj¹cych siê tkanek„ jest pozbawiony refleksji, odczuæ, doznañ – w tym
tak¿e bólu, lêku, cierpienia, którego nie jesteœmy w stanie mierzyæ (co nie znaczy
nieobecnego).

Wspó³czesna medycyna do niedawna uwa¿a³a, ¿e ma³e dziecko w ³onie mat-
ki, nie doznaje uczucia bólu. Dziêki badaniom neurochemicznym w ostatnich la-
tach mo¿emy du¿o wiêcej powiedzieæ o fizjologii odczuwania bólu. P³ód odczu-
wa ból w takim stopniu, na jaki pozwala mu rozwój szlaków bólowych. Badania
Hookera i wspó³pracowników potwierdzi³y, ¿e skórne receptory percepcyjne
u p³odu zaczynaj¹ siê pojawiaæ ju¿ w 7. miesi¹cu ci¹¿y i stopniowo s¹ porozmiesz-
czane na ca³ej skórze i œluzówkach przez 20 tygodni ci¹¿y. Badania w mikroskopie
elektronowym wykaza³y, ¿e najbardziej dynamiczny rozwój ró¿nych typów ko-
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mórek rogów grzbietowych dokonuje siê do 13–14 tygodnia ci¹¿y i jest zakoñczo-
ny w okresie do 30. tygodnia ci¹¿y.

Do niedawna uwa¿ano, ¿e p³ód i wczeœniak nie s¹ zdolne do odbierania bodŸ-
ców bólowych z powodu braku pe³nej mielinizacji w³ókien nerwowych. Dziœ wia-
domo, ¿e niedokonana, niepe³na mielinizacja, powoduje jedynie wolniejsze prze-
wodzenie bodŸców, oznacza to, ¿e ma³e dzieci s¹ zdolne do odczuwania bólu.
Ostateczna dojrza³oœæ wiêkszoœci w³ókien nerwowych jest zakoñczona w 37.
tygodniu ci¹¿y, choæ formowanie i ostateczna mielinizacja nocyceptywnych cen-
trów mózgowia mo¿e trwaæ nawet do 2. roku ¿ycia.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e wbrew obiegowym opiniom p³ód i no-
worodek odczuwaj¹ ból o ró¿nym nasileniu, a jego zrozumienie jest tylko kwesti¹
wyczulenia i spostrzegawczoœci otoczenia. Swoisty jêzyk cia³a, odmienne zacho-
wanie siê dziecka, zmiana usposobienia (zarówno nadmierny spokój, jak i pobu-
dzenie), mog¹ byæ sygna³em dolegliwoœci wymagaj¹cych wyjaœnienia. Na tym
etapie rozwojowym zastanawiaæ powinna wszelka „innoœæ zachowania”, bowiem
niewielkie rozmiary dziecka sprowadzaj¹ obserwacjê jego zachowania do sygna-
³ów zaledwie dostrzegalnych, wymagaj¹cych wielkiego doœwiadczenia i wra¿li-
woœci. Odchylenia od stanu prawid³owego, z zakresu dzia³ania uk³adu nerwowe-
go, mog¹ byæ jeszcze zaliczane do szeroko pojêtej normy wiekowej – wymagaj¹
obserwacji i porównywania po kilku tygodniach czy miesi¹cach. Czasami medy-
cyna ucieka siê do bardziej precyzyjnych badañ obrazowych, ale i tu nie zawsze
mo¿na uczciwie wyrokowaæ o dalszych losach dziecka. Prze³omowym momen-
tem w prze³amywaniu bariery obojêtnoœci na cierpienie dzieci by³y badania
K. Ananda i wspó³pracowników (1987), dotycz¹ce niemowl¹t po zabiegach chi-
rurgicznych. Wykazali oni, ¿e zabiegi z niepe³nym znieczuleniem lub bez niego (!)
powoduj¹ u niemowl¹t siln¹ reakcjê stresow¹ ze wzrostem poziomu katechola-
min, kortykosterydów, glukagonu, hormonu wzrostu oraz spadek poziomu insu-
liny z nastêpow¹ hiperglikemi¹, wzrostem poziomu cia³ ketonowych i mleczanów
we krwi. Odwrotnie jest u niemowl¹t, u których stosowano g³êbok¹ analgezjê
(znieczulenie). Obserwowano wyraŸnie mniejsz¹ liczbê powik³añ i szybszy po-
wrót do zdrowia. Mimo ¿e wiedza o fizjologii bólu i sposobach jego zwalczania
jest coraz wiêksza, nadal w naszym kraju zu¿ycie leków przeciwbólowych, w tym
opiatów u dzieci, od lat utrzymuje siê na niezmienionym, niskim poziomie.
Œwiadczy to o utrzymuj¹cym siê, niechêtnym do zmian, schematycznym trakto-
waniu zagadnienia bólu u dzieci, pokutuj¹cych mitach i przes¹dach.

Oczywiœcie cierpienie i ból mo¿emy sprowadziæ do parametrów mierzalnych
fizycznie i chemicznie, ale nadal nie mamy definicji, która by precyzyjnie ogarnê³a
ca³oœæ zagadnienia. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e ból towarzyszy nam, jako do-
œwiadczenie, przez ca³e ¿ycie i mo¿e mieæ tak¿e znaczenie pozytywne, ostrzegaj¹c
przed niebezpieczeñstwem, sygnalizuj¹c niekorzystne zmiany dotycz¹ce nasze-
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go organizmu i jego relacji z otoczeniem. W najczêœciej stosowanej definicji Miê-
dzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (International Association for the
Study of Pain – IASP) ból jest to niemi³e doznanie zmys³owe i emocjonalne, do-
œwiadczenie po³¹czone z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, lub
opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia. Podkreœla siê tak¿e, ¿e indywidu-
alne odczuwanie bólu nie jest proporcjonalne do stopnia uszkodzenia tkanek.
W definicji Mountcastla: „ból s¹ to doznania wystêpuj¹ce pod wp³ywem bodŸców
uszkadzaj¹cych tkanki lub zagra¿aj¹cych ich zniszczeniem i odbieranych przez
ka¿dego cz³owieka jako szkodliwe”. Ból jest zawsze subiektywny: ka¿dy cz³owiek
uczy siê znaczenia tego terminu przez w³asne doœwiadczenia zwi¹zane z obra¿e-
niami odniesionymi wczeœniej. Podobnie ka¿dy uczy siê wra¿liwoœci na doœwiad-
czenie drugiego przez pryzmat w³asnych doznañ. Trudno zrozumieæ odczucia in-
nych bez autorefleksji siêgaj¹cej do w³asnego cierpienia.

Prof. onkologii, Diane Komp, w swej przejmuj¹cej ksi¹¿ce pisze: „bólem jest
to co cz³owiek, którego boli, nazywa bólem. Jako lekarz, który czasami musi zadaæ
ból dziecku, muszê zrozumieæ d³ugoœæ, szerokoœæ i wysokoœæ bólu z punktu wi-
dzenia dziecka. Muszê wczuæ siê w ich sytuacjê, jeœli mam im pomóc w ich szcze-
gólnej sytuacji. Ci z nas, których praca polega na zapobieganiu lub uœmierzaniu
bólu dzieci, staj¹ przed dodatkowym wyzwaniem, próbuj¹c zrozumieæ ból z ich
punktu widzenia. Nie odwa¿amy siê myœleæ, ¿e punkt widzenia dziecka jest taki
sam jak nasz. Dzieci rzadko myœl¹ o lekarstwach jako rozwi¹zaniu problemu bólu
w sekwencji przyczyna-skutek. Ich nadzieja na ulgê w bólu wyp³ywa z bardziej
osobistych rozwa¿añ. Nie mo¿na oddzieliæ bólu psychicznego od fizycznego do-
œwiadczenia zabiegów lekarskich”. W rozmowie z Andre Frossard, papie¿ Jan
Pawe³ II mówi o swoim zak³opotaniu wobec cierpi¹cych. „Wiem z w³asnego do-
œwiadczenia, przede wszystkim z okresu mojej m³odoœci, ¿e cierpienie ludzkie
przede wszystkim mnie onieœmiela³o. Trudno mi by³o przez pewien czas zbli¿aæ
siê do cierpi¹cych, gdy¿ odczuwa³em jakby wyrzut, ¿e oni cierpi¹, podczas gdy ja
jestem od tego cierpienia wolny. Prócz tego czu³em siê skrêpowany, uwa¿aj¹c, ¿e
wszystko, co mog³em im powiedzieæ, nie ma pokrycia po prostu dlatego, ¿e to oni
cierpi¹, a nie ja. Jest coœ prawdy w tym powiedzeniu: „nie zrozumie zdrowy cier-
pi¹cego”, choæ mo¿na by odwróciæ to twierdzenie, bo i chory jakoœ mo¿e nie zro-
zumieæ zdrowego; nie mo¿e zw³aszcza zrozumieæ tego, ¿e on tak¿e w inny sposób
cierpi z powodu jego cierpienia (...) dopomogli mi sami cierpi¹cy. Spotykaj¹c siê
z nimi, przekonywa³em siê stopniowo, a¿ w koñcu przekona³em siê definitywnie,
¿e pomiêdzy ich cierpieniem, jako faktem obiektywnym, a ich w³asn¹ osobist¹
œwiadomoœci¹ tego¿ cierpienia, zachodz¹ relacje zupe³nie nieoczekiwane. Szczy-
tem moich doœwiadczeñ w tej dziedzinie by³o to, gdy raz us³ysza³em z ust
cz³owieka, którego stan obiektywnie by³ ogromnie ciê¿ki, takie wyznanie: „ksi¹dz
nie wie, jak bardzo jestem szczêœliwy”. Nawet nie pyta³em, dlaczego? Zrozu-

12 Zbigniew Bohdan



mia³em bez s³ów, co siê musia³o dokonaæ w duszy mojego rozmówcy, jak móg³
przebiegaæ ten proces – a przede wszystkim, Kto móg³ go w nim dokonaæ? Odt¹d
spotyka³em siê z cierpi¹cymi bardzo czêsto (…), trafia³em na œlady tego procesu,
rozpoznaj¹c ró¿ne jego stadia, poniek¹d te¿ ró¿ne jego modyfikacje”.

W przytoczonym opisie wydaje siê, ¿e najbardziej trafn¹ jest konstatacja
zak³opotania i wycofania, które towarzyszy zetkniêciu siê z cudzym cierpieniem.
Pierwsz¹ myœl¹ jest chêæ ucieczki od w³asnej nieporadnoœci, braku doœwiadcze-
nia, swoistego braku oferty. Taka postawa jest najczêstsz¹, wrêcz powszechn¹, re-
akcj¹ na spotykane nieszczêœcie. Ludzie boj¹ siê cierpienia, jakby by³o ono cho-
rob¹ zakaŸn¹. Boimy siê trochê samych siebie, nie do koñca mog¹c zapanowaæ
nad w³asnymi emocjami i brakiem doœwiadczenia. W notatniku Edwarda Muncha
jest fragment dotycz¹cy jego relacji z chor¹, umieraj¹c¹ siostr¹: „Na podwórzu
pod nr 48 by³o tyle brudu i kurzu – po s¹siedzku by³ maleñki skrawek ogródka.
Siedzieliœmy tam na ³awce pod p³otem. Opar³a g³owê na moim ramieniu, jak¿e
zwiêd³e mia³a w³osy na skroniach. Przedzia³ek zrobi³ siê taki szeroki. Oddycha³a
ciê¿ko – i ta sina przeŸroczysta skóra. Nie odzywaliœmy siê do siebie. Có¿ mieliœmy
mówiæ. W³aœciwie zawsze trochê siê siebie wstydziliœmy…”. Artysta mia³ wtedy
14 lat, a œmieræ siostry by³a kolejn¹ strat¹ w jego ¿yciu (po bolesnej utracie matki,
kiedy by³ piêciolatkiem). Ca³a twórczoœæ malarska E. Muncha by³a nasycona sym-
bolami i bolesnymi wspomnieniami doznanych cierpieñ. Nazywano go malarzem
cierpienia, a jego obrazy jêzykiem opisu emocji, strat i wspó³odczuwania bólu. Mi-
lczenie i zawstydzenie opisane przez E. Mucha, to doœæ czêste postawy (tak¿e
u profesjonalistów), doœæ powszechn¹ jest maska obojêtnoœci, drobiazgowego
przestrzegania przepisów, osch³oœæ gestów i jêzyka, automatyzmy. Zachowanie
takie ma chroniæ przed zaanga¿owaniem siê emocjonalnym, w dalszej perspekty-
wie przed wypaleniem zawodowym.

Nadal jednym z najwiêkszych problemów klinicznych jest ocena bólu u no-
worodków i ma³ych niemowl¹t. Podobne trudnoœci diagnostyczne mo¿e spra-
wiaæ obserwacja cierpienia u dzieci z uszkodzeniami centralnego uk³adu nerwo-
wego i zaburzeniami komunikacji. Nie ma pojedynczej, wymiernej cechy,
s³u¿¹cej do oceny tego z³o¿onego zjawiska emocjonalnego i fizycznego. Propono-
wane wielosk³adnikowe skale oceny bólu próbuj¹ zbli¿yæ siê do zjawiska, staraj¹c
siê je zobiektywizowaæ. Dodatkow¹ trudnoœæ stanowi brak jakiegokolwiek poro-
zumienia s³ownego, precyzuj¹cego dolegliwoœci w tej grupie wiekowej. Im m³od-
szy jest wiek dziecka, tym trudniejsza jest ocena nasilenia i lokalizacja bólu.
Obserwujemy w takich przypadkach tendencjê do uogólniania siê dolegliwoœci,
co stwarza du¿e trudnoœci diagnostyczne. Zapalenie ucha œrodkowego mo¿e po-
wodowaæ u niemowlêcia zarówno wyraŸn¹ obronê w badaniu miejscowym, po-
dobn¹ reakcjê w badaniu palpacyjnym jamy brzusznej, jak i objawy uogólnione-
go niepokoju i dolegliwoœci ze strony centralnego uk³adu nerwowego. Ma³e
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niemowlê choruje ca³ym organizmem. Trzeba nieco czasu, by poznaæ odmien-
noœæ zachowania dziecka zwi¹zan¹ z chorob¹. Z pewnoœci¹ podstawowym obser-
watorem tego swoistego jêzyka cia³a jest matka dziecka, lub jego bezpoœrednia
piastunka. To ona potrafi rozró¿niaæ rodzaje p³aczu, sygna³y pokazuj¹ce niewy-
godê, mokr¹ pieluchê, niepokój, pragnienie czy g³ód. Jêzyka tego mo¿na siê na-
uczyæ, choæ pewnie bardziej posiadaj¹c w³asne dziecko, ni¿ z ksi¹¿ki fachowej.

Czasami tak¹ wiedzê nabywamy przez indywidualne doœwiadczenie zawo-
dowe, wyostrzaj¹ce zmys³y na obserwowane kolejne jednostkowe przypadki. Jak
w ca³ej przyrodzie, ka¿da matka dok³adnie rozpoznaje dŸwiêki swego dziecka,
przywo³uj¹ce w niebezpieczeñstwie. Jest to wiedza osobnicza, instynkt i intuicja,
pozwalaj¹ca gatunkom na prze¿ycie, mimo zmiennoœci warunków œrodowiska.
Piêknie pisa³ o tym noblista Singer. Cz³owiek czêsto wymyka siê swym zachowa-
niem takim normom zwyczajowym, organizacja w spo³eczeñstwie w pewnym
sensie os³abia zdrowe zachowania instynktowne, rozk³ada odpowiedzialnoœæ na
liczne podmioty. Nie mo¿na przygotowaæ siê do ¿ycia w rodzinie, w ma³¿eñstwie,
w chorobie – czysto teoretycznie, bez osobistego udzia³u. Tak¹ wiedzê kszta³tuje
doœwiadczenie w³asne, a ono z kolei jest indywidualn¹ drog¹, na któr¹ czêsto nie
mamy wp³ywu. Dzieci, oprócz intuicyjnego uczestniczenia w ¿yciu rodziny (into-
nacja, nasilenie g³osu rodziców, gesty, postawy, s³owa), maj¹ du¿¹ zdolnoœæ na-
œladownictwa. To buduje ich przysz³e postawy w spo³eczeñstwie w relacjach z bli-
skimi. Jak wiêc czytaæ ten swoisty indywidualny jêzyk wysy³anych sygna³ów?
W obserwacji klinicznej podczas stymulacji bólowej u niemowl¹t pojawiaj¹ siê za-
zwyczaj:
a) przyspieszenie akcji serca i oddechu (serce wali³o mu jak m³ot),
b) przyspieszenie motoryki jelit,
c) wzrost ciœnienia têtniczego krwi,
d) piloerekcja (uniesienie w³osów) – mówimy: w³osy stanê³y mu dêba ze strachu,
e) rozszerzenie Ÿrenic (strach ma wielkie oczy),
f) dreszcze, tzw. „gêsia skórka”.

Przedstawione wy¿ej, obiektywne, wymierne cechy kliniczne, okreœlono jako
sk³adow¹ fizjologiczn¹ bólu.

Inn¹ grupê metod oceny poœredniej bólu stanowi¹ metody behawioralne. Na-
le¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na u³o¿enie tu³owia, r¹k i nóg dziecka (przykur-
czone nogi, pozycja embrionalna lub odwrotnie, sztywne u³o¿enie cia³a), wygóro-
wane reakcje cofania i obronne. Czasami dziecko, zw³aszcza ma³e, uk³ada siê
w pozycji przynosz¹cej mu ulgê, czasami oszczêdza jak¹œ okolicê cia³a. Warto
wiêc zwróciæ uwagê na zachowanie siê pacjenta, zanim przyst¹pimy do w³aœciwe-
go badania. Wa¿nym elementem badania jest obserwacja zachowania dziecka,
warto skorzystaæ ze spokoju zwi¹zanego ze snem. Wtedy wiele parametrów obiek-
tywnych (têtno, oddech – jego czêstoœæ i rytm, ciœnienie, u³o¿enie cia³a) jest pozba-
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wione emocji i lêku. Ma³e dzieci (pewnie jak wielu z nas) nie lubi¹ poœpiechu
w badaniu, gwa³townych ruchów, zimnych r¹k. Dobrze jest skorzystaæ z pomocy
rodziców, umieszczaj¹c dziecko na kolanach, w ramionach osoby bliskiej… Po-
mocne w ocenie bólu s¹ tak¿e obserwacje mimiki i p³aczu dziecka. Wra¿liwa mat-
ka doskonale odró¿nia rodzaj p³aczu jako reakcjê dziecka na ró¿ne bodŸce z oto-
czenia, w tym stres i ból .Czasami p³acz jest jedynie sygna³em wzywaj¹cym do
usuniêcia niewygody, np. mokrej pieluchy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nasilenie p³aczu
jest cech¹ indywidualn¹ i nie mo¿e byæ traktowane jako miernik dolegliwoœci.
Inn¹ form¹ sygnalizowania dolegliwoœci mo¿e byæ utrata ³aknienia, niechêæ do
nawi¹zywania kontaktów, do zabawy, apatia, zachowania lêkowe. Czasami
zwraca uwagê otoczenia os³abiona zdolnoœæ do koncentracji lub trudnoœci w zasy-
pianiu. Wszystkie opisane reakcje powinny byæ analizowane przez personel i oce-
niane we wspó³pracy z rodzicami dziecka. Warto pamiêtaæ, ¿e reakcje behawioral-
ne mog¹ okazaæ siê bardzo pomocne, jednak ich brak nie musi oznaczaæ braku
dolegliwoœci u dziecka.

Kolejnym wa¿nym elementem opieki nad chorym dzieckiem (chorym domow-
nikiem) jest dostrzeganie bólu i cierpienia otoczenia pacjenta. Ka¿dy, kto choæ tro-
chê jest wnikliwym obserwatorem relacji w rodzinie, musi dostrzec ró¿ne elementy
tego zjawiska. Elementami tego jêzyka s¹ milczenie lub przemilczanie zachodz¹-
cych zjawisk, brak komunikacji w rodzinie, atomizacji i osamotnienie, czasami
prze¿ywanie ¿a³oby zanim ona nast¹pi³a (to zw³aszcza przy chorobie przed³u¿a-
j¹cej siê i wolno postêpuj¹cej). Dodatkowym aspektem cierpienia. zwi¹zanego
z chorob¹ dziecka. jest utrata planów z nim zwi¹zanych. Swoisty ból duszy. Jak
w wierszu Emilly Dickinson:

Dusza Zastyga w bezruchu
Gdy zbyt zatrwo¿ona by drgn¹æ
Wyczuwa blisko nadchodz¹cy przera¿aj¹cy Strach
Ten zatrzymuje siê by jej siê przyjrzeæ…

Strach o przysz³oœæ, nastêpstwa choroby, brak samodzielnoœci dziecka, jego
los kiedy opiekunowie siê zestarzej¹. Rodzice trac¹ w³asne perspektywy
zwi¹zane z marzeniami o naturalnej drodze rozwojowej dziecka. Bywa, ¿e ruj-
nuj¹ca ¿yciowe plany choroba, przekracza mo¿liwoœci adaptacyjne i powoduje
rozpad rodziny. Spo³eczne konteksty opisywanych zjawisk izoluj¹ najbli¿sze oto-
czenie chorego dziecka, czêsto skazuj¹c na samotnoœæ. Pisze o tym Fourier: „ojciec
dziecka upoœledzonego powinien chodziæ z grobow¹ min¹. Powinien dŸwigaæ
swój krzy¿ z boleœci¹ wypisana na twarzy. (…) Bo taki ojciec nie ma prawa siê
œmiaæ, by³oby to w absolutnie najgorszym guœcie. (…) Skoro los nie by³ ³askawy,
cz³owiek musi prezentowaæ siê stosownie, wygl¹daæ na zgnêbionego, tak bowiem
wypada...”.
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Kolejna twarz cierpienia, zwykle niedostrzeganego, czasem z powodu braku
czasu, a czasem bezradnoœci czy znieczulicy. Jak zreszt¹ zaradziæ opisanej sytu-
acji, trzeba by przekroczenia siebie, postêpowania niestandardowego, trochê
wbrew w³asnym interesom, bezpiecznego sumienia. Wiêkszoœæ z nas zreszt¹ nie
ma zawodowo gotowych scenariuszy, nie potrafi samemu zmierzyæ siê z w³asny-
mi doœwiadczeniami strat i po¿egnañ. Pisze o tym w wielu publikacjach prof.
Manu Keirste: „mój m³odszy brat wraca do domu (...) Pyta, jak czuje siê mama. Nie
mówi wiele, ale prawie niedostrzegalnie idzie w stronê kanapy, na której teraz
nikt nie le¿y, porz¹dkuje koce, zmienia brudn¹ szklankê na czyst¹ i k³adzie kilka
chusteczek higienicznych. Ma³o s³ów, ale troska, z jak¹ myœli o ma³ych rzeczach,
jest bardzo wymowna. Zazwyczaj robi to, gdy nikt nie widzi, tak aby nie spo-
strzeg³ tego, jak choroba mamy mocno go dotyka. Ka¿dy w inny sposób radzi so-
bie z uczuciami. To niesamowite, ¿e cz³onkowie tej samej rodziny mog¹ tak ró¿niæ
siê miêdzy sob¹, a mimo tego wykazywaæ podobne cechy… „Nikt nas nie uczy
(oprócz lektur i osobistego doœwiadczenia), jak mamy siê zachowywaæ w czasie
próby zwi¹zanej ze strat¹. W jakimœ sensie w los ludzki jest wkomponowana myœl
o tymczasowoœci naszego bytu. Radoœæ posiadania przedmiotu, stanu zachwytu,
obecnoœci cz³owieka – rodzi refleksjê nad mo¿liw¹ tego utrat¹, radoœæ s¹siaduje
z egzystencjalnym smutkiem (czêsto nieuœwiadomionym). Pisze o tym Agata
Tuszyñska: „Przez lata ¿y³am w poczuciu niedoczasu. W lêku przed strat¹. Ze
œwiadomoœci¹, ¿e stanie siê coœ, co odbierze mi to co mam. Mojego mê¿czyznê,
moje obrazy i ksi¹¿ki, zdjêcia tych, których pokocha³ AM. Przybija³am skrupulat-
nie i w wielu miejscach kolejne ramy na œcianach, wiedz¹c, ¿e w ka¿dej chwili
mogê wszystko straciæ. Nie wiem sk¹d to jest we mnie. Nikt mi tego nigdy nie po-
wiedzia³, ani nie nauczy³. Tak jest. Wiem, ¿e muszê byæ gotowa na porzucenie
wszystkiego, odebranie, spalenie. Na klêskê”.

Wiele osób doznaje podobnych uczuæ w sytuacji osobistych zagro¿eñ. Doj-
muj¹ca „samotnoœæ wœród t³umu”, poczucie beznadziejnoœci, bezradnoœæ, nieza-
winiona izolacja i odtr¹cenie. Czy jest sposób, by zmieniæ ten doœæ smutny obraz
dotycz¹cy naszego najbli¿szego otoczenia (niezale¿nie od stref klimatycznych, jê-
zyka, posiadanych zasobów)? Zapewne powinniœmy zwracaæ wiêksz¹ uwagê na
poznawanie jêzyka cierpienia. Powinien byæ on przedmiotem wiêkszej troski
uczelni, zw³aszcza dziedzin pochylaj¹cych siê nad cz³owiekiem o s³abej kondycji.
Poznawanie i t³umaczenie sytuacji cz³owieka odrzucanego, izolowanego mo¿e
pomóc poznawaæ w³asne reakcje i ograniczenia w czasie naszych w³asnych egza-
minów i prób ¿yciowych.

Matka Teresa z Kalkuty – Do studentów medycyny: B³agam Was, nie
przy³¹czajcie siê do tych milionów ju¿ pracuj¹cych lekarzy, którzy tylko przepi-
suj¹ lekarstwa. Traktujcie ka¿dego pacjenta z mi³oœci¹ i wspó³czuciem, i spe³niaj-
cie nadzieje, z którymi do was przychodzi. U¿ywajcie swoich r¹k, które s¹ narzê-
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dziem pokoju, do przywracania ¿ycia. Nie b¹dŸcie jak inni, którzy u¿ywaj¹ ich do
niszczenia. Pokój na œwiecie buduje siê nie si³¹, lecz mi³oœci¹ (...), módlcie siê o to,
aby ludzie na ca³ym œwiecie stali siê braæmi i siostrami, i zrozumieli wagê tej mod-
litwy…”. PoprowadŸ mnie ze œmierci do ¿ycia; z fa³szu ku prawdzie. PoprowadŸ
mnie z rozpaczy ku nadziei. Z lêku do wiary. PoprowadŸ mnie z nienawiœci do
mi³oœci. Z wojny do pokoju. Niech pokój nape³ni nasze serce, nasz œwiat i wszech-
œwiat…”.
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About the language of suffering
(Summary)

This paper presents suffering as one of the disability aspects. The author emphasizes
the role of empathy in all professions that deal with human suffering. He claims that the
level of empathy is not always dependent on education and professional knowledge, but
also private experiences. Author takes into consideration many possibilities of overcoming
impassivity as well as difficulties in empathy learning.
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Marzanna Farnicka

Wyzwania stoj¹ce przed rodzin¹
w sytuacji rozpoznania niepe³nosprawnoœci u dziecka

W artykule stara³am siê ukazaæ sposoby radzenia sobie rodziny, w której wy-
chowuje siê dziecko ze stwierdzonym znacznym zaburzeniem s³uchu. Zwróci³am
szczególn¹ uwagê na powody traktowania zaburzeñ s³uchu, jako niepe³nospraw-
noœci oraz na konsekwencje z tego wynikaj¹ce. Zobrazowa³am tak¿e proces kon-
frontowania i przystosowywania siê rodziny do sytuacji zwi¹zanej z diagnoz¹
niepe³nosprawnoœci u dziecka. Poszczególne etapy tego procesu popar³am
przyk³adami, wskazuj¹c na ró¿ne tempo i wzajemn¹ zale¿noœæ radzenia sobie po-
szczególnych cz³onków rodziny.

Diagnoza zaburzeñ u dziecka jako sytuacja kryzysowa
i procesy radzenia sobie z ni¹

W literaturze przytacza siê sytuacje, w których informacja o diagnozie zabu-
rzeñ s³uchu u ich dziecka, wywo³ywa³a u rodziców reakcje, takie jak: wstrz¹s, na-
piêcie, lêk, poczucie winy. Twardowski (1995) grupuje je w cztery fazy: fazê szoku,
kryzysu emocjonalnego, okres pozornego dostosowania siê i okres konstruktyw-
nego dostosowania siê. Zanim opiszê ich przebieg i sposoby pomocy w czasie ich
trwania, przybli¿ê zagadnienia zwi¹zane z procesami radzenia sobie, które wa-
runkuj¹ przechodzenie do kolejnych faz oraz w szerszej perspektywie ukazuj¹
sytuacjê konfrontowania siê z niepe³nosprawnoœci¹ dziecka w rodzinie.

Rodzicielstwo jest zdarzeniem, które ma charakter znacznikowy (Przetacz-
nik-Gierowska 1996). Mo¿e staæ siê ono punktem odniesienia dla innych wyda-
rzeñ w przysz³oœci. Osadzone jest w pewnym kontekœcie, np. rodziny, ma³¿eñ-
stwa, wizji siebie i dziecka po jego narodzeniu. W literaturze wyraŸnie wskazuje
siê na to, ¿e wydarzenia takie jak: oczekiwanie na dziecko, urodzenie go, czy na-
wet zawarcie ma³¿eñstwa, ³¹cz¹ siê z zaburzeniem homeostazy miêdzy œrodowi-
skiem a jednostk¹, w wyniku którego mo¿e dojœæ do problemów adaptacyjnych
(Muller1997; Duvall 1977).



Ka¿de z wymienionych wydarzeñ stanowi obci¹¿enie psychiczne, zarówno
dla jednostki, jak i systemu rodzinnego, a jego ocena charakteryzuje siê du¿ym
subiektywizmem. W celu zaznaczenia zró¿nicowanych reakcji na poszczególne
sytuacje, w psychologii opisuje siê je jako sytuacje trudne, stresowe lub kryzyso-
we. Urodzenie siê dziecka niepe³nosprawnego, w zale¿noœci od oczekiwañ rodzi-
ców oraz sposobów radzenia sobie z tym faktem, mo¿e mieæ cechy sytuacji trud-
nej lub kryzysowej.

O sytuacjach trudnych mówimy wtedy, gdy wewnêtrzna równowaga zostaje
zak³ócona w taki sposób, ¿e „prawdopodobieñstwo realizacji zadania na pozio-
mie normalnym staje siê mniejsze” (Tomaszewski 1978, s. 32). Wyró¿niamy piêæ
typów sytuacji trudnych. S¹ to: sytuacja deprywacji, przeci¹¿enia, zagro¿enia,
utrudnienia i sytuacja konfliktowa. Typy i cechy sytuacji trudnych nie wykluczaj¹
siê wzajemnie. Na przyk³ad sytuacja deprywacji w zakresie informacji, w jakiej
mog¹ byæ rodzice s³ysz¹cy w chwili dowiedzenia siê o niepe³nosprawnoœci ich
dziecka, wp³ywa wtórnie na percepcjê ich rzeczywistoœci i utrudnia podjêcie szyb-
kiej rehabilitacji. Reakcj¹ na sytuacje trudne jest, wed³ug T. Tomaszewskiego
(1978) stres, który trwa d³u¿ej ni¿ sama sytuacja trudna, która go wywo³a³a.

Termin „sytuacja stresowa” ma ró¿ne znaczenia. Mo¿na opisaæ j¹ jako pewien
stan organizmu, który jest odpowiedzi¹ na negatywne wydarzenia w œrodowisku
lub na stawiane mu wymagania. Ze wzglêdu na charakter procesu, za Selye’m
(1977) wyró¿niæ mo¿na trzy stadia reakcji fizjologicznych na stres:
– stadium reakcji alarmowej, które obejmuje specyficzne i niespecyficzne zmia-

ny, nastêpuj¹ce na skutek zetkniêcia siê ze stresorem lub podejmowanymi pró-
bami przeciwdzia³ania i obrony przed nim;

– stadium odpornoœci, w którym organizm coraz lepiej broni siê i znosi dzia³anie
czynnika;

– stadium wyczerpania, który jest wynikiem spadku zdolnoœci obronnych orga-
nizmu.
W obecnej literaturze najczêœciej spotyka siê jednak relacyjne ujêcie stresu.

Traktuje ono stres jako szczególny rodzaj relacji miêdzy jednostk¹ a otoczeniem,
w której liczy siê indywidualna ocena sytuacji jako zagro¿enia, straty lub wyzwa-
nia. Na podstawie poszczególnych ocen zostaj¹ uruchomione inne mechanizmy
zaradcze (Lazarus 1980; Moos 1986; Tyszkowa 1988).

Sytuacje, w których poradzenie sobie przekracza mo¿liwoœci danej osoby na-
bieraj¹ cech sytuacji kryzysowych. „Kryzys prowadzi do stanu turbulencji, które-
mu towarzyszy strach, z³oœæ i poczucie winy” (Moos 1986, s. 9). W zwi¹zku z tym,
¿e naturaln¹ sk³onnoœci¹ organizmu ¿ywego jest d¹¿enie do przywrócenia rów-
nowagi, kryzys jest zjawiskiem samoograniczaj¹cym siê w czasie. ,,Nowa równo-
waga” mo¿e byæ zdrowym przystosowaniem siê, które przyczyni siê do osobiste-
go rozwoju jednostki lub reakcj¹ nieprzystosowawcz¹, wywo³uj¹c¹ problemy
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o charakterze psychologicznym. ,,W ten sposób kryzys staje siê przejœciem lub
punktem zwrotnym, maj¹cym g³êbokie implikacje dla przystosowania jednostki
i umiejêtnoœci sprostania przysz³ym kryzysom” (Moos 1986, s. 10). Aby rozpoznaæ
kryzys, sytuacja musi spe³niaæ jego kryteria. Pierwszym z nich jest przeœwiadcze-
nie, ¿e dotychczasowe wzory dzia³ania okaza³y siê niemo¿liwe do zastosowania.
W celu rozwi¹zania kryzysu wymagana jest reorganizacja zachowania, reinter-
pretacja rzeczywistoœci i odwo³anie siê do w³asnych zasobów. Zmiana mo¿e pole-
gaæ miêdzy innymi, na zmianie ról w rodzinie czy reinterpretacji kategorii zdro-
wia. Osoby czêsto mówi¹: „Nie wiem co robiæ...” „próbujê, ale nie ma to znaczenia,
nie dzia³a...”, „Nie wiem co robiæ. Jestem bezradna...”.

Nastêpnym kryterium jest zdezawualowanie siê dotychczasowych wa¿nych
dla cz³owieka wartoœci, obecnych w jego codziennym funkcjonowaniu. Diagnoza
zaburzeñ s³uchu u dziecka mo¿e spe³niaæ to kryterium, gdy¿ dotyczy cenionej
wartoœci, jak¹ jest zdrowie i pe³ne uczestnictwo w dobrach kultury. Dotyczy tak¿e
codziennych interakcji, gdy¿ zmienione funkcjonowanie dziecka zmienia sposób
komunikowania siê z nim i z innymi ludŸmi. Rodzice mówi¹ na przyk³ad: „...Nie
jestem dobr¹ matk¹. Dobra matka ma zdrowe dziecko”, lub „...Jak bêdziemy siê
spotykaæ ze znajomymi, skoro oni maj¹ zdrowe dzieci?”

Kolejnym kryterium sytuacji kryzysowej jest to, ¿e jest ona wywo³ana sytu-
acj¹ obiektywn¹, ale ma cechy subiektywne. Znaczy to, ¿e problemy ze s³uchem
u dziecka s¹ faktem obiektywnym. Mo¿na wyró¿niæ ich pocz¹tek, przyczyny oraz
kolejne zdarzenia wystêpuj¹ce w czasie radzenia sobie z nimi. Natomiast indy-
widualnie nadane znaczenie, a nie obiektywne kryteria, kwalifikuj¹ dan¹ sytuacjê
jako kryzysow¹. Ze wzglêdu na osobiste i jednostkowe zasoby, dana sytuacja
zmusza do nowych sposobów radzenia sobie z ni¹.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e efekty kryzysu mog¹ byæ ró¿ne dlatego, ¿e jest on poten-
cjalnie dwuwartoœciowy. Dotyczy to zarówno kierunku zmian zapocz¹tkowa-
nych przez zaistnia³¹ sytuacjê (adaptacja – dezadaptacja), jak i wywo³ywanych
emocji. Innymi s³owy, je¿eli osoba poradzi sobie ze zmianami, które zaistnia³y
w jej ¿yciu, to mog¹ mieæ one charakter twórczy i rozwojowy. W ten sposób s¹ ni-
welowane negatywne skutki wydarzenia, a nawet mo¿na zauwa¿yæ, ¿e osoba ta
ma z tego doœwiadczenia pewne korzyœci. Natomiast nieuporanie siê z tymi zada-
niami mo¿e doprowadziæ do dezadaptacyjnych prób rozwi¹zania kryzysu. Prze-
jawiaj¹ siê one m.in.: znacznymi stratami emocjonalnymi w koñcowym bilansie,
d³ugim utrzymywaniu siê kryzysu, zmianami w postrzeganiu siebie oraz zerwa-
niem wiêzi spo³ecznych (Sêk 1991a).

W ka¿dej sytuacji, trudnej czy kryzysowej, jest uruchamiany proces zwany
procesem radzenia sobie. Jest on zwi¹zany z prze¿ywanymi emocjami, kontrol¹
sposobu postrzegania œwiata, wewnêtrznych i zewnêtrznych prze¿yæ oraz
ochron¹ obrazu siebie lub innych znacz¹cych osób (Heszen-Niejodek 1991, s. 19).
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Proces ten wymaga przeorganizowania wewnêtrznej struktury psychicznej
i uaktywnienia zasobów. W ten sposób ,,wymusza” on powstanie skutecznego ra-
dzenia sobie, które pozwoli na lepsze dostosowanie siê do sytuacji. Trzeba pamiê-
taæ jednak, ¿e mo¿e on tak¿e wywo³aæ reakcjê nieskutecznego radzenia sobie, która
grozi powa¿nymi konsekwencjami w postaci problemów adaptacyjnych.

Proces radzenia sobie dotyczy zawsze konkretnej osoby i sytuacji. Oznacza to,
¿e wybór danej strategii radzenia sobie i jej skutecznoœæ zale¿y od w³aœciwoœci tej
osoby. Proces ten mo¿e (i powinien) zmieniæ siê lub zmodyfikowaæ (,,przewartoœ-
ciowaæ”), pod wp³ywem nowych warunków sytuacji i zaistnia³ych procesów psy-
chicznych. Mo¿e on tak¿e modyfikowaæ inne procesy psychiczne, takie jak np.
oceny poznawcze.

W literaturze wyró¿nia siê dwie zasadnicze funkcje radzenia sobie. Pierwsz¹
jest funkcja instrumentalna, polegaj¹ca na zmianie sytuacji przez zmianê swego
dzia³ania lub zmianê otoczenia. Druga, regulacyjna, s³u¿y regulowaniu emocji,
czyli kierowaniu somatycznymi i subiektywnymi sk³adnikami emocji, tak, by nie
zaburzy³y one spo³ecznego i psychicznego funkcjonowania jednostki (Heszen-
-Niejodek 1991).

Podchodz¹c do problemu radzenia sobie, w myœl teorii ekosytemowych, mo¿-
na przyj¹æ tezê, ¿e podobnie jak ka¿dy organizm ¿ywy potrzebuje równowagi fi-
zjologicznej, tak i cz³owiek potrzebuje równowagi spo³ecznej i psychologicznej.
W momencie jej zaburzenia uruchamiane s¹ nawykowo stosowane strategie ra-
dzenia sobie. S¹ one stosowane tak d³ugo, dopóki nie zostanie odzyskany
pocz¹tkowy stan równowagi. W literaturze jako czynniki, które umo¿liwiaj¹
przystosowanie do ró¿nych trudnych i ekstremalnych sytuacji ¿yciowych wska-
zuje siê strategie, takie jak:
– uzyskanie i poszukiwanie wsparcia spo³ecznego poprzez wymianê emocji, in-

formacji, mo¿liwoœci dzia³ania i dóbr materialnych (Sêk 2006);
– poszukiwanie znaczenia i sensu zdarzenia oraz próby odzyskania kontroli nad

zdarzeniem, a potem nad swym ¿yciem (Taylor 1983);
– tworzenie nowych kryteriów dla oceny w³asnego zachowania czy sytuacji

(Sêdek 1991);
– podnoszenie poczucia w³asnej wartoœci i samooceny, przywracanie samokon-

troli oraz odbudowa koncepcji ja (Dudek 2006).
Chc¹c zatem zrozumieæ sytuacjê osoby radz¹cej sobie z kryzysem, jakim mo¿e

staæ siê wychowywanie dziecka z zaburzeniem s³uchu, nale¿y braæ pod uwagê:
– osobist¹ sytuacjê: wiek, status spo³eczny i ekonomiczny rodziny, dojrza³oœæ

emocjonaln¹, samoœwiadomoœæ, pewnoœæ siebie, stopieñ osobistej kontroli
i przeznaczenia, które odzwierciedlaj¹ siê w systemie przekonañ religijnych
i filozoficznych oraz wczeœniejsze doœwiadczenia w radzeniu sobie z przeobra-
¿eniami ¿yciowymi i kryzysami;
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– czynniki zwi¹zane z wydarzeniem: jego biologiczny charakter, zmianê dotych-
czasowego œrodowiska spo³ecznego, stopniowy lub nag³y charakter zaburze-
nia (najczêœciej by³o ono nieprzewidywalne, jego konsekwencje obejmuj¹ ca³e
¿ycie rodzica i dziecka);

– cechy œrodowiska spo³eczno-emocjonalnego: wiêzy z rodzin¹, przyjació³mi,
grup¹ zawodow¹, spójnoœæ rodziny, umiejêtnoœæ i wartoœciowanie czerpania
wsparcia spo³ecznego oraz udzia³ instytucji powo³anych do opiekowania siê,
dawania porad i wsparcia.
W tym momencie pojawia siê pytanie o to, w jaki sposób mo¿na wp³yn¹æ na

sytuacjê rodzin, aby pomimo ró¿nych niesprzyjaj¹cych okolicznoœci, rozwija³y
swoje mo¿liwoœci i czerpa³y satysfakcjê ze zwi¹zków z innymi. Specjaliœci tacy jak:
Kowalewski (1999) i Zalewska (1998), wskazuj¹ na proces adaptacji rodziny
do niepe³nosprawnoœci dziecka jako drogê do optymalizowania warunków jego
rozwoju.

Droga w rodzinie ku konstruktywnemu przystosowaniu

Praca z rodzinami wychowuj¹cymi dzieci, u których stwierdzono np. zabu-
rzenie s³uchu, zak³ada prawid³ow¹, szybk¹ i realn¹ interwencjê osób profesjonalnie
zajmuj¹cych siê pomoc¹. Jest to wa¿ne, poniewa¿ procesy zaistnia³e w rodzinie
mog¹ staæ siê matryc¹ przysz³ych relacji i stosunków spo³ecznych (zarówno
w czasie kryzysu, jak i po nim). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rodzina taka ¿yje w skompli-
kowanej sytuacji psychologicznej. Ka¿dy z cz³onków rodziny na swój sposób
prze¿ywa narodziny niepe³nosprawnego dziecka lub diagnozê o niepe³nospraw-
noœci. Zatem mo¿emy zauwa¿yæ wielopoziomowe procesy radzenia sobie z sytu-
acj¹ trudn¹. Pojawienie siê kryzysu lub przed³u¿anie siê go, nie sprzyja rozwojo-
wi ani dziecka, ani rodziców. Poni¿ej przedstawiam mo¿liwy schemat reakcji
rodziny na to wydarzenie (rys. 1).

Wed³ug Tomaszewskiego (1978) wszystkie typy i cechy sytuacji trudnych nie
wykluczaj¹ siê wzajemnie, lecz wspó³wystêpuj¹, np. reakcja na zagro¿enie, któr¹
jest niepe³nosprawnoœæ dziecka, wp³ywa wtórnie na percepcjê i przez to mo¿e
wywo³aæ stan przeci¹¿enia lub sytuacjê konfliktu. Cech¹ sytuacji trudnych jest
obni¿enie sprawnoœci wykonywanych czynnoœci, a¿ do ich dezorganizacji, pobu-
dzenie emocjonalne, stan napiêcia, z³e samopoczucie. Efektem zaœ jest frustracja,
czyli stan psychiczny jednostki wystêpuj¹cy w wyniku przerwania ukierunkowa-
nej aktywnoœci. Reakcj¹ na sytuacje trudne jest, wed³ug T. Tomaszewskiego (tam-
¿e), stres i trwa on d³u¿ej ni¿ sama sytuacja trudna, która go wywo³a³a. Natomiast
sytuacje, w których poradzenie sobie przekracza mo¿liwoœci podmiotu nabieraj¹
cech sytuacji kryzysowych, tzn. takich, w których zmiany wewnêtrzne prowadz¹
do zmian w zachowaniu (dezorganizuj¹ je). Wed³ug tego ujêcia mo¿na powie-
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dzieæ, ¿e sytuacja trudna wywo³uje frustracjê, a stres jest reakcj¹ na ni¹. Natomiast
sytuacja kryzysowa jest pewnym specyficznym rodzajem sytuacji trudnej.

Badania nad procesem radzenia sobie w sytuacji kryzysu wskazuj¹ na rozbie¿-
noœci w czasie, w zachodzeniu tego procesu miêdzy poszczególnymi cz³onkami
rodziny. W procesie radzenia sobie dziecka z w³asn¹ niepe³nosprawnoœci¹ bada-
cze podkreœlaj¹ znaczenie nadawanego przez rodzinê sensu i kierunku zmian,
które stymuluje i warunkuje przechodzenie od procesu uœwiadamiania sobie
w³asnych ograniczeñ ku traktowaniu niepe³nosprawnoœci jako cechy (Tyszkowa
1985; Wallerstein 1987; Obuchowska 1999; Zalewska 1998; Kurczewska 1998).
Œwiadczy to o tym, ¿e sposób poradzenia sobie rodziców (jako jednostek i jako
diady ma³¿eñskiej) warunkuje sposób przystosowywania siê dziecka do w³asnej
niepe³nosprawnoœci oraz jego rozwój i aktywnoœæ. Od tego, w jaki sposób (rosz-
czeniowo, z rezygnacj¹, zmêczeniem, izoluj¹c siê lub aktywnie) rodzice bêd¹ po-
szukiwali wsparcia, zale¿eæ bêdzie si³a i kierunek d¹¿eñ ich dziecka oraz zasób
wzorców zachowania, prze¿ywania i wartoœciowania doœwiadczeñ, zwi¹zanych
z w³asn¹ niepe³nosprawnoœci¹ (Taylor 1983; Tyszkowa 1988; Zalewska 1998; Obu-
chowska 1999).

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e rozwój dziecka i rozwój rodziców tworz¹ proces
wzajemnego dostosowywania miêdzy aktywnymi jednostkami w zmieniaj¹cym
siê otoczeniu. W opracowaniu tym przyjmujê, ¿e rodzina jest z³o¿on¹, zintegro-
wan¹ ca³oœci¹, charakteryzuj¹c¹ siê zorganizowanymi wzorami interakcji. W lite-
raturze przytacza siê sytuacje, w których w momencie poinformowania rodziców
o niepe³nosprawnoœci dziecka, zauwa¿ono zmianê ich funkcjonowania jako sy-
stemu, na p³aszczyŸnie emocjonalnej, spo³ecznej i poznawczej. Liberska (2010)
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Rys. 1. Mo¿liwe reakcje rodziny na diagnozê o niepe³nosprawnoœci dziecka w czasie
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proponuje model zmian funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepe³nospraw-
nym jako proces od funkcjonowania prawid³owego przez okres zaburzonego
funkcjonowania (fazy „chorej rodziny”) do ponownego prawid³owego funkcjo-
nowania. Terminy zdrowa rodzina i zaburzona rodzina (chora rodzina) nie odnosz¹
siê do zdrowia fizycznego poszczególnych cz³onków systemu rodzinnego, w tym
i dziecka, ale okreœlaj¹ jakoœæ funkcjonowania danej rodziny. W swoim modelu
zwraca ona uwagê na podmiotowoœæ, wzajemne pozytywne wiêzi emocjonalne,
plastycznoœæ reakcji, stabilnoœæ emocjonaln¹ i fizyczn¹, poprawn¹ percepcjê rze-
czywistoœci i dwukierunkow¹ komunikacjê, które s¹ cechami i jednoczeœnie wy-
znacznikami poziomu funkcjonowania systemu rodzinnego (Liberska, Matusze-
wska 2010).

W kolejnych akapitach proponujê przyj¹æ sposób obserwowania drogi ku
konstruktywnemu przystosowaniu, rozró¿niaj¹c poszczególne etapy radzenia
sobie, zwi¹zane nie tylko z up³ywaj¹cym czasem, ale tak¿e zwi¹zane z radzeniem
sobie poszczególnych podsystemów w rodzinie: poszczególnych jednostek, dia-
dy ma³¿eñskiej, jak i podsystemu dzieci.

Osobiste etapy procesu konfrontowania siê z zaburzeniami
u dziecka

PrzeœledŸmy teraz cztery etapy procesu radzenia sobie rodzica, w sytuacji,
w której dowiaduje siê on o stwierdzeniu zaburzeñ s³uchu u ich dziecka (Twar-
dowski 1995).

Pierwsz¹ jest faza szoku. Charakteryzuje siê ona obni¿onym nastrojem, czêsto
niekontrolowanymi reakcjami emocjonalnymi (p³acz, krzyk, agresja wobec siebie,
œwiata czy dziecka) lub wystêpowaniem stanów nerwicowych (mog¹ wyst¹piæ
zaburzenia snu, ³aknienia, stany lêkowe).

Druga faza zwana jest „faz¹ kryzysu emocjonalnego”. Jest to okres rozpaczy
z powodu utraconej: wizji swojego zdrowego dziecka, wyobra¿anej przysz³oœci,
czy wizji siebie jako matki lub ojca. Rodzice czêsto nie potrafi¹ pogodziæ siê z zaist-
nia³¹ sytuacj¹ i w zwi¹zku z tym, prze¿ywaj¹ tê fazê w sposób zbli¿ony do ¿a³oby
(Zalewska 1998). W prze¿yciach jednostki dominuje zatem przygnêbienie, roz-
pacz, bezradnoœæ, poczucie klêski ¿yciowej, osamotnienie, czy poczucie skrzyw-
dzenia przez los. Sytuacja osobista i sytuacja dziecka spostrzegana jest jako bez-
nadziejna.

Nastêpn¹ faz¹ jest tzw. okres pozornego dostosowania siê. W tym czasie
charakterystyczne jest, ¿e osoba poprawnie spe³nia wiêkszoœæ swoich zadañ. Do-
tyczy to, zarówno sfery zawodowej, jak i rodzinnej. W tej fazie zauwa¿yæ mo¿na
nadmierny krytycyzm wobec siebie lub innych, brak zainteresowania ¿yciem
(poza wype³nianiem swoich obowi¹zków) i pozostawanie w statycznych, sztyw-
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nych relacjach z innymi ludŸmi. W stosunku do dziecka rodzic zbyt nisko lub nad-
miernie wysoko ocenia jego mo¿liwoœci. Skutkowaæ mo¿e to ci¹g³ym poszukiwa-
niem lepszych oœrodków rehabilitacji, czy form leczenia lub wrêcz przeciwnie –
niepodejmowaniem aktywnoœci zwi¹zanej z rehabilitacj¹ dziecka.

Faza czwarta to etap konstruktywnego przystosowania siê. Okres ten (jeœli
nast¹pi) przywraca jednostce realn¹ ocenê w³asnej sytuacji oraz dziecka. W tym
czasie dostrzega ona i zaczyna wykorzystywaæ pozytywne aspekty swojej sytu-
acji, np. wsparcie rodziny czy zaplecze rehabilitacyjne. Osoba rozpoczyna realn¹
wspó³pracê ze specjalistami w celu pomocy dziecku z zaburzonym s³uchem.
Nareszcie uwzglêdnia siê potrzeby wszystkich cz³onków rodziny. Dla osoby w tej
fazie œwiat zaczyna byæ znowu ciekawy i przewidywalny, a ¿ycie daje mo¿liwoœæ
realizacji marzeñ i celów.

Radzenie sobie z kryzysem na poziomie diady ma³¿eñskiej

W tak zwanej fazie szoku nastêpuje dezorganizacja funkcjonowania rodziny.
Charakteryzuje siê ona m.in. zaprzeczaniem, skupianiem siê na poszukiwaniu
b³êdu w diagnozie lub nie przyjmowaniem jej do wiadomoœci. W tym czasie mo¿e
tak¿e nast¹piæ rozpad podsystemu ma³¿eñskiego na skutek k³ótni, wrogoœci oraz
przerzucania winy i odpowiedzialnoœci za niepe³nosprawnoœæ dziecka. W stosun-
ku do dziecka w fazie tej mo¿na zauwa¿yæ relacje usztywnione i lêkowe lub nad-
miernie opiekuñcze.

Druga faza objawia siê brakiem koncentracji na istotnych dla ca³ego systemu
zadaniach. Wprowadza to destabilizacjê, charakteryzuj¹c¹ siê g³ównie zaburze-
niem komunikacji ma³¿eñskiej (Olson 1981). W obu fazach nie s¹ realizowane po-
trzeby dziecka ani innych cz³onków rodziny poza osobistymi, dotycz¹ce bliskoœci,
akceptacji czy komunikacji (Zalewska 1998).

W trzeciej fazie ma³¿eñstwo podejmuje próby reorganizacji dotychczasowe-
go ¿ycia. Poszczególni cz³onkowie rodziny zaczynaj¹ spe³niaæ wiêkszoœæ swoich
funkcji poprawnie. Obserwuje siê jednak, czêsto nieprawid³owy obraz dziecka
i zaistnia³ej sytuacji w diadzie ma³¿eñskiej. Przejawia siê on najczêœciej przez po-
czucie winy jednego z rodziców lub obwinianie lekarzy. Charakteryzuje siê
ci¹g³ym poszukiwaniem pomocy z zewn¹trz w celu uzdrowienia dziecka, lub
wrêcz przeciwnie – brakiem dzia³añ w kierunku rehabilitacji dziecka, czy w³¹cza-
nia go w œwiat jêzyka migowego. W etapie tym mo¿na zauwa¿yæ zjawiska, takie
jak: nadmierne preferowanie jednego z dzieci (zdrowego lub chorego), nadmiar
obowi¹zków u jednych cz³onków rodziny z jednoczesnym wy³¹czaniem z nich
innych cz³onków (np. dziecka z zaburzeniem s³uchu lub ojca). Sytuacja taka wtór-
nie usztywnia relacjê wewn¹trz rodziny (utrwalaj¹c czêsto biernoœæ poszczegól-
nych jej cz³onków) i formalizacjê stosunków miêdzy nimi a osobami z zewn¹trz
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(znajomi, rodzina). Taki sposób funkcjonowania powoduje przed³u¿anie siê prze-
¿ywania poczucia straty, izolacji i osamotnienia.

Czwarty poziom procesu reorganizacji funkcjonowania rodziny w sytuacji ra-
dzenia sobie z zaburzeniem s³uchu u dziecka, charakteryzuje siê powrotem ho-
meostazy i dobrostanu. Objawia siê on wzajemn¹ akceptacj¹ i bliskoœci¹ miêdzy
cz³onkami rodziny. Wystêpuj¹ zachowania œwiadcz¹ce o integralnoœci i spójnoœci
(np. otwarta komunikacja). Rodziny takie potrafi¹ nie tylko czerpaæ wsparcie od
krewnych i znajomych, ale tak¿e byæ jego Ÿród³em. Przeprowadzaj¹ realn¹ ocen¹
sytuacji dziecka i w³asnej, w której dostrzegaj¹ pozytywy. Ciesz¹ siê z sukcesów
wszystkich cz³onków rodziny. Konsekwentnie korzystaj¹ z pomocy instytucji
specjalistycznych i wspó³pracuj¹ z nimi w celu tworzenia najlepszych warunków
dla rozwoju dziecka.

Proces radzenia sobie dziecka z w³asn¹ niepe³nosprawnoœci¹

Proces adaptacji do w³asnej niepe³nosprawnoœci rozpoczyna siê powolnym
odkrywaniem swoich ograniczeñ. Dziecko zauwa¿a je w kontakcie z bliskimi i ró-
wieœnikami. W tym czasie mo¿e dojœæ do nadmiernego obci¹¿enia i dezorganiza-
cji dotychczasowego zachowania dziecka. W sytuacji zaburzenia pierwotnego
s³uchu, dzieci dostrzegaj¹ je pod wp³ywem kontaktów z otoczeniem poza krê-
giem rodziny. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko jest œwiadome stopniowej utraty
s³uchu, doznaje ono na przemian lêku przed kolejn¹ utrat¹, jak i nadziei na wyle-
czenie lub zahamowanie procesu (Kowalewski 1999). G³ównym celem pracy w ro-
dzinie u³atwiaj¹cym proces radzenia sobie dziecka z w³asn¹ niepe³nosprawnoœci¹
jest traktowanie niepe³nosprawnoœci (zaburzeñ s³uchu) jako jednej z wielu cech je
opisuj¹cych. Jasnym w tym momencie jest, ¿e dziecko prze¿ywa podobne fazy
radzenia sobie jak jego rodzic. Realne wsparcie emocjonalne i nawi¹zywanie bez-
piecznego kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi warunkuje lepsze radzenie so-
bie z akceptacj¹ w³asnej niepe³nosprawnoœci. Wymaga to jednak od rodziców
wczeœniejszego poradzenia sobie z w³asnym kryzysem, a od wychowawców i na-
uczycieli rozumienia problemów ucznia.

Przedstawiony powy¿ej model drogi ku konstruktywnej adaptacji rodziny
z dzieckiem niedos³ysz¹cym przyjmuje „radzenie sobie” jako poszukiwanie po-
tencjalnych mo¿liwoœci, w celu powrotu homeostazy wewn¹trz systemu rodzin-
nemu i przywróceniu dobrostanu wszystkim cz³onkom rodziny. Tylko wówczas,
gdy rodzina uruchomi okreœlone zasoby, mo¿liwe jest pozytywne rozwi¹zanie
sytuacji, której wskaŸnikiem bêdzie klimat emocjonalny rodziny, bliskoœæ i ela-
stycznoœæ wzajemnych relacji oraz adekwatna ocena rzeczywistoœci i w³aœciwe
sposoby reagowania na ni¹, zarówno w diadach, jak i w triadzie (rys. 2). Tylko uw-
zglêdnienie systemowego ujêcia procesu radzenia sobie z niepe³nosprawnoœci¹
dziecka umo¿liwia wgl¹d i pomoc poszczególnym cz³onkom rodziny.

26 Marzanna Farnicka



Czynniki wp³ywaj¹ce na radzenie sobie rodziny

Opisywane w literaturze i spotykane w oœrodkach rehabilitacyjnych rodziny
z dzieckiem, u którego stwierdzono zaburzenie s³uchu, wskazuj¹ na poczucie sa-
motnoœci w obrêbie w³asnej rodziny (Ga³kowski 1988; Zalewska 1998). Analizuj¹c
ich sytuacje, najczêœciej wskazuje siê na cztery grupy procesów sprzyjaj¹cych
takiej sytuacji.

Pierwsza z nich dotyczy reakcji na kryzys psychiczny u osób opiekuj¹cych siê
dzieckiem, która mo¿e spowodowaæ zaniedbanie potrzeb rodziców.

Druga dotyczy tworz¹cego siê specyficznego zwi¹zku pomiêdzy dzieckiem
z zaburzeniem s³uchu a jednym z rodziców, np. z matk¹. Zwi¹zek ten powoduje
czêsto wycofanie siê ojca, zarówno z relacji rodzicielskiej, jak i partnerskiej.

Trzecia grupa dotyczy sztywnoœci sposobów zmagania siê z sytuacj¹. Z lêku
przed naruszeniem wypracowanej struktury rodzina nie wprowadza, ani nie po-
szukuje ¿adnych zmian. Stan ten mo¿e powodowaæ izolacjê od innych rodzin,
a nawet od nowych form wsparcia (Pilecka 2006). Konsekwencj¹ tego jest k³adze-
nie wiêkszego nacisku na zrozumienie lub nauczenie dziecka pewnych umiejêt-
noœci, ni¿ na jego akceptacjê. Dziecko staje siê wtedy podmiotem nauczania, a nie
akceptowanym cz³onkiem rodziny (mo¿na mówiæ zatem o patologizacji postaw
rodzicielskich).

Do czwartej grupy zalicza siê sposób komunikacji. Cechuje go zazwyczaj
mniejsza liczba kontaktów miêdzy jej cz³onkami, ale tak¿e z osobami spoza niej.
Problemem staje siê tak¿e w¹ski zakres komunikacji, obejmuj¹cy czêsto sytuacjê
„tu i teraz” oraz „akcjê i reakcjê” dziecka lub rodzica. Liczne niepowodzenia
w procesie wymiany myœli, czy innych treœci powoduj¹ próby unikania dialogu.
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Rys. 2. Systemowe ujêcie procesu radzenia sobie rodziny (oprac. w³asne)
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W zamian za to nastêpuje proces rutynizacji i usztywnienia kontaktu. Uczestnicy
komunikacji, najczêœciej s³ysz¹cy rodzice, rezygnuj¹ z procesu wprowadzania
dziecka we w³asny œwiat i rutynowo, za pomoc¹ s³ów lub gestów niewerbalnych,
które wesz³y w nawyk, kontaktuj¹ siê ze swoim dzieckiem (Mulle 1997).

Analizuj¹c sposoby radzenia sobie z kryzysem w rodzinach, wywo³anym za-
burzeniem s³uchu u dziecka, znacz¹cym sta³o siê pytanie: „Dlaczego jedne radz¹
sobie konstruktywnie z niepe³nosprawnoœci¹ swojego dziecka, a inne nie”?
W zwi¹zku z tym podjêto szereg badañ nad czynnikami tkwi¹cymi w rodzinie,
które determinuj¹ sposoby radzenia sobie. Porównania skutecznoœci pomocy ro-
dzinom z dzieæmi niepe³nosprawnymi wskazuj¹ na czynniki tkwi¹ce w rodzinie,
które determinuj¹ sposoby radzenia sobie (Boss 1991). Badaczka zaproponowa³a
tezê mówi¹c¹, i¿ dla systemu rodzinnego nie samo wydarzenie ma znaczenie,
a dopiero jego percepcja, któr¹ warunkuje kontekst wewnêtrzny i zewnêtrzny
sytuacji. Do kontekstu zewnêtrznego zaliczy³a: przekonania religijne, sytuacje
materialn¹ rodziny, rodzaj zwi¹zków z innymi grupami pozarodzinnymi, rolê
stereotypów, zwi¹zanych z posiadaniem chorego dziecka i teorii spo³ecznych na
temat udzielania i odbierania pomocy. Na kontekst wewnêtrzny rodziny maj¹
wp³yw: faza ¿ycia rodziny, cel bycia razem, organizacja systemu rodzinnego
w obrêbie ról, w³adzy i granic rodziny, doœwiadczenia w radzeniu sobie wspólnie
z kryzysami oraz sposób i skutecznoœæ udzielanego sobie wsparcia i wspólne ro-
dzinne przekonania, dotycz¹ce przyczyn, konsekwencji i sposobów dzia³ania
w ich sytuacji (Pilecka 2006; Harwas-Napierala 2002; Cierpia³kowska 1995; Boss
1991). Tezê tê potwierdzaj¹ tak¿e badania z zakresu pomocy w zdarzeniach trau-
matyzuj¹cych – powódŸ, gwa³t (Witkowska, Zawadzki 2009).

Profesjonalna pomoc i wsparcie

W literaturze podaje siê mechanizmy, które wystêpuj¹ w procesach radzenia
sobie z kryzysami lub przeobra¿eniami ¿yciowymi (Moos 1986). Mo¿na mówiæ
o trzech kluczowych okresach procesu radzenia sobie. S¹ to: etap oceny indy-
widualnej, okres definiowania problemu oraz etap wyboru i zastosowaniu okreœ-
lonej strategii radzenia sobie. Podzia³ sugeruje du¿¹ zale¿noœæ póŸniejszych eta-
pów od wczeœniejszych oraz ich fazowoœæ. Oczywiœcie wraz ze zmieniaj¹cymi siê
warunkami, ka¿dorazowo nastêpuje powtórzenie tego procesu. W ka¿dym z tych
okresów mo¿na udzieliæ rodzinie wparcia, które polega na wymianie emocji, infor-
macji, narzêdzi do rozwi¹zywania problemów oraz dóbr materialnych. Mog¹ go
udzielaæ osoby znacz¹ce i bliskie jednostce, ale tak¿e grupy odniesienia (Sêk 2006).

Ocena indywidualna niepe³nosprawnoœci organu s³uchu u dziecka wi¹¿e siê
z przewartoœciowaniem znaczenia, jakie nadaje rodzic wartoœci „pe³nospraw-
noœæ” w danym czasie. Zmienia siê ona wraz ze zmian¹ sytuacji jednostki w trakcie
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przezwyciê¿ania kryzysu. W odniesieniu do tego etapu Sêk (2006) podkreœla rolê
wsparcia spo³ecznego. Powinno ono dotyczyæ g³ównie obszaru poczucia sensow-
noœci sytuacji. W procesie wspierania wa¿na jest manifestacja oraz wymiana
szczerych uczuæ. Nastêpuje tutaj podtrzymanie jednostki, subiektywne poczucie
obni¿enia poziomu stresu, tworzenie poczucia przynale¿noœci do grup oraz two-
rzenie wizji i nadziei rozwi¹zania problemu oraz przezwyciê¿enia trudnoœci (kry-
zysu). W takich sytuacjach wymiana mo¿e nastêpowaæ jedno- lub dwustronnie.
Wyró¿nia siê jednak wyraŸnie osobê wspieran¹ i wspieraj¹c¹. W etapie definio-
wania problemu nadal wa¿ne jest wsparcie spo³eczne i informacyjne.

Skutecznoœæ pomocy warunkuje dopasowanie œwiadczonego wsparcia do
mo¿liwoœci oraz potrzeb odbiorcy. W tej fazie Dudek (2006) podkreœla koniecz-
noœæ zintegrowanego systemu dzia³añ oraz interdyscyplinarnego zespo³u specja-
listów, których reakcje s¹ szybkie, fachowe i nastêpuj¹ spontanicznie, w odpowie-
dzi na zmieniaj¹ce siê wymagania i sytuacjê odbiorcy.

Kolejny etap dotyczy wyboru i zastosowania okreœlonej strategii radzenia so-
bie. W tym czasie powinny dzia³aæ dotychczasowe formy wsparcia oraz pojawiæ
siê ró¿ne elementy wsparcia instrumentalnego, które usprawni podejmowane
dzia³ania.

Powy¿szy artyku³ mo¿na podsumowaæ trzema wnioskami. Pierwszy dotyczy
form pomocy rodzinom, w których dziecko ma zaburzenie s³uchu. Prioryteto-
wym jawi siê ujêcie systemowe procesu radzenia sobie rodziny i wsparcie rodzi-
ców w procesie radzenia sobie z ich osobistym kryzysem. Obejmuje ono trzy ob-
szary:
– dostarczanie informacji o zaburzeniu, mo¿liwych sposobach leczenia, mo¿li-

wych sposobach pomocy;
– podejmowanie dzia³añ diagnostycznych, terapeutycznych, uczestniczenie

w grupach wsparcia i spotkaniach z profesjonalistami;
– mo¿liwoœæ wymiany i ujawniania emocji (Lazarus 1980; Moos 1986; Sêk 2006;

Dalzell, Nelson, Haigh, Williams, Monti 2007).
Niestety, w sferze udzielania wsparcia jest wiele do zrobienia. Rzadkoœci¹ s¹

grupy samopomocowe lub profesjonalne na oddzia³ach laryngologii czy noworod-
kowych, które zajmuj¹ siê wsparciem matki w okresie pierwszego szoku, wska-
zuj¹c ro¿ne mo¿liwoœci dzia³añ (takie znajduj¹ siê np. na oddzia³ach onkologicz-
nych). Chocia¿ zajmowanie siê ca³ym systemem przyspiesza procesy radzenia so-
bie, umo¿liwiaj¹c dostarczanie informacji, wymianê emocji, np. w grupach
samopomocowych czy podczas spotkañ z profesjonalistami (Niemann, Greenstein,
David 2004; Korzon 1996; Moos 1986), nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wiêkszoœæ porad-
ni specjalistycznych opiekuje siê dzieckiem, a nie rodzin¹.

Drugi wniosek dotyczy koniecznoœci tworzenia œrodowisk równoleg³ych
sprzyjaj¹cych rozwojowi dziecka i rodziny (Niemann, Greenstein, David 2004;
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Ossowski 2002). Chodzi zatem o tworzenie œrodowisk wspólnych dla osób
s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych. Trafne s¹ tu dzia³ania uœwiadamiaj¹ce rodziców i na-
uczycieli, co do wagi podwójnej komunikacji. Istotne jest podkreœlanie, ¿e rodzice
u¿ywaj¹cy jêzyka migowego okazuj¹ dziecku akceptacjê i otwieraj¹ drogê intym-
nej i swobodnej komunikacji. Z doœwiadczeñ wynika, ¿e z czasem iloœæ znaków
migowych ulega zmniejszeniu, gdy¿ w takiej atmosferze dzieci lepiej i szybciej
czytaj¹ z ust. Podwójna komunikacja umo¿liwia kontakt rodziców z rówieœnika-
mi dziecka i ich rodzicami, a dziecku pozwala doœwiadczyæ akceptacji rówieœni-
ków, którzy mog¹ siê staæ osobami godnymi naœladowania (zachowañ, d¹¿eñ
oraz sposobów ¿ycia – Perier 1992; Prillwitz1996).

Ostatni wniosek dotyczy przysz³oœci. Oprócz dotychczas dostêpnych œrod-
ków komunikacji pojawi³a siê nowa forma porozumiewania, któr¹ jest Internet.
W sieci tworz¹ siê grupy i œrodowiska udzielaj¹ce sobie wsparcia. Stwarza to ogro-
mne mo¿liwoœci. Korzystanie z nich jest mo¿liwe jedynie dla osób, którzy w wy-
starczaj¹cy sposób opanowali mowê pisan¹ oraz maj¹ podstawowe umiejêtnoœci
tworzenia i odbierania informacji poprzez ten kana³ (dotyczy to dostêpnoœci, jak
i umiejêtnoœci technicznych). Porter i Edirippulige (2007) obserwowali serwis me-
dyczny, stworzony dla rodziców dzieci z zaburzeniami s³uchu. Okaza³o siê, ¿e
wiêkszoœæ swoich informacji i kontaktów spo³ecznych uzyskiwali oni przez
Internet. W Polsce dzia³a Strona Organizacji Nies³ysz¹cych i S³abos³ysz¹cych In-
ternautów (www.onsi.pl), która staje siê Ÿród³em informacji i wiedzy, sposobem
wypowiedzenia swoich myœli i uczuæ oraz miejscem nawi¹zywania kontaktów
i poszukiwania ró¿nych form aktywnoœci (znalaz³am tam oferty edukacyjne, kur-
sy kwalifikacyjne, oferty pracy, informacje o dyskotekach, koncertach, min:
o koncercie K. Nosowskiej (20.04.2008) w Koninie, na którym równolegle wystê-
powa³ chórek t³umacz¹cy teksty piosenek na jêzyk migowy).

Sytuacja rodziny z dzieckiem niedos³ysz¹cym jest drog¹, która poprzez kry-
zys prowadzi do konstruktywnego przystosowania. Wiedzie ona przez d³u¿sz¹
lub krótsz¹ destabilizacjê w funkcjonowaniu rodziny. Powoduje zmianê
w dotychczasowej jej organizacji, ale po pewnym czasie, w zale¿noœci od zasobów
rodziny, jej wra¿liwoœci na stres i zbudowany system wsparcia, pozwala podj¹æ
próby reorganizacji i odzyskiwania stabilizacji. Kryzys mo¿e spowodowaæ wy-
tworzenie siê ró¿nego typu nowych zasobów w rodzinie: socjalnego, ekonomicz-
nego, psychologicznego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego czy intelektu-
alnego. Konstruktywne przystosowanie jest wynikiem poradzenia sobie. Jest sil-
nie zwi¹zane z histori¹ rodzinnych strategii radzenia sobie, jak i nowymi umiejêt-
noœ- ciami zdobytymi w trakcie kryzysu. Mo¿e te¿ byæ ono, oczywiœcie w pew-
nym stopniu, wynikiem profesjonalnej i m¹drej pomocy udzielanej rodzinie
w tym czasie. G³ówn¹ wskazówk¹ do pracy mo¿e byæ cytat jednego z najs³ynniej-
szych osób niedos³ysz¹cych w Polsce, prof. B. Szczepankowskiego: „Je¿eli los
obdarzy³ ciê dzieckiem nies³ysz¹cym – szczêœliwym, to znaczy akceptowanym
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i kochanym, to takim jest. Je¿eli zaœ próbujesz uczyniæ z niego kogoœ innego ni¿
jest, w celu zrealizowania swoich ambicji, mo¿esz spowodowaæ tylko to, ¿e zawie-
dzie je i doprowadzi do bezpowrotnego poczucia zmarnowania czasu. Tylko
dziêki podejœ- ciu ukierunkowanemu na osi¹gniêcie wzajemnej akceptacji mo¿na
tego unikn¹æ” (Szczepankowski 1999, s. 374).
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Challenges a family faces in a situation of recognizing child’s disability
(Summary)

On an example of a family with a child with a severe hearing disorder, the author pres-
ents family strategies of dealing with difficulties connected to a birth and upbringing of a
disabled child. The author emphasizes not only the moment of diagnosis, but also the pro-
cesses of adjustment and using the family recourses in the critical situation. The paper ad-
dresses also the child’s ways of dealing with it’s own situation and help that both the child
and the family may need.
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Iwona Myœliwczyk

Kryzys w rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym
– przesz³oœæ czy teraŸniejszoœæ?

¯ycie ka¿dego cz³owieka mo¿e byæ radosne albo smutne.
Wspieraj¹c dzieci niepe³nosprawne w rozwoju i uczeniu

ró¿nych umiejêtnoœci, mo¿emy ofiarowaæ im radoœæ.
Nie ma nic przyjemniejszego na œwiecie od dawania komuœ radoœci.

J. Kielin

Kilka s³ów o rodzinie

Badania nad rodzin¹ wpisa³y siê ju¿ w praktykê i teoriê pedagogiczn¹. Zo-
sta³y zapocz¹tkowane w XIX wieku i obecnie stanowi¹ przedmiot badañ wielu
dyscyplin naukowych. A.W. Janke (2008, s. 84) podkreœla, ¿e „w obrêbie dyscyplin
naukowych podejmuj¹cych tematykê wychowawczego funkcjonowania rodzi-
ny, (…) dostrzega siê aktualnie rozwój badañ o charakterze interdyscyplinarnym,
a tak¿e multidyscyplinarnym”.

Szczegó³owe zagadnienia badawcze – pisze J. Szymanowska – dotycz¹ m.in.
problematyki wiêzi rodzinnych i ma³¿eñskich, realizacji funkcji przypisanych ro-
dzinie, a tak¿e tych zjawisk wystêpuj¹cych w rodzinie, które nosz¹ miano patolo-
gicznych (Szymanowska 2008, s. 17).

Rodzina jest szczególn¹ komórk¹ spo³eczn¹, która tworzy podstawowe œro-
dowisko wychowawcze dziecka. Tu wszyscy cz³onkowie wzajemnie na siebie
wp³ywaj¹ i oddzia³uj¹, s¹ powi¹zani wyj¹tkowymi wiêzami rodzinnymi. Œrodo-
wisko rodzinne pe³ni podstawow¹ rolê w rozwoju dziecka, zw³aszcza warunki
bytowe rodziny, jej struktura, atmosfera i system wychowawczy. Rodzina to spój-
ny system, maj¹cy w³asn¹ hierarchê. Ka¿dy cz³onek rodziny ma tu swoje wa¿ne
miejsce i okreœlon¹ rolê. Rodzice dbaj¹ o dzieci, wychowuj¹ je, troszcz¹ siê o nie,
zaspokajaj¹c ich potrzeby na wielu p³aszczyznach. Wpajaj¹ wartoœci i normy
powszechnie obowi¹zuj¹ce. Ucz¹ radzenia sobie z trudnoœciami i ucz¹ szanowaæ
innego cz³owieka. Ka¿da rodzina jest inna i ka¿da inaczej funkcjonuje.



Problematyka rodziny i wartoœci przez ni¹ propagowanych – rodziny, która
wywiera decyduj¹cy wp³yw na kszta³towanie osobowoœci dziecka – jest wiêc
przedmiotem badañ wielu dyscyplin pedagogicznych. Wiele pisze siê o po¿¹da-
nym modelu rodziny, umo¿liwiaj¹cym i wspieraj¹cym prawid³owy rozwój dzie-
cka. Du¿o miejsca poœwiêca siê te¿ rodzinom, w których znajduje siê dziecko
niepe³nosprawne. W ka¿dej rodzinie najwiêksza odpowiedzialnoœæ za wychowa-
nie dziecka spoczywa na rodzicach. Zaspokajaj¹ oni podstawowe potrzeby dzie-
cka, przekazuj¹ wartoœci spo³eczne, normy moralne, obyczaje, wierzenia religijne
i ró¿ne stereotypy spo³eczne (M¹drzycki 1970, s. 144). W przypadku dziecka „in-
nego” rodzice s¹ ³¹cznikiem miêdzy tym, co prezentuje dziecko, a spo³eczeñ-
stwem, które postrzega to dziecko i doœæ czêsto wydaje krzywdz¹ce opinie.

Rodzina jest wiêc instytucj¹, której nie mo¿na zast¹piæ ¿adn¹ inn¹, nie mo¿na
przeceniæ, bowiem jak pisze D. Goleman (1997, s. 269) ¿ycie rodzinne jest „pierwsz¹
szko³¹, w której uczymy siê co czuæ do samych siebie i jak inni bêd¹ reagowaæ na
nasze uczucia, co myœleæ o tych uczuciach i jaki mamy wybór mo¿liwych reakcji,
jak odczytywaæ i wyra¿aæ nadzieje i obawy”.

Wœród wielu czynników, które wywieraj¹ wp³yw na przebieg rozwoju psy-
choruchowego, rozwoju emocjonalno-spo³ecznego i kszta³towanie siê osobowoœci
dziecka – pisze J. Ostasz (2005, s. 167) – szczególnie znacz¹ce s¹ postawy rodziciel-
skie. Autorka podkreœla tak¿e, ¿e P.H. Mussen podj¹³ próbê uporz¹dkowania
czynników zwi¹zanych ze œrodowiskiem rodzinnym z uwagi na ich rangê:
– pochodzenie i wczeœniejsze doœwiadczenia rodziców (ich narodowoœæ, dzieje

edukacji, wczesne relacje z w³asnymi rodzicami);
– obecne warunki ¿ycia rodziny (przynale¿noœæ do klasy spo³ecznej, uwarunko-

wania spo³eczno-polityczne, zawód rodziców, warunki kulturalne, miejsce za-
mieszkania, w³aœciwoœci najbli¿szego otoczenia, w tym s¹siedztwo, warunki
bytowe);

– struktura rodziny (wielkoœæ rodziny i jej sk³ad personalny, wiek i p³eæ rodzeñ-
stwa, kolejnoœæ urodzenia wyznaczaj¹ca miejsce dziecka wœród rodzeñstwa);

– relacje miêdzy rodzicami (model wzajemnego porozumiewania siê i podejmo-
wania decyzji, poziom zgodnoœci i podzia³ prac, wiêzi uczuciowe);

– cechy osobowoœciowe rodziców, uznane wartoœci religijne, postawy spo³eczne
i filozofia ¿ycia;

– postawy rodziców wobec dziecka (powi¹zane m.in. z postawami wobec rodzi-
cielstwa, pogl¹dami na temat ról rodzicielskich, preferencjami w zakresie me-
tod wychowawczych);

– modele jawnego zachowania siê rodziców wobec dziecka (techniki wychowa-
nia i nauczania, strategie oddzia³ywania, reakcje na zachowania dziecka, zmia-
ny i niekonsekwencje w modelach zachowania);
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– nastawienie dziecka do rodziców i rodzeñstwa (sposób postrzegania zacho-
wañ rodziców i Ocena ich zachowania, postawy wobec rodziców i rodzeñstwa,
percepcja kierowanych do niego uczuæ i postaw rodziców);

– jawne zachowanie siê dziecka w stosunku do cz³onków rodziny (w tym reakcje
dziecka na metody wychowawcze oraz spontaniczne dzia³ania inicjuj¹ce);

– cechy indywidualne dziecka (cechy fizyczne, inteligencja, obraz samego siebie,
zdolnoœci adaptacyjne);

– postawy dziecka wobec rówieœników i zachowanie dziecka poza œrodowi-
skiem rodzinnym (przedszkole, szko³a) (tam¿e, s. 167–168).
Wychowaæ dziecko jest bardzo trudno. Nigdy nie wiadomo, jak¹ drogê wy-

braæ, aby by³a ona najlepsza pod wzglêdem wychowawczym. Przedstawione po-
ni¿ej postawy rodzicielskie wed³ug modelu M. Ziemskiej (1979, s. 181–200), wy-
znaczone s¹ przez dwa wymiary zachowañ wychowawczych:
– zbyt du¿y dystans uczuciowy – nadmierna koncentracja na dziecku,
– dominacja – uleg³oœæ.

Krañce ka¿dego z wymiarów – zdaniem autorki – to niepo¿¹dane wychowa-
wczo nastawienia rodziców wobec dzieci. Nieprawid³owe ustosunkowanie rodzi-
ców w wymienionych dwóch wymiarach wyznacza podstawowe typy niew³aœci-
wych postaw rodzicielskich:
– nadmiernie chroni¹c¹,
– wymagaj¹c¹,
– odtr¹caj¹c¹,
– unikaj¹c¹.

M. Ziemska (tam¿e) przedstawia tak¿e typy postaw w³aœciwych, do których
zalicza:
– dawanie dziecku swobody (adekwatnej do jego wieku),
– uznanie jego praw,
– akceptacjê,
– wspó³dzia³anie z dzieckiem.

Postawy w³aœciwe i niew³aœciwe tworz¹ przeciwstawne pary:
– akceptacja – odtr¹cenie,
– wspó³dzia³anie – unikanie (tam¿e).

M. Ziemska (1971, s. 38) podkreœla, ¿e „prawid³owe postawy rodziców umo¿-
liwiaj¹ wzajemn¹ wymianê uczuæ; zarówno darzenia dziecka uczuciem, przyjmo-
waniem jego uczuæ, a tak¿e spontaniczne «odczytywanie» przejawianych przez
nie potrzeb oraz adekwatne na nie reakcje”.

W literaturze obserwuje siê – podkreœla A.W. Janke (1996, s. 10), i¿ badania
w zakresie problematyki rodzinnej zmierzaj¹ do uwypuklenia indywidualnoœci
i niepowtarzalnoœci ka¿dego cz³onka rodziny, jego autonomiê i prawo do samo-
realizacji.
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Najwiêksze i prawdziwe szczêœcie dla dziecka – pisze B. Sidor (2001, s. 439) –
to przebywanie z najbli¿szymi. Czuje siê wówczas ono bezpieczne i kochane.
Tego potrzebuj¹ wszystkie dzieci, a w szczególnoœci te niepe³nosprawne. Kontakt
dziecka z rodzicami buduje siê poprzez czas spêdzony razem. Rodzice podczas
zabawy z dzieckiem przyjmuj¹ postawê rozumiej¹c¹ i wyzwalaj¹c¹ jego mo¿li-
woœci rozwojowe. Spêdzaj¹c z nim czas patrz¹ i obserwuj¹ ró¿ne zachowania,
prze¿ycia, potrzeby. Wspólne prze¿ywanie dzieciñstwa to radoœæ, zabawa, ale te¿
i trudne chwile (tam¿e).

D. Winnicott (1993, s. 28) podkreœla, ¿e dla prawid³owego rozwoju dziecka
wa¿na jest wyj¹tkowa rola rodziców, których nazywa „dostarczycielami œrodo-
wiska”. Autor podkreœla znaczenie natury rodziców, ich osobowoœci oraz charak-
terystycznych cech (1993, s. 138).

Pojawienie siê dziecka z niepe³nosprawnoœci¹, to zasadnicza zmiana w dotych-
czasowym funkcjonowaniu rodziny. Zmieniaj¹ siê plany, marzenia i wyobra¿e-
nia co do przysz³oœci dziecka. Rodzina staje wówczas przed wielkim wyzwaniem,
jakim jest wychowanie. Nie jest to ani ³atwe, ani proste. Wychowywanie dziecka
z niepe³nosprawnoœci¹ wymaga wiele wyrzeczeñ i poœwiêcenia ze strony rodzi-
ców, nie tylko pod wzglêdem finansowym, lecz tak¿e psychicznym. Rodzice bar-
dzo czêsto sami potrzebuj¹ pomocy i wsparcia, aby oswoiæ siê z u³omnoœci¹ swego
dziecka, które przecie¿ „mia³o byæ inne”. Ta innoœæ wymaga od nich takiego od-
dzia³ywania na dziecko, aby mog³o ono nabywaæ prawid³owych wzorów zacho-
wañ, wartoœci, uczyæ siê odnajdywaæ w spo³eczeñstwie. To od rodziców zale¿y,
jak przygotuj¹ dziecko. Czy bêdzie ono akceptowane w spo³eczeñstwie i czy bê-
dzie mia³o szanse na normalne ¿ycie (oczywiœcie w miarê indywidualnych mo¿li-
woœci).

Niepe³nosprawnoœæ nie musi byæ rozpatrywana przez rodzinê w sensie nie-
szczêœcia. Niektórzy rodzice traktuj¹ j¹ jako wyzwanie do zapewnienia dziecku
mo¿liwie normalnego, godnego i pe³nego ¿ycia. Jednak gros rodziców – zdaniem
pedagogów specjalnych – jest przera¿ona tym faktem. „(…) niepe³nosprawnoœæ
jest dla rodziny wydarzeniem o krañcowej presji ¿yciowej. Jest zdarzeniem
wywo³uj¹cym silne prze¿ycia o charakterze przykrym, przera¿aj¹cym oraz
burz¹cym dotychczasowy œwiat wartoœci i sens ¿ycia rodziców. Burz¹ one dotych-
czasowy dobrostan rodzinny, styl ¿ycia i zainteresowania. ¯ycie rodzinne zostaje
podporz¹dkowane, w g³ównej mierze, ratowaniu zdrowia i przywracaniu spraw-
noœci” (Ossowski 1999, s. 156).

Zdecydowana wiêkszoœæ rodziców podejmuje trud zwi¹zany z normalizowa-
niem egzystencji w spo³eczeñstwie dziecka z niepe³nosprawnoœci¹. Odbywa siê
to przez pracê, naukê, gry i zabawy, jak równie¿ przez rehabilitacjê. Rehabilitacja
ta musi byæ kompleksowa i „(…) ma przywracaæ lub wykszta³caæ sprawnoœæ
fizyczn¹ i psychiczn¹, które s¹ niezbêdne cz³owiekowi do uzyskania zdolnoœci
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i mo¿liwoœci w³¹czenia siê w ¿ycie spo³eczne i zawodowe” (Olszak-Krzy¿anow-
ska 2003, s. 30). Przy rehabilitacji dzieci niepe³nosprawnych wskazuje siê na reha-
bilitacjê rodzinn¹, która jest ukierunkowana na rodzinê z dzieckiem niepe³no-
sprawnym. To od tej podstawowej komórki, jak¹ jest rodzina, wiele zale¿y. Mo¿e
ona stworzyæ dziecku szanse na funkcjonowanie w spo³eczeñstwie lub mo¿e te
szanse ograniczaæ (Niebrój, Koœciñska 2003, s. 87).

Posiadanie i wychowywanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
wp³ywa na ca³¹ rodzinê i stanowi du¿e wyzwanie. Zmieniaj¹ siê relacje miêdzy
rodzicami, miêdzy rodzicami a dzieckiem oraz miêdzy dzieckiem a zdrowym ro-
dzeñstwem.

To czy dziecko jest dla rodziców wyzwaniem, zale¿y od ich podejœcia. Dla jed-
nych jest to trudne i stanowi du¿y problem, dla drugich mo¿e byæ b³ahostk¹. Dziecko
niepe³nosprawne jest trudnym dzieckiem, czasami wpêdza we frustracjê i krzy-
¿uje wszystkie plany doros³ych.

W literaturze przedmiotu dziecko trudne jest zdefiniowane przez Heiningera
i Weiss (2005, s. 33–34) jako dziecko „stanowi¹ce wyzwanie dla rodziców, i którego
zachowanie nie poddaje siê podejmowanym przez rodziców próbom jego zmia-
ny. (…) To dziecko, które czyni ca³¹ rodzinê zak³adnikiem swojego negatywnego
zachowania. (…). Ale stanowi¹cym wyzwanie dzieckiem jest nie tylko to, które-
mu przylepiono tak¹ etykietkê, jest nim ka¿de dziecko, którego wychowanie
przekracza twoje zdolnoœci i umiejêtnoœci rodzicielskie” (tam¿e).

Wychowanie dziecka niepe³nosprawnego mo¿e w du¿ej mierze przyczyniaæ
siê do powstania zak³óceñ w obrêbie stosunków wewn¹trzrodzinnych, a w kon-
sekwencji – zaznacza J. Ostasz (2005, s. 168) – utrudniaæ funkcjonowanie rodziny.
Zmiany zachodz¹ce w rodzinie w wyniku istnienia niepe³nosprawnoœci dziecka
wp³ywaj¹ bowiem na równowagê psychiczn¹ ka¿dego z cz³onków rodziny. Mo¿e
to skutkowaæ, w przypadku rodziców, kszta³towaniem siê nieprawid³owych po-
staw rodzicielskich (tam¿e, s. 169).

Niew³aœciwe zachowania rodziców – zdaniem B. Tomaszek (2005, s. 12) – spo-
wodowane brakiem akceptacji dziecka, powoduj¹, ¿e odczuwa ono lêk i poczucie
zagro¿enia. Na atmosferê emocjonaln¹ rodziny – pisze Ziemska (1979, s. 207–265)
– niekorzystny wp³yw mo¿e mieæ tak¿e:
– niezrozumienie i niezaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka,
– odrzucenie emocjonalne dziecka,
– konflikty,
– zak³ócenia komunikacji pomiêdzy cz³onkami rodziny,
– osobowoœæ rodziców, g³ównie matki jako osoby stale przebywaj¹cej z dziec-

kiem.
Poczucie winy lub rozpaczy towarzyszy rodzicom nie tylko na wiadomoœæ

o chorobie dziecka. Te emocje s¹ równie¿ widoczne w póŸniejszym etapie, kiedy
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rodzice wychowuj¹c dziecko, borykaj¹ siê z problemami dnia codziennego. Czuj¹
siê w wielu sytuacjach bezradni. S¹ podatni na stres lub za³amania psychiczne.
Dotykaj¹ ich negatywne emocje, które poprzez chwile refleksji ulegaj¹ przeobra-
¿eniom. Bardzo dok³adnie opisuje to A. Twardowski (1991, s. 60), który wyró¿nia
kilka okresów w prze¿yciach rodziców dzieci niepe³nosprawnych:
– okres szoku,
– okres kryzysu emocjonalnego,
– okres pozornego przystosowania,
– okres konstruktywnego przystosowania.

Intensywnoœæ i czas trwania powy¿szych faz, stopieñ nasilenia prze¿yæ oraz
rodzaj podejmowanych decyzji s¹ indywidualne w przypadku konkretnych ro-
dzin (Radziewicz-Winnicki 1992, s. 549–552). Niestety badania prowadzone na ten
temat nie s¹ pocieszaj¹ce, gdy¿ tylko oko³o 20% rodziców w pe³ni akceptuje uk³ad
zwi¹zany z posiadaniem dziecka niepe³nosprawnego (tam¿e).

Rodzice – pisze J. Szymanowska (2008, s. 21–22), powo³uj¹c siê na badania
B.M. Portera – którzy akceptuj¹ swoje dziecko, darz¹ je bezwarunkow¹ mi³oœci¹,
s¹ wobec niego wyrozumiali, respektuj¹ jego prawa oraz daj¹ mu swobodê wyra-
¿ania uczuæ. Staraj¹ siê ponadto utrzymywaæ z nim sta³y kontakt, interesowaæ siê
jego problemami, pomagaæ mu w rozstrzyganiu konfliktów oraz rozwijaniu zain-
teresowañ. Stosunek rodziców do dziecka niepe³nosprawnego zale¿y od ich
usposobienia, wieku, kultury osobistej, ale te¿ statusu spo³eczno-ekonomicznego
rodziny oraz kolejnoœci jego narodzin (tam¿e).

Negatywne emocje, które pojawiaj¹ siê po raz pierwszy w momencie diagno-
zy o niepe³nosprawnoœci, wynikaj¹ – jak podkreœla K. Mrugalska (1996, s. 65) –
z lêku o ¿ycie, zdrowie i rozwój dziecka; uczucia osamotnienia, zagubienia i nie-
pewnoœci co do zasad dalszego postêpowania; irracjonalnego poczucia winy,
krzywdy i straty, a tak¿e zmêczenia zwi¹zanego z nadmiernym obci¹¿eniem licz-
nymi obowi¹zkami oraz stanem sta³ej mobilizacji i gotowoœci do radzenia z sy-
tuacjami nag³ymi. W takiej sytuacji wa¿ne jest, aby rodzice otrzymali wsparcie
psychiczne ze strony innych osób. Badania przeprowadzane na ten temat po-
twierdzi³y zasadnoœæ takiego wsparcia ze strony specjalistów, rodziny, przyjació³
czy osób, które s¹ w podobnej sytuacji (Pisula 1998, s. 80).

Jak podkreœla A. Maciarz (2001, s. 80–81), opieka nad dzieckiem niepe³nospraw-
nym w rodzinie sprowadza siê do trzech swoistych obci¹¿eñ:
– czasowych (w przypadku okresu rzutów chorobowych lub wysokim stopniu

niepe³nosprawnoœci),
– fizycznych (w czasie usprawniania, pielêgnacji, koniecznoœci przemieszczania

siê),
– psychicznych (zwi¹zanych z nadmiarem obowi¹zków i stresów).
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Autorka podkreœla tak¿e wagê rodzicielstwa w realizacji procesu opiekuñczo-
-wychowawczego wobec dziecka niepe³nosprawnego. Wymaga siê bowiem od
rodziców aktywnego uczestnictwa w dzia³aniach rehabilitacyjnych, wiêkszego
zaanga¿owania, dyspozycyjnoœci, ale tak¿e wy¿szych kompetencji pedagogicz-
nych (tam¿e). Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e rodzice – pisze autorka badañ A. Sakowicz-
-Boboryko (2005, s. 77) – posiadaj¹ œwiadomoœæ swej roli w procesie wychowania
i rehabilitacji dziecka, a tak¿e œwiadomoœæ implikacji wynikaj¹cych z systematycz-
nej pracy ze specjalistami.

Metodologia badañ w³asnych

Podjête przeze mnie badania zosta³y osadzone w nurcie badañ interpretatyw-
nych. Podejœcie to nie zosta³o wybrane przypadkowo. Moim celem by³o znalezie-
nie w fragmentach rzeczywistoœci prezentowanych przez rodziców dzieci nie-
pe³nosprawnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowa³y. Moje badania
zosta³y wiêc zainspirowane przez perspektywy: fenomenologiczn¹, hermeneu-
tyczn¹ i interakcjonizmu symbolicznego, które stanowi¹ podstawê badañ kon-
struktywistycznych.

Zrozumienie fenomenologii pozwoli³o mi postawiæ pytania o to, jak rozumia-
ne jest znaczenie nadawane przez rodziców dzieci niepe³nosprawnych w³asnym
doœwiadczeniom, b¹dŸ, jaki sens doœwiadczenie to nadaje ich ¿yciu. Dziêki tej
perspektywie, s¹dzê, ¿e pozna³am subiektywne aspekty zachowania rodziców
wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne. Stara³am siê zrozumieæ, co i jak myœl¹
rodzice o swoim rodzicielstwie oraz jak interpretuj¹ w³asne doœwiadczenie
zwi¹zane z funkcjonowaniem dziecka z niepe³nosprawnoœci¹.

Aby znaleŸæ odpowiedŸ na postawiony dla potrzeb artyku³u problem badaw-
czy, stara³am siê dotrzeæ do znaczeñ, jakie s¹ nadawane przez rodziców zachowa-
niom dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. D¹¿y³am
do tego, aby sens i istota nadawane doœwiadczeniom przez rodziców, by³y przeze
mnie rozumiane w taki sposób, w jaki rodzice je interpretuj¹.

Dlatego te¿ drugim pr¹dem metodologicznym badañ konstruktywistycz-
nych, który stanowi³ inspiracjê do moich badañ, by³a hermeneutyka, która po-
zwoli³a mi poznaæ owe znaczenia poprzez interpretacjê. Rodzice opowiadali swo-
je historie ¿ycia, przeplatane emocjami i uczuciami, których doœwiadczyli.
Historie te zosta³y utrwalone poprzez transkrypcjê i bêd¹ dostarczaæ za ka¿dym
razem wa¿nego opisu œwiadomego prze¿ycia.

Fenomenologiczne dotarcie do znaczeñ i sensów nadawanych przez rodzi-
ców funkcjonowaniu dziecka z niepe³nosprawnoœci¹, po³¹czone z hermeneu-
tyczn¹ interpretacj¹ doœwiadczeñ rodziców oraz symboli nadawanych inter-
akcjom spo³ecznym tworzonym przez rodziców i dzieci niepe³nosprawne,
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pozwoli³o mi – jak s¹dzê – zrozumieæ to, co subiektywne i niepowtarzalne, co jest
istotne z punktu widzenia rodziców.

Powy¿sze trzy perspektywy teoretyczne powoduj¹, ¿e „badania jakoœciowe
s¹ osadzone na innych podstawach ontologiczno-epistemologicznych, ni¿ bada-
nia iloœciowe; fenomenologia wskazuje na inny sposób poznawania œwiata, her-
meneutyka na sposób jego interpretowania i opisywania, zaœ interakcjonizm sym-
boliczny na jêzykowe konstruowanie rzeczywistoœci spo³ecznej (Bauman 2001,
s. 277). Zarówno w fenomenologii, jak i w hermeneutyce wa¿n¹ kategori¹ jest ho-
ryzont, który z jednej strony ogranicza mo¿liwoœæ widzenia zjawiska, z drugiej
zaœ stwarza t³o dla rozumienia tego, co siê dzieje” (Ibidem). Jak zaznacza A. Zyber-
towicz (1995, s. 92), u Poppera mo¿na znaleŸæ okreœlenie „horyzont oczekiwañ”.
Ka¿dy etap rozwoju wiedzy przed-naukowej i naukowej, to centrum horyzontu
„stanowi¹cego ogóln¹ sumê naszych oczekiwañ, œwiadomych lub podœwiado-
mych, niekiedy explicite wyra¿onych w jêzyku”. Horyzont ten pe³ni funkcjê
uk³adu odniesienia. Usytuowanie w tym uk³adzie nadaje sens i wagê doœwiad-
czeniom, dzia³aniom i obserwacjom badacza (Ibidem).

Druga kategori¹ – pisze Bauman (2001, s. 277) – „wa¿n¹ dla wszystkich trzech
podstaw teoretycznych badañ jakoœciowych jest doœwiadczenie, rozumiane jako
jednostkowe uczestnictwo w œwiecie i równoczeœnie jako perspektywa umo¿li-
wiaj¹ca jego poznanie i interpretacjê”.

Celem moich badañ by³a rekonstrukcja opowieœci i dotarcie do subiektyw-
nych znaczeñ, jakie nadaj¹ rodzice dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ funkcjonowa-
niu rodzinie.

Przedmiotem sta³y siê subiektywne sensy, intencje i interpretacje nadawane
przez rodziców ¿yciu rodzinnemu, zawodowemu i spo³ecznemu z dzieckiem nie-
pe³nosprawnym. Nie bada³am losu rodziny z dzieckiem niepe³nosprawnym, nie
rekonstruowa³am biografii. Bada³am, jak rodzice poprzez swoje mówienie defi-
niuj¹ swoj¹ rodzinê, jakie znaczenia jej nadaj¹, co w ich perspektywie jest najwa¿-
niejsze, czyli rekonstruowa³am rodzicielski dyskurs losu dziecka niepe³nospraw-
nego.

Przyjêcie perspektywy interpretatywnej umo¿liwia zastosowanie metody
biograficznej. Polega ona na analizie wycinka rzeczywistoœci – kreowanego przez
rodziców posiadaj¹cych dziecko niepe³nosprawne – pozwalaj¹cego poznaæ proble-
my dziecka i rodziny. Próba poznania i zrozumienia owego wycinka rzeczywistoœci
spo³ecznej, czyli œwiata spo³ecznego przechowywanego w pamiêci rodziców, jest
mo¿liwa dziêki ich opowiadaniom o swoim ¿yciu.

Biografia to sprawozdania rodziców, które odnosz¹ siê do ich indywidual-
nych doœwiadczeñ i ods³aniaj¹ problemy rodziców dziecka niepe³nosprawnego,
jako uczestników ¿ycia spo³ecznego. Biografia to interpretacja w³asnego doœwiad-
czenia, dokonywana przez rodziców, którzy borykaj¹ siê z ró¿norodnymi proble-
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mami, wynikaj¹cymi z funkcjonowania dziecka niepe³nosprawnego w „normal-
nym” œwiecie. Zastosowanie metody biograficznej u³atwia odtworzenie œwiata
osobistych prze¿yæ, uczuæ i wartoœci rodziców, zwi¹zanych z postrzeganiem dzie-
cka niepe³nosprawnego w ¿yciu codziennym, jego wspó³dzia³aniu z innymi oraz
definiowanie samej niepe³nosprawnoœci.

Zastosowanie metody biograficznej dla potrzeb niniejszego artyku³u pozwoli
uzyskaæ wiedzê „prawdziw¹” o ¿yciu rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym. Ta
konstruowana przez rodziców rzeczywistoœæ wynika z ich subiektywnej perspek-
tywy i doœwiadczeñ, zwi¹zanych z wychowaniem dziecka z wad¹ rozwojow¹.
Punkt widzenia rodziców stanowiæ bêdzie podstawê do konstruowania uogól-
nieñ teoretycznych.

Wykorzystanie metody biograficznej w moich badaniach, pozwoli mi, jak
s¹dzê, odnaleŸæ „prawdziwy” sens w prze¿yciach rodziców, co implikuje wnika-
nie w biografie tych rodziców z perspektywy „subiektywnie” znacz¹cego doœwiad-
czenia. Wymagaæ to bêdzie ode mnie w¿ycia siê w biografiê rodziców dzieci z nie-
pe³nosprawnoœci¹, by móc spojrzeæ na ich doœwiadczenia z podwójnej perspektywy.

Celem analizy biograficznej – twierdzi Denzin (1990, s. 58) – jest odnajdywa-
nie sensu w prze¿yciach ludzi, co implikuje wnikanie w biografie z perspektywy
„subiektywnie” znacz¹cego doœwiadczenia. Autor t³umaczy, ¿e badacz „musi
w¿yæ siê w biografiê drugiej osoby tak, by móc spojrzeæ na jej doœwiadczenie z po-
dwójnej perspektywy, znajdowaæ siê tam gdzie ona, postrzegaj¹c i artyku³uj¹c jej
prze¿ycia oczyma i ustami”.

W analizie biograficznej – pisze Denzin – „znaczenie” ma pierwszeñstwo
przed metod¹. Dlatego te¿ w biografie nie nale¿y wnikaæ z punktu widzenia obiek-
tywnego hermeneuty, lecz z perspektywy subiektywnie znacz¹cego doœwiadcze-
nia (tam¿e, s. 55).

Autor podkreœla, ¿e metoda biograficzna umo¿liwia bli¿sze poznanie tego, co
dzieje siê wokó³ osób badanych, czyli jak to, czego s¹ œwiadkiem, wp³ywa na ich
œwiadomoœæ, ma oddŸwiêk w ich opiniach, przekonaniach, postawach, d¹¿e-
niach, a tak¿e w uznawanych przez nich wartoœciach, normach lub zasadach po-
stêpowania (Ibidem). W zwi¹zku z tym, metoda ta pozwala badaczowi dowiedzieæ
siê, jakie znaczenie przywi¹zuj¹ osoby badane do ludzi, zjawisk i przedmiotów
oraz do szeroko rozumianych warunków, w jakich ¿yj¹ (£obocki 2005, s. 309).

Zastosowanie przeze mnie metody biograficznej zosta³o zainspirowane przez
chêæ bli¿szego poznania rzeczywistoœci konstruowanej przez rodziców dzieci nie-
pe³nosprawnych. Chcia³abym dowiedzieæ siê jak niepe³nosprawnoœæ, którego ro-
dzice s¹ œwiadkiem, wp³ywa na ich œwiadomoœæ, jaki ma oddŸwiêk w ich opi-
niach, przekonaniach, ich postawach i d¹¿eniach, jak definiuj¹ znaczenia
nadawane relacjom z dzieckiem, jego relacjom z innymi, oraz w ogóle jak okreœ-
laj¹ funkcjonowanie rodziny i konsekwencje z tego wynikaj¹ce.
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Celem podsumowania uzasadnienia wyboru przez mnie podejœcia konstruk-
tywistycznego, przytoczê s³owa Krasnodêbskiego (1986, s. 208), który podkreœla,
¿e obecnie zaciera siê granica miêdzy sytuacj¹, gdy badacz chce zrozumieæ œwiat,
oraz tym, gdy badacz chce zrozumieæ, jak inni œwiat rozumiej¹.

Chcia³abym nadmieniæ, i¿ w 2005 roku przeprowadzi³am badania sonda¿owe
wœród rodziców dziecka niepe³nosprawnego. Badania te pokaza³y, i¿ mi³oœæ tych
rodziców do dziecka jest nieograniczona. Daje im si³ê, dziêki której potrafi¹ go-
dziæ pe³nione przez siebie role, zapewniaj¹c dziecku bezpieczeñstwo, ciep³o ro-
dzinne i fachow¹ opiekê rehabilitacyjn¹.

Analiza zebranego materia³u z badañ ankietowych rodziców wychowuj¹cych
dziecko niepe³nosprawne, pozwoli³a stwierdziæ, ¿e rodzice s¹ partnerami dziecka
w pokonywaniu trudnoœci dnia codziennego. Wk³adaj¹ w wychowanie dziecka
wiele energii. D¹¿¹ do tego, aby ich dziecko mia³o takie same szanse na samodziel-
noœæ co inni. Oprócz systematycznej rehabilitacji ucz¹ swoje pociechy „¿ycia”,
które nie zawsze bêdzie dla nich ³askawe. Partnerstwo rodziców, wzajemne
wsparcie i szacunek powoduje, ¿e dzieci akceptuj¹ siebie, nie zapominaj¹c o akce-
ptacji i szacunku dla innych. Nieustanne wysi³ki o mi³oœæ, przyjaŸñ i zaufanie
dziecka owocuj¹. Jednak rodzice wci¹¿ musz¹ walczyæ o „normalnoœæ” dziecka,
staraæ siê, aby otaczaj¹cy je œwiat nie patrzy³ na nie przez pryzmat odmiennoœci
i traktowa³ na równi z innymi.

Retrospekcja doœwiadczeñ biograficznych rodziców
wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne

Diagnoza

Pojawienie siê w rodzinie niepe³nosprawnego dziecka jest niew¹tpliwie jed-
nym z najtrudniejszych momentów. Problemem bardzo czêsto jest sposób, w jaki
rodzicom zostaje przekazana informacja o stanie dziecka – za³o¿enie, i¿ w zwi¹zku
ze swoim stanem fizycznym ma ono mniejsz¹ wartoœæ. Ponadto pojawiaj¹ siê ne-
gatywne emocje wywo³ane zderzeniem marzeñ rodziców z rzeczywistoœci¹,
a tak¿e pytania o przyczyny choroby i w zwi¹zku z tym czêste postawy obwinia-
nia siê o zaistnienie problemu.

Jedna z moich rozmówczyñ bardzo prze¿y³a moment, kiedy dowiedzia³a siê
o niepe³nosprawnoœci dziecka.

Jola: „Wczeœniej podczas badañ ginekologicznych nikt mi nic nie powiedzia³, ¿e coœ bêdzie nie tak,
a ju¿ nie daj Bo¿e, ¿e dziecko jest upoœledzone. Zreszt¹ ¿adnych badañ mi nie zleca³. Myœla³am, ¿e
to dobrze, ¿e nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci co do tego, ¿e dziecko rozwija siê prawid³owo. (…)
W szpitalu, jak przyniesiono mi Bratka, to us³ysza³am, ¿e bardzo œliczny ch³opiec i ¿e prawie nie
widaæ, ¿e ma Zespó³ Downa. Teraz to sobie myœlê, ¿e lekarz nawet nie mia³ odwagi, ¿eby mi to po-
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wiedzieæ, tylko przys³a³ po³o¿n¹. A ona po³o¿y³a mi ma³ego i szybko wysz³a z sali. W pierwszym
momencie jakby do mnie to w ogóle nie dosz³o, ¿e to chodzi o moje dziecko, ale jak zobaczy³am…
(³zy, które utrudnia³y mówienie) (…) mia³am wra¿enie, ¿e to jakiœ sen, a ja za chwilê siê obu-
dzê i zobaczê mojego synka, który jest zdrowy. Nic ju¿ z tamtego dnia nie pamiêtam, ale m¹¿
mówi³ mi, ¿e przytula³am Bartka i ca³y czas p³aka³am (…).

Z narracji wnioskowaæ mo¿na, ¿e badana ma przede wszystkim ¿al do lekarza
ginekologa, który nie zleci³ dodatkowych badañ, który podczas badania USG nie
zdiagnozowa³ ¿adnych nieprawid³owoœci. Ten ¿al jest widoczny tak¿e w stosun-
ku do lekarza, który odbiera³ poród, a który nie mia³ odwagi osobiœcie poinformo-
waæ rodziców o niepe³nosprawnoœci dziecka. Brak odwagi i zlekcewa¿enie uczuæ
rodzicielskich respondentka pamiêta do dnia dzisiejszego, mimo ¿e minê³o ju¿
prawie 5 lat. Wspomnienie tamtych dni nadal wywo³uje negatywne emocje, które
wówczas matce towarzyszy³y.

Inne doœwiadczenia w tej kwestii mi³a pani Gra¿yna i jej m¹¿.

Gra¿yna: „My dowiedzieliœmy siê o niepe³nosprawnoœci naszego dziecka podczas badañ prenata-
lnych. Mój lekarz z wielk¹ powag¹ przekaza³ nam tê wiadomoœæ. Pamiêtam, ¿e ta wizyta trwa³a
bardzo d³ugo. Najpierw by³ moment, kiedy oboje z mê¿em p³akaliœmy. P³aka³am, ale teraz myœlê
sobie, ¿e wcale nie nad sob¹ tylko nad maleñstwem, które nikomu nie zawini³o. PóŸniej lekarz
zacz¹³ nam t³umaczyæ, jakie kroki powinniœmy podj¹æ zaraz po urodzeniu, aby jak najwczeœniej
zacz¹æ terapiê. Chyba oboje z mê¿em wyszliœmy oszo³omieni, bo ca³¹ drogê do domu nic nie mówi-
liœmy. Kr¹¿y³y mi po g³owie ró¿ne g³upie myœli, ¿e m¹¿ nie bêdzie chcia³ takiego dziecka, albo ¿e
odejdzie ode mnie. Chyba pierwszy raz widzia³am u niego taki dziwny wyraz twarzy. Nie rozma-
wialiœmy przez ca³e popo³udnie. Wieczorem m¹¿ mnie przytuli³ i powiedzia³ «pokocha³em je
od momentu kiedy us³ysza³em bicie serduszka i nic ju¿ tego nie zmieni». Mimo ¿alu, rozpaczy
i wewnêtrznego bólu, czu³am jakby kamieñ spad³ mi z serca. (…) Ten czas do koñca ci¹¿y nie by³
ju¿ czasem spokojnym. Ba³am siê jak to bêdzie, myœla³am o przysz³oœci, ale z drugiej strony tak so-
bie myœlê, ¿e to by³ czas dla nas i naszego maleñstwa, ¿ebyœmy mogli siê przygotowaæ na jego
przyjœcie na œwiat”.

Historia pani Gra¿yny jest bardzo przejmuj¹ca i nasycona skrajnymi emocja-
mi. Z jednej strony ona i m¹¿ i ich wspólne marzenia, z drugiej zaœ dziecko, u któ-
rego wykryto wadê rozwojow¹. Kobieta, która bardzo kocha swojego mê¿a, ale
nie jest pewna postawy, jak¹ przyjmie na wiadomoœæ o niepe³nosprawnoœci. Nad-
zieja, bo ma³¿eñstwo stara³o siê o dziecko 8 lat, ale i obawa o przysz³oœæ. Z narracji
wynika tak¿e, ¿e moja rozmówczyni docenia zachowanie siê lekarza i czas po-
œwiêcony w trakcie tej wizyty. Podczas narracji pani Gra¿yna niejednokrotnie
ciep³o wypowiada siê o lekarzu prowadz¹cym ci¹¿ê, co oznacza, ¿e mia³a w nim
wówczas wielkie wsparcie.

Inna narracja traktuje ju¿ o innym problemie. Rodzice po urodzeniu dziecka
dowiedzieli siê, ¿e maleñstwo ma dzieciêce pora¿enie mózgowe.

Agnieszka: „Poszliœmy na jakieœ standardowe badania bioderek czy coœ takiego. Ju¿ dok³adnie
nie pamiêtam. Wtedy ten lekarz powiedzia³, ¿e jest coœ nie tak. W wyniku kolejnych badañ niestety

44 Iwona Myœliwczyk



potwierdzi³o siê, ¿e Marysia ma dzieciêce pora¿enie mózgowe. Dowiedzieliœmy siê o tych wszystkich
konsekwencjach. To by³o straszne. Siedzieliœmy i s³uchaliœmy. Nie wierzy³am, ¿e ta pani doktor
mówi o mojej córeczce. Ale to chyba nie by³o najgorsze. Kilka tygodni póŸniej mój m¹¿ oznajmi³
mi, ¿e odchodzi. Ju¿ wczeœniej widzia³am jego zachowanie w stosunku do Marysi. Nie bra³ ju¿ jej
tak czêsto na rêce, po pracy bardziej zajmowa³ siê starsz¹ córk¹, no i w ogóle do mnie te¿ siê zmie-
ni³. (…) Ale wie pani najbardziej przykre jest to, ¿e po 12 latach ma³¿eñstwa nie mia³ odwagi mi
powiedzieæ, ¿e sobie nie radzi z tym (…). By³am na skraju wyczerpania psychicznego (p³acz).

Z narracji Pani Agnieszki wynika, ¿e m¹¿ nie dojrza³ do pe³nienia roli rodzi-
cielskiej w stosunku do dziecka niepe³nosprawnego. Nie by³ gotów, aby wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ za dziecko, które ju¿ zawsze bêdzie potrzebowa³o jego pomo-
cy, wsparcia i opieki. Widoczne to by³o szczególnie po diagnozie, gdzie m¹¿ re-
spondentki bardzo siê wycofa³ z ¿ycia rodzinnego. Przykre jest to, ¿e bez ¿adnych
skrupu³ów pozostawi³ ¿onê z dwójk¹ dzieci. Pocieszaj¹cy jest jednak fakt, ¿e moja
rozmówczyni mia³a zapewnione wsparcie psychologa, które by³o jej bardzo po-
trzebne, nie tylko ze wzglêdu na diagnozê, ale tak¿e na ogóln¹ sytuacjê rodzinn¹.

Z narracji moich rozmówczyñ wynika, ¿e moment diagnozy, to rzeczywiœcie
okres szoku i tak negatywnych emocji, które nie pozwalaj¹ myœleæ konstruktyw-
nie. Badane poza trosk¹ o dziecko, obawy zwi¹zane z tym, czy sobie poradz¹ pod-
czas rehabilitacji, by³y tak¿e pe³ne obiekcji, bo nie wiedzia³y, jak¹ postawê
przyjm¹ mê¿owie. Z szeœciu wywiadów, które przeprowadzi³am, tylko w dwóch
narracjach jest mowa o partnerze, który stanowi wsparcie, kocha dziecko bez
wzglêdu na to czy ma jakieœ zaburzenia rozwojowe czy nie, partnerze, który pra-
cuje nad sob¹ i swoimi s³aboœciami, aby ca³a rodzina mog³a w nim znaleŸæ oparcie.

Z narracji moich rozmówców wynika, ¿e po okresie szoku zaczyna siê co-
dzienne ¿ycie – praca, obowi¹zki odpowiedzialnoœæ. Czy w takich rodzinach jest
czas i miejsce na radoœæ, ¿ycie towarzyskie, aktywne ¿ycie zawodowe? Czy nie-
pe³nosprawnoœæ dziecka przekreœla wszystkie dotychczasowe plany i marzenia?
Okazuje siê, ¿e s¹ rodziny, które potrafi¹ cieszyæ siê najmniejszymi postêpami
dziecka, maj¹ odwagê bywaæ w miejscach publicznych, mimo i¿ dziecko wzbudza
zainteresowanie innych. S¹ rodzice, którzy mimo wielu przeciwnoœci bardzo siê
wspieraj¹ i nadal pielêgnuj¹ swoj¹ mi³oœæ. Traktuj¹ o tym historie opowiedziane
przez kolejne respondentki.

Ula: „Oczywiœcie by³o ciê¿ko, by³ ¿al i pytanie do Boga, dlaczego my, dlaczego nasze dziecko? Ale
to dziecko to najwiêksze nasze szczêœcie i musimy robiæ wszystko, ¿eby ono czu³o, ¿e jest kochane.
Nie wyobra¿am sobie, aby odtr¹ciæ w³asne dziecko, tylko dlatego, ¿e jest inne ni¿ mia³o byæ. Boimy
siê o przysz³oœæ Patryka, zastanawiamy siê, jak to bêdzie jak nas zabraknie, bo Patryk jest jedyna-
kiem, ale myœlimy te¿ o tym, co siê dzieje tu i teraz. Patryk jest ciep³y, serdeczny, bardzo wszyst-
kim siê interesuje. Cieszymy siê najmniejsz¹ rzecz¹, której wczeœniej nie robi³, a teraz zacz¹³.
Wiem, ¿e jego rozwój jest opóŸniony, znacznie odbiega od swoich rówieœników, ale wiem te¿, ¿e
potrzebuje kochaæ. Jest bardzo otwarty do ludzi. (…) Widzê zdziwienie ludzi w kinie, na placu za-
baw, czy na spacerze w parku. Nigdy nie wstydzi³am siê Patryka, bo to przecie¿ moje dziecko.
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Chcia³abym ¿eby uczestniczy³ we wszystkim, co tylko mo¿liwe, ¿eby by³ szczêœliwy jak inne dzie-
ci. Œwiadomi jesteœmy z mê¿em jego ograniczeñ, to nas bardzo boli, ale œwiadomi te¿ jesteœmy
tego, ¿e Patryk ma tylko nas i ¿e od nas du¿o zale¿y. Robimy wiêc wszystko, i ma³o mnie obchodzi
co inni myœl¹.

Praca zawodowa

Praca zawodowa to ten aspekt naszego ¿ycia, który pozwala nam wype³niaæ
inne role i realizowaæ siê na innych p³aszczyznach, ni¿ tylko ¿ycie rodzinne. Dla
jednych jest ona koniecznoœci¹, a dla innych wielk¹ przyjemnoœci¹, która daje
wiele satysfakcji.

Wœród zdarzeñ krytycznych wymienianych przez rodziców, praca zawodo-
wa by³a doœæ czêsto podejmowanym w¹tkiem. Wynika to byæ mo¿e z tego, ¿e daje
ona poczucie „normalnoœci” rodzicom, którzy wychowuj¹ dziecko niepe³nospraw-
ne. Byæ mo¿e stanowi ona jedyne Ÿród³o utrzymania takiej rodziny, lub pozwala
rodzinie korzystaæ z form rehabilitacji, które przyczyniaj¹ siê do polepszenia sta-
nu i zdrowia dziecka.

Agnieszka: „Musia³am iœæ do pracy, bo przecie¿ m¹¿ pocz¹tkowo nie p³aci³ mi nawet alimentów.
Z Marysi¹ pocz¹tkowo siedzia³a moja mama. PóŸniej przewartoœciowa³am to sobie, zwolni³am
siê. Wyst¹pi³am o alimenty dla dzieci i dla mnie. Marysia wymaga³a systematycznej rehabilitacji,
a ja siedzia³am w pracy i obwinia³am siê, ¿e jestem z³¹ matk¹. Teraz nie pracujê. Zajmujê siê do-
mem i dziewczynkami. (…) Nie mam jakiegoœ ¿alu, ¿e nie realizujê siê zawodowo jak moje kole-
¿anki. Moje córeczki s¹ dla mnie najwa¿niejsze. Jak one s¹ szczêœliwe, to ja te¿”.

Gra¿yna: „Podjêliœmy z mê¿em decyzjê, ¿e to ja na jakiœ czas zrezygnujê z pracy. Rozwa¿yliœmy
wszystkie za i przeciw i po prostu ustaliliœmy, ¿e lepsze dla naszej rodziny bêdzie takie rozwi¹za-
nie. Ba³am siê, ¿e Janusz ucieknie w t¹ pracê, ale jest cudownym mê¿em. Poza prac¹ bardzo mi po-
maga³ przy dziecku, przy sprz¹taniu. Nieraz sam bardzo by³ zmêczony, ale zawsze zapyta³, czy
w czymœ mi jeszcze pomóc. Myœlê sobie teraz, jak to wspominam, ¿e byliœmy bardzo blisko siebie,
¿e tak naprawdê to bardzo siê wspieraliœmy. To nadal jest, ale teraz ju¿ siê oswoiliœmy ze wszystkim,
ale wtedy to by³o nam bardzo trudno”.

Mirka: „Nie zrezygnowa³am z pracy, co nie znaczy, ¿e rehabilitacja Kuby nie by³a dla mnie wa¿-
na. Pomyœla³am sobie tylko, ¿e skoro mamy normalnie ¿yæ, to ja te¿ muszê pracowaæ i realizowaæ
siê nie tylko jako matka i ¿ona.

Tomasz (m¹¿ Mirki): „Chcia³em, ¿eby ¿ona wróci³a po urlopie do pracy. Ja mam nienormowany
czas pracy, wiêc w razie koniecznoœci mogê zostaæ z synem w domu. Poza tym, kto powiedzia³, ¿e
matki lepiej siê opiekuj¹ dzieæmi ni¿ ojcowie (œmiech)”.

¯ycie towarzyskie

¯ycie pozazawodowe i pozarodzinne jest dla cz³owieka bardzo istotne. Ró¿ne
badania psychologów ukazuj¹ szczêœcie jako dobre relacje z innymi. Potrzebuje-
my innych ludzi, aby czuæ siê zadowolonym i spe³nionym w ¿yciu. Dziêki tym re-
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lacjom ludzie maj¹ poczucie wsparcia spo³ecznego, akceptacji i przynale¿noœci.
Relacje z drugim cz³owiekiem pozwalaj¹ nam radziæ sobie ze stresem i ró¿nymi
sytuacjami problemowi w naszym ¿yciu. Ponadto nie czujemy siê osamotnieni
i wycofani. Wspó³dzia³aj¹c w grupie ³atwiej i chêtniej realizujemy w³asne cele.

¯ycie towarzyskie rodziców wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne jest
przez nich ró¿nie interpretowane. Rodzice nadaj¹ temu aspektowi ró¿ne sensy
i znaczenia. Niektórzy badani upatruj¹ w tych relacjach wsparcia i pomocy, inni
traktuj¹ je jako swoist¹ „odskoczniê” od problemów dnia codziennego, jeszcze
inni jako normaln¹ p³aszczyznê funkcjonowania cz³owieka. Niestety s¹ te¿ tacy
rodzice, dla których ¿ycie towarzyskie „umar³o” wraz z narodzeniem dziecka nie-
pe³nosprawnego. Nadal czuj¹ wstyd i ¿al. Izoluj¹ siê od znajomych i przyjació³,
jakby chcieli ukryæ dziecko niepe³nosprawne. Ta alienacja wynika te¿ z obawy
przed reakcj¹ rodziny, znajomych czy przyjació³ na ró¿ne zachowania dziecka.
Potwierdzaj¹ to poni¿sze wypowiedzi respondentów:

Agnieszka: „Mam jakieœ kole¿anki, z którymi widujê siê na placu zabaw, czy w parku. Ale praw-
dziw¹ przyjació³kê mam tylko jedn¹. Ona nie wstydzi siê mojego dziecka, traktuje je normalnie. Ja
przed ni¹ te¿ nie muszê udawaæ. (…), ale s¹ takie sytuacje, kiedy daje mi bardzo du¿o wsparcia.
Jak ju¿ mam doœæ to spotkamy siê i wtedy mogê siê wyp³akaæ (…), a ona mnie rozumie. (…), ale
bywa te¿ tak, ¿e ja po prostu nie mam czasu albo chêci ¿eby gdzieœ wyjœæ. Jestem dla dziewczynek
matk¹ i ojcem, a to jest takie zajmuj¹ce, ¿e czasami zasypiam przy stole”.

Analizuj¹c wypowiedŸ respondentki mo¿na wnioskowaæ, ¿e ceni sobie przy-
jaŸñ swojej przyjació³ki, bo innego ¿ycia towarzyskiego nie ma. Wynika to zapewne
z faktu, ¿e badana samotnie wychowuje córki, przy czym jedna z nich jest nie-
pe³nosprawna. Pani Agnieszka jest bardzo poch³oniêta wychowaniem dziewczy-
nek, ale jest osob¹ bardzo skryt¹ i myœlê, ¿e jednak z wiêkszoœci¹ problemów bo-
ryka siê sama. Z jej narracji wynika, ¿e przyjació³ka jest zawsze wtedy, gdy ona
ma jakiœ problem. W narracji badana nie wspomnia³a o radoœciach, którymi dzieli
siê. Wnioskowaæ wiêc mo¿na, ¿e przyjaŸñ ta jest potrzebna pani Agnieszce, ale
ona sama chyba do koñca nie rozumie znaczenia tego s³owa.

Ula: „Nasze ¿ycie towarzyskie umar³o, kiedy narodzi³ siê nasz syn. Nie mamy czasu na wyjœcia,
zreszt¹ gdziekolwiek wychodzi³am, to zawsze czu³am na sobie te spojrzenia. Mo¿e jestem prze-
wra¿liwiona, ale na pocz¹tku, jak przychodzili znajomi, to odczuwa³am ten ich dystans. To mnie
bardzo wkurza³o, bo zamiast zapytaæ wprost, co jest Kacprowi, to po prostu robili takie miny (³zy)
(…). Po co mam mieæ znajomych, którzy s¹ fa³szywi?”

Z analizy narracji wynika, ¿e respondentka nie chce utrzymywaæ relacji z lu-
dŸmi, którzy wobec niej nie s¹ szczerzy. Zapamiêta³a obraz znajomych, którzy nie
pytaj¹ o przyczynê niepe³nosprawnoœci dziecka, lecz wydaj¹ swoim spojrzeniem
os¹d. Podczas narracji respondentka przyjmowa³a ró¿ne postawy: od nastawie-
nia roszczeniowego i obojêtnego na to co mówi, do postawy pokory i kobiety cier-
pi¹cej. Wnioskowaæ mo¿na, ¿e brak ¿ycia towarzyskiego skutkuje samotnoœci¹
i byæ mo¿e badana nie radzi sobie z tym tak, jakby chcia³a.
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Inne narracje przedstawia ¿ycie towarzyskie z zupe³nie innej perspektywy:

Tomasz: „Musimy mieæ jakiœ znajomych i wspólnych i tych osobnych. To jest nam potrzebne do
prawid³owego funkcjonowania. Zreszt¹ ustaliliœmy z Mirk¹, ¿e musimy robiæ wszystko, ¿eby na-
sze ¿ycie by³o normalne, to znaczy wie pani, takie jak innych. Ja potrzebujê wyjœæ z kolegami obej-
rzeæ mecz, napiæ siê piwa, a ¿ona wychodzi z przyjació³kami na zakupy, ploteczki i takie tam
babskie rzeczy”.

Mirka: „Myœla³am, ¿e na takie rzeczy nie bêdzie czasu, bo rehabilitacja Kubusia i nasza praca za-
wodowa, to ju¿ ten czas wyczerpie. Tomek pokaza³ mi jednak, ¿e wszystko zale¿y od dobrej orga-
nizacji i od naszych chêci. (…) najpierw by³o trudno, kiedy zostawialiœmy Kubê z babci¹ albo moj¹
siostr¹. Ca³y wieczór i tak myœla³am, czy daj¹ sobie radê i czy wszystko jest ok?”

Tomasz: „Mam takich znajomych, którzy akceptuj¹ niepe³nosprawnoœæ syna, zreszt¹ by³y mo-
menty, kiedy nam bardzo pomogli. Ale fajne jest to, ¿e mimo tego zachowuj¹ siê normalnie i nas
traktuj¹ tak samo, np. wiosn¹ kumpel zapyta³ mnie czy pojedziemy z nimi w wakacje na domek?
Czêsto zreszt¹ wyje¿d¿amy razem na dzia³kê i nie traktuj¹ naszego syna jakoœ inaczej (…)”.

Analizuj¹c narracje mo¿na stwierdziæ, ¿e ma³¿eñstwo jest bardzo œwiadome
ograniczeñ wynikaj¹cych z niepe³nej sprawnoœci dziecka, ale jest te¿ œwiadome
swoich potrzeb i koniecznoœci ich realizacji. Z wypowiedzi badanych mo¿na
wnioskowaæ, ¿e mimo wielu problemów i trudnoœci, relacje miêdzy ma³¿onkami
s¹ bardzo pozytywne. Oboje mog¹ na siebie liczyæ, bardzo siê wspieraj¹, a co naj-
wa¿niejsze, s¹ œwiadomi, ¿e realizuj¹c siê na ró¿nych p³aszczyznach, d¹¿¹ do nor-
malizacji ¿ycia spo³ecznego swojego dziecka. Doceniaj¹ relacje z innymi, które
daj¹ im wiele radoœci i wsparcia, i które powoduj¹, ¿e oni sami nie czuj¹ siê wyalie-
nowani z ¿ycia spo³ecznego. Myœlê, ¿e daje to ma³¿eñstwu wielk¹ si³ê, dziêki któ-
rej œwietnie sobie radz¹ z codziennoœci¹, nie zawsze dla nich ¿yczliw¹.

Zakoñczenie

Podejmuj¹c badania dla potrzeb artyku³u chcia³am dowiedzieæ siê, jak rodzice
mówi¹ o swojej rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym, jak interpretuj¹ swoje
rodzicielstwo, relacje w rodzinie, problemy i radoœci, które ich spotykaj¹. Z narra-
cji wy³oni³am trzy aspekty, które najlepiej zosta³y zdefiniowane przez rodziców.
Jest to moment postawienia diagnozy, kwestia pracy zawodowej i ¿ycia towarzy-
skiego. W wiêkszoœci narracji nie by³o mowy o tzw. ¿yciu rodzinnym. Rzadko kie-
dy us³ysza³am podczas wypowiedzi badanych o wspólnym posi³ku, wspólnym
spêdzaniu czasu wolnego, czy rodzinnych planach.

Analizuj¹c wypowiedzi rodziców mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ takie rodziny, które
nie postrzegaj¹ niepe³nosprawnoœci dziecka jako problemu. Oczywiœcie dostrze-
gaj¹ pewne ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka, jak i w³asnej rodziny, ale
podejmuj¹ trud zwi¹zany z normalizowaniem tego ¿ycia rodzinnego. W wyniku
tego realizuj¹ siê zawodowo, podtrzymuj¹ ¿ycie towarzyskie i traktuj¹ swoj¹ ro-
dzinê jako „normaln¹”. Wyje¿d¿aj¹ na ferie i wakacje, wychodz¹ do kina, spoty-
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kaj¹ siê ze znajomymi. Napotkane problemy rozwi¹zuj¹ dziêki pozytywnym rela-
cjom, wsparciu, zrozumieniu ma³¿onka i swoich potrzeb. Staraj¹ siê byæ nie tylko
dobrymi rodzicami, ale tak¿e d¹¿¹ do w³aœciwego wype³nienia pozosta³ych ról
spo³ecznych.

S¹ jednak i takie rodziny, w których jest problem. Funkcjonuj¹ one inaczej,
byæ mo¿e wcale nie gorzej. Z narracji wynika, ¿e s¹ rodzice, dla których niepe³no-
sprawnoœæ dziecka implikuje wiele ograniczeñ. Byæ mo¿e problem wynika ju¿ fa-
ktu, ¿e mimo g³oœnego mówienia o akceptacji niepe³nosprawnoœci dziecka, nadal
siê z t¹ odmiennoœci¹ nie pogodzili. Nie podejmuj¹ pracy zawodowej, twierdz¹,
¿e nie potrzebuj¹ znajomych i przyjació³. Nastawieni s¹ na pomoc swojemu dziec-
ku. Idea piêkna, ale czy pozwala siê realizowaæ? Analizuj¹c narracje mo¿na
stwierdziæ, ¿e brak akceptacji niepe³nosprawnoœci dziecka przek³ada siê na relacje
miêdzy ma³¿onkami. Dochodzi do k³ótni i nieporozumieñ. Jedno z ma³¿onków
„ucieka” w pracê zawodow¹, drugie zajmuje siê wychowaniem, opiek¹ i rehabili-
tacj¹. W konsekwencji dochodzi do zmêczenia, znudzenia i osamotnienia. Brak
zainteresowania ¿yciem ma³¿onka prowadzi do rozluŸnienia wiêzi, a nawet do
rozpadu zwi¹zku. Z wypowiedzi niektórych badanych mo¿na wnioskowaæ, ¿e s¹
oni bardzo zmêczeni problemami implikowanymi przez niepe³nosprawnoœæ
dziecka. Niektórzy badani wprost mówili, ¿e nie maj¹ w³asnego ¿ycia. Niestety
nie robi¹ nic w tym kierunku, aby realizowaæ w³asne potrzeby, nie próbuj¹ zna-
leŸæ czasu tylko dla siebie, nie próbuj¹ ratowaæ swojego zwi¹zku.

Warto by³oby prowadziæ nadal badania nad rodzin¹ z dzieckiem niepe³no-
sprawnym, ale tak¿e dobrze by³oby szukaæ takich rozwi¹zañ, które u³atwi³yby ta-
kim rodzinom funkcjonowanie na wielu p³aszczyznach. Wskazana by³a swego ro-
dzaju pedagogizacja rodziców dzieci niepe³nosprawnych, dziêki której rodzice,
ma³¿onkowie dostrzegliby nie tylko potrzeby dziecka, ale tak¿e swoje i swoich
partnerów. Dobrze by³oby, gdyby takie rodziny by³y pod sta³¹ kontrol¹ psychologa,
który nie tylko pomóg³by przezwyciê¿aæ problemy zwi¹zane z niepe³nosprawnoœ-
ci¹ dziecka, ale tak¿e nauczy³by rodziców otwartoœci wzglêdem siebie i innych.

Rodzina ma do spe³nienia wiele funkcji. Cz³onkowie rodziny maj¹ zaœ wiele
ról do wype³nienia. Pomoc rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym przyczy-
ni³aby siê nie tylko do poprawy funkcjonowania rodziny, ale tak¿e doprowa-
dzi³aby do normalizowania ¿ycia ka¿dego z jej cz³onków.
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Crisis in a family with a disabled child – past or presence?
(Summary)

The author presents and analysis a situation of a disabled child in a family, as a crisis
situation. In the first part of the paper one of the family task - upbringing - is analyzed in the
context of system and global changes. In the other - difficulties connected to disability and
qualitative research possibilities around this issue. This paper ends with biographical
analysis of mothers of disabled children in different life situations.
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Osobowoœæ i zadowolenie z ¿ycia rodziców
dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa

Wprowadzenie

Zespó³ Downa (trisomia 21) nale¿y do najczêstszych aberracji chromosomo-
wych, wystêpuj¹cych u cz³owieka. Czêstoœæ wystêpowania zespo³u Downa (ZD)
wœród noworodków, które urodz¹ siê ¿ywe, wynosi 1 na 600–700 (Sadowska
2008). To zaburzenie rozwojowe jest zespo³em malformacyjnym, powsta³ym
w wyniku niekompletnej embriogenezy, na skutek obecnoœci dodatkowego 21 chro-
mosomu autosomalnego (lub jego ramiom d³ugich) w kariotypie. Nadekspresja
materia³u genetycznego, spowodowana potrojeniem liczby genów, prowadzi do
wielopoziomowych zaburzeñ metabolicznych, dymorfizmu tkankowego, licz-
nych wad narz¹dów wewnêtrznych, charakterystycznych cech fenotypowych
i niepe³nosprawnoœci intelektualnej ró¿nego stopnia (Korniszewski 2004).

Hodapp (1999) okreœla te charakterystyczne cechy funkcjonowania dziecka
z ZD jako bezpoœredni efekt (direct effects) genetycznego zaburzenia zwi¹zanego
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Natomiast uwarunkowane etiologi¹ ze-
spo³u zachowania adaptacyjne, poznawcze, jêzykowe dzieci z ZD, mog¹ mieæ
wp³yw i wywo³aæ okreœlone reakcje u rodziców, rodzeñstwa, nauczycieli oraz in-
nych osób, i s¹ okreœlane jako poœredni efekt (indirect effects) tego zaburzenia gene-
tycznego (Hodapp i in. 2003).

Osoby z zespo³em Downa, dziêki coraz lepszej opiece medycznej oraz odcho-
dzeniu od instytucjonalnych form opieki, ¿yj¹ coraz d³u¿ej i coraz pe³niej uczest-
nicz¹ w ¿yciu spo³ecznym (¯yta 2011). Œrednia d³ugoœæ ¿ycia osoby z zespo³em
Downa w 1929 roku wynosi³a 9 lat, w latach czterdziestych XX wieku – 15–19 lat,
a w piêædziesi¹tych – 20–31 lat. Obecnie coraz czêstsze s¹ doniesienia o osobach
z tym zespo³em, ¿yj¹cych do lat szeœædziesiêciu, czy póŸnych lat siedemdzie-
si¹tych (Torr i in. 2010). Istnieje wiêc potrzeba poszukiwania odpowiedzi na pyta-
nia o jakoœæ ¿ycia rodziców, na których spada w du¿ej mierze ciê¿ar opieki na
swoimi dzieæmi z ZD.



Badania nad rodzinami dzieci z zespo³em Downa doprowadzi³y do wysuniê-
cia wniosków o istnieniu tzw. przewagi zespo³u Downa. Czêœæ badañ donosi, ¿e
w porównaniu z rodzinami z innymi rodzajami niepe³nosprawnoœci, rodziny
z ZD radz¹ sobie lepiej, s¹ bardziej zharmonizowane i panuje w nich cieplejsza at-
mosfera (Hodapp 2007).

Lepsze funkcjonowanie rodzin wychowuj¹cych dzieci z ZD jest obserwowa-
ne w badaniach porównawczych (szczególnie w zestawieniu z rodzinami dzieci
z autyzmem), gdzie bada siê spójnoœæ rodziny, poziom satysfakcji ze wsparcia
spo³ecznego, czy sposób radzenia sobie z trudnoœciami i poziomem stresu u matek,
jest jednak gorsze ni¿ w przypadku rodzin o prawid³owym rozwoju (¯yta 2011).

Na podstawie d³ugofalowych badañ prowadzonych przez Cunninghama
(1996) od 1973 do 1994 roku na reprezentatywnej próbie 100 rodzin z dzieckiem
z ZD – 75% zosta³o ocenionych jako bardzo przywi¹zane do dziecka, ciep³e i uczu-
ciowe w stosunku do swoich dzieci. WskaŸnik rozwodów w badanej grupie by³
ni¿szy ni¿ w ogólnej populacji. Tylko 14% rodzin uwa¿a³o, ¿e posiadanie dziecka
z zespo³em Downa wywar³o negatywny wp³yw na ich ma³¿eñstwo. Wiêkszoœæ
rodzin ocenia³a swoje relacje ma³¿eñskie jako dobre i satysfakcjonuj¹ce. Tak¿e
wiêkszoœæ matek zauwa¿y³a u siebie wzrost zachowañ prospo³ecznych, mniejszy
materializm i mniejsze koncentrowanie siê na sprawach b³ahych. W opinii matek,
partnerzy i zdrowe dzieci doœwiadczali podobnych korzyœci w rozwoju.

Badania w³asne

Reakcje na pojawienie siê dziecka z zespo³em Downa, a nastêpnie sposoby ra-
dzenia sobie z trudn¹ sytuacj¹, zale¿¹ od wielu zmiennych zewnêtrznych, warun-
ków ¿ycia, jakoœci udzielanego wsparcia oraz od wewnêtrznych cech osobowoœci
rodziców (Scott i in. 1997). W podjêtych przez nas badaniach starano siê okreœliæ
osobowoœæ i poziom zadowolenia z ¿ycia rodziców wychowuj¹cych dzieci i m³od-
zie¿ z zespo³em Downa. Badaniami objêto 202 osoby: 100 rodziców dzieci z ZD
(grupa eksperymentalna) i 102 rodziców dzieci zdrowych (grupa kontrolna).

Tab. 1. Wiek rodziców w badanych grupach

Wiek rodziców
Dzieci z zespo³em Downa Dzieci zdrowe

N % N %

25 – 35 11 11 35 34

36 – 45 49 49 53 52

46 – 55 29 29 14 15

Powy¿ej 55 11 11 0 0

Ogó³em 100 100 102 100
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Rodzice, którzy wziêli udzia³ w badaniu, byli w wieku 26–77 lat. Œrednia wie-
ku wszystkich badanych osób (n = 202) wynios³a 43 lata, z czego w grupie rodzi-
ców wychowuj¹cych dzieci z zespo³em Downa œrednia wieku wynios³a 45 lat,
rodzice byli w wieku 28–77 lat. Wœród rodziców dzieci zdrowych œrednia wieku
wynios³a 39 lat w przedziale wieku 26–52 lata. Najwiêcej badanych osób, w ca³ej
grupie, nale¿a³o do przedzia³u wiekowego 36–45 lat (48%), najmniej w przedziale
wiekowym powy¿ej 55 lat (5%). W pozosta³ych przedzia³ach wiekowych wyniki
roz³o¿y³y siê podobnie: 25–35 lat (25%) i 46–55 lat (23%).

Miejsce zamieszkania rodzin, które wziê³y udzia³ w badaniu, to zarówno
wsie, jak i miasta. Ogó³em na 101 przebadanych ma³¿eñstw (31%) pochodzi³o
z miasta do 50 tys. Mieszkañcy wsi stanowili 31%, a 28% mieszkañcy miasta powy-
¿ej 100 tys., najmniej, bo 11%, to mieszkañcy miast 50–100 tys. Szczegó³owy
rozk³ad miejsca zamieszkania z podzia³em na poszczególne grupy prezentuje
tabela 2.

Tab. 2. Miejsce zamieszkania rodziny

Miejsce
zamieszkania

Dzieci z zespo³em Downa Dzieci zdrowe

N % n %

Wieœ 15 30 16 31

Miasto do 50 tys. 16 32 15 29

Miasto od 50 do 100 tys. 3 6 8 16

Miasto powy¿ej 100 tys. 16 32 12 24

Ogó³em 50 100 51 100

Najwiêcej rodziców legitymowa³o siê wykszta³ceniem œrednim (44% ojców
i 49% matek). Obserwujemy wœród ojców, jak i matek podobny poziom wykszta³ce-
nia wy¿szego i zawodowego. Szczegó³owy rozk³ad wyników, we wszystkich ba-
danych grupach, ze wzglêdu na wykszta³cenie rodziców z podzia³em na ojców
i matki prezentuje rysunek 1.

Tabele 3 i 4 pokazuj¹ szczegó³owy rozk³ad procentowy uzyskanych wyników
ze wzglêdu na wykszta³cenie w poszczególnych grupach, z uwzglêdnieniem po-
dzia³u na wykszta³cenie matek i ojców. W rozk³adzie wykszta³cenia wy¿szego wi-
daæ podobny poziom wœród matek dzieci z zespo³em Downa (22%) i dzieci zdro-
wych (23,5%). Najwy¿szy poziom wykszta³cenia wy¿szego prezentuj¹ ojcowie
dzieci z zespo³em Downa (34%). W przypadku wykszta³cenia zawodowego
kszta³tuje siê ono podobnie u rodziców dzieci zdrowych i z zespo³em Downa, nie-
zale¿nie od p³ci rodzica.
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Tab. 3. Wykszta³cenie matek w badanych grupach

Wykszta³cenie
Dzieci z zespo³em Downa Dzieci zdrowe

n % n %

Podstawowe 2 4 0 0

Zawodowe 10 20 13 25,5

Œrednie ogólnokszta³c¹ce
/technikum

23 46 24 47

In¿ynieryjne/licencjat 2 4 2 4

Wy¿sze niepe³ne 2 4 0 0

Wy¿sze 11 22 12 23,5

Ogó³em 50 100 51 100

Tab. 4. Wykszta³cenie ojców w badanych grupach

Wykszta³cenie
Dzieci z zespo³em Downa Dzieci zdrowe

n % n %

Podstawowe 3 6 0 0

Zawodowe 12 24 13 25

Œrednie ogólnokszta³c¹ce/
technikum

16 32 24 47

In¿ynieryjne/licencjat 1 2 0 0

Wy¿sze niepe³ne 1 2 2 4

Wy¿sze 17 34 12 24

Ogó³em 50 100 51 100
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Bior¹c pod uwagê ca³¹ badan¹ grupê wœród ma³¿eñstw dominuj¹ te, w któ-
rych oboje rodzice pracuj¹ zawodowo. Jednak przy analizie poszczególnych grup
rysuj¹ siê wyraŸne ró¿nice. Przewaga ma³¿eñstw pracuj¹cych odnosi siê do grupy
rodziców wychowuj¹cych dzieci zdrowe (72%). W grupie rodziców wycho-
wuj¹cych dzieci z zespo³em Downa dominuj¹ rodziny, w których pracuje tylko
ojciec (tabela 5 i rys. 2). Jedynie wœród rodziców z dzieckiem z zespo³em Downa
zdarzaj¹ siê przypadki, gdy rodzice nie pracuj¹ i s¹ emerytami.

Tab. 5. Aktywnoœæ zawodowa badanych rodziców z podzia³em na badane grupy

Aktywnoœæ
zawodowa rodziców

Dzieci z zespo³em Downa Dzieci zdrowe

n % n %

Oboje pracuj¹ 17 34 37 72

Pracuje tylko ojciec 25 50 9 18

Pracuje tylko matka 4 8 4 8

Oboje nie pracuj¹ 2 4 1 2

Inne 2 4 0 0

Ogó³em 50 100 51 100

Dzieci rodziców, które wziê³y udzia³ w badaniu, by³y w wieku 4–22 lat. Œred-
nia wieku w grupie dzieci z zespo³em Downa wynios³a oko³o 13 lat, a w grupie
dzieci zdrowych 11 lat. We wszystkich badanych grupach najliczniej by³y repre-
zentowane dzieci w wieku 10–13 lat (33%), nastêpnie w przedziale wiekowym 4–9
lat (29%) i 16–22 lat (21%). Szczegó³owy rozk³ad wieku dzieci w poszczególnych
grupach badawczych prezentuje tabela 7.
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Tab. 6 . Wiek dzieci w poszczególnych grupach

Wiek dziecka
Dzieci z zespo³em Downa Dzieci zdrowe

n % n %

4 – 9 lat 14 28 13 25

10 – 13 lat 11 22 25 49

14 – 15 lat 2 4 5 10

16 – 18 lat 15 30 8 16

19 – 22 lat 8 16 0 0

Ogó³em 50 100 51 100

Tabela 7 pokazuje, jak roz³o¿y³y siê wyniki w poszczególnych stopniach upo-
œledzenia w badanej grupie z zespo³em Downa. Najwiêcej dzieci cechowa³o upo-
œledzenie umiarkowane – 50%.

Tab. 7.. Stopieñ upoœledzenia dziecka

Stopieñ upoœledzenia dziecka
Dzieci z zespo³em Downa

n %

Lekkie 4 8

Umiarkowane 25 50

Znaczne 17 34

G³êbokie 0 0

Nie wiem 4 8

Ogó³em 50 100

W badaniach pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi narzêdziami: ankiet¹, skal¹ SWLS i
Inwentarzem Osobowoœci NEO-FFI.

W celu zebrania podstawowych informacji na temat rodziców i dziecka
pos³u¿y³a skonstruowana przez autorów ankieta demograficzna, zawieraj¹ca pod-
stawowe informacje, np. wiek, p³eæ, wykszta³cenie, stopieñ upoœledzenia itp. Za-
mieszczone w ankiecie pytania maj¹ charakter pytañ otwartych b¹dŸ zamkniêtych.

Kolejnym narzêdziem jest kwestionariusz SWLS, badaj¹cy satysfakcjê ¿ycia,
stworzony przez E. Dienera, R.A. Emmonsa, R.J. Larson i S. Griffin w adaptacji
Z. Juczyñskiego. Kwestionariusz ten s³u¿y do badania zadowolenia z ¿ycia. Prze-
znaczony jest do badania osób zdrowych i chorych (osoby doros³e). Skala ta bada
poczucie zadowolenia z w³asnych osi¹gniêæ i warunków. Zakres wyników znaj-
duje siê w granicach 5–35 punktów. Im jest on wy¿szy, tym wiêksze poczucie sa-
tysfakcji z ¿ycia. Wyniki w stenach 1–4 oznaczaj¹ wyniki niskie, 7–10 wysokie, a 5
i 6 – œrednie.
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Kwestionariusz NEO-FFI autorstwa Costy i McCrea, nawi¹zuje do piêcio-
czynnikowego modelu osobowoœci, zwanego „Wielk¹ Pi¹tk¹”. Kwestionariusz
ten umo¿liwia diagnozê podstawowych wymiarów osobowoœci, do których na-
le¿¹: neurotycznoœæ, ekstrawersja, otwartoœæ na doœwiadczenie, ugodowoœæ i su-
miennoœæ.

Neurotycznoœæ okreœla poziom lêku, agresywn¹ wrogoœæ, stopieñ depresji,
impulsywnoœæ, nadwra¿liwoœæ i nieœmia³oœæ. Wysoka neurotycznoœæ charakte-
ryzuje siê podatnoœci¹ na irytacjê, mniejsz¹ zdolnoœci¹ do kontrolowania swoich
popêdów, mniejszym radzeniem sobie ze stresem, reagowaniem silnym lêkiem,
napiêciem, zamartwianiem siê, doœwiadczaniem stanu wrogoœci czy gniewu,
³atwoœci¹ za³amywania siê w sytuacjach trudnych, niskim poczuciem wartoœci,
wstydliwoœci¹. Osoby o niskiej neurotycznoœci cechuj¹ siê s³abym poziomem
emocjonalnym, s¹ bardziej spokojne od ekstrawertyków, zrelaksowane, zdolne
do zmagania siê ze stresem, bez doœwiadczania napiêæ czy obaw.

Ekstrawersja jest wymiarem opisuj¹cym towarzyskoœæ, serdecznoœæ, asertyw-
noœæ, aktywnoœæ, poszukiwanie doznañ i emocjonalnoœæ pozytywn¹. Osoby
ekstrawersyjne s¹ przyjacielskie, towarzyskie, rozmowne, sk³onne do zabaw, do-
minuj¹ w kontaktach spo³ecznych, ¿yciowo aktywne, optymistycznie nastawione
do ¿ycia i o pogodnym nastroju. Z kolei jednostki introwertywne s¹ nieœmia³e, sa-
motne, przejawiaj¹ rezerwê w kontaktach z innymi, zamkniête w sobie.

Otwartoœæ na doœwiadczenia okreœla wyobraŸniê, poczucie estetyki, uczucia,
dzia³anie ,idee i wartoœci. Wysoka otwartoœæ to: ciekawoœæ œwiata zewnêtrznego
i wewnêtrznego, ¿ywa i twórcza wyobraŸnia, intelektualna ciekawoœæ, zaintere-
sowanie sztuk¹, wra¿liwoœæ estetyczna. Natomiast niska otwartoœæ na doœwiad-
czenie to: konsekwencja w pogl¹dach, tradycyjne wartoœci, pragmatyczne zain-
teresowania, preferencja uznanych sposobów dzia³ania.

Ugodowoœæ jest wymiarem opisuj¹cym zaufanie, altruizm, skromnoœæ, sk³on-
noœæ do rozczulania siê. Osoby ugodowe s¹ sympatyczne w stosunku do innych
i sk³onne do udzielania im pomocy, prostolinijne, prostoduszne, szczere, potulne,
³agodne, skromne i uczciwe. Osoby o ma³ej ugodowoœci s¹ egocentryczne, scep-
tyczne w opiniach, nastawione rywalizuj¹co, agresywne, osch³e w kontaktach
z innymi.

Sumiennoœæ okreœla kompetencje, sk³onnoœæ do porz¹dku, obowi¹zkowoœæ,
d¹¿enie do osi¹gniêæ, samodyscyplinê i rozwagê. Osoby o wysokiej sumiennoœci
charakteryzuj¹ siê: siln¹ wol¹, motywacj¹ do dzia³ania, wytrwa³oœci¹ w realizacji
celów, s¹ obowi¹zkowe, punktualne, sk³onne do utrzymywania porz¹dku i perfek-
cyjne. Osoby o ma³ej sumiennoœci charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ motywacj¹ do
dzia³ania spo³ecznego, s¹ hedonistycznie nastawione do ¿ycia, rozleniwione, im-
pulsywne przy podejmowaniu decyzji i spontaniczne w dzia³aniu.
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Tab. 8. Wynik analizy statystycznej, testem t-Studenta, oceny jakoœci ¿ycia rodziców dzieci
z zespo³em Downa i rodziców dzieci zdrowych

Zmienna
Testy t; Grupa 1: ZD (zespó³ Downa)
Grupa 2: Z (zdrowi)

œrednia ZD œrednia Z t P

Jakoœæ ¿ycia 5,900 5,872 0,103651 0,917550

Analiza statystyczna nie wykaza³a istotnych ró¿nic w teœcie SWLS pomiêdzy
badanymi grupami. Rodzice dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa nie ró¿ni¹ siê
istotnie w zakresie zadowolenia z ¿ycia od rodziców dzieci zdrowych.

Tab. 9. Wynik analizy statystycznej, testem t- Studenta, porównania oceny jakoœci ¿ycia
matek i ojców dzieci z zespo³em Downa

Zmienna
Testy t; Grupa 1: K (kobieta)
Grupa 2: M (mê¿czyzna)

œrednia K œrednia M t p

SWLS 5,980 5,820 - 0,48525 0,628580

Wykazano brak ró¿nic w zadowoleniu z ¿ycia mierzonego testem SWLS po-
miêdzy matkami i ojcami dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa.

Tab. 10. Wiek rodziców dzieci z zespo³em Downa a poziom jakoœci ¿ycia

Zmienna
N=100; Grupa: ZD
Korelacja

SWLS

Wiek -0,08740

p 0,387

Analiza korelacji nie wykaza³a istnienia zwi¹zku pomiêdzy wiekiem rodzi-
ców a zadowoleniem z ¿ycia.

Tab. 11. Wynik analizy statystycznej (analiza wariancji), badaj¹cej wp³yw upoœledzenia
dziecka na zadowolenie z ¿ycia rodziców dzieci z zespo³em Downa

Zmienna

Analiza wariancji; grupuj¹ca; grupa baza
Efekty s¹ istotne z p<,05000

SS
Efekt

Df
Efekt

MS
Efekt

SS
B³¹d

Df
B³¹d

MS
B³¹d

F P

Jakoœæ ¿ycia 5,966 2 2,983 254,76 89 2,8625 1,042081 0,356983
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Wykazano, ¿e upoœledzenie dziecka nie ma bezpoœredniego wp³ywu na oce-
nê zadowolenia z ¿ycia wœród rodziców wychowuj¹cych dzieci z zespo³em Downa.

Tab. 12. Aktywnoœæ zawodowa rodziców dzieci z zespo³em Downa, a poziom zadowolenia
z ¿ycia

Zmienna

Grupa 1: pracuje
Grupa 2: nie pracuje

pracuje
(œrednia)

nie pracuje
(œrednia)

t df p

SWLS 6,093750 5,565565 1,585019 100 0,11618

Analiza statystyczna nie wykaza³a istotnych ró¿nic pomiêdzy grup¹ pra-
cuj¹cych i niepracuj¹cych rodziców dzieci z zespo³em Downa w zakresie zadowo-
lenia z ¿ycia.

Tab. 13. Poziom zadowolenia z ¿ycia rodziców dzieci z zespo³em Downa, a miejsce
zamieszkania

Zmienna

Grupa 1: miasto
Grupa 2: wieœ

miasto
(œrednia)

wieœ
(œrednia)

t df p

SWLS 5,826087 6,064516 -0,66959 100 0,504689

Równie¿ miejsce zamieszkania nie ró¿nicowa³o badanych rodziców dzieci
i m³odzie¿y z zespo³em Downa pod wzglêdem zadowolenia z ¿ycia.

Tab. 14. Osobowoœæ rodziców dzieci z zespo³em Downa i rodziców dzieci zdrowych

Zmienna

Testy: 1
Grupa 1: ZD
Grupa 2: Z

ZD
(œrednia)

Z
(œrednia)

t df p

NEO N ST 4,81000 5,25490 -1,763 200 0,0793

NEO E ST 5,46000 5,79411 -1,573 200 0,1172

NEO S ST 5,19000 5,42156 -0,850 200 0,3959

NEO O ST 4,57000 4,84254 -1,254 200 0,2113

NEO U ST 5,07000 5,25490 -0,700 200 0,4845

Analiza statystyczna wykaza³a, ¿e we wszystkich wymiarach osobowoœci gru-
pa eksperymentalna i kontrolna nie ró¿ni¹ siê od siebie ( p>0,05).Wyst¹pi³a jedy-

Osobowoœæ i zadowolenie z ¿ycia rodziców dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa 59



nie tendencja statystyczna w zakresie wymiaru neurotycznoœæ-rodzice dzieci z
zespo³em Downa wykazuj¹ tendencjê do uzyskiwania wyników ni¿szych ni¿ ro-
dzice dzieci zdrowych.

Tab. 15. Wymiary osobowoœci rodziców dzieci z zespo³em Downa (NEO – FFI) a poziom
zadowolenia z ¿ycia (korelacja)

Zmienna Grupa: ZD
N=100

SWLS NEO N NEO E NEO S NEO O NEO U

-0,0474 0,2525 0,1149 0,0022 0,2236

p=0,640 p=0,011 p=0,255 p=0,982 p=0,025

W wyniku badania korelacyjnego wykazano, ¿e z wysokim zadowoleniem
z ¿ycia rodziców dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa koreluj¹ istotnie wymiary
osobowoœci, takie jak ekstrawersja i ugodowoœæ.

Podsumowanie

Przeprowadzone w grupie rodziców dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa
badania dowiod³y, ¿e grupa ta nie ró¿ni siê istotnie pod wzglêdem satysfakcji
z ¿ycia od grupy rodziców dzieci zdrowych. Wyniki te s¹ zgodne z rezultatami
d³ugofalowych badañ przeprowadzonych przez Cunninghama (1996), który za-
obserwowa³ tylko u 25–30% rodzin zmniejszon¹ satysfakcjê z w³asnego ¿ycia.

Ponadto w badaniach w³asnych wykazano brak ró¿nic w zadowoleniu z ¿ycia
pomiêdzy matkami i ojcami dzieci oraz m³odzie¿y z zespo³em Downa. Równie¿
nie wykazano zwi¹zku pomiêdzy wiekiem rodziców a zadowoleniem z ¿ycia. Jest
to niezgodne z obserwacjami Mink i in. (1983), którzy podkreœlali, ¿e sytuacja
w rodzinach z dzieckiem z ZD zmienia siê w czasie. Zwrócili oni uwagê, ¿e opieka
nad dzieckiem z ZD w okresie dzieciñstwa nie stanowi ciê¿aru dla wiêkszoœci ro-
dziców i nie ogranicza rozwoju poszczególnych cz³onków rodziny. Natomiast
w okresie, gdy dziecko jest nastolatkiem, sytuacja zmienia siê. Matki odczuwaj¹
wówczas mniejsz¹ osobist¹ satysfakcjê z ¿ycia z powodu braku wsparcia spo³ecz-
nego. Nasze bardziej optymistyczne wyniki mog¹ wynikaæ z ró¿nic generacyj-
nych, które sprzyjaj¹ wiêkszemu wsparciu rodziców z nastoletni¹ osob¹ z ZD.

Analiza zebranego materia³u empirycznego pozwoli³a równie¿ stwierdziæ, ¿e
stopieñ upoœledzenia dziecka nie ma bezpoœredniego wp³ywu na ocenê zadowo-
lenia z ¿ycia wœród rodziców wychowuj¹cych dzieci i m³odzie¿ z ZD oraz nie
wp³ywa na ni¹ aktywnoœæ zawodowa rodziców oraz ich miejsce zamieszkania.

Podjête przez nas badania dowiod³y równie¿, ¿e we wszystkich wymiarach
osobowoœci grupa rodziców dzieci i m³odzie¿y z ZD oraz grupa kontrolna, nie
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ró¿ni¹ siê od siebie. Wyst¹pi³a jedynie tendencja statystyczna w zakresie wymiaru
neurotycznoœci – rodzice osób z ZD wykazuj¹ tendencjê do uzyskiwania wyników
ni¿szych ni¿ rodzice osób zdrowych. W pewnym zakresie wyniki te nawi¹zuj¹ do
rezultatów uzyskanych przez Cunninghama (1996), który stwierdzi³ u rodziców
z ZD podwy¿szony poziom neurotyzmu, który jednak nie by³ wy¿szy ni¿ w po-
pulacji generalnej. Zwróci³ on te¿ uwagê, ¿e gdy rodzic ma zasoby we wsparciu
spo³ecznym i stosuje pragmatyczne strategie rozwi¹zywania problemów, radze-
nia sobie, to potencjalny wp³yw neurotyzmu na poziom stresu i na funkcjonowa-
nie dziecka zmniejsza siê. Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e rodzice w naszym bada-
niu, to osoby dobrze przystosowane spo³ecznie i otrzymuj¹ce du¿o wsparcia
w sytuacjach stresowych.

W badaniach wykazano równie¿, ¿e z wysokim zadowoleniem z ¿ycia rodzi-
ców dzieci i m³odzie¿y z zespo³em Downa dodatnio koreluj¹ istotnie takie wymia-
ry osobowoœci, jak ekstrawersja i ugodowoœæ.
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Personality and satisfaction with life parents
of children and teenagers with Down syndrome

(Summary)

The aim of research was to state a personality and satisfaction with life parents of chil-
dren and teenagers with Down syndrome. The research refered to100 parents people with
Down syndrome( experimental group) and 102 parents of healthy children ( control
group).To estimate the satisfaction with life was used Satisfaction with Life Scale ( SWLS)
of Diener , Emmons. To evaluate personality was used scale NEO-FFI of Costa, McCrae,
which appraises such dimensions of personality like: neuroticism, extraversion, openness,
agreeableness and conscientiousness. The analysis demonstrated that are no significant
differences in evaluation of satisfaction with life and structure of personality between ex-
perimental and control group. The research indicated also that with high satisfaction with
life significantly correlate such dimensions of personality like extraversion and agreeable-
ness.
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Izabella Kucharczyk

Osobowoœæ a inteligencja emocjonalna
matek ma³ych dzieci objêtych

postêpowaniem terapeutyczno-rehabilitacyjnym

Gdy pojawia siê w domu dziecko, dla ka¿dego rodzica jest to niezwyk³e wy-
darzenie, któremu towarzyszy wielka radoœæ, ale te¿ odwieczne pytania: Jak to bê-
dzie? Czy damy sobie radê? Czy poradzimy sobie? Na tak postawione pytania ro-
dzic, posiadaj¹cy dziecko pe³nosprawne, odpowiada sobie na ogó³ bez zbytniego
niepokoju. A co siê dzieje w sytuacji, gdy rodzic dostaje diagnozê z informacj¹, ¿e
dziecko jest niepe³nosprawne? Paleta pojawiaj¹cych siê wtedy emocji jest ogrom-
na. Natychmiast wzrasta poziom odczuwanego stresu i poziom osamotnienia, ro-
dzi siê poczucie winy, ¿alu, pojawiaj¹ siê stany depresyjne, lêk przed przysz³oœci¹,
a tak¿e mechanizmy obronne, takie jak: zaprzeczanie, racjonalizacja, wyparcie,
ignorowanie informacji o tak negatywnej diagnozie (Kornas-Biela 1999; Koœciel-
ska 1995; Mrugalska 1996; Obuchowska 1991; Pisula 2007; Rola 1995; Seku³owicz
2000).

Dla charakteru reakcji wa¿ny jest czas, kiedy rodzice dowiaduj¹ siê o nie-
pe³nosprawnoœci dziecka. Im jest ono mniejsze, tym przyjmuj¹ to spokojniej. Gdy
dziecko jest starsze, czêœciej siê zdarza, ¿e rodzice nie chc¹ uwierzyæ w posta-
wion¹ diagnozê. Neguj¹ otrzyman¹ wiadomoœæ, albo wdra¿aj¹ „gonitwê terapeu-
tyczn¹”, wêdruj¹c od lekarza do lekarza (Koœcielska 2011; Kruk-Lasocka 1990;
Pisula 1998).

Olbrzymie znaczenie dla rozwoju ma³ego dziecka ma osobowoœæ rodziców,
zw³aszcza matki, gdy¿ to z ni¹ najczêœciej przebywa dziecko od pierwszych chwil
po narodzeniu. To w³aœnie mama wykonuje czynnoœci opiekuñcze przy dziecku,
zaspokaja podstawowe potrzeby, zajmuje siê organizowaniem zajêæ, daje poczu-
cie bezpieczeñstwa w sytuacjach zagro¿enia, uczy podstawowych czynnoœci sa-
moobs³ugowych a póŸniej czynnoœci niezbêdnych do dalszego, doros³ego ¿ycia.
Dziecko, g³ównie dziêki mamie, poznaje œwiat, przyswaja normy i wartoœci. Od
jej stabilnoœci emocjonalnej, równowagi wewnêtrznej, otwartoœci na drugiego
cz³owieka zale¿y, w jaki sposób dziecko zaczyna zachowywaæ siê, uczy siê przyj-



mowania negatywnych i pozytywnych informacji o sobie samym. Dlatego te¿
osobowoœæ rodzica odrywa tak du¿¹ rolê w wychowaniu dziecka (Obuchowska
1991; Pisula 2008; Wojciechowski 2005).

Wspó³czeœnie funkcjonuj¹ ró¿ne definicje osobowoœci, a ka¿dy z autorów
zwraca uwagê na nieco inne jej aspekty, w zale¿noœci od nurtu psychologicznego,
jaki reprezentuje (teorie psychodynamiczne, behawioryzm, teorie humanistycz-
ne, poznawcze, gestalt, teorie cech itd.). Cechami jednocz¹cymi wszystkie defini-
cje jest przede wszystkim wyliczanie z jednej strony cech zarówno fizycznych,
albo psychicznych, a z drugiej, k³adzenie akcentu na strukturê albo na funkcje
(Oleœ, Drat-Ruszczak 2010; Strelau 2001).

R.J. Sternberg (1999) definiuje osobowoœæ jako „stosunkowo sta³e cechy, dys-
pozycje czy w³aœciwoœci jednostki, które nadaj¹ wzglêdn¹ spójnoœæ jej zachowa-
niu”. Te niezmienne cechy wp³ywaj¹ na zachowanie i sposób reagowania emocjo-
nalnego, a najwa¿niejszy czas dla rozwoju, to pierwsze lata ¿ycia cz³owieka, czyli
czas, kiedy dziecko przebywa razem z rodzicami. Z kolei J. Strelau (1985, s. 163)
traktuje osobowoœæ jako „zintegrowany, dynamiczny i niezwykle z³o¿ony system,
którego funkcja polega na regulacji czynnoœci ludzkich”. Natomiast zdaniem
S. Sieka (1986) osobowoœæ „to wzglêdnie sta³a i spoista organizacja dyspozycji
i schematów reagowania cz³owieka, reguluj¹ca przystosowanie do otoczenia”.

Powszechnie znanym i bardzo popularnym ujêciem osobowoœci jest rozpat-
rywanie tego pojêcia w kategoriach teorii cech. Zaliczyæ tu mo¿na koncepcjê G.W.
Allporta, R.B. Catella, H.J. Eysencka czy P.T. Costy i R.R. McCrae (Hall, Lindzey
2001). Koncepcje te przede wszystkim rozpatruj¹ osobowoœæ w kategoriach iloœci
elementów wchodz¹cych w jej sk³ad. Uogólniaj¹c, przez pojêcie cech nale¿y ro-
zumieæ pewne typowe w³aœciwoœci, które maj¹ olbrzymie znaczenie dla kierowa-
nia myœlami cz³owieka, a tak¿e jego dzia³ania, pojawiaj¹cych siê emocji, czy moty-
wacji u danej osoby (Zimbardo i wsp. 2010).

Aby ujednoliciæ sposób rozumienia teorii osobowoœci, w niniejszej pracy przy-
jmujê definicjê P.T. Costy i R.R McCrae (1992, za: Szczepaniak i wsp. 1998),
wed³ug których osobowoœæ sk³ada siê z piêciu cech: neurotycznoœci, ekstrawersji,
sumiennoœci, ugodowoœci i otwartoœci, które ze sob¹ wspó³wystêpuj¹. Wymiary
te nale¿y jednak analizowaæ dwubiegunowo, gdy¿ ka¿da cecha posiada swój
przeciwstawny odpowiednik. Model ten nazwano Wielk¹ Pi¹tk¹ lub Piêcioczyn-
nikowym Modelem Osobowoœci.

Osobowoœæ ka¿dego cz³owieka kszta³tuje siê przez ca³e ¿ycie, dlatego te¿ zna-
jdowanie siê w bezpiecznym, przewidywalnym i pe³nym mi³oœci œwiecie dla
ma³ego dziecka, ma ogromne znacznie

Dla rozwoju osobowoœci dziecka znaczenie maj¹ czynniki zarówno te, które
tkwi¹ w rodzicach, jak i w samym dziecku oraz w œrodowisku. Wed³ug niektórych
badaczy (Cegie³kowska-Bednarczyk, Turowski 2003; Ch³opkiewicz 1987; Pisula
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2008), aby dziecko mog³o siê prawid³owo i wszechstronnie rozwijaæ, wa¿ne s¹
m.in. postawy rodzicielskie, metody wychowawcze, poziom odczuwanego stresu
rodzicielskiego, komunikacja w rodzinie, relacje pomiêdzy rodzeñstwem, czas
poœwiêcany dziecku przez rodziców, ich pogl¹dy i przekonania oraz sposób po-
stêpowania i wyjaœnianie dziecku ró¿nych zachowañ, a przede wszystkim osobo-
woœæ rodziców.

Ka¿dy z rodziców chcia³by, aby jego dziecko by³o zdrowe, utalentowane
i sprawne. Pojawienie siê w rodzinie dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ (bez wzglêdu
na jej rodzaj), ma charakter stresogenny, traumatyczny (Kopczyñski 2000; Koœciel-
ska 2011, 1995; Obuchowska 1991; Pisula 2008; Seku³owicz 2007). Trzeba siê zma-
gaæ z sytuacjami nierzadko bardzo trudnymi emocjonalnie. Ka¿dy rodzic musi
najpierw sam sobie odpowiedzieæ na wiele pytañ, poradziæ sobie z k³êbi¹cymi siê,
najczêœciej negatywnymi, emocjami. Aby pogodziæ siê z faktami, rodzice musz¹
„przepracowaæ” pojawiaj¹ce siê pytania i emocje. Musz¹ pogodziæ siê sami ze
sob¹. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ wiele podzia³ów radzenia sobie
z traum¹ niepe³nosprawnoœci. Jak podaje I. Obuchowska (1991), rodzic najpierw
przechodzi fazê szoku, póŸniej kryzysu emocjonalnego, nastêpnie pozornie przy-
stosuje siê, a w koñcowym stadium, kiedy to rodzic pogodzi siê z traum¹, pojawia
siê etap konstruktywnego przystosowania. Nie mo¿na podaæ jednostki czasu, kie-
dy rodzic upora siê z emocjami, kiedy zaakceptuje, ¿e jego dziecko bêdzie wyma-
ga³o pomocy przez d³u¿szy czas lub do koñca ¿ycia, kiedy nauczy siê ¿yæ z przypi-
san¹ etykiet¹ dziecka niepe³nosprawnego. U ka¿dego z rodziców ten czas jest
inny. Osi¹gniêcie tego ostatniego etapu (konstruktywnego przystosowania)
przez rodziców, zw³aszcza przez matkê, jest niezwykle trudne, ale to nie znaczy,
¿e nie wystêpuj¹ tak¿e wtedy tu negatywne emocje i reakcje zwi¹zane z faktem
niepe³nosprawnoœci. Mimo up³ywu czasu matki umniejszaj¹ swoj¹ rolê jako ko-
biet, obwiniaj¹ siê, wycofuj¹ siê z kontaktów interpersonalnych (Karwowska
2007; Maciarz 2004; Seku³owicz 2000). Zdaniem A. Smrokowskiej (1995) istniej¹
trzy g³ówne obszary ¿ycia, w których uzewnêtrznia siê problem bycia matk¹ dzie-
cka z niepe³nosprawnoœci¹. Po pierwsze, to stosunek do macierzyñstwa i do dzie-
cka. Po drugie, to problem z identyfikacj¹ w³asnej osoby i poczuciem w³asnej war-
toœci. Po trzecie, to problem ¿ycia z rodzin¹ i w rodzinie. W ka¿dej sferze ¿ycia
rodzinnego matka dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ zauwa¿a zmiany. Musi tak¿e
nauczyæ siê pe³nienia nowych ról spo³ecznych.

Wszystkie sytuacje trudne, z jakimi borykaj¹ siê rodzice, gdy dowiedz¹ siê
o niepe³nosprawnoœci, wp³ywaj¹ dodatkowo na jakoœæ relacji miêdzy rodzicem
a dzieckiem, ale te¿ na kontakty interpersonalne miêdzy rodzicami a ich rodzina-
mi i znajomymi. Na wzajemne interakcje wp³yw ma wiele czynników, m.in. cechy
osobowoœciowe ka¿dego z cz³onków danej rodziny, sk³ad rodziny, sposób radze-
nia sobie w sytuacjach stresogennych, rodzaj niepe³nosprawnoœci dziecka, system
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wartoœci, miejsce zamieszkania i inne (Pisula 2007). Rodzic z dzieckiem z nie-
pe³nosprawnoœci¹ ma do czynienia niemal ka¿dego dnia z zagro¿eniami
p³yn¹cymi ze œwiata zewnêtrznego. Frustracje, stres, k³opoty w pracy, problemy
finansowe, problemy z dostêpnoœci¹ leczenia i terapii wp³ywaj¹ destruktywnie na
funkcjonowanie rodzica. W naszych warunkach kulturowych to mama dziecka
niepe³nosprawnego przebywa z nim ca³y czas. Z niepokojem obserwuje swoje
dziecko, poziom deprywacji jej potrzeb wzrasta (Cegie³kowska-Bednarczyk, Tu-
rowski 2003; Obuchowska 1991; Wojciechowski 2005). Dodatkowo, oprócz wy¿ej
wymienionych czynników destrukcyjnie wp³ywaj¹cych na funkcjonowanie ro-
dzin posiadaj¹cych dzieci niepe³nosprawne, dochodzi fakt nieprzewidywalnoœci
wydarzeñ, braku informacji o danym rodzaju niepe³nosprawnoœci, na jakie dziec-
ko cierpi, tego, jak dalej bêdzie funkcjonowa³a rodzina i na jakie zmiany w jej ¿y-
ciu bêd¹ musia³y nast¹piæ.

Aby dziecko mog³o prawid³owo rozwijaæ siê nie tylko fizycznie, ale przede
wszystkim osobowoœciowo, na co zwracaj¹ uwagê pedagodzy i psychologowie,
potrzebna jest dobrze funkcjonuj¹ca rodzina. (Ostrowska, Ryœ 1997). To ona jest
g³ównym predykatorem zachowañ. Dziecko nabywa w niej umiejêtnoœci od-
nosz¹cych siê do ka¿dej niemal dziedziny ¿ycia, bez wzglêdu na to czy jest pe³no-
sprawne, czy niepe³nosprawne. Aby nauczyæ dziecko zasad, rodzice powinni cha-
rakteryzowaæ siê tzw. dojrza³¹ osobowoœci¹, czyli umiejêtnoœciami typowymi dla
danego cz³owieka, dziêki którym podejmuje on m¹dre wybory.

Metodologia badañ

Niniejsze opracowanie ma na celu ukazaæ, czy istniej¹ ró¿nice pomiêdzy
wymiarami osobowoœci matek dzieci niepe³nosprawnych, a matek dzieci pe³no-
sprawnych? Czy istniej¹ ró¿nice w zakresie inteligencji emocjonalnej matek dzie-
ci niepe³nosprawnych, a matek dzieci pe³nosprawnych? Czy wystêpuje, a jeœli
tak, to jaka jest zale¿noœæ pomiêdzy wymiarami osobowoœci a inteligencj¹ emocjo-
naln¹ matek dzieci niepe³nosprawnych i matek dzieci pe³nosprawnych?

W ni¿ej opisanych badaniach zastosowano: Inwentarz Osobowoœci NEO-FFI
P.T. Costy i R.R. McCrae w polskiej adaptacji P. Szczepaniaka, M. Œliwiñskiej,
J. Strelau’a i B. Zawadzkiego (1998) oraz Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
INTE N.S. Schutte i wspó³pracowników, zaadaptowany do warunków polskich
przez A. Jaworowsk¹ i A. Matczak (2001).

Organizacja i teren badañ

Przeprowadzone badania objê³y 30 matek dzieci niepe³nosprawnych oraz 30
matek dzieci pe³nosprawnych z województwa lubelskiego. Matki dzieci, nieza
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le¿nie od grupy, by³y w wieku 23–42 lat. Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e 20 (66,6%)
matek maj¹cych dziecko niepe³nosprawne posiada³o wy¿sze wykszta³cenie, a 10
(33,4%) z nich – œrednie. Natomiast w grupie matek, które nie mia³y dzieci nie-
pe³nosprawnych 22 (73,3%) uzyska³y wy¿sze wykszta³cenie, a 8 (26,7%) – œrednie.
Wœród badanych matek dzieci niepe³nosprawnych 19 (63%) by³o aktywnych za-
wodowo. Pozosta³ych 11 (37%) nie podjê³o aktywnoœci zawodowej. W grupie ma-
tek dzieci pe³nosprawnych 24 (80%) by³o czynnych zawodowo, a 6 (20%) – nie.
W badaniach tych 17 (56,6%) matek dzieci niepe³nosprawnych mieszka³o w du-
¿ym mieœcie, 8 (26,6%) – w œrednim mieœcie, a 5 (16,8%) na wsi. Z kolei matki dzieci
pe³nosprawnych w 86,6% (26 osób) mieszka³y w du¿ym mieœcie, a pozosta³e
13,4% (4 osoby) w mieœcie o œredniej wielkoœci. 70% (21 osób) matek dzieci nie-
pe³nosprawnych pozostawa³o w zwi¹zkach ma³¿eñskich, a 30% (9 osób) ¿y³o
w zwi¹zkach pozama³¿eñskich, ewentualnie samotnie wychowywa³o dzieci,
w wyniku rozwodu, œmierci wspó³ma³¿onka lub z wyboru. Natomiast w grupie
matek dzieci pe³nosprawnych 23 (76,6%) ¿y³o w zwi¹zku ma³¿eñskim, a pozosta³e
7 (23,4%) wybra³o samotne wychowanie.

Kryterium doboru dzieci niepe³nosprawnych by³ wiek dziecka i orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci. Dzieci by³y w wieku od dwóch do piêciu lat. Wszystkie te
dzieci (niezale¿nie od rodzaju niepe³noprawnoœci – m.in. dzieci z autyzmem,
s³abo widz¹ce, s³abo s³ysz¹ce, z pora¿eniem mózgowym, chore przewlekle) zo-
sta³y objête zajêciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Mama o nie-
pe³nosprawnoœci swojego dziecka dowiadywa³a siê w ró¿nym czasie. 12 (40%)
mam uzyska³o tak¹ informacjê zaraz po narodzinach swojego dziecka, pozosta³e
60% (18 osób) w ró¿nych odstêpach czasowych.

Analiza i interpretacja wyników badañ

Inwentarz Osobowoœci NEO-FFI P.T. Costy i R.R. Mc’Crae w polskiej adapta-
cji P. Szczepaniaka, M. Œliwiñskiej, J. Strelau’a i B. Zawadzkiego (1998) sk³ada siê
z 60 twierdzeñ, obejmuj¹cych piêæ wymiarów osobowoœci cz³owieka: neurotycz-
noœæ (NEU), ekstrawersjê (EKSTR), otwartoœæ (OTW), ugodowoœæ (UGO) oraz su-
miennoœæ (SUM). Wyniki uzyskane w badaniach pozwalaj¹ na dok³adn¹ charak-
terystykê, analizê funkcjonaln¹ i porównanie cech osobowoœci w grupie matek
posiadaj¹cych dzieci niepe³nosprawne, a tak¿e w grupie matek, które maj¹ dzieci
pe³nosprawne. Dane empiryczne na temat wymiarów osobowoœci przedstawiono
w tabeli 1.
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Tab. 1. Porównanie wyników wymiarów osobowoœci w grupie matek dzieci niepe³no-
sprawnych i pe³nosprawnych

Wymiar
osobo-
woœci

Grupa N Sd
W.

Min.
W.

Max.

Wynik testu
„t” Studenta

war-
toœæ t

df p

NEU Matki dzieci
niepe³nospr.

30 13,97 9,538 2 33 -4,730 58 0,000*

Matki dzieci
pe³nospraw.

30 26,37 10,695 6 43

EKSTR Matki dzieci
niepe³nospr.

30 21,40 9,825 3 42 -3,069 58 0,003*

Matki dzieci
pe³nospraw

30 30,40 12,708 12 47

OTW Matki dzieci
niepe³nospr.

30 22,37 12,001 6 45 -1,237 58 0,221

Matki dzieci
pe³nospraw.

30 26,53 14,019 6 45

UGD Matki dzieci
niepe³nospr.

30 24,10 9,034 4 45 -1,734 58 0,088

Matki dzieci
pe³nospraw.

30 28,43 10,285 10 46

SUM Matki dzieci
niepe³nospr.

30 29,93 10,664 9 47 2,014 58 0,049*

Matki dzieci
pe³nospraw.

30 23,63 13,584 7 45

Objaœnienia: N – liczebnoœæ grupy; x – œrednia arytmetyczna; Sd – odchylenie standardowe, W. Min. –
najmniejszy wynik uzyskany w danej kategorii; W. Max. – najwiêkszy wynik uzyskany w danej kate-
gorii; df – stopnie swobody; p – poziom istotnoœci, * istotnoœæ statystyczna na poziomie 0,05

Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e najwy¿szy œredni wynik matki dzieci niepe³no-
sprawnych uzyska³y w zakresie sumiennoœci ((x = 29,93), i kolejno w zakresie
ugodowoœci ( x = 24,10), otwartoœci (x = 22,37), ekstrawersji (x = 21,40), a nastêp-
nie neurotycznoœci (x = 13,97). Œrednie wskaŸniki opisywanych wymiarów oso-
bowoœci w grupie badanych matek oscyluj¹ w granicach od wyników niskich
(neurotycznoœæ, ugodowoœæ) do przeciêtnych (sumiennoœæ, otwartoœæ i ekstra-
wersja).

Natomiast w grupie matek, które nie maj¹ dzieci z niepe³nosprawnoœciami
œrednie wyniki kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: najwy¿szy wynik matki osi¹gnê³y
w wymiarze ekstrawersja (x = 30,40), nastêpnie ugodowoœæ (x = 28,43), otwartoœæ
(x = 26,53), neurotycznoœæ (x = 26,32). Najni¿szy œredni wynik zosta³ osi¹gniêty
w wymiarze sumiennoœæ (x = 23,63). Wszystkie wymiary osobowoœci tej grupy
matek kszta³tuj¹ siê na poziomie przeciêtnym.
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Poniewa¿ na podstawie przeprowadzonej analizy statystyk opisowych nie
mo¿na przedstawiæ jednoznacznych wniosków, co do istotnoœci ró¿nic pomiêdzy
œrednimi wynikami uzyskanymi przez badane grupy matek dzieci niepe³no-
sprawnych i pe³nosprawnych, dlatego te¿ w tym celu zastosowano test „t” Stu-
denta dla grup niezale¿nych.

Na podstawie testu „t” Studenta stwierdzono ró¿nice istotne statystycznie,
dotycz¹ce wymiarów osobowoœci pomiêdzy matkami dzieci niepe³nosprawnych
i pe³nosprawnych w zakresie neurotycznoœci, ekstrawersji oraz sumiennoœci.

Analiza uzyskanych danych liczbowych pozwala stwierdziæ, ¿e w zakresie
neurotycznoœci istnieje statystycznie istotna ró¿nica pomiêdzy matkami maj¹cymi
dzieci niepe³nosprawne a matkami, które maj¹ dzieci bez niepe³nosprawnoœci
(p = 0,000). Na podstawie wartoœci œredniej arytmetycznej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
matki dzieci niepe³nosprawnych osi¹gaj¹ ni¿szy poziom neurotycznoœci. Taki
wynik œwiadczyæ mo¿e o tym, ¿e matki te s¹ bardziej stabilne emocjonalnie, spo-
kojne i zrelaksowane, potrafi¹ radziæ sobie w sytuacjach trudnych, dziêki temu
³atwiej im, na miarê ich mo¿liwoœci, stworzyæ dziecku stabilny œwiat. Takie rezul-
taty m.in. potwierdzono w badaniach A. Cegie³kowskiej-Bednarczyk, K. Turow-
skiego (2003).

Dane liczbowe zamieszczone w tabeli 1 pozwoli³y zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ istot-
ne statystycznie ró¿nice pomiêdzy matkami z obu grup w zakresie ekstrawersji
(p = 0,003). Wartoœci œrednich arytmetycznych, uzyskanych w przeprowadzo-
nych badaniach empirycznych, pozwalaj¹ skonstatowaæ, ¿e matki dzieci pe³no-
sprawnych s¹ bardziej sk³onne do zabawy, charakteryzuj¹ siê optymizmem
¿yciowym i pozytywnym nastawieniem do pojawiaj¹cych siê spraw ¿ycia co-
dziennego, w opozycji do matek dzieci niepe³nosprawnych. Takie wyniki mog¹
byæ skutkiem tego, ¿e matki ma³ych dzieci objêtych wczesnym wspomaganiem s¹
bardziej zamkniête w sobie, borykaj¹ siê codziennie z wieloma ró¿norodnymi
problemami zwi¹zanymi z rehabilitacj¹, zdrowiem swojego niepe³nosprawnego
dziecka, problemami finansowymi.

Obliczenia statystyczne, dotycz¹ce ró¿nic w zakresie wymiarów osobowoœci,
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e istniej¹ istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy matkami
maj¹cymi dzieci niepe³nosprawne i pe³nosprawne w zakresie sumiennoœci (p =
0,049). Na podstawie wartoœci œrednich arytmetycznych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e mat-
ki, które wychowuj¹ i zajmuj¹ siê swoimi dzieæmi z niepe³nosprawnoœciami,
osi¹gaj¹ wy¿sze wyniki w zakresie tego wymiaru. Oznacza to, ¿e cechuj¹ siê wiêk-
szym poziomem sumiennoœci, odpowiedzialnoœci, skrupulatnoœci czy wymaga-
niami w stosunku do w³asnej osoby. Taki stan, ponownie, mo¿e wynikaæ z faktu,
¿e mamy dzieci z ró¿norodnymi problemami nie mog¹ sobie pozwoliæ na baga-
telizowanie nawet najdrobniejszych problemów, gdy¿ opieka, rehabilitacja i wy-
chowywanie dziecka jest procesem bardzo anga¿uj¹cym.
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Dane liczbowe zawarte w powy¿szej tabeli pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e nie ma
istotnych statystycznie ró¿nic w zakresie takich wymiarów osobowoœci, jak otwa-
rtoœæ i ugodowoœæ. Mo¿na jedynie wskazaæ, ¿e matki dzieci niepe³nosprawnych
charakteryzuj¹ siê ni¿szym natê¿eniem tych cech.

W niniejszych badaniach przeanalizowano tak¿e rozk³ady wyników (niskich,
œrednich i wysokich) w zakresie piêciu wymiarów osobowoœci matek dzieci nie-
pe³nosprawnych, jak i pe³nosprawnych (rysunek 1).

Neurotycznoœæ to cecha osobowoœci cz³owieka, która zosta³a scharakteryzo-
wana przez twórców Inwentarza jako przystosowanie emocjonalne – niestabil-
noœæ emocjonalna. U 60% badanych matek dzieci niepe³nosprawnych wystêpuje
tendencja w kierunku wyników niskich. Oznacza to, ¿e mamy te s¹ odporne na
pojawiaj¹ce siê sytuacje trudne, stresogenne. Radz¹ sobie w sytuacjach nieprze-
widywalnych i nie kieruj¹ siê emocjami. Natomiast w przypadku 53,32% mam
maj¹cych dzieci bez dysfunkcji czy niepe³nosprawnoœci, wystêpuje tendencja
w kierunku wyników wysokich. Oznacza to, ¿e czêœciej s¹ one niestabilne emo-
cjonalnie, nadwra¿liwe i nie radz¹ sobie z nag³ymi problemami, co przejawia siê
w trudnoœciami z kontrolowaniu emocji.

Drugi wymiar: ekstrawersja – introwersja, uwzglêdnia iloœæ i jakoœæ interakcji
spo³ecznych oraz stopieñ usatysfakcjonowania z ¿ycia. U matek dzieci niepe³no-
sprawnych wystêpuje tendencja w kierunku wyników niskich (introwersja) –
43,33%, co œwiadczy³oby o zachowywaniu dystansu w utrzymywaniu relacji
interpersonalnych, tendencj¹ do wycofywania siê, a tak¿e kontrolowaniem emo-
cji. Nasilenie tej cechy mo¿e byæ wynikiem tego, ¿e mamy, opiekuj¹c siê bezustan-
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nie swoimi dzieæmi, nie maj¹ czasu czy si³y do czêstego wychodzenia poza œrodo-
wisko domowe. Tylko u 4 mam (13,34%) wystêpuje wysoki poziom natê¿enia tej
cechy osobowoœci. Natomiast w grupie matek niemaj¹cych dzieci z zaburzeniami,
wystêpuje tendencja w kierunku pojawia wyników wysokich – 46,66%. Oznacza
to, ¿e mamy te s¹ skore do nawi¹zywania relacji towarzyskich, s¹ zadowolone ze
swojego ¿ycia, optymistycznie i entuzjastycznie nastawione do przysz³oœci. W tej
grupie matek 30,1% cechuje niski poziom natê¿enia tej cechy.

Kolejny wymiar to otwartoœæ na nowe doœwiadczenia. U 46,66% matek dzieci
niepe³nosprawnych wystêpuje tendencja w kierunku wyników niskich. Matki te
nie s¹ sk³onne do innowacyjnych, alternatywnych sposobów dzia³ania, preferuj¹
tradycyjny sposób postêpowania. To osoby nielubi¹ce zmian. Taki uk³ad tej cechy
mo¿e wynikaæ z obawy przed nieznanym, chêci¹ kontrolowania czynników, któ-
re s¹ znane i daje mo¿liwoœæ przebywania w bezpiecznym, znanym œwiecie. Nato-
miast 40% matek z tej grupy cechuje tendencja w kierunku wysokiego poziomu
otwartoœci, czyli s¹ to osoby ukierunkowane na eksperymentowanie, na wyko-
rzystywanie nowych metod rehabilitacyjnych, aby jak najlepiej pomóc swojemu
ma³emu dziecku. W drugiej grupie – matek dzieci pe³nosprawnych – u 50% poja-
wia siê tendencja w kierunku wyników wysokich, czyli osoby te nastawione na
„czerpanie z ¿ycia”, na doœwiadczanie œwiata, maj¹ szerokie zainteresowania, a to
mo¿e z kolei wynikaæ z wiêkszej iloœci wolnego czasu w porównaniu do matek
dzieci niepe³nosprawnych. Natomiast 43,34% wystêpuje tendencja w kierunku
wyników niskich.

Wymiar osobowoœci – ugodowoœæ, to cecha najczêœciej przedstawiana na kon-
tinuum wspó³czucie – wrogoœæ. U 63,33% matek dzieci z zaburzeniami wystêpuje
tendencja w kierunku wyników niskich. Œwiadczyæ to mo¿e o wysokim poziomie
sceptycyzmu, czy nieœwiadomym pojawianiu siê negatywnych emocji, a tak¿e
egocentryzmie i osch³oœci w relacjach interpersonalnych. U 13,34% wystêpuje
tendencja w kierunku wyników wysokich, czyli zachowaniach nastawionych po-
zytywnie na drugiego cz³owieka. Z kolei u mam dzieci pe³nosprawnych równie¿
wystêpuje tendencja w kierunku wyników niskich – 40%.

Ostatni wymiar osobowoœci to sumiennoœæ. Jest to cecha odnosz¹ca siê do mo-
tywacji cz³owieka, d¹¿enia do realizowania raz podjêtego zadania do koñca. Ana-
liza uzyskanych wyników pozwala zauwa¿yæ, ¿e tendencja w kierunku wysokie-
go poziomu sumiennoœci charakteryzuje 46,66% badanych matek z pierwszej
grupy. Œwiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e s¹ to osoby skrupulatne, nastawione na
dzia³anie, wymagaj¹ce nie tylko od innych, ale przede wszystkim do siebie. Nato-
miast u matek dzieci pe³nosprawnych wystêpuje tendencja w kierunku wyników
niskich – 63,34% badanych. Taki rezultat odnosi siê do tych matek, które s¹ mniej
skrupulatne w wype³nianiu zadañ do koñca, s¹ w mniejszym stopniu zmotywo-
wane i bardziej impulsywne w podejmowaniu ró¿nego typu dzia³añ.
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Podsumowuj¹c analizy na temat rozk³adu wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e
u matek maj¹cych ma³e dzieci niepe³nosprawne wystêpuj¹ tendencje w kierunku
wyników niskich w zakresie neurotycznoœci, ekstrawersji, otwartoœci i ugodowoœci.
Natomiast tendencje w kierunku wyników wysokich pojawiaj¹ siê tylko w przy-
padku sumiennoœci. Taka konfiguracja cech mo¿e byæ wynikiem tego, ¿e mama
dziecka z problemami, z zaburzeniami i niepe³nosprawnoœciami ka¿dego dnia
musi udŸwign¹æ piêtno niepe³nosprawnoœci swojego dziecka, musi pogodziæ siê
z traum¹, zaakceptowaæ j¹. A takie nasilenie w poszczególnych wymiarach osobo-
woœci daje jej poczucie bezpieczeñstwa i mo¿liwoœci poradzenia sobie z samym
sob¹, z w³asnymi emocjami i problemami dnia codziennego. Z kolei u matek dzie-
ci pe³nosprawnych wystêpuj¹ tendencje w kierunku wyników wysokich w zakre-
sie neurotycznoœci, ekstrawersji, ugodowoœci i otwartoœci, natomiast w wymiarze
sumiennoœci tendencja jest w kierunku wyników niskich. Wynikaæ to mo¿e z faktu,
¿e mamy dzieci bez niepe³nosprawnoœci wprawdzie borykaj¹ siê z problemami,
ale s¹ one o zupe³nie innym charakterze.

Aby dope³niæ obraz funkcjonowania matek dzieci niepe³nosprawnych
i pe³nosprawnych, zaprezentowano wskaŸniki zale¿noœci w zakresie wymiarów
osobowoœci. Tabela 2 prezentuje te zale¿noœci, odnosz¹ce siê do grupy matek
dzieci niepe³nosprawnych.

Tab. 2. Wspó³czynniki korelacji r-Pearsona pomiêdzy poszczególnymi wymiarami
osobowoœci u matek dzieci niepe³nosprawnych

EKST OTW UGD SUM

NEU 0,357 0,643�� 0,216 0,129

EKST 0,563�� 0,484�� 0,432�

OTW 0,478�� 0,608��

UGD 0,450�

* istotnoœæ na poziomie 0,05; ** istotnoœæ na poziomie 0,01

Otrzymany materia³ empiryczny (tab. 2) pozwala na stwierdzenie, ¿e w za-
kresie neurotycznoœci i otwartoœci wystêpuje dodatnia, umiarkowana, istotna sta-
tystycznie zale¿noœæ w grupie matek maj¹cych dzieci niepe³nosprawne (r = 0,643;
p = 0,000). Taka zale¿noœæ œwiadczyæ mo¿e o tym, ¿e im bardziej mama jest impul-
sywna, lêkliwa, nadwra¿liwa, z zani¿onym poczuciem w³asnej wartoœci, tym
zwiêksza siê chêæ poszukiwania nowych bodŸców, chêæ analizowania systemu
wartoœci i rozwija siê wyobraŸnia.

Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e istnieje dodatnia, umiarkowana, istotna staty-
stycznie zale¿noœæ miêdzy ekstrawersj¹ matek a ich otwartoœci¹ (r = 0,563, p =
0,001) oraz miêdzy ekstrawersj¹ i ugodowoœci¹ (r = 0,484; p =,007 oraz miêdzy
ekstrawersj¹ a sumiennoœci¹ (r = 0,432; p = ,017). Taka sytuacja sprzyja nawi¹zy-
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waniu relacji, otwartoœci na to, co nieznane. Im mama maj¹ca ma³e dziecko z nie-
pe³nosprawnoœci¹ jest bardziej nastawiona na drugiego cz³owieka, im bardziej
optymistycznie patrzy na œwiat, tym szybciej podejmie nowe dzia³ania s³u¿¹ce
np. rehabilitacji swojego dziecka. Równie¿ im mama jest bardziej towarzyska i po-
zytywnie nastawiona do otoczenia, tym staje siê bardziej sk³onna do poœwiêceñ
dla drugiego cz³owieka, do pomocy, gdy¿ obdarza go zaufaniem. Przejawia wiê-
cej zachowañ altruistycznych.

Istnieje dodatnia, umiarkowana, istotna statystycznie zale¿noœæ miêdzy otwar-
toœci¹ i ugodowoœci¹ (r = 0,478; p =,008), otwartoœci¹ i sumiennoœci¹ (r = 0,608;
p =,000) oraz pomiêdzy ugodowoœci¹ i sumiennoœci¹ (r = 0,450; p =,013) bada-
nych matek. Oznacza to, ¿e im mama staje siê bardziej otwarta na nowoœci, na
drug¹ osobê, tym bêdzie wytrwalej d¹¿yæ do celu, gdy¿ mo¿e to przynieœæ pozy-
tywny efekt. Bêdzie realizowaæ zadania, czy postanowienia, gdy¿ nie mo¿e sobie
pozwoliæ na bagatelizowanie problemów czy tez niewykonywanie zaleceñ terape-
utów, zw³aszcza ¿e ma³e dziecko jest najbardziej podatne na zabiegi terapeutyczne.

Zebrany materia³ empiryczny pozwoli³ na dokonanie analizy zale¿noœci miê-
dzy pomiêdzy poszczególnymi wymiarami osobowoœci matek dzieci pe³nospra-
wnych. Zale¿noœci te zosta³y przedstawione w tabeli 3.

Tab. 3. Wspó³czynniki korelacji r-Pearsona pomiêdzy poszczególnymi wymiarami
osobowoœci u matek dzieci pe³nosprawnych

EKST OTW UGD SUM

NEU 0,490�� 0,105 0,411� 0,463��

EKST 0,181 0,302 0,304

OTW -0,064 0,229

UGD 0,251

* istotnoœæ na poziomie 0,05; ** istotnoœæ na poziomie 0,01

Z powy¿szych danych wynika, ¿e w badanej grupie matek dzieci pe³nospra-
wnych wystêpuje dodatnia, umiarkowana, istotna statystycznie zale¿noœæ miê-
dzy neurotycznoœci¹ i ekstrawersj¹ (r = 0,490; p = 0,017). Oznaczaæ to mo¿e, ¿e im
mamy dzieci s¹ bardziej niestabilne emocjonalnie, tym bardziej d¹¿¹ do nawi¹zy-
wania kontaktów interpersonalnych, co daje im mo¿liwoœæ podzielenia siê prob-
lemami z osobami drugimi.

Przedstawione rezultaty badañ pozwalaj¹ zauwa¿yæ, ¿e w zakresie zale¿noœci
pomiêdzy neurotycznoœci¹ i ugodowoœci¹ (r = 0,411; p = 0,025) oraz neurotycz-
noœci¹ i sumiennoœci¹ (r= 0,463; p = 0,011) wystêpuje dodatnia, umiarkowana
istotna statystycznie zale¿noœæ. Taki wynik mo¿e oznaczaæ, ¿e im poziom neuro-
tyzmu jest wiêkszy, tym ugodowoœæ i sumienoœæ te¿. Mamy z takimi cechami
mog¹ realizowaæ potrzeby swojego dziecka, bêd¹ czasami wrêcz perfekcyjnie
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wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków, to jednak wewnêtrznie bêd¹ prze¿ywaæ wiele
konfliktów, nie dziel¹c siê z nikim.

W artykule tym podjêto tak¿e próbê analizy poziomu inteligencji emocjonal-
nej badanych matek maj¹cych dzieci niepe³nosprawne w porównaniu do matek
dzieci pe³nosprawnych. W tym celu wykorzystano Kwestionariusz Inteligencji
Emocjonalnej INTE N.S. Schutte i wspó³pracowników (Jaworowska, Matczak
2001).

Inteligencja emocjonalna jest pojêciem, które dotychczas nie ma konkretnej,
jednoznacznie sprecyzowanej definicji. Zaczêto go u¿ywaæ mniej wiêcej od lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Pomimo tego, ¿e jest ono doœæ popularne i czêsto
przywo³ywane, to jednak po dziœ dzieñ naukowcy tocz¹ dyskusjê o sposób zakla-
syfikowania i zdefiniowania go, w zale¿noœci od koncepcji psychologicznej. Naj-
czêstszymi definicjami jest rozumienie inteligencji emocjonalnej w odniesieniu
do teorii osobowoœci cech lub okreœlanie, z ilu zdolnoœci siê sk³ada. Inteligencja
emocjonalna pozwala g³êbiej wyjaœniæ zachowania cz³owieka w zale¿noœci od sy-
tuacji, w której siê obecnie znajduje. Jako jedni z pierwszych pojecie to zdefinio-
wali P. Salovey, J. Mayer (1990; za: Jaworowska, Matczak 2001; Sadowska, Bracho-
wicz 2008). Wed³ug nich inteligencja emocjonalna, to grupa umiejêtnoœci
odnosz¹cych siê do inteligencji i emocji, uwzglêdniaj¹cych zdolnoœæ rozumienia
emocji u siebie i u innych, dostosowywanie siê do zmiany sytuacji, w której siê
cz³owiek znajduje i kontrolowanie w³asnych emocji. Z kolei D. Goleman (1997)
uwa¿a, ¿e inteligencja emocjonalna, to nic innego jak umiejêtnoœæ rozpoznawania
emocji i wykorzystywanie ich do w³asnych celów, to zdolnoœci, takie jak zachowa-
nia empatyczne. Wed³ug niego w sk³ad inteligencji emocjonalnej wchodzi te¿ sa-
moœwiadomoœæ, samoregulacja, zachowania spo³eczne oraz motywacja.

Rodzic dla dziecka jest pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ osob¹, która uczy zachowañ
emocjonalnych, która przekazuje werbalnie i niewerbalnie jak nale¿y siê zacho-
wywaæ. Aby uczyæ tej umiejêtnoœci sam rodzic (i mama i tata) powinien byæ wypo-
sa¿ony w zdolnoœci empatyczne, w umiejêtnoœci rozumienia dlaczego dziecko,
zw³aszcza niepe³nosprawne, nie chce podj¹æ danego zadania, gdy wczeœniej
bra³o udzia³ w zadaniach dla niego bardzo emocjonalnym (Jasielska 2000; Piekar-
ska 2004).

Aby nakreœliæ pe³ny obraz funkcjonowania w zakresie inteligencji emocjonal-
nej matek, dokonano charakterystyki statystyk opisowych, okreœlono ró¿nice
miêdzy grupami, a nastêpnie przedstawiono rozk³ady wyników (niskich, przeciê-
tnych i wysokich). Statystyki opisowe oraz porównanie grup prezentuje tabela 4.

Z poni¿szych danych, zawartych w tabeli 4, wynika, ¿e w grupie matek dzieci
niepe³nosprawnych œredni wynik w zakresie poziomu inteligencji emocjonalnej
wyniós³ 119,37 punktu, przy odchyleniu standardowym 14,339. Wynika z tego, ¿e
matki dzieci niepe³nosprawnych cechuje niski poziom inteligencji emocjonalnej.
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Oznacza to, ¿e mamy maj¹ce dzieci, u których zdiagnozowano problemy rozwo-
jowe, zaburzenia, czy niepe³nosprawnoœæ cechuje niski poziom w zakresie rozu-
mienia i interpretacji emocji zarówno swoich, jak i rozmówców. Matki dzieci nie-
pe³nosprawnych charakteryzuj¹ siê tak¿e niskim poziomem wykorzystywania
emocji, w nawi¹zaniu coraz to lepszej relacji ze swoim dzieckiem. Równie¿ niski
poziom wiedzy na temat emocji niekorzystnie wp³ywa na funkcjonowanie tych
matek.

Tab. 4. Porównanie wyników inteligencji emocjonalnej badanych matek dzieci niepe³no-
sprawnych i pe³nosprawnych

Grupa N x Sd
W.

Min.
W.

Max.

wynik testu
„t” Studenta

war-
toœæ t

df p

INTE Matki dzieci
niepe³no-
sprawnych

30 119,37 14,339 95 160 -3,105 58 0,003

Matki dzieci
pe³nospraw-
nych

30 141,80 13,158 97 162

Objaœnienia: N – liczebnoœæ grupy; x – œrednia arytmetyczna; Sd – odchylenie standardowe, W. Min. –
najmniejszy wynik uzyskany w danej kategorii; W. Max. – najwiêkszy wynik uzyskany w danej kate-
gorii; df – stopnie swobody; p – poziom istotnoœci, * istotnoœæ statystyczna na poziomie 0,05

Z kolei w grupie matek pe³nosprawnych œredni wynik wyniós³ 141,80 punktu,
przy odchyleniu standardowym 13,158 punktu. Oznacza to, ¿e mamy dzieci
pe³nosprawnych charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem inteligencji emocjonal-
nej. Umo¿liwia to im odczytywanie emocji w³asnych i innych, zarówno na pozio-
mie werbalnym, jak i niewerbalnym, wczuwanie w stany emocjonalne innych, co
u³atwia rozumienie zachowania i prze¿yæ drugiego cz³owieka. Potrafi¹ one te¿
wplataæ i wykorzystywaæ emocje w procesach poznawczych.

Otrzymany materia³ empiryczny pozwala równie¿ na stwierdzenie, ¿e po-
miêdzy matkami dzieci pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych wystêpuj¹ ró¿nice
istotne statystycznie (p = 0,003).

Dope³nianiem obrazu inteligencji emocjonalnej matek zarówno z jednej, jak
i z drugiej grupy, jest analiza rozk³adów wyników, któr¹ zaprezentowano na
rysunku 2.

Wyniki surowe odniesiono do norm stenowych, co pozwoli³o stwierdziæ, ¿e
w zakresie poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie matek dzieci niepe³no-
sprawnych wystêpuje tendencja w kierunku wyników niskich (50%). Oznacza to,
¿e posiadaj¹ one niskie zdolnoœci analizowania, rozumienia, kontrolowania i re-
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gulowania zarówno w³asnych emocji, jak i innych. Mog¹ wystêpowaæ trudnoœci
w adekwatnej percepcji i ocenie emocji, a tak¿e w³¹czaniu emocji w ¿ycie codzien-
ne. U 36,67% matek pojawia siê tendencja w kierunku wyników przeciêtnych,
a tylko 13,33% charakteryzuje siê poziomem wysokim, co œwiadczy o tym, ¿e nie-
wielki odsetek matek ma³ych dzieci niepe³nosprawnych objêtych wczesnym
wspomaganiem, bierze pod uwagê stany emocjonalne swoich dzieci, stara siê je
zrozumieæ i wykorzystaæ w celu polepszenia relacji interpersonalnej.

Z kolei w badanej grupie matek dzieci pe³nosprawnych sytuacja jest odwrot-
na w pokonaniu z matkami dzieci niepe³nosprawnych. To u 50% matek dzieci bez
dysfunkcji, czy niepe³nosprawnoœci wystêpuje tendencja w kierunku w wyników
wysokich. Oznacza to, ¿e matki te charakteryzuj¹ siê umiejêtnoœciami otwierania
siê na ró¿ne stany emocjonalne, do w³¹czania ich w ¿ycie, do ich nazywania i roz-
poznawania. Taki stan rzeczy mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e matki te mog¹ wiêcej cza-
su poœwiêciæ swoim pociechom, nie musz¹ jeŸdziæ na zajêcia rehabilitacyjne, pod-
dawaæ dzieci wielogodzinnym æwiczeniom, czy nie zawsze przyjemnej terapii.
U 46,67% w grupie matek dzieci bez dysfunkcji czy niepe³nosprawnoœci pojawia
siê tendencja w kierunku wyników przeciêtnych, a u 3,33% w kierunku wyników
niskich.

Aby dok³adniej poznaæ specyfikê funkcjonowania matek dzieci niepe³nospra-
wnych i pe³nosprawnych dokonano analizy zale¿noœci pomiêdzy wymiarami
osobowoœci a inteligencj¹ emocjonaln¹ w obu badanych grupach. Dane zosta³y
zaprezentowane w tabeli 5.
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Tab. 5. Wspó³czynniki korelacji r-Pearsona dla wymiarów osobowoœci oraz inteligencji
emocjonalnej matek dzieci niepe³nosprawnych pe³nosprawnych

Wymiary
osobowoœci

Grupa INTE

NEU
Matki dzieci niepe³nosprawnych -0,393�

Matki dzieci pe³nosprawnych -0,026

EKST
Matki dzieci niepe³nosprawnych 0,446�

Matki dzieci pe³nosprawnych -0,104

OTW
Matki dzieci niepe³nosprawnych 0,522��

Matki dzieci pe³nosprawnych 0,297

UGD
Matki dzieci niepe³nosprawnych 0,217

Matki dzieci pe³nosprawnych -0,039

SUM
Matki dzieci niepe³nosprawnych 0,490��

Matki dzieci pe³nosprawnych 0,281

* istotnoœæ na poziomie 0,05; ** istotnoœæ na poziomie 0,01

Analizuj¹c dane empiryczne zamieszczone w powy¿szej tabeli, dotycz¹ce za-
le¿noœci pomiêdzy piêcioma wymiarami osobowoœci a inteligencj¹ emocjonaln¹
w grupie matek dzieci niepe³nosprawnych, mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– istnieje ujemna, wyraŸna, lecz ma³a, statystycznie istotna zale¿noœæ pomiêdzy

neurotycznoœci¹ a inteligencj¹ emocjonaln¹ (r = -0,393; p = 0,032). Oznacza to,
¿e im bardziej stabilna emocjonalnie jest mama, tym poziom rozumienia, inter-
pretacji, wykorzystywania w ró¿nych sytuacjach emocji zwiêksza siê;

– istnieje dodatnia, umiarkowana, statystycznie istotna zale¿noœæ pomiêdzy
ekstrawersj¹ a inteligencj¹ emocjonaln¹ (r = 0,446; p = 0,013). Oznacza to, ¿e
im mama jest bardziej otwarta na drugiego cz³owieka, tym poziom analizy
emocji, ich odczytywanie, t³umaczenie i zastosowanie w ¿yciu, zwiêksza siê;

– istnieje dodatnia, umiarkowana, statystycznie istotna zale¿noœæ pomiêdzy
otwartoœci¹ a inteligencj¹ emocjonaln¹ (r = 0,522; p = 0,003). Œwiadczyæ to
mo¿e o tym, ¿e im mama dziecka niepe³nosprawnego jest bardziej nastawiona
na odkrywanie nowych rzeczy, wykorzystywanie nowych metod terapeutycz-
nych i rehabilitacyjnych w celu poprawienia funkcjonowania swojego dziecka,
im bardziej nastawiona jest na alternatywne metody pracy, tym poziom znajo-
moœci, interpretacji i rozumienia inteligencji emocjonalnej wzrasta;

– istnieje dodatnia, umiarkowana, statystycznie istotna zale¿noœæ pomiêdzy su-
miennoœci¹ a inteligencj¹ emocjonaln¹ (r = 0,0490; p = 0,006). Oznacza to, ¿e
im mama jest bardziej zmotywowana do pracy na rzecz dziecka, rodziny czy
w³asnej pracy, im bardziej wytrwale realizuje postawione sobie zadania, nie
poddaje siê ¿adnym przeciwnoœciom, tym poziom oceny i ekspresji emocji, re-
gulacji i wykorzystywania emocji wzrasta.
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Z danych zawartych w tabeli 5 wynika równie¿, ¿e w grupie matek maj¹cych
dzieci pe³nosprawne takich zale¿noœci nie stwierdzono.

Zakoñczenie i wnioski

Celem niniejszych badañ by³a próba charakterystyki i okreœlenie zale¿noœci
pomiêdzy piêcioma wymiarami osobowoœci, a inteligencj¹ emocjonaln¹ matek
maj¹cych dzieci niepe³nosprawne oraz pe³nosprawne. W tym celu wykorzystano
dwa kwestionariusze: Inwentarz Osobowoœci NEO-FFI P.T. Costy i R.R. McCrae
(Szczepaniak, Œliwiñska, Strelau, Zawadzki (1998) oraz Kwestionariusz Inteligen-
cji Emocjonalnej INTE N.S. Schutte i wspó³pracowników (Jaworowska i Matczak,
2001).

Powy¿sza analiza wyników badañ pozwoli³a na wysuniêcie nastêpuj¹cych
wniosków. Mamy maj¹ce ma³e dzieci niepe³nosprawne, objête wczesnym wspo-
maganiem w zakresie wybranych piêciu wymiarów osobowoœci, cechuj¹ siê ni-
skim poziomem neurotycznoœci i ugodowoœci, a przeciêtnym poziomem sumien-
noœci, otwartoœci i ekstrawersji. Taka konfiguracja wynikaæ mo¿e z faktu, ¿e mamy
tych¿e dzieci, jeœli same s¹ stabilne emocjonalnie, o niskim poziomie neurotycz-
noœci, potrafi¹ swoim dzieciom stworzyæ przewidywalny, bezpieczny œwiat. Ich
sumiennoœæ mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e maj¹c codziennie wiele zadañ, od których
wykonania zale¿y zdrowie ich ma³ego dziecka, ucz¹ siê dobrej organizacji pracy,
samodyscypliny, solidnoœci. Z kolei wystêpuj¹ca tendencja w kierunku intrower-
sji mo¿e byæ form¹ obronn¹ matek, zw³aszcza na pocz¹tkowym etapie, nowej dla
nich sytuacji, kiedy spotka³y siê np. z negatywnym przyjêciem ich dziecka ze stro-
ny œrodowiska zewnêtrznego. Mamy maj¹ce dzieci pe³nosprawne charakteryzuj¹
siê wynikami na poziomie przeciêtnym w zakresie badanych piêciu wymiarów
osobowoœci.

W niniejszych badaniach wyst¹pi³y istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy
grup¹ matek maj¹cych dzieci niepe³nosprawne i pe³nosprawne w zakresie trzech
wymiarów osobowoœci, a mianowicie: w zakresie neurotycznoœci, ekstrawersji
i sumiennoœci. To oznacza, ¿e mamy dzieci niepe³nosprawnych s¹ bardziej przy-
stosowane emocjonalnie i sk³onne do sumiennego wype³niania powierzonych im
obowi¹zków, natomiast s¹ jednoczeœnie mniej ekstrawertywne, zamkniête w sobie.
Mo¿e to wynikaæ z negatywnych doœwiadczeñ w relacjach z drugim cz³owiekiem,
z lêku, aby ich niepe³nosprawne dziecko nie zosta³o potraktowane negatywnie ze
strony rówieœników czy doros³ych, aby nie by³o odtr¹cone, wyrzucone na margi-
nes ¿ycia rówieœniczego.

W zakresie inteligencji emocjonalnej matki dzieci niepe³nosprawnych ce-
chuj¹ siê niskim poziomem w zakresie tej umiejêtnoœci (w porównaniu do matek
dzieci pe³nosprawnych – o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej). Ozna-
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cza to, ¿e mamy tych¿e dzieci mog¹ mieæ trudnoœci z odczytywaniem emocji swo-
ich dzieci, interpretowaniem ich, analizowaniem stanów emocjonalnych zarów-
no w³asnych, jak i innych cz³onków rodziny, a to z kolei mo¿e prowadziæ do
trudnoœci w nawi¹zywaniu relacji.

Zale¿noœci pomiêdzy wymiarami osobowoœci badanych matek dzieci nie-
pe³nosprawnych, a ich inteligencj¹ emocjonaln¹, sprzyjaj¹ kszta³towaniu siê pra-
wid³owych relacji w zakresie mama – dziecko, a tak¿e pozwalaj¹ na uczenie siê
przez nie odczytywania, interpretacji i adekwatnego wykorzystywania emocji.

Zgodnie z za³o¿eniami programu wczesnego wspomagania rozwoju ka¿da
matka powinna takie otrzymaæ. Praktyka pokazuje, ¿e dziecko uczêszcza na zajê-
cia rehabilitacyjne i ró¿nego rodzaje terapie, a matka czêsto musi radziæ sobie
sama, a nie zawsze potrafi. Dlatego tak wa¿na by³aby mo¿liwoœæ otrzymania wie-
lostronnego wsparcia w postaci choæby warsztatów funkcjonuj¹cych w ramach
stowarzyszeñ czy fundacji, gdzie matki uczy³yby siê rozumienia emocji swoich,
dziecka, innych cz³onków rodziny oraz radzenia sobie z nimi. To na pewno polep-
szy³oby relacje dziecka z mam¹, a tak¿e jej kondycjê psychofizyczn¹.
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Personality in relation to emotional intelligence
of mothers of small children under therapeutic and rehabilitating treatment

(Summary)

The author starts with analysis of appearance of a disabled child in a family. She de-
scribes the emotional conditions of the family members in the moment of diagnosis and at-
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taches the moral immunity of the parents with their personal features. In the empirical part
she inquires whether differences in the range of personalities and emotional intelligence
between mothers of disabled and “abled” children, exists. Research was conducted in the
quantitative paradigm.
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Aniela Korzon

Grupa rówieœnicza dziecka niepe³nosprawnego
w œrodowisku domowym – integracja „podwórkowa”

Ka¿dy z nas w dzieciñstwie wychowywa³ siê w grupie jakichœ osób, jakichœ
rówieœników. Ulica i podwórko w mieœcie, a na wsi pola i ³¹ki, stanowi¹ otwarte
œrodowisko lokalne, teren naturalnej socjalizacji rówieœniczej. W wymienionych
miejscach kszta³tuj¹ siê rówieœnicze wiêzi, przyjaŸnie, normy wspó³¿ycia spo³ecz-
nego, wyznaczane s¹ cele dzia³ania. Podwórkowa socjalizacja jest szko³¹ zacho-
wañ spo³ecznych.

W okresie dzieciñstwa musz¹ byæ zaspokojone ró¿ne potrzeby, takie jak
w³¹czanie siê, czyli d¹¿enie do nawi¹zywania interakcji, ale tak¿e d¹¿enie do do-
minacji nad innymi oraz uczucia przyjaŸni, mi³oœci. Je¿eli któraœ z tych potrzeb nie
zostanie zaspokojona w okresie dzieciñstwa, wtedy jako osoba doros³a czuje siê
bezradna. Potrzeba kontaktu emocjonalnego u dziecka jest zaspokojona przez
matkê od momentu urodzenia. Dziecko 3–4-letnie podlega ju¿ jednak wp³ywom
œrodowiska spo³ecznego, znajduj¹ siê w nim nie tylko doros³e osoby, ale tak¿e ró-
wieœnicy. Rówieœnicy wp³ywaj¹ na zachowanie siê i rozwój dziecka na kilka ró¿-
nych sposobów. Nale¿y tu wymieniæ dostarczanie wzmocnieñ pozytywnych, ale
tak¿e negatywnych. Do pozytywnych zalicza siê takie jak: uwaga, pochwa³a, zga-
dzanie siê z ¿yczeniami dziecka, dzielenie siê. Natomiast do negatywnych nale¿y
krytyka, nagana, odmowa dzielenia siê (Vasta, Haith, Miller 1995). W miarê wzros-
tu dzieci coraz wiêcej czasu spêdzaj¹ z rówieœnikami, a coraz mniej z osobami do-
ros³ymi. Wtedy grupa rówieœników najlepiej zaspokaja potrzebê kontaktu emo-
cjonalnego. Jednak, na co zwraca uwagê L. Niebrzydowski (1995), w zale¿noœci od
tego, jaki jest stosunek dziecka do rówieœników, tak te¿ ustosunkowuj¹ siê oni do
niego. W przedszkolu, a potem w szkole, grupy zawi¹zuj¹ siê ³atwo. W ich powsta-
niu oraz w pracy szkolnej znaczenie maj¹ wspólne zabawy, wspólne doœwiadcze-
nia szkolne. Im dziecko starsze, tym wiêcej kontaktów spo³ecznych potrzebuje.
Kontakty te pozwalaj¹ porównywaæ swoje mo¿liwoœci z mo¿liwoœciami innych
dzieci. Zatem rówieœnicy mog¹ byæ wa¿nym Ÿród³em wartoœci. Dzieci tworz¹ gru-



py oparte na wspólnych zainteresowaniach i celach, a grupy s³u¿¹ jako Ÿród³o
samoidentyfikacji i gratyfikacji. Posiadanie okreœlonej grupy rówieœników dostar-
cza tak¿e wsparcia spo³ecznego, czyli œrodków dostarczanych przez inne osoby
w sytuacji niepewnoœci i stresu, np. dziecko potrzebuje pocieszania

W otoczeniu rówieœników najszybciej i stosunkowo najefektywniej pe³nione
s¹ funkcje socjalizacyjne, które do tej pory by³y realizowane g³ównie przez œrodo-
wisko rodzinne, a w grupach dzieci niepe³nosprawnych w œrodowisku takich sa-
mych, jak one, dzieci. Szczególnie dotyczy to dzieci przebywaj¹cych w oœrodkach
szkolno-wychowawczych z internatem. Przez uczestnictwo w grupie dziecko
mo¿e ³atwo odnaleŸæ przynale¿noœæ, afiliacjê i akceptacjê oraz realizowaæ siê jako
osoba niezale¿na. Grupa rówieœnicza uczy odpowiedzialnoœci nie tylko za siebie,
ale i za swoich kolegów. To kszta³tuje przysz³ego cz³onka doros³oœci spo³ecznej.
Dzia³anie grupy rówieœniczej ³¹czy siê z organizacj¹ i sposobem spêdzania czasu
wolnego, równoczeœnie dostarcza przygód i nowych doœwiadczeñ.

G³ówn¹ form¹ aktywnoœci dziecka, szczególnie m³odszego, jest zabawa. Dzie-
ci bardzo lubi¹ siê bawiæ, szczególnie z tymi, z którymi siê znaj¹ i których lubi¹.
Czêsto bawi¹ siê w swoje ulubione przez nich zabawy. S¹ to czêsto zabawy pow-
szechnie nieznane, przez nich wymyœlone, bowiem dzieci maj¹ bujn¹ wyobraŸ-
niê. Zabawy wymyœlane przez grupy dzieciêce otrzyma³y nazwê podwórko-
wych. Spotkania dzieci, a tak¿e m³odzie¿y, odbywaj¹ siê bardzo czêsto i s¹ organi-
zowane spontanicznie. Uczestnicy tych zabaw na ogó³ dobrze siê znaj¹ i dobrze
czuj¹ siê w swoim towarzystwie.

Powstaje zatem pytanie – czy w grupach podwórkowych pojawiaj¹ siê tak¿e
dzieci niepe³nosprawne? Dzieci nies³ysz¹ce, niewidome, z upoœledzeniem
umys³owym, niesprawne fizycznie, z pora¿eniem mózgowym, i inne tak¿e miesz-
kaj¹ na osiedlach, w tych samych blokach, czy na wsiach. Czy mo¿emy wtedy
mówiæ o integracji i czy ma ona miejsce? Najczêœciej mówimy o integracji eduka-
cyjnej, spo³ecznej, psychicznej. W systemie kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej od kilkunastu lat funkcjonuj¹ klasy i szko³y integracyjne. Jednak
po lekcjach uczeñ niepe³nosprawny wraca do domu i najczêœciej spêdza wolny
czas w domu lub z rodzicami. Niew¹tpliwie kalectwo tego dziecka utrudnia,
a czasami wrêcz uniemo¿liwia wspólne z dzieæmi pe³nosprawnymi, przebywanie
na podwórku. Rodzice, w trosce o jego bezpieczeñstwo nie wyra¿aj¹ zgody, by
dziecko g³uche biega³o miêdzy blokami, bowiem nie us³yszy sygna³ów akustycz-
nych informuj¹cych o niebezpieczeñstwie. Dziecko niewidome ma trudnoœci
w samodzielnym poruszaniu siê po ma³o znanym terenie. Dziecko z upoœledze-
niem umys³owym, szczególnie w stopniu g³êbszym, mo¿e byæ podmiotem drwin
i negatywnych zachowañ dzieci sprawnych.

Tymczasem rozwój spo³eczny ka¿dego dziecka, tak¿e niepe³nosprawnego, to
proces stopniowego wzrastania w coraz szersze krêgi spo³eczne i zdobywanie
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w ten sposób umiejêtnoœci wspó³¿ycia i wspó³pracy. Panuj¹ w niej równorzêdne
stosunki i bardziej zaspokaja potrzeby psychiczne i spo³eczne dziecka ni¿ rodzi-
na. Dziecko niepe³nosprawne ma wtedy okazjê jakby „wypróbowaæ” siebie
w wielu ró¿nych sytuacjach, interakcjach i rolach. Zmniejsza siê wtedy jego ego-
centryzm i indywidualizm i kszta³tuj¹ siê postawy spo³eczne. Grupa rówieœnicza,
czy tzw. podwórkowa, spe³nia rozmaite funkcje:
– u³atwia zdobycie niezale¿noœci,
– czyni dziecko bardziej samodzielne,
– umo¿liwia nawi¹zywanie stosunków z dzieæmi sprawnymi,
– wzbogaca zakres wiadomoœci i umiejêtnoœci,
– wzbogaca zasób jêzykowy ( szczególnie dzieci g³uchych),
– u³atwia integracjê, szczególnie, ¿e nie jest ona organizowana odgórnie,
– czyni ¿ycie dziecka niepe³nosprawnego bardziej kolorowym i weselszym.

Podwórkowa integracja posiada tak¿e bardzo du¿e znaczenie dla dzieci spraw-
nych. Przede wszystkim kszta³tuje ich postawy wobec niepe³nosprawnego ró-
wieœnika, tym bardziej, ¿e jest ona realizowana spontanicznie, bez wyznaczonych
ram organizacyjnych. Dzieci sprawne ucz¹ siê traktowaæ rówieœnika niepe³no-
sprawnego jako kogoœ, z kim mo¿na bawiæ siê w piaskownicy, graæ w ró¿ne gry
(np. szachy podwórkowe), w badmingtona itp. Wspólne, spontaniczne zabawy
podwórkowe ucz¹ dzieci sprawne, jak pomóc niepe³nosprawnemu koledze, jak
porozumieæ siê z dzieckiem g³uchym, przed czym chroniæ dziecko niewidome,
jak wyt³umaczyæ zasady zabawy, czy gry dziecku z upoœledzeniem umys³owym.
Nikt nie nauczy tak wielu rzeczy jak rówieœnicy – lub bardziej ogólnie – grupa
spo³eczna, odgrywaj¹ca kluczow¹ rolê w rozwoju spo³ecznym ka¿dego cz³owieka.

Dziecko niepe³nosprawne, przebywaj¹ce w œrodowisku dzieci sprawnych –
na podwórku, boisku, w piaskownicy – nie chce siê wyró¿niaæ w sposób negatyw-
ny. Mo¿e wtedy unikaæ kontaktów z dzieæmi sprawnymi i pozostawaæ w czterech
œcianach swojego mieszkania. Zamyka siê w sobie, pozostaje ze swoimi frustracja-
mi, czêsto przekraczaj¹cymi jego psychiczn¹ wytrzyma³oœæ. Wiele dzieci nie-
pe³nosprawnych, kszta³conych w systemie integracyjnym, dopiero po latach od-
najduje siê w œrodowisku pe³nosprawnych, choæ wtedy integracja jest ju¿ utrud-
niona. Stracone lata wspólnych zabaw z dzieæmi sprawnymi trudno nadrobiæ.

Podwórko mo¿e byæ terenem uwalniania siê od powœci¹gliwoœci. Czêsto
manifestowane s¹ na nim podkulturowe zachowania, narastaj¹ce w domu
i w szkole frustracje. Podwórko jest czêsto terenem, na którym „medialne dzieci”
wcielaj¹ siê w postacie telewizyjnych, czêsto negatywnych bohaterów. Dzieci po-
zostaj¹ wtedy poza kontrol¹ doros³ych, demonstruj¹ wolnoœæ, fantazjê, odwagê,
lecz nie zawsze w spo³ecznie po¿¹dany sposób.

Tymczasem dzieci niepe³nosprawne, czêsto z zaburzon¹ socjalizacj¹, maj¹ce
czasami przykre prze¿ycia rodzinne, niepowodzenia szkolne, nie potrafi¹ lub Ÿle
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adaptuj¹ siê w nieformalnych grupach rówieœniczych w miejscu zamieszkania, na
podwórku.

Bez pomocy m¹drego przewodnika, bliskiej i godnej osoby mog¹ nie chcieæ
wyjœæ z domu na podwórko do pe³nosprawnych rówieœników. Ze wzglêdu na
ograniczenia dofinansowania szkolnych zajêæ pozalekcyjnych nie nale¿y siê spo-
dziewaæ w najbli¿szym czasie radykalnej poprawy i rozwoju œrodowiskowej in-
frastruktury koniecznej do zagospodarowania niekontrolowanych rejonów czasu
wolnego dzieci i m³odzie¿y. Wspó³czesne budownictwo mieszkaniowe w Polsce,
to bardzo czêsto kompleks bloków (tzw. apartamentowców) i domków jednoro-
dzinnych, zamykanych na bramy wjazdowe. W tych zamkniêtych enklawach
mieszka wiele dzieci, wœród nich s¹ tak¿e dzieci niepe³nosprawne.

Czy wtedy, w tych „zamkniêtych osiedlach”, ma miejsce tzw. integracja pod-
wórkowa? Kto ma pomóc dzieciom niepe³nosprawnym w³¹czyæ siê w zabawy
podwórkowe? Mo¿e rodzina?

Pod wp³ywem przemian spo³eczno-kulturowych, ekonomicznych oraz po-
stêpuj¹cej technizacji wspó³czesnego œwiata rola rodziny zostaje zagro¿ona.
Rodzice borykaj¹cy siê z codziennymi problemami, prac¹ zawodow¹, maj¹ coraz
mniej czasu na ciep³y, emocjonalny kontakt ze swoim dzieckiem, szczególnie, gdy
jest to dziecko niepe³nosprawne. Rodzicom brakuje czasu, rozmów i wspólnego
z dzieæmi spêdzania czasu wolnego. Bywa te¿, ¿e nie wiedz¹, czy i jak wprowa-
dziæ swoje niepe³nosprawne dziecko w podwórkow¹ grupê rówieœnicz¹

Zatem powinien siê znaleŸæ ktoœ, kto bêdzie organizatorem integracji pod-
wórkowej, wzoruj¹c siê na dzia³alnoœci s³ynnego Kazimierza Lisieckiego „Dziad-
ka”. Za³o¿one przez niego Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Ulicy oraz Pañstwowe
Zespo³y Ognisk Wychowawczych, organizowa³y czas wolny dzieciom trudnym,
zagro¿onym patologi¹ (D¹browski 1998). Rozwa¿aj¹c trend rozwoju integracji,
odwo³uj¹c siê do tradycji wychowania œrodowiskowego, nale¿a³oby powo³aæ sta-
nowisko wychowawcy podwórkowego. �ród³em podbudowy teoretycznej tej
idei powinny byæ prace pedagogów spo³ecznych i pedagogów specjalnych oraz
praktyczne doœwiadczenia Kazimierza Lisieckiego.

Wychowawca podwórkowy przez bliski, bezpoœredni kontakt z dzieæmi spraw-
nymi i niepe³nosprawnymi, dziêki wychowawczym, kulturotwórczym i kory-
guj¹cym dzia³aniom, mo¿e d¹¿yæ do wzmacniania pozytywnych nastawieñ do
dzieci niepe³nosprawnych. Maj¹c odpowiednie wykszta³cenie z zakresu pedago-
giki spo³ecznej i pedagogiki specjalnej mo¿e ukazaæ mo¿liwoœæ realizacji za³o¿eñ
integracji w zabawach podwórkowych. Celem programu jego pracy powinno byæ
wypracowanie optymalnego dostosowania zabaw, gier i zajêæ na podwórku na
potrzeby dziecka niepe³nosprawnego.

Odpowiednie treœci pracy wychowawcy podwórkowego i zakres jego dzia³ania
we w³aœciwy sposób nawi¹zuj¹ do postulatu zawartego w art. 31 Konwencji Praw
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Dziecka oraz do dyrektywy zawartej w ust. 2 tego artyku³u, które zobowi¹zuj¹
Pañstwa, aby przestrzega³y i popiera³y prawo do uczestnictwa w ¿yciu kultural-
nym i artystycznym.

Poza wy¿ej wymienionymi celami i zadaniami, wychowawca podwórkowy
powinien realizowaæ cele profilaktyczne, wykorzystuj¹c wartoœci i mo¿liwoœci
tkwi¹ce w prawid³owo organizowanym czasie wolnym dzieci i m³odzie¿y. Istot¹
funkcji wychowawcy podwórkowego powinno byæ to, i¿ w naturalny sposób
mo¿e realizowaæ to, co jest nieodzowne dla wychowania i zbli¿enia œwiata dzieci
niepe³nosprawnych i sprawnych na gruncie wspólnego dzia³ania, zabawy, rozryw-
ki, i to w najbli¿szym dzieciom œrodowisku. W swojej pracy powinien wykorzy-
stywaæ metody i techniki oddzia³ywañ, zmierzaj¹ce do samorozwoju zespo³u
dzieciêcego, którym kieruje. Metody i techniki musz¹ braæ pod uwagê:
– œrodowisko rodzinne dziecka,
– wiek i p³eæ dzieci,
– rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci dzieci specjalnej troski,
– typ œrodowiska lokalnego (wielkomiejskie, ma³omiasteczkowe, wiejskie).

Wychowawca podwórkowy pracuje w œrodowisku otwartym, tam gdzie spo-
tykaj¹ siê grupy dzieci i m³odzie¿y. Musi byæ profesjonalnie przygotowany do tej
pracy:
– posiadaæ umiejêtnoœæ organizowania i kierowania ma³ymi grupami dzieci

i m³odzie¿y,
– organizowaæ zajêcia sportowe, rekreacyjne, muzyczne, plastyczne oraz inne

rozwijaj¹ce zainteresowania i zdolnoœci podopiecznych,
– umo¿liwiæ wypowiadanie siê w ró¿nych formach dzieciom niepe³nospraw-

nym, wykorzystuj¹c ich potencja³ rozwojowy,
– posiadaæ wiedzê i umiejêtnoœci pedagogiczne, szczególnie z zakresu pedagogi-

ki specjalnej.
Wychowawca podwórkowy mo¿e swoje zadania realizowaæ przy pomocy ze-

spo³u, do którego mog¹ nale¿eæ wolontariusze studenci pedagogiki, pedagogiki
specjalnej, psychologii, wychowania fizycznego i inni, mog¹ to te¿ byæ harcerze.

Wychowawca podwórkowy wraz z zespo³em stanowi¹ spo³ecznoœæ wycho-
wawcz¹, wspólnie planuj¹ i realizuj¹ zadania, w³¹czaj¹c w nie dzieci z podwórka:
pe³nosprawne i niepe³nosprawne. Grupa podwórkowa ma charakter spontanicz-
ny, uczestnictwo w zabawach i zajêciach jest dobrowolne. Komitet blokowy czy
osiedlowy powinien przeznaczyæ dla dzia³alnoœci grupy podwórkowej lokal,
w którym swoj¹ dzia³alnoœæ bêdzie prowadzi³ wychowawca podwórkowy w cza-
sie niepogody i w okresie zimowym.

Do zadañ wychowawcy podwórkowego nale¿y zaliczyæ:
– poznanie œrodowiska lokalnego, a wiêc rejonu jego dzia³ania,
– nawi¹zanie kontaktów z dzieæmi i z ich rodzicami,
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– przygotowanie propozycji zajêæ, zabaw, gier itp.,
– zachêcanie dzieci do podejmowania prac dla œrodowiska podwórkowego

(urz¹dzenie placu zabaw, boiska, lodowiska itp.),
– integrowanie grup dzieci sprawnych i niepe³nosprawnych,
– modyfikacja niepo¿¹danych zachowañ, szczególnie wobec dzieci niepe³no-

sprawnych i trudnych,
– organizowanie imprez podwórkowych z okazji, np. Dnia Dziecka, Dnia Matki,

Dnia Ojca itp.,
– organizowanie podwórkowych rozgrywek sportowych, konkursów, happe-

ningów itp.
W wymienione wy¿ej dzia³ania musz¹ byæ w³¹czone dzieci niepe³nosprawne,

jest to wtedy wspaniale realizowana idea integracji.
G³ówne zadania wychowawcy podwórkowego powinny byæ realizowane

w trzech wzajemnie przenikaj¹cych siê p³aszczyznach:
– bezpoœredniego oddzia³ywania wychowawczego,
– socjotechniki wewn¹trzgrupowej,
– lobbingu œrodowiskowego.
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Peergroup of a disabled child in the home environment
– „backyard integration”?

(Summary)

The author takes up an interesting problem of completing the family upbringing by
positiv peergroups. She concentrates herself on a specific feature of the group - it’s place
that is close-fitting home. As a result new integration possibilites of a child with disability
are presented.
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Urszula Bartnikowska

Stygmat rodzinny s³ysz¹cych dzieci
nies³ysz¹cych rodziców

Powszechnie wiadomo, ¿e ludzie odró¿niaj¹ siê od siebie wieloma cechami,
poniewa¿ ka¿dy cz³owiek jest jedyny w swoim rodzaju. Wœród ró¿ni¹cych nas
cech s¹ takie, które wartoœciujemy jako „lepsze” i „gorsze”, „po¿¹dane” i „nie-
po¿¹dane”. Dzieje siê to zarówno w indywidualnym, jak i zbiorowym os¹dzie.
Niektóre z tych cech urastaj¹ do rangi symbolu odgradzaj¹cego jedne grupy od
drugich, przy czym stosunek do tych, którzy nale¿¹ do odmiennej grupy bywa
negatywny. Cz³onkowie poszczególnych spo³ecznoœci maj¹ tendencje do odsu-
wania tych, którzy ró¿ni¹ siê w pewnych istotnych sprawach dotycz¹cych: funk-
cjonowania, wygl¹du, pogl¹dów itp. Wada s³uchu jest tak¹ w³aœnie cech¹ odró¿-
niaj¹c¹ w negatywny sposób osoby z tym typem uszkodzenia od ludzi s³ysz¹cych.
Spo³eczeñstwo dzieli siê wiêc na osoby s³ysz¹ce i nies³ysz¹ce. Podzia³ ten szczegól-
nie widaæ w sytuacjach, kiedy osoba z uszkodzonym s³uchem woli (lub potrafi tyl-
ko) porozumiewaæ siê jêzykiem migowym. Wówczas wyraŸnie zarysowuje siê
podzia³ na ludzi pos³uguj¹cych siê jêzykiem migowym i tych, którzy porozumie-
waj¹ siê jêzykiem mówionym. Ale jêzykiem migowym wówczas porozumiewaj¹
siê równie¿ dzieci takich osób, nawet je¿eli s¹ s³ysz¹ce. Nastawienie do s³ysz¹cych
dzieci g³uchych rodziców ma swoje korzenie w nastawieniu do samych osób
z uszkodzonym s³uchem.

Goffman wyró¿ni³ trzy rodzaje piêtna: 1) wzbudzaj¹ca niechêæ brzydota cieles-
na – pewne deformacje cia³a; 2) wady charakteru, przypisywane s³abej woli, ule-
ganiu nienaturalnym namiêtnoœciom, niebezpiecznym lub dogmatycznym prze-
konaniom; 3) grupowe piêtna rasy, narodowoœci, wyznania – stygmat dotycz¹cy
rodziny, przekazywany z pokolenia na pokolenie (2007). Kiedy dziecko jest uto¿-
samiane w negatywny sposób ze swoimi rodzicami, ujawnia siê piêtno rodzinne.
Goffman wyró¿nia równie¿ dwie p³aszczyzny dyskredytacji – w pierwszym przy-
padku cecha powoduj¹ca odrzucenie jest widoczna, w drugim ukryta (2007). Od-
nosz¹c tê wiedzê do sytuacji s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych rodziców, mo¿na po-



wiedzieæ, ¿e nale¿¹ oni do grupy drugiej. Cecha mog¹ca spowodowaæ odrzucenie
jest ukryta, ale istnieje zagro¿enie wyjœcia na jaw i spowodowania odrzucenia
przez otoczenie. S¹ oni wiêc jednostkami potencjalnie „dyskredytowalnymi”,
a nie „dyskredytowanymi”. W podobnej sytuacji staj¹ ich rodzice, których uszko-
dzenie organizmu nie jest widoczne w pierwszym momencie kontaktu z drugim
cz³owiekiem. Obie grupy staj¹ przed dylematem: ujawniæ piêtno, czy go nie ujaw-
niaæ. Je¿eli zaœ zdecyduj¹ siê na ujawnienie, to powstaje pytanie: komu wyjawiæ tê
informacjê.

Dzieci posiadaj¹ce nies³ysz¹cych rodziców s¹ uznawane przez czêœæ rówieœ-
ników za „dewiantów”. Pierwotnie „dewiantami”, czyli osobami wyró¿niaj¹cymi
siê i naruszaj¹cymi w pewien sposób istniej¹cy ³ad spo³eczny, s¹ ich rodzice.
Spo³eczne naznaczenie ich rzutuje na ocenê ich dzieci przez rówieœników. Zary-
sowuje siê tutaj spo³eczny kontekst naznaczania, o którym wspomina³ Becker:
jednostka jest uznawana za dewianta dopiero w wyniku reakcji spo³ecznej. Wiele
zachowañ uznawanych jest za z³e, mimo ¿e nie s¹ z³e same w sobie, a nawet s¹ po-
pierane w innych krêgach kulturowych (Siemaszko 1993). Podobnie jest z nego-
waniem, np. porozumiewania siê jêzykiem migowym, które jest wyra¿ane np.
w formie przedrzeŸniania ze strony innych ludzi. Jest to zachowanie wzbu-
dzaj¹ce sensacjê, czasem odrzucane, wyœmiewane, potêpiane. Ale to samo zacho-
wanie pozwala funkcjonowaæ ludziom nies³ysz¹cym, a w krêgach spo³ecznoœci
G³uchych (mowa o G³uchych, którzy identyfikuj¹ siê ze spo³ecznoœci¹ kulturowo
G³uchych, st¹d u¿ycie wielkiej litery; por. Œwidziñski 2005; Padden, Humphries
1988, 2006; Sacks 1998) jest bardzo wysoko cenione.

Przedstawione poni¿ej wyniki badañ opieraj¹ siê na przeprowadzonych w la-
tach 2007–2008 badaniach obejmuj¹cych 31 doros³ych s³ysz¹cych osób, które maj¹
/ mia³y rodziców nies³ysz¹cych. Drugim kryterium doboru by³a chêæ uczestnicze-
nia w badaniach, wyra¿enie zgody na wywiad oraz jego nagrywanie. Grupa ba-
dawcza by³a te¿ dobierana pod k¹tem maksymalnego zró¿nicowania pod wzglê-
dem czynników, takich jak: wiek, p³eæ, wykszta³cenie, wykonywany zawód, ma /
nie ma rodzeñstwa, ma / nie ma innych nies³ysz¹cych krewnych, jest wycho-
wywany tylko przez rodziców / przez rodziców i dziadków lub innych cz³on-
ków rodziny / tylko przez dziadków, czy te¿ innych cz³onków rodziny, ma / nie ma
dob- rych relacji ze spo³ecznoœci¹ ludzi G³uchych.

Metod¹ zbierania danych by³o badanie biograficzne ze szczególnym uwzglêd-
nieniem biografii tematycznej (Denzin 1990). Pozwoli³a ona na introspekcyjne
spojrzenie na w³asne ¿ycie, zrekonstruowanie wydarzeñ, opisanie faktów, relacji
z nies³ysz¹cymi rodzicami oraz z innymi ludŸmi (s³ysz¹cymi i nies³ysz¹cymi).
By³y to relacje z ¿ycia, które „ogniskuj¹ siê na ¿yciu lub jego fragmencie w relacji
danej jednostki (…) koncentruj¹ siê na doœwiadczeniach ¿yciowych zanurzonych
w rozwijaj¹cym siê procesie, który badacz chce poddaæ interpretacji (Denzin 1990,
s. 68).
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Wczeœniej przeprowadzone badania dotycz¹ce sytuacji spo³ecznej i rodzinnej
s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych rodziców – podobnie jak wiêkszoœæ badañ jakoœ-
ciowych – mo¿na uznaæ za niedokoñczone. Wskaza³y one mo¿liwoœci dalszego
postêpowania badawczego, ukaza³y obszary, które mog¹ byæ interesuj¹ce i które
nie zosta³y jeszcze odkryte przez badaczy, szczególnie na gruncie polskiej peda-
gogiki. Dlatego te¿ powtórnej analizie zosta³y poddane te fragmenty wypowiedzi
badanych, które œwiadcz¹ o ponoszeniu przez nich spo³ecznych konsekwencji
posiadania rodzica z wad¹ s³uchu. We wczeœniejszej analizie (por. Bartnikowska
2010) sytuacja tych osób zosta³a zinterpretowana jako ponoszenie „rodzinnego
piêtna” lub „rodzinnego stygmatu”, czyli odniesiona do teorii stworzonej przez
Goffmana.

Mo¿e nasuwaæ siê pytanie: po co po raz kolejny analizowaæ zebrany materia³
badawczy? Czy nie wszystko zosta³o powiedziane? Charmaz pisze: „Bogate,
szczegó³owe dane mog¹ wygenerowaæ wiele pytañ badawczych. Takie dane sta-
nowi¹ materia³ do kilku analiz, bez wzglêdu na to, czy badacz uœwiadomi to sobie
we wstêpnej fazie badañ. Mo¿na zachowaæ seriê powi¹zanych ze sob¹ danych,
aby rozwin¹æ je póŸniej. Mo¿na powróciæ do serii wczeœniejszych danych i je po-
nownie zakodowaæ. W obu przypadkach kody daj¹ pocz¹tek nowym ideom (…)
Ró¿norodnoœæ idei, które mog¹ zrodziæ siê pod wp³ywem danych zgromadzo-
nych podczas jednego projektu, mo¿e byæ zaskakuj¹ca” (2009, s. 94). Dane zebra-
ne przy badaniu sytuacji rodzinnej i spo³ecznej s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych
rodziców stanowi¹ niezwyk³e bogactwo i podstawê kolejnych analiz.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza zosta³a wykonana z u¿y-
ciem teorii ugruntowanej w wersji proponowanej przez Charmaz (2009). Wyselek-
cjonowane wypowiedzi (z mo¿liwoœci¹ analizowania ich w ca³oœciowym kontek-
œcie wczeœniejszych wypowiedzi) zosta³y poddane powtórnemu kodowaniu (ko-
lejno: kodowanie wstêpne wiersz po wierszu, skoncentrowane, zogniskowane
kodowanie kategorii oraz kodowanie teoretyczne).

Ostatecznym efektem jest stworzenie struktury zjawiska ponoszenia rodzin-
nego piêtna przez s³ysz¹ce dziecko nies³ysz¹cych rodziców.

T³o zjawiska

Analiza zebranego materia³u badawczego ukaza³a t³o zjawiska ponoszenia ro-
dzinnego stygmatu przez badanych w szerszym œrodowisku spo³ecznym. Wyró¿-
nione t³o dotyczy trzech grup osób: rodziców moich rozmówców, s³ysz¹cych osób
spoza rodziny i badanych s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych rodziców.
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Rodzice

Pierwsze co siê zarysowuje, to ich odmiennoœæ, która daje pocz¹tek odmien-
noœci ich dzieci. Ale nie jest to jedyna cecha, która wy³oni³a siê podczas analizy
wypowiedzi badanych.

Kolejn¹ cechê charakterystyczn¹ stanowi nieznajomoœæ œwiata s³ysz¹cych
przez rodziców g³uchych. Ta nieznajomoœæ powstaje na bazie braku dostêpu do
jêzyka wiêkszoœci, a tym samym do informacji, które ten jêzyk ze sob¹ niesie.
Trudnoœci w komunikowaniu siê ze s³ysz¹c¹ wiêkszoœci¹ powoduj¹, ¿e badani
postrzegaj¹ rodziców jako biernych w kontaktach ze s³ysz¹cymi. Nies³ysz¹cy ro-
dzice wchodz¹ w nietypowe kontakty ze s³ysz¹cymi, jako bardziej ni¿ inni doroœli
zale¿ni, poddani, pasywni, a przez niektórych badanych postrzegani s¹ jako na-
iwni. Mo¿liwe, ¿e sami te¿ wchodz¹ w rolê „odmieñców”, czy – pos³uguj¹c siê ter-
minologi¹ Mertona (1982) – „dewiantów”. Ich odmiennoœæ ujawnia siê w chwili
wejœcia w kontakt, poniewa¿ jest ona niewidoczna bez próby nawi¹zania relacji
ze s³ysz¹cym. Kiedy zostanie ujawniony ich niewidoczny stygmat, mog¹ podle-
gaæ dyskryminacji, ponosiæ konsekwencje odmiennoœci. Jak póŸniej wyka¿ê, to
wszystko przek³ada siê na charakter rodzinnego stygmatu. Poni¿ej znajduj¹ siê
przyk³ady wypowiedzi ilustruj¹ce opisywane mechanizmy:

„To wynika³o z tego, ¿e rodzice nie s³yszeli i nie zabiegali o swoje prawa – myœlê, ¿e to w jakimœ
sensie zawa¿y³o” (Barbara). Chodzi tu o prawa do obrony w³asnego dziecka.

„Mama utrzymywa³a ten kontakt [z dalsz¹ rodzin¹], ale mama nie zdawa³a sobie sprawy z tego,
¿e jest taka sytuacja, jak rodzina j¹ traktuje i ona lubi³a tam jeŸdziæ” (Bo¿ena).

„Zawsze mamie opowiada³am, ale ona na to nie reagowa³a. Ja nie wiem, czy nies³ysz¹cy rodzice
potrafi¹ w ogóle krytykowaæ, coœ oceniaæ Ÿle, pokazywaæ swoje racje. Moje wychowanie by³o takie,
¿e moi rodzice – mimo ¿e jakoœ dobrze mnie wychowali – ale to nie by³o wychowanie poprzez takie
ci¹g³e pouczanie. Tego nie by³o w ogóle (…) Oni te¿ nie o wszystkim wiedzieli, mo¿e jakby wie-
dzieli, to by reagowali, ale o wielu rzeczach nie wiedzieli i siê nie dowiedzieli. O wielu rzeczach do
dziœ nie wiedz¹. I tak zosta³o” (Basia).

Osoby nies³ysz¹ce staj¹ siê dewiantami nie tyle w wyniku reakcji spo³ecznej,
co w wyniku relacji ze s³ysz¹cymi. Sytuacje opisywane przez badanych pojawiaj¹
siê ze wzglêdu na zderzenie cz³owieka nies³ysz¹cego ze œwiatem s³ysz¹cych, któ-
ry posiada wa¿ne informacje, ale których nie przekazuje ludziom nies³ysz¹cym.
Opisywani rodzice w kontaktach ze s³ysz¹cymi s¹ bierni, bo nie maj¹ informacji,
albo maj¹ je od swoich dzieci. To Ÿród³o informacji nie motywuje ich do dzia³añ.

Œwiat s³ysz¹cych

Drug¹ stronê badanego zjawiska stanowi¹ osoby s³ysz¹ce. Najczêœciej wymie-
nian¹ cech¹ tego œrodowiska jest nieznajomoœæ œwiata nies³ysz¹cych. Co wiêcej,
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jest to nieœwiadoma nieznajomoœæ lub nieœwiadomoœæ, ukrywaj¹ca siê pod pozo-
rem wiedzy. Osoby s³ysz¹ce, w ocenie badanych, s¹ przekonane, ¿e znaj¹ ludzi
g³uchych, wiedz¹, kim one s¹. Moi rozmówcy ujawniaj¹ jednak, ¿e wiedza ta jest
pozorna i z³udna. Co wiêcej, w ocenie czêœci badanych, dotyczy te¿ specjalistów,
którzy powinni wiêcej wiedzieæ z racji wykonywania swojego zawodu. Posiada-
ne przez nich wiadomoœci nie opieraj¹ siê bowiem na prawdziwej relacji, a tylko
ona mog³aby daæ fundament prawdziwej wiedzy. Do tego niezbêdne jest porozu-
miewanie siê, a ono jest utrudnione odmiennym jêzykiem oraz dodatkowo faktem,
¿e wysi³ek poznania tego jêzyka musia³by byæ wykonany przez s³ysz¹cych.
Ponadto pos³ugiwanie siê jêzykiem mówionym jest uznawane przez s³ysz¹cych
za wyznacznik normalnoœci, czyli te¿ bycia „lepszym”, „uœwiadomionym”, „lepiej
wiedz¹cym”. Wy¿ej opisane mechanizmy, ujawnione w wypowiedziach bada-
nych, powoduj¹ niewra¿liwoœæ œwiata s³ysz¹cych. Ta niewra¿liwoœæ jest g³ów-
nym i podstawowym sk³adnikiem, doœwiadczanego przez s³ysz¹ce dzieci
nies³ysz¹cych rodziców, stygmatu rodzinnego.

Oto przyk³adowe wypowiedzi ukazuj¹ce opisywane zjawiska:

„Œwiadomoœæ osób s³ysz¹cych nie jest taka œwietna i takie nabijanie siê, ¿e mam nies³ysz¹cych ro-
dziców, to te¿ nie by³o takie mi³e” (Marcin).

„Oni mówili z lekcewa¿eniem o moich rodzicach, lekcewa¿¹co wyra¿ali siê o nas [dzieciach]”
(Bo¿ena).

„Babcia i dziadek te¿ byli krytyczni, nie byli przyjemni. Podwa¿anie autorytetu rodziców to by³o
nagminne, nie pamiêtam konkretnych sytuacji, ale duch takiego krytycyzmu by³ nagminny” (Kasia).

„Antagonizmy funkcjonuj¹, kontakty nie s¹ dobre (…) rodzeñstwo [s³ysz¹ce] mojej mamy jest
traktowane inaczej, wyró¿niaj¹co, ¿e tak powiem. By³o wyró¿niane i jest wyró¿niane do tej pory”
(Pawe³).

„U sióstr mojej mamy byli rówieœnicy moi, którzy zawsze byli lepsi. W domu zawsze s³ysza³em:
Ma³gosia to to, a Jasiu to tamto. Zawsze na tym tle by³em zawsze gorszy. Zawsze s³ysza³em, ¿e
tamta siê lepiej uczy” (Stachurek). Powtórzenie s³owa „zawsze” w tak krótkim fragmencie
a¿ piêciokrotnie, sugeruje, ¿e sytuacja ta by³a nagminna, ponadto ton g³osu wskazywa³
na niezadowolenie i jednoczeœnie sprzeciw wobec tych opinii.

„Dla mnie szokiem by³o, jak zobaczy³am, ¿e ludzie spoza œrodowiska tak ma³o wiedz¹ o spo³eczno-
œci, w ogóle o ludziach g³uchych, jakie bzdury potrafi¹ opowiadaæ. Wiêc oczywiœcie by³am stu-
dentk¹ na cenzurowanym, bo ci¹gle wchodzi³am w jakieœ dyskusje z wyk³adowcami, bo niestety,
ale ich teorie by³y pobo¿nymi ¿yczeniami, które mia³y niewiele wspólnego z rzeczywistoœci¹”
(Ma³gorzata).

S³ysz¹ce dzieci nies³ysz¹cych rodziców

Funkcjonowanie z g³uchymi rodzicami – w tym obszarze zarysowuje siê
ponadprzeciêtna samodzielnoœæ badanych, swoboda, niezale¿noœæ, ale te¿ koniecz-
noœæ uczenia siê na w³asnych b³êdach. Wszystko to jest konsekwencj¹ wczeœniej
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opisanych postaw rodziców g³uchych (ich biernoœci, nie wchodzenia w relacje ze
s³ysz¹cymi) oraz postaw s³ysz¹cych (unikaj¹cych g³uchych ze wzglêdu na nie-
umiejêtnoœæ porozumienia siê z nimi).

Kolejnym obszarem funkcjonowania s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych rodzi-
ców jest – równie¿ charakterystyczne dla tej grupy – przekazywanie rodzicom
wiedzy, w tym te¿ wiedzy o s³ysz¹cych. Pojawia siê tutaj mo¿liwoœæ „filtrowania”
wiadomoœci, kreowania œwiata przekazywanego rodzicom. Œwiat ten mo¿e przy-
braæ kszta³t wytworzony przez dzieci, dostosowany nie tylko do ich mo¿liwoœci
percepcyjnych, ale te¿ do ich sposobu pojmowania rzeczywistoœci, albo wrêcz do
tego, co chc¹, aby rodzice widzieli / wiedzieli.

Co do funkcjonowania z g³uchymi rodzicami, badani wypowiadali siê tymi
s³owami:

„Na pewno inaczej uczy³am siê – do niektórych rzeczy musia³am dojœæ sama, bo rodzice nie byli
w stanie mi tego przekazaæ. Wiêc inaczej musia³am sobie radziæ” (Majka).

„Moi rodzice z racji swoich ró¿nych przykrych doœwiadczeñ, uwa¿am, bardzo m¹dr¹ drogê wy-
chowanie mnie obrali i powiem szczerze, ¿e czêsto zastanawiam siê, jak na to wpadli. Przede
wszystkim chodzi³o o takie prawo do doœwiadczania, to znaczy nie powiem, ¿ebym by³a wychowy-
wana bezstresowo, bo nie by³am, ale nie ograniczano ró¿nych moich mo¿liwoœci. Mia³am doœæ
du¿¹ swobodê wyboru (…) prawo do podejmowania decyzji i zbierania konsekwencji tych decy-
zji” (Ma³gorzata).

„Mia³am bardzo du¿¹ swobodê. Rodzice uwa¿ali, ¿e mogê robiæ, co tylko chcê, mog³am siê du¿o
bawiæ i w domu, i na podwórku, mog³am czytaæ ksi¹¿ki, jakoœ mnie nie kontrolowano i naprawdê
mia³am wielk¹ swobodê” (Wanda).

„Oni wiedzieli o ró¿nych sprawach w takim zakresie, w jakim myœmy chcia³y ich powiadomiæ.
Poza tym obydwoje pracowali i naprawdê mieli blade pojêcie o naszych problemach itd.” (Basia).

„To by³o takie rzucenie na g³êbok¹ wodê, bo musia³yœmy sobie w wielu sytuacjach radziæ sobie
same, bo oni nie byli w stanie w wielu sytuacjach nam pomóc. Ju¿ nie mówiê w nauce, ale w podej-
mowaniu ró¿nych decyzji. Nie pamiêtam, ¿eby chcieli na nas coœ wymusiæ. Myœlê, ¿e to by³y na-
sze decyzje, samodzielnie podejmowane. Ale nie ukrywam, ¿e jako nastolatki, to mia³yœmy bardzo
du¿o wolnoœci. Rodzice nie byli w stanie panowaæ… no myœlê, ¿e tak jak my mia³yœmy dobrze, no
w sensie, ¿e wszystko wolno by³o, w jakichœ granicach, ale no myœlê, ¿e po prostu ma³o kto mia³
tak¹ mo¿liwoœæ” (Basia).

Funkcjonowanie z ludŸmi s³ysz¹cymi – w tym obszarze nastêpuje konfronta-
cja ze s³ysz¹cymi, a poprzez ni¹ doœwiadczanie odmiennoœci. Zarysowuje siê te¿
rozczarowanie. Okazuje siê bowiem, ¿e œwiat s³ysz¹cych nie mo¿e / nie chce / nie
potrafi zaspokoiæ potrzeb, które zosta³y odsuniête przez g³uchych rodziców jako
niemo¿liwe do zaspokojenia przez nich osobiœcie.

„Pewnych rzeczy nie oczekujemy od rodziców, co nie znaczy, ¿e nie mamy takich potrzeb, ¿e ten
brak wymagañ niweluje potrzeby, te potrzeby s¹ i my je kierujemy do otoczenia, do rodziny, czêsto
do nauczycieli. I w tych wypadkach prze¿ywamy bardzo wiele zawodów. I to s¹ sytuacje bardzo
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bolesne, kiedy sobie uœwiadamiamy, ¿e oni nic nie wiedz¹, nie wiemy, jak im to wszystko
wyt³umaczyæ. W koñcu pozostajemy na stwierdzeniu: u mnie jest inaczej” (Zygmunt).

£¹czenie œwiatów – oznacza stawanie s³ysz¹cego dziecka nies³ysz¹cych ro-
dziców w roli t³umacza, poœrednika. Jest to jedna z niewielu osób, która mo¿e
przej¹æ tê rolê ze wzglêdu posiadanie zarówno klucza do œwiata nies³ysz¹cych,
czyli jêzyka migowego, jak i klucza do œwiata s³ysz¹cych, którym jest znajomoœæ
jêzyka mówionego oraz mo¿liwoœæ s³yszenia. Poza tym wa¿na tutaj jest sama zna-
jomoœæ rodziców, ich zachowañ, potrzeb, pragnieñ oraz wiêŸ z nimi, która daje
pierwotn¹ motywacjê (jako chêæ lub przynajmniej poczucie powinnoœci).

„By³em przekaŸnikiem, poœrednikiem miêdzy œwiatem s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych. Dla nich to
by³o wa¿ne, ¿e jest ktoœ, kto mo¿e im pomóc i ¿e jest to ktoœ najbli¿szy, potomek, ich dziecko, które
mo¿e im bezinteresownie pomóc. Ja w³aœnie przez to pozna³em wiele spraw, których nie powinie-
nem poznaæ na dobr¹ sprawê, bo jest siê dzieckiem” (Pawe³).

Poprzez te wszystkie skomplikowane relacje zarówno z nies³ysz¹cymi rodzi-
cami, jak i z ludŸmi s³ysz¹cymi, tworz¹ siê cechy, które badani mog¹ wykorzystaæ
w walce o swoj¹ pozycjê, mimo doœwiadczania rodzinnego stygmatu. Cechy,
takie jak: samodzielnoœæ, niezale¿noœæ, umiejêtnoœæ podejmowania decyzji, z pew-
noœci¹ mog¹ byæ przydatne w takich zmaganiach.

Stygmat rodzinny (struktura zjawiska)

1. Pierwotne poczucie naturalnoœci

„Nikt nikomu nie przeszkadza³. Wokó³ by³a cisza. Tak normalnie” (Leszek).

„¯yj¹c w œrodku takiej rodziny nie potrafimy zanalizowaæ, nie czujemy takiej potrzeby, jesteœmy
u siebie (…) ten œwiat g³uchych jest moim domem” (Zygmunt).

„Wiadomo, ¿e to s¹ moi rodzice i ja ich bardzo kocham i akceptujê takimi, jakimi s¹, a ktoœ mnie po-
trafi tego zrozumieæ” (Marcin).

„W moim œwiecie od zawsze obecni s¹ ludzie g³usi, to przecie¿ oczywiste. Równie¿ pos³ugiwanie
siê jêzykiem migowym jest dla mnie oczywiste jak powietrze, którym oddycham” (Agnieszka).

Gdyby nie œwiat s³ysz¹cych, stygmat rodzinny s³ysz¹cych dzieci rodziców
g³uchych w ogóle by nie zaistnia³. Badani w swoich rodzinach nie odczuwali od-
miennoœci: ani swojej, ani swoich rodziców. Bêd¹ce przedmiotem analizy piêtno
powsta³o w konfrontacji ze s³ysz¹cymi i ich nastawieniem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
nie g³usi rodzice i ich uszkodzenie organizmu s¹ jego Ÿród³em, ale œwiat s³ysz¹cych,
który tê odmiennoœæ dostrzega, eksponuje i wartoœciuje jako coœ gorszego.

2. Zachowania otoczenia

Obraz pierwszy – zainteresowanie: „Wiadomo, ¿e w autobusie, mo¿e nie by³y to
komentarze, ale ludzie siê patrzyli, wiadomo” (Dorota). (powtórzenie s³owa „wiado-
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mo”, to podkreœlenie naturalnoœci, powtarzalnoœci tego typu zachowañ otocze-
nia). „Na pewno by³am bardziej widoczna ni¿ moi rówieœnicy, bo jak sz³am z rodzicami
przez miasto, to by³ teatr dla wszystkich. By³am bardziej widocznym dzieckiem (…) wyjœcie
do sklepu z rodzicami to ja by³am gwiazd¹ wtedy przez 5 minut” (Joanna). Zaintereso-
wanie sprawia, ¿e dzieci te s¹ wystawiane – wraz z rodzicami – na widok publicz-
ny i podlegaj¹ ocenie z uwagi na sposób porozumiewania siê; mo¿e nastêpowaæ
te¿ uto¿samianie s³ysz¹cego dziecka z nies³ysz¹cym rodzicem, jego wady s³uchu
z domnieman¹ wad¹ s³uchu u dziecka. W obu przypadkach nastêpuje to po ujaw-
nieniu rodzinnego stygmatu, co dzieje siê w wyniku u¿ywania odmiennego spo-
sobu porozumiewania siê, czyli jêzyka migowego.

Obraz drugi – biernoœæ otoczenia: „Mieli za z³e [dalsza rodzina], ¿e ja siê gorzej
uczê, ¿e w³óczê siê po nocach, ale sami ze swojej strony nic nie zrobili, ¿eby to zmieniæ” (Bo-
¿ena). Biernoœæ s³ysz¹cych, to kolejna mo¿liwa reakcja na zetkniêcie siê ze
s³ysz¹cym dzieckiem rodziców g³uchych. „Nie mieszanie siê do spraw innych lu-
dzi” jest w takim momencie rozwi¹zaniem ³atwym. Pojawia siê tutaj artyku³owa-
nie odmiennoœci (istnieje ona w œwiadomoœci ludzi s³ysz¹cych), ale wystêpuje jed-
noczeœnie nie poczuwanie siê do odpowiedzialnoœci. Biernoœæ mo¿e oznaczaæ
w tym przypadku dyskretn¹ formê dyskryminacji.

Obraz trzeci – aktywne odrzucenie: „Pamiêtam, ¿e jak w przedszkolu by³y jakieœ
tañce, to dawano mi ch³opca upoœledzonego jako partnera. No po prostu inaczej mnie trak-
towano” (Barbara). Wy¿ej zarysowana biernoœæ mo¿e w efekcie prowadziæ do
aktywnego odrzucenia, o którym wspomina Barbara.

Po ujawnieniu odmiennoœci rodzica, w wyniku konfrontacji dwóch œwiatów,
ujawnia siê istnienie rodzinnego stygmatu. Wy¿ej wspomniana niewra¿liwoœæ
œwiata s³ysz¹cych objawia siê pod trzema postaciami: zainteresowania, biernoœci
lub odrzucenia. Zainteresowanie to, a mo¿e bardziej „niezdrowa ciekawoœæ”, by³o
odbierane przez badanych jako przykre odczucie bycia obserwowanym. Biernoœæ
pojawia siê w sytuacjach, kiedy s³ysz¹ce dziecko nies³ysz¹cych rodziców poszu-
kuje sprzymierzeñców w œwiecie doros³ych s³ysz¹cych, ale ich nie znajduje. Nato-
miast odrzucenie to aktywna postawa, która z perspektywy doros³ego mo¿e wy-
dawaæ siê „niewinna”, a nawet mo¿liwa do niespostrze¿enia przez s³ysz¹ce
dziecko g³uchych rodziców. W cytowanym wy¿ej przypadku by³o to uto¿samia-
nie odmiennoœci rodziców z odmiennoœci¹ dziecka oraz ³¹czenie jej z innymi od-
miennoœciami w jedn¹ kategoriê „ludzi gorszych”, „odmieñców”.

3. Doœwiadczanie odmiennoœci

„Na przyk³ad w tramwaju, ludzie siê zawsze patrz¹. I myœla³am, ¿e pewnie oni myœl¹, ¿e ja te¿ nie
s³yszê. To pamiêtam, taki trochê dyskomfort” (Basia).

„[W kontaktach z dalsz¹ rodzin¹] czu³am siê z moj¹ siostr¹ ewidentnie dyskryminowana” (Bo¿e-
na).
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„Oni byli biedni i nade mn¹ te¿ rêce ³amano, ¿e jestem biedne dziecko g³uchych rodziców”
(Ma³gorzata).

„Mia³am chyba trudnoœci w utrzymywaniu kontaktu z kole¿ankami, one by³y z innej bajki jed-
nak” (Joanna).

„Czasami siê wstydzi³em: jak czasem przechodzi³em z rodzicami przez osiedle, rodzice do mnie
migali, ja te¿ musia³em migaæ, a nie chcia³em raczej migaæ, bo siê wstydzi³em – by³y takie momen-
ty” (Marcin). Kontekst sytuacyjny, to przechodzenie przez osiedle, mo¿liwoœæ bycia wi-
dzianym i ocenianym przez innych. Koniecznoœæ czy wrêcz przymus („musia³em
migaæ”) ujawnienia odmiennoœci rodziców.

„Powód moim zdaniem w³aœnie, ¿e jest siê nies³ysz¹cym (…) Ja te¿ czu³em to piêtno, chocia¿
by³em s³ysz¹cy” (Pawe³) – w czasie rozmowy z badanym nie u¿ywa³am terminów „piêt-
no” czy „stygmat”, jest to w³asna teoria mojego rozmówcy. Poza tym sformu³owanie
„jest siê nies³ysz¹cym”, nie brzmia³o jak przejêzyczenie, ale raczej sugerowa³o osobiste
uto¿samianie siê z nies³ysz¹cym rodzicem.

Przytoczone wypowiedzi wskazuj¹ na kolejny, œciœle zwi¹zany z poprzedni-
mi, element stygmatu rodzinnego, czyli przykre odczucia badanych osób. Zasa-
dzaj¹ siê one na byciu uto¿samianym z rodzicami (w niektórych przypadkach na-
wet na w³asnym uto¿samianiu siê z ich odmiennoœci¹). Cytaty pokazuj¹
rozleg³oœæ tego poczucia odmiennoœci. Obejmuje ono wiele grup osób, zarówno
obcych, przypadkowo spotkanych ludzi, jak i rówieœników oraz dalsz¹ rodzinê.
Uœwiadomienie bycia odmiennym oraz odmiennoœci rodziców, a mo¿e bardziej –
uœwiadomienie spo³ecznego odbioru tej odmiennoœci – wywo³uje przykre uczu-
cia, do których nale¿y dyskomfort, poczucie wstydu, uczucie przykroœci, a nawet
odczuwanie bycia napiêtnowanym. Emocjonalny ton wypowiedzi wskazuje rów-
nie¿ na wzbudzone u badanych osób poczucie niesprawiedliwoœci.

4. Reakcja badanych

Reakcja badanych jest ostatnim elementem analizowanego rodzinnego styg-
matu. Jest ona dosyæ zró¿nicowana i przebiega na kontinuum od biernoœci, po-
przez poszukiwanie sprzymierzeñców (obroñców) w innych osobach do sprzeci-
wiania siê i podejmowania walki.

Obraz pierwszy – biernoœæ (wycofanie):

„W przedszkolu te¿ musia³o coœ byæ, ¿e ja wymyœli³am, ¿e moi rodzice s¹ cudzoziemcami” (Joanna).

„By³y takie wybryki, ¿e mówili: g³uche lec, na mnie mówili wiedz¹c, ¿e mam rodziców
nies³ysz¹cych, ale ja siê tym nie przejmowa³em” (Maciej).

„Walczy³am na pocz¹tku, ale potem stwierdzi³am, ¿e to nie ma sensu” (Majka).

Obraz drugi – walka i poszukiwanie sprzymierzeñców:

„Kiedyœ jakiœ ch³opiec dokucza³ mojej siostrze, a ja by³am taka dosyæ du¿a dziewczyna i za-
wlok³am go do pokoju nauczycielskiego, kopniakiem otworzy³am drzwi, rzuci³am tego ch³opaka
i powiedzia³am, ¿e – bo wczeœniej zg³asza³am bardzo grzecznie i kulturalnie wychowawczyni, ¿e
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M. jest nêkana – ¿e jest gnêbiona, ona na to nie reagowa³a, wiêc jak wrzuci³am tego ch³opaka do
pokoju nauczycielskiego, to wywrzeszcza³am, ¿e jak nic z tym nie zrobi¹, to ja zg³oszê to na poli-
cjê” (Joanna).

Biernoœæ otoczenia wywo³uje frustracjê, badana próbuje odwo³ywaæ siê do
„wy¿szej instancji”, ¿eby prze³amaæ schemat, w którym dominuje brak reakcji
otoczenia na doœwiadczanie rodzinnego piêtna.

Obraz trzeci – walka badanych:

„G³usi w tej chwili zaczynaj¹ mówiæ w ten sposób: oni protestuj¹ przeciwko duchowej g³uchocie
s³ysz¹cych. Dziecko g³uchych rodziców ma to samo. To s¹ bolesne sprawy, kiedy spotykamy siê
z niezrozumieniem (…) z naszej perspektywy wygl¹da, ¿e cz³owiek wykszta³cony powinien mieæ
intuicjê i rozumieæ, o co chodzi. Ale tu nie wystarczy intuicja. Nas jest za ma³o, wiêc mo¿e nie wa-
rto nic robiæ, nie warto siê otwieraæ. I tak do wszystkich nie dotrze to, jak ¿yjemy” (Zygmunt).
Walka przemieszana z poczuciem bezsilnoœci ze wzglêdu na przynale¿noœæ do niewiel-
kiej grupy s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych rodziców. W wielkoœci grupy mniejszoœcio-
wej le¿y jej si³a. W przypadku s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych rodziców trudno mówiæ
o sile z uwagi na ma³¹ liczebnoœæ, a czêsto i rozproszenie tych osób.

„Czy mo¿na tak naprawdê, na 100% zidentyfikowaæ siê z grup¹, która przez ca³e lata nie szczê-
dzi³a ci upokorzeñ? Która ci¹gle ciê rani, choæby lekcewa¿¹c twój pierwszy jêzyk – najpiêkniejszy
jêzyk na œwiecie, albo opowiadaj¹c niestworzone historie o ludziach g³uchych, albo dziwi¹c siê, ¿e
mówisz i nie jesteœ umys³owo upoœledzona? Która nie ma pojêcia co ciê ukszta³towa³o?” (Agniesz-
ka). W wypowiedzi tej badanej wystêpuje uto¿samianie siê z G³uchymi i odcinanie siê
od s³ysz¹cych. Pojawiaj¹ siê elementy walki pod postaci¹ zanegowania tego, co w œro-
dowisku wiêkszoœci jest uznawane za najlepsze, czyli s³yszenia. Œwiadome odczuwa-
nie piêtna, podzielanie go mo¿e prowadziæ w efekcie do œwiadomego przyjêcie go,
pogodzenia siê z nim, ale z jednoczesnym odnalezieniem pozytywnych aspektów swo-
jej odmiennoœci (œwiadcz¹ o tym chocia¿by s³owa o jêzyku migowym: „najpiêkniejszy jê-
zyk na œwiecie”).

„I mo¿e to te¿ by³ taki impuls – to, ¿e inni takie brednie opowiadaj¹, to mnie nak³oni³o do tego,
¿eby coœ z tym fantem zrobiæ (…) To ¿e mam rodziców g³uchych, to ¿e siê wychowa³am jakby w tej
spo³ecznoœci (…) Bezpoœrednio na pewno nie mieli rodzice wp³ywu na decyzje, ale poœrednio tak.
Na przyk³ad stosunek, jaki mieli inni ludzie do moich rodziców, taki lekcewa¿¹cy, takie traktowa-
nie tych osób nies³ysz¹cych per „noga”, to ¿e spotyka³am siê z takim ogromnym ich lekcewa¿e-
niem i takim brakiem wiary w ich umiejêtnoœci, w ich zdolnoœci, to powodowa³o, ¿e gdzieœ tam we
mnie rodzi³ siê taki bunt, na zasadzie: a ja wam jeszcze poka¿ê. I mo¿e bardziej przez to, ¿e bar-
dziej identyfikowa³am siê z tymi moimi rodzicami i to, ¿e ludzie, którzy ich spotykali totalnie nie
wierzyli w ich sukces, w ich umiejêtnoœci, w ich mo¿liwoœci – oni byli biedni i nade mn¹ te¿ rêce
³amano, ¿e jestem biedne dziecko g³uchych rodziców. To te¿ by³ taki impuls, ¿eby robiæ coœ, ¿eby
udowodniæ, ¿e tak nie jest. Ale myœlê, ¿e to te¿ nie by³o takie uœwiadomione. Ja dziœ sobie zdajê
sprawê z tego, ¿e wiele rzeczy by³o robionych tak na zasadzie robienia na przekór, natomiast no
oczywiœcie to wi¹za³o siê z ogromnym baga¿em bardzo wielu upokorzeñ i wielu bardzo przykrych
sytuacji. Tzn. ja dziœ spotykam siê z tak¹ opini¹, ¿e bardzo walczê o to œrodowisko i ¿e bardzo je-
stem emocjonalnie zaanga¿owana. Ale jeœli cz³owiek razem z nimi obrywa³ i doœwiadcza³ takiego
lekcewa¿enia i niezrozumienia, no to sta³am siê jakby wspó³udzia³owcem tego wszystkiego. Mimo
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¿e to nie dotyczy³o mnie bezpoœrednio, zawsze sta³am na marginesie – do mnie przecie¿ tych za-
rzutów odnieœæ nie mo¿na by³o, bo przecie¿ s³yszê” (Ma³gorzata).

W tej wypowiedzi widaæ te¿ inne elementy stygmatu, wczeœniej opisane.
Mo¿e ona wrêcz pos³u¿yæ do przypomnienia i uporz¹dkowania wczeœniejszych
rozwa¿añ. Pierwszym elementem jest pierwotny stosunek s³ysz¹cych do
g³uchych, obejmuj¹c uto¿samianie s³ysz¹cego dziecka z g³uchymi rodzicami
i stygmatyzowanie go, kolejnym doznawanie przykrych sytuacji powoduj¹cych
negatywne emocje, co w ostatecznoœci doprowadzi³o badan¹ do podjêcia walki
opartej na g³êbokim emocjonalnym zaanga¿owaniu. Jej postawa, co wyraŸnie wi-
daæ, zosta³a wytworzona nie tylko na bazie bycia dzieckiem g³uchych rodziców,
ale poprzez konfrontacjê ze œwiatem s³ysz¹cych.

W wypowiedziach badanych da³o siê wyró¿niæ trzy g³ówne reakcje badanych
na stygmat rodzinny: biernoœæ, poszukiwanie sprzymierzeñców i walka. Ponie-
wa¿ biernoœæ bywa poprzedzona walk¹ i doœwiadczeniem niemocy, mo¿na
przyj¹æ, ¿e to walka i sprzeciw jest s¹ pierwotnymi, najbardziej oczywistymi rea-
kcjami na doœwiadczanie piêtna. Dziecko, które nie znajdzie sprzymierzeñców,
przegrywa. Staje siê biernym odbiorc¹ w³asnego i rodziców stygmatu. Walka wy-
daje siê byæ dojrzalsz¹ form¹, poprzedzon¹ poczuciem sensu jej podejmowania.

Stygmat rodzinny pojawia siê bez wzglêdu na to, czy ktoœ tego chce czy nie.
Jest on reakcj¹ spo³eczn¹, na któr¹ poszczególne jednostki maj¹ ograniczony
wp³yw. Pozostaje pytanie: czy musi on negatywnie oddzia³ywaæ na s³ysz¹ce dzie-
ci nies³ysz¹cych rodziców. Przecie¿ niektóre dzieci, mimo dorastania w niekorzy-
stnych / mniej korzystnych warunkach rozwojowych, dobrze siê przystosowuj¹,
osi¹gaj¹ we w³aœciwym czasie kolejne etapy rozwoju. Odpowiedzi¹ mo¿e byæ zja-
wisko „resilience”, które jest t³umaczone jako elastycznoœæ, umiejêtnoœæ powróce-
nia do stanu równowagi po negatywnym doœwiadczeniu (s³owo to nie posiada
polskiego odpowiednika, G³a¿ewski w t³umaczeniu ksi¹¿ki z jêzyka niemieckiego
pos³uguje siê spolszczonym terminem „rezylencja” (Patzlaff 2011), który bêdê sto-
sowaæ w dalszej czêœci artyku³u). „Ta koncepcja wyjaœnia fenomen pozytywnej
adaptacji dzieci i m³odzie¿y nara¿onych na du¿e ryzyko, przeciwnoœci losu i/lub
zdarzenia traumatyczne. Koncepcja resilience akcentuje znaczenie czynników
i mechanizmów chroni¹cych w wieku rozwojowym” (Borucka, Ostaszewski 2009).

Borucka i Ostaszewski, na podstawie literatury, podsumowuj¹ czynniki
sprzyjaj¹ce pozytywnemu przystosowaniu. Do nich nale¿¹ trzy grupy czynni-
ków:
1) Indywidualne cechy (np. wysoka samoocena, poczucie skutecznoœci, towa-

rzyskoœæ, dobre funkcjonowanie intelektualne, spokojne i pogodne usposo-
bienie, wiara, posiadane talenty)

2) Sprzyjaj¹ce czynniki rodzinne (np. spójnoœæ rodziny, zgodnoœæ, ciep³o, bliskie
relacje miêdzy jej cz³onkami, dobra sytuacja materialna)
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3) Czynniki zewnêtrzne (dobre i bezpieczne s¹siedztwo, posiadanie mentora,
przynale¿noœæ do organizacji o charakterze prospo³ecznym, uczêszczanie do
sprawnie funkcjonuj¹cej szko³y) (2009, s. 592).
Co zatem mo¿emy zrobiæ, ¿eby s³ysz¹ce dzieci nies³ysz¹cych rodziców, mimo

doœwiadczania stygmatu rodzinnego, mog³y dobrze funkcjonowaæ? Jak wzmac-
niaæ fenomen rezylencji?

Nie mamy wp³ywu lub mamy bardzo ograniczony wp³yw na iloraz inteligen-
cji dzieci i na ich temperament. Ale mo¿emy zaoferowaæ dzieciom ró¿nego rodza-
ju wsparcia:
– pomoc instytucji (szko³a, placówki oœwiatowe, poradnie);
– pomoc konkretnych zaanga¿owanych ludzi (którzy nawi¹¿¹ wiêzi z tymi dzie-

æmi, wzbudzanie zaufania do œwiata s³ysz¹cych, stan¹ siê mentorami i poœred-
nikami miêdzy œwiatem G³uchych i œwiatem s³ysz¹cych, którzy bêd¹ mieæ
wp³yw na kszta³towanie pozytywnej samooceny, poczucia skutecznoœci, roz-
wijanie talentów);

– pomoc rodzicom w nawi¹zaniu g³êbokiej wiêzi z dzieæmi – jest to szczególnie
wa¿ny element, poniewa¿ g³usi rodzice mog¹ nie mieæ pozytywnej wiêzi ze
swoimi s³ysz¹cymi rodzicami ze wzglêdu na barierê w porozumiewaniu siê
i prze¿ycia ich rodziców. Niezbêdne jest wiêc wsparcie, aby niekorzystny styl
przywi¹zania nie zosta³ przeniesiony na kolejne pokolenie.
Badane zjawisko doœwiadczania stygmatu rodzinnego, jak wynika z przepro-

wadzonych wywiadów, nie jest sta³ym, ale jednak wyraŸnie doœwiadczanym na
ró¿nych etapach ¿ycia, elementem funkcjonowania s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹-
cych rodziców. Jego Ÿród³a tkwi¹ nie tyle w samej odmiennoœci rodziców / rodziny,
co w spo³ecznym odbiorze tej odmiennoœci. Zosta³o to potwierdzone, wyró¿-
nion¹ na podstawie wypowiedzi badanych osób, struktur¹ zjawiska: pierwotne
poczucie normalnoœci s³ysz¹cego dziecka nies³ysz¹cych rodziców, reakcja
s³ysz¹cego otoczenia, odczuwanie odmiennoœci i reakcja na te doœwiadczenia. T³o
zjawiska stanowi¹ zarówno nies³ysz¹cy rodzice, jak i s³ysz¹ce otoczenie oraz relacje
badanych ze œwiatem ludzi s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych. Szans¹ na minimalizowa-
nie niekorzystnych wp³ywów stygmatu by³oby zastosowanie wiedzy dotycz¹cej
fenomenu rezylencji we wspieraniu rozwoju s³ysz¹cych dzieci nies³ysz¹cych ro-
dziców.
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A family stigma of hearing children of deaf parents
(Summary)

The following article presents an analysis of interviews with adult hearing children of
deaf parents. A starting point for the analysis was Goffman’s theory who singled out three
types of social stigma: 1. bodily ugliness – some deformations of a body which cause aver-
sion, 2. Vices which are attributed to lack of willpower, yielding in to unnatural tempta-
tions, dangerous or dogmatic convictions, 3. “tribal stigma” (connected with race,
nationality, faith) – this kind of social stigma affects a family and is handed down from gen-
eration to generation.

The author of the article used Charmaz’s grounded theory in order to display a back-
ground and structure of an analysed phenomenon - i.e. a family stigma. The analysis
showed a background and structure of this phenomenon: the primal feeling of a natural
state, the behaviour of people around, experiencing the fact of being different, the reaction
of respondents.
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Jolanta Gebreselassie

Rodzina ucznia szko³y specjalnej partnerem
w procesie edukacji – oczekiwania i rzeczywistoœæ

W zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci istotn¹ rolê w kreowaniu przysz³oœci
spo³eczeñstw wyznacza siê edukacji. Choæ dylemat, czy edukacja odzwierciedla
panuj¹cy uk³ad spo³eczny, czy te¿ na ten uk³ad oddzia³uje, jest wci¹¿ aktualny.
Z jednej strony wspó³czesne rozwijaj¹ce siê spo³eczeñstwo stawia przed szko³¹
nowe zadania, oczekuje wysokiej skutecznoœci ich realizacji, a dokonuj¹ce siê
zmiany w ¿yciu spo³eczno – gospodarczym znajduj¹ swoje odbicie w funkcjono-
waniu placówek edukacyjnych. Z drugiej zaœ, to edukacja jest warunkiem postê-
pu, mo¿e te¿ kreowaæ nowe, lepsze spo³eczeñstwo. W edukacji dostrzega siê
szansê na przezwyciê¿enie negatywnych zjawisk. Dostrze¿enie powy¿szych za-
le¿noœci ukazuje placówkê edukacyjn¹, jak¹ jest szko³a, w kontekœcie szerszego
systemu spo³ecznego (nie tylko jako diadê nauczyciel – uczeñ). Dobra szko³a jest
potrzebna spo³eczeñstwu. Szko³a, by byæ dobr¹, potrzebuje spo³ecznego wspar-
cia. Pogl¹d ten, zgodny z koncepcj¹ krêgów oddzia³ywania wychowawczego
J. Pietera, podkreœla znaczenie œrodowisk: rodzinnego, lokalnego (miejscowego)
oraz okolicznego w rozwoju osobniczym (Pilch 2003). Wszystkie œrodowiska, jeœli
nie bezpoœrednio, to jako baga¿ doœwiadczeñ i pamiêci, wp³ywaj¹ na zachowanie
i odbiór otoczenia. Najwiêksze znaczenie odgrywa rodzina, a kolejnym krêgom
wychowawczym przypisuje siê role malej¹ce. Szko³a mo¿e realizowaæ swoje cele
jedynie wtedy, gdy nawi¹¿e prawid³owe relacje z rodzinami uczniów i pozo-
sta³ymi œrodowiskami lokalnymi.

Zagadnienia dotycz¹ce nauczycieli i rodziców w kontekœcie ich uczestnictwa
w procesie kszta³cenia dzieci s¹ coraz chêtniej podejmowanym przedmiotem ba-
dañ naukowych. Dla okreœlenia si³y zwi¹zków szko³y, rodziny, a tak¿e uczniów
i spo³ecznoœci lokalnej, u¿ywa siê najczêœciej pojêæ: wspó³dzia³anie, wspó³praca
i partnerstwo. Terminy te najczêœciej s¹ traktowane jako to¿same i s¹ stosowane
zamiennie (por. £obocki 1985, Mendel 2000). Jednak analiza definicji wskazuje, ¿e
okreœlaj¹ one istnienie rosn¹cych powi¹zañ pomiêdzy podmiotami podczas reali-



zacji wspólnego celu, b¹dŸ zadania (Maszke 2002; Szymczak 1979). I tak,
wspó³dzia³anie nale¿y rozumieæ jako pomoc, wzmacnianie czynnoœci wykony-
wanych przez drug¹ osobê. Natomiast wspó³praca jest prac¹ wykonywan¹ wspól-
nie z kimœ, pewnym specyficznym rodzajem zwi¹zków, polegaj¹cym na uczestni-
czeniu wielu osób lub grup spo³ecznych w tym samym procesie, celem wspólnego
wykonania okreœlonego zadania. Najwy¿szy stopieñ relacji, najbardziej wartoœ-
ciowy ze wzglêdu na tworzenie optymalnych warunków rozwojowych dla ucz-
niów, zwiêkszaj¹cy skutecznoœæ edukacji, to partnerstwo. Pojêcie to w pedagogice
jest stosunkowo nowe, jednak obecnie bardzo popularne. Partnerstwo w edukacji
odnosi siê do równej relacji, wzajemnego wp³ywu œrodowisk dzia³aj¹cych wokó³
dziecka – ucznia. Szkocki badacz, A. Macbeth, proponuje, by w praktyce pedago-
gicznej odró¿niaæ partnerstwo administracyjne od partnerstwa edukacyjnego.
Partnerstwo administracyjne dotyczy procedur formalnych podejmowanych
w zwi¹zku z realizacj¹ przez dziecko obowi¹zku szkolnego. Partnerstwo eduka-
cyjne jest relacj¹, swoist¹ mieszanin¹ autonomii i wspó³zale¿noœci, ³¹cz¹c¹
w szczególnoœci rodziców i nauczycieli ucz¹cych ich dzieci (za: Mendel 2001). By
partnerstwo w edukacji mog³o zaistnieæ, musz¹ byæ spe³nione okreœlone warunki,
m.in.: równoœci, dobrowolnoœci, akceptacji, zaufania, szacunku i poczucia odpo-
wiedzialnoœci za edukacjê dziecka. Relacje powinny byæ korzystne dla ka¿dej ze
stron. O pe³nym partnerstwie mo¿na mówiæ, gdy podczas kontaktów pomiêdzy
nauczycielem i rodzicem wyst¹pi¹ cztery elementy: intelektualny (rozumienie sy-
tuacji, celów i racji partnera), emocjonalny (¿yczliwoœæ, zdolnoœæ do kompromi-
su), wolicjonalny (chêæ wspó³dzia³ania i lojalnoœæ) oraz behawioralny (zachowa-
nie, kultura bycia, postêpowanie) (Kowalewska 1990). Amerykañska badaczka
zagadnienia, J.L. Epstein, wyró¿ni³a czeœæ typów wspó³dzia³ania szko³y, rodziny
i spo³ecznoœci lokalnej:
– rodzicielstwo – dzia³ania prowadz¹ce do wzajemnego rozumienia ról (ucznia

w rodzinie, syna, córki – w klasie),
– komunikacja – w dwóch uk³adach: szko³a – dom, dom – szko³a, stron¹ ini-

cjuj¹c¹ kontakty jest szko³a,
– wolontariat – wzbogacanie przez rodziców œrodowiska szkolnego swoj¹

wiedz¹ i umiejêtnoœciami,
– nauka domowa – wspomaganie dziecka w tym zakresie,
– wspó³decydowanie (wspó³zarz¹dzanie) – uczestnictwo rodziców w podejmo-

waniu decyzji dotycz¹cych ucznia i szko³y,
– wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ – wzajemne powi¹zania rodziny ze

szko³¹ i z innymi instytucjami œrodowiskowymi.
Teoria J.L. Epstein ukazuje, ¿e partnerski charakter relacji rodzina – szko³a –

spo³ecznoœæ lokalna osi¹ga siê poprzez wystêpowanie spójnoœci w celach i for-
mach dzia³ania (Mendel 2001, s. 84).
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O ile, jak podkreœla siê w literaturze przedmiotu, propagowane kontakty part-
nerskie s¹ korzystne dla ka¿dej ze stron, to w procesie kszta³cenia uczniów nie-
pe³nosprawnych wydaj¹ siê nabieraæ szczególnego znaczenia. Je¿eli edukacja
i rehabilitacja ma byæ skuteczna, musi uwzglêdniaæ sytuacjê ucznia i ca³ej jego
rodziny. Oddzia³ywanie na niepe³nosprawne dziecko jest zawsze zwi¹zane z od-
dzia³ywaniem na innych cz³onków rodziny, przede wszystkim rodziców (por.
Ko³odziej 2009; Koœció³ek 2009; Myœliwczyk 2007). C. Cunnigham (1992) wyró¿ni³
trzy modele wspó³pracy z rodzicami dziecka z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹:
– model eksperta – specjalista bazuj¹c na informacjach uzyskanych od rodziców

dokonuje diagnozy, podejmuje decyzjê o formie i zakresie usprawniania
dziecka oraz przejmuje pe³n¹ kontrolê nad przebiegiem tego procesu;

– model transplantacyjny – specjalista uznaje kompetencje i doœwiadczenie ro-
dziców, diagnozuje i podejmuje decyzje, które konsultuje z rodzicami, udziela
im porad, dzieli siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami;

– model konsumencki (partnerski) – rodzice przejmuj¹ czêœæ kontroli i odpowie-
dzialnoœci za terapiê swojego dziecka, specjalista diagnozuje, konsultuje, in-
struuje i wspiera rodziców.
Zdaniem D. Bacza³y (2007) objêcie dzieci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ inte-

lektualn¹ edukacj¹ szkoln¹ stwarza ich rodzicom szansê na samorealizacjê przez
w³¹czenie siê w ¿ycie placówki, do której uczêszcza ich dziecko. Potencjalnie jest
to grupa sprzymierzeñców.

Zmiany ustrojowe w Polsce i w ich konsekwencji wprowadzone zmiany
w prawie oœwiatowym zwiêkszy³y uprawnienia rodziców, a aktywizacja wspó³pra-
cy z rodzicami jest jednym z najwa¿niejszych celów MEN (www.men.gov.pl/ra-
dyrodzicow). Rodzice nabyli prawo do wspó³- i samo decydowania. Ramowe sta-
tuty szkó³ publicznych, tworzone zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r., przewiduj¹ tworzenie rad szko³y i rad rodzi-
ców. W roku 2007, dziêki zmianom do Ustawy o Systemie Oœwiaty, zagwaran-
towano rodzicom autentyczny wp³yw na edukacjê ich dzieci (art. 53, 54 UoSO).
Na mocy tej ustawy w ka¿dej szkole istnieje obowi¹zek powo³ywania rad rodzi-
ców. Poprzez pracê w jej organach rodzice mog¹ m.in.:
– opiniowaæ szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podrêczni-

ków;
– opiniowaæ program wychowawczy szko³y oraz program profilaktyki;
– opiniowaæ mo¿liwoœæ dzia³ania na terenie szko³y stowarzyszeñ i innych orga-

nizacji;
– wystêpowaæ do dyrektora i innych organów szko³y, organu prowadz¹cego

szko³ê oraz organu nadzoruj¹cego szko³ê z wnioskami i opiniami we wszyst-
kich sprawach szko³y.
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By zaktywizowaæ i zintegrowaæ rodziców 14 marca 2011 roku przy Ministrze
Edukacji Narodowej powo³ano Radê Rodziców. Jej celem jest stworzenie p³asz-
czyzny dyskusji i wymiany pogl¹dów w sprawach dotycz¹cych szko³y.

Rodzicom niepe³nosprawnych dzieci zapewniono prawo do decydowania
o tym, czy ich dziecko maj¹ce okreœlone trudnoœci edukacyjne, zostanie przebada-
ne przez specjalistów, czy przeka¿¹ nauczycielom informacje o zdrowiu i poten-
cjale swojego dziecka, czy dostarcz¹ orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalne-
go, które pozwoli na dostosowanie treœci kszta³cenia do jego mo¿liwoœci. Im te¿
pozostawiono ostateczny wybór odpowiedniej szko³y dla ich niepe³nosprawnego
dziecka: ogólnodostêpnej, integracyjnej lub specjalnej. Wymaga to od rodziców
podejmowania trudnych i odpowiedzialnych decyzji.

Za³o¿enia metodologiczne badañ

Doceniaj¹c znaczenie wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w procesie edu-
kacji uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie, a tak¿e obserwowalne obecnie
d¹¿enie udoskonalenia tych relacji, a¿ do osi¹gniêcia partnerstwa miêdzy nimi,
sprawi³y, ¿e podjêto próbê zbadania œrodowiska rodzinnego w kontekœcie jego
mo¿liwoœci i gotowoœci do tego typu aktywnoœci.

Diagnoza œrodowiska rodzinnego jest rozbudowana i z³o¿ona. Mo¿e byæ do-
konywana w kontekœcie zakresu, specyficznych treœci, kategorii, jak i prawid³o-
wych rozwi¹zañ metodologicznych. Ocena funkcjonowania rodziny, jako Ÿród³a
wp³ywów stymuluj¹cych b¹dŸ hamuj¹cych rozwój jej cz³onków, wymaga
uwzglêdnienia zjawisk wewn¹trzrodzinnych – warunki socjalno-bytowe i inter-
personalne, a tak¿e czêœciowo makrospo³ecznych – spo³eczne i kulturowe
(Wysocka 2007).

W diagnozie œrodowiska rodzinnego zastosowano metodê sonda¿u diagno-
stycznego. Podstawow¹ technik¹ badawcz¹ by³y badania ankietowe, wsparte
analiz¹ dokumentów i wywiadem.

Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2010/2011 w Gorzowie Wlkp.
i stanowi¹ one fragment wiêkszego projektu badawczego, dotycz¹cego uwarun-
kowañ funkcjonowania uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie. Prezento-
wany materia³ dotyczy 183 rodzin uczniów szko³y specjalnej: 54 – podstawowej,
55 – gimnazjum, 41 – przysposabiaj¹cej do pracy, 33 – zawodowej.

Wyniki badañ w³asnych oraz dyskusja

Pojawienie siê w rodzinie dziecka z zaburzeniami w rozwoju jest uznawane
za sytuacjê trudn¹ i ma wp³yw na jej funkcjonowanie. W wiêkszoœci badanych ro-
dzin niepe³nosprawnoœæ intelektualna dziecka wspó³wystêpuje z innymi deficy-
tami organicznymi oraz rozwojowymi (tab. 1).
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Tab. 1. Dysfunkcje rozwojowe ucznia na tle niepe³nosprawnoœci intelektualnej

Dysfunkcje
SP Gimnazjum SPP ZSZ £¹cznie

%

Neurologiczne 53,70 38,18 46,34 24,24 42,08

Psychiatryczne 11,11 14,55 17,07 3,03 12,02

Wada wzroku 24,07 3,64 31,71 27,27 20,22

Wada s³uchu 1,85 3,64 – 6,06 2,73

Dysfunkcja
narz¹du ruchu

7,41 3,64 19,51 6,06 8,74

Inne – 9,09 7,32 6,06 5,46

Razem 98,15 72,73 121,95 72,73 91,26

Uwaga: wyniki dla wiersza „razem” mog¹ byæ � 100, gdy¿ u ucznia mo¿e wystêpowaæ kilka dysfunkcji

Najliczniejsz¹ grupê we wszystkich typach placówek stanowi¹ uczniowie
bêd¹cy pod opiek¹ poradni neurologicznej. W szkole podstawowej ponad
po³owa uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie jest obarczona dodatkowo
zaburzeniami neurologicznymi. 20% ogó³u badanych to osoby z wad¹ wzroku.
Analiza uzyskanych danych wykaza³a, ¿e u znacznej grupy uczniów wystêpuje
zespó³ dysfunkcji. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e z³o¿ona niepe³nosprawnoœæ
dzieci bêdzie tym samym powodowa³a z³o¿one problemy funkcjonowania rodzi-
ny (Hulek 1984). To twierdzenie wydaje siê znajdowaæ potwierdzenie w przepro-
wadzonych badaniach (tab. 2). Prawie po³owa badanych rodzin to rodziny pe³ne
naturalne (49%), 5% to rodziny zrekonstruowane. Uczniowie wychowywani
w rodzinach niepe³nych, to przewa¿nie dzieci z ma³¿eñstw rozwiedzionych
(11%), pozostaj¹cy pod opiek¹ matki. Tylko w jednym przypadku opiekê nad
dzieckiem sprawowa³ ojciec. 8% rodzin jest niepe³nych z powodu œmierci jednego
z rodziców.

Strukturê rodziny uczniów okreœlono równie¿ na podstawie liczby dzieci.
Za³o¿ono, ¿e liczba dzieci wp³ywa na charakter kontaktów dziecka z rodzicami,
a tak¿e mo¿liwoœci zaanga¿owania siê rodziców w dzia³ania szko³y. Badania
J. Rembowskiego (1972) pokaza³y, ¿e rodzice posiadaj¹cy kilkoro dzieci maj¹ z ni-
mi gorsze kontakty, ni¿ rodzice z jednym lub dwojgiem dzieci. Wydaje siê, ¿e
w rodzinach wielodzietnych, gdy wszystkie dzieci s¹ w wieku szkolnym i uczêsz-
czaj¹ do ró¿nych szkó³, aktywne w³¹czanie siê w ¿ycie instytucjonalne dziecka
jest utrudnione. Prawie po³owa (45%) to rodziny ma³odzietne, w tym 15% wycho-
wuje jedno dziecko (tab. 3).
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Tab. 2. Struktura rodzin

Struktura rodzin
SP

Gimna-
zjum

SPP ZSZ £¹cznie

%

Rodzina pe³na, naturalna 57,41 40,00 48,78 51,52 49,18

Rodzina pe³na,
zrekonstruowana

1,85 9,09 7,32 – 4,92

Zwi¹zek oparty
na konkubinacie

12,96 12,73 7,32 6,06 10,38

Rodzina z wystêpuj¹cym
czasowo brakiem rodzica

3,70 3,64 – 6,06 3,28

Rodzina niepe³na
(1 rodzic nie ¿yje)

1,85 9,09 14,63 9,09 8,20

Rodzina rozbita (rozwód) 11,11 12,73 7,32 12,12 10,93

Rodzina zastêpcza
spokrewniona

– 5,45 4,88 12,12 4,92

Rodzina zastêpcza
niespokrewniona

– 3,64 – – 1,09

Rodzina adopcyjna – 1,82 9,76 – 2,73

Dom dziecka 5,56 1,82 – – 2,19

Tab. 3. Liczba dzieci w rodzinie

Liczba dzieci
SP

Gimna-
zjum

SPP ZSZ £¹cznie

%

Jedno 12,96 18,18 17,07 12,12 15,30

Dwoje 35,19 27,27 36,59 18,18 30,05

Troje 24,07 25,45 19,51 33,33 30,60

Czworo 5,56 16,36 17,07 12,12 12,57

Piêcioro 11,11 3,64 2,44 9,09 6,56

Szeœcioro 5,56 1,82 – 3,03 2,73

Siedmioro – 1,82 2,44 3,03 1,64

Oœmioro – – 2,44 – 0,55

Dziewiêcioro – 1,82 2,44 – 1,09

Czternaœcioro 1,85 – – 3,03 1,09
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Pozycja spo³eczna by³a oceniana przez takie zmienne, jak wykszta³cenie i za-
wód. Poziom wykszta³cenia rodziców badanych uczniów jest zró¿nicowany (tab.
4). Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ojcowie i matki legitymuj¹cy siê wykszta³ceniem
zawodowym (37% ojców i 26% matek). Wykszta³cenie podstawowe ma prawie
10% ojców i 25% matek. W 10% badanych rodzin ojcowie maj¹ wykszta³cenie
œrednie. Ukoñczone studia wy¿sze ma 6% mê¿czyzn i blisko 9% kobiet. Wielo-
krotnie potwierdzano w badaniach, ¿e dzieci osi¹gaj¹ce ni¿sze rezultaty w na-
uce, czêœciej maj¹ rodziców z wykszta³ceniem podstawowym lub zawodowym.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹ one czêœciej nara¿one na deprywacjê poznawcz¹,
gdy¿ brakuje odpowiedniej stymulacji ze strony rodziców. Dla tej grupy rodzin
praca szko³y powinna uwzglêdniaæ koniecznoœæ modyfikowania dzia³añ rodzi-
ców oraz kompensowaæ niedobory œrodowiska rodzinnego w tym zakresie. Z ko-
lei, jak zauwa¿a M. Zaorska (2002), rodzice wykszta³ceni chêtnie pog³êbiaj¹ swoj¹
wiedzê, by wspieraæ w rozwoju swoje dzieci. Zachowania te nauczyciel mo¿e i po-
winien wykorzystaæ do wyzwalania ich aktywnoœci oraz anga¿owania ich w prace
dla dobra dziecka.

Tab. 4. Wykszta³cenie rodziców

Wykszta³-
cenie

SP Gimnazjum SPP ZSZ £¹cznie

ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka

%

Niepe³ne
podstawowe

1,85 5,56 – – – – – – 0,55 1,64

Podstawowe 7,41 14,81 9,09 27,27 14,63 34,15 6,06 18,18 9,29 23,50

Zawodowe 44,44 27,78 25,45 18,18 36,59 21,95 45,45 42,42 37,16 26,23

Œrednie 11,11 11,11 12,73 14,55 12,20 21,95 3,03 12,12 10,38 14,75

Wy¿sze 5,56 14,81 3,64 3,64 9,76 9,76 6,06 6,06 6,01 8,74

Brak danych 29,63 25,93 49,09 36,36 26,83 12,20 39,39 21,21 36,61 25,14

Rodzaj wykonywanej pracy jest najczêœciej konsekwencj¹ uzyskanego wy-
kszta³cenia. Osoby z wykszta³ceniem wy¿szym najczêœciej podejmuj¹ prace
o charaterze umys³owym, osoby z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym
– prace o charakterze fizycznym. Spostrze¿enie to znalaz³o odzwierciedlenie
w prezentowanych wynikach badañ. Analiza zatrudnienia badanych rodziców
pokazuje, ¿e najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ojcowie podejmuj¹cy prace fizyczne
(prawie 45%) oraz matki bezrobotne (prawie 33%). 1/3 kobiet pracuje fizycznie.
Pracê umys³ow¹ wykonuje zbli¿ony procent ojców i matek (odpowiednio: prawie
5% i 8%). Œwiadczenia emerytalne lub rentowe pobiera 5% mê¿czyzn i blisko 13%
kobiet (tab. 5).
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Formowanie to¿samoœci zawodowej jest bardzo wa¿nym zadaniem, stoj¹cym
przed m³odym cz³owiekiem i jego szko³¹. Rodzice s¹ osobami najbardziej
znacz¹cymi: m³odzi ludzie kszta³c¹ siê i pracuj¹ w zawodach podobnych do za-
wodu swoich rodziców. Z punktu widzenia uzyskanych wyników jest to zjawi-
sko niepokoj¹ce: dla du¿ej grupy rodziców praca zawodowa nie stanowi wiêkszej
wartoœci.

Tab. 5. Zatrudnienie rodziców

Zatrud-
nienie

SP Gimnazjum SPP ZSZ £¹cznie

ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka

%

Pracownik
fizyczny

59,26 35,19 32,73 23,64 39,02 31,71 48,48 39,39 44,81 31,69

Handel/
us³ugi/
rzemios³o

3,70 – 25,45 16,36 14,63 – – – 10,93 4,92

Pracownik
umys³owy

7,41 7,41 3,64 5,45 4,88 9,76 6,06 9,09 5,46 7,65

Renta/
emerytura

7,41 5,56 5,45 10,91 7,32 19,51 – 18,18 5,46 12,57

Bezrobotny/
niepra-
cuj¹cy

3,70 42,59 3,64 29,09 7,32 31,71 12,12 24,24 6,01 32,79

Brak danych 18,52 9,26 29,09 14,55 26,83 7,32 33,33 9,09 26,23 10,38

Z perspektywy analizy zatrudnienia rodziców uczniów szkó³ specjalnych
mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e warunki materialne w badanych rodzinach ukszta³tuj¹
siê na poziomie przeciêtnym (53% rodzin). W przeprowadzonych badaniach
standard ¿ycia 6% rodzin oceniono jako wysoki. Niepokoiæ powinien fakt, ¿e
w prawie 37% rodzin uczniów szko³y specjalnej mo¿e mieæ problemy z wywi¹zy-
waniem siê z funkcji ekonomicznej. Status materialny tych rodzin oceniono jako
niski (tab. 6).

Tab. 6. Status materialny rodzin

Status materialny
SP Gimnazjum SPP ZSZ £¹cznie

%

Wysoki 3,70 9,09 4,88 6,06 6,01

Przeciêtny 51,85 52,73 65,85 39,39 53,01

Niski 38,89 34,55 26,83 51,52 37,16
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Brak odpowiedzi 5,56 3,64 2,44 3,03 3,83

Rodziny nie s¹ w stanie zaspokoiæ podstawowych potrzeb swoich cz³onków.
Prawie po³owa rodzin korzysta z pomocy s³u¿b spo³ecznych i organizacji charyta-
tywnych (ryc. 7). W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajduj¹ siê rodziny
uczniów szko³y podstawowej: 67% wymaga wsparcia materialnego.

Tab. 7. Rodziny funkcjonuj¹ce w zasiêgu s³u¿b pomocy spo³ecznej

Instytucja
SP

Gimna-
zjum

SPP ZSZ £¹cznie

%

GCPR, PCPR 31,48 29,09 19,51 36,36 28,96

MOPS 29,63 7,27 4,88 18,18 15,30

Inne (asystent
spo³eczny, instytucje
charytatywne)

5,56 – – 3,03 2,19

Razem: 66,67 36,36 24,39 57,58 46,44

W wielu badaniach potwierdzono, ¿e degradacja materialna zaburza funkcjo-
nowanie rodzin. Za³amuje realizacjê funkcji opiekuñczo-wychowawczej. W ro-
dzinach osób bezrobotnych obserwuje siê obni¿enie aspiracji edukacyjnych dzie-
ci. Brak mo¿liwoœci zapewnienia potrzeb konsumpcyjnych powoduje u dzieci
pojawienie siê stygmatu ni¿szoœci. Sprzyja kszta³towaniu siê osobowoœci uzale¿-
nionej od pomocy instytucji oraz utrwala u rodziców i ich dzieci postawy roszcze-
niowe wobec pañstwa i jego instytucji (w tym szko³y). Utrudnia nawi¹zanie pra-
wid³owych relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szko³y.

Zagro¿eniu materialnej egzystencji rodziny czêsto towarzyszy destabilizacja
¿ycia rodzinnego. W omawianej grupie zaobserwowano dezorganizacjê ¿ycia
z powodu: niewydolnoœci rodziców, wystêpuj¹cych chorób przewlek³ych, wystê-
puje tak¿e: przemoc, alkoholizm i konfliktowoœæ doros³ych cz³onków rodziny
(tab. 8). W 40% rodzin stwierdzono wystêpowanie czynników patogennych
o charakterze spo³ecznym. Uczniowie doœwiadczaj¹ równie¿ traumatyzuj¹cych
prze¿yæ wynikaj¹cych z d³ugotrwa³ych, ciê¿kich chorób osób najbli¿szych.

Pewna grupa rodzin uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ pozostaje
w krêgu zainteresowania s¹dów. 8% rodziców ma ograniczon¹ w³adzê rodzi-
cielsk¹ i jest otoczona nadzorem kuratora. 10% pozostaje w krêgu zainteresowa-
nia s¹dów rodzinnych. W badanych rodzinach problemy z prawem maj¹ nie tyl-
ko doroœli. 15% uczniów szko³y zawodowej i 7% szko³y podstawowej ma
orzeczony nadzór kuratora (tab. 9).
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Tab. 8. Dezorganizacja ¿ycia w rodzinie ucznia

Czynniki patologiczne
SP

Gimna-
zjum

SPP ZSZ £¹cznie

%

Konfliktowoœæ 5,56 20,00 9,76 15,15 12,57

Alkoholizm i/lub inne
uzale¿nienia

3,70 12,73 2,44 12,12 7,65

Przemoc w rodzinie 7,41 10,91 – 9,09 7,10

Choroba psychiczna rodziców – 5,45 4,88 3,03 3,28

Choroby przewlek³e 5,56 3,64 4,88 9,09 5,46

Niewydolnoœæ 7,41 7,27 9,76 18,18 9,84

Razem 29,63 60 31,71 66,67 45,9

Tab. 9. Sytuacja prawna w rodzinie

SP
Gimna-

zjum
SPP ZSZ £¹cznie

%

S¹d rodzinny i nieletnich 12,96 12,73 4,88 9,09 10,38

Ograniczona w³adza
rodzicielska + kurator

9,26 10,91 2,44 9,09 8,20

Uczeñ nieletni + kurator 7,41 3,64 2,44 12,12 6,01

Uczeñ pe³noletni + kurator – 1,82 – 3,03 1,09

Opiekunowie prawni
s¹ rodzin¹ zastêpcz¹

– 3,64 4,88 15,15 4,92

Razem 29,63 32,73 14,63 48,48 30,6

Tab. 10. Poziom akceptacji niepe³nosprawnoœci intelektualnej ucznia w rodzinie

Poziom
akceptacji

SP Gimnazjum SPP ZSZ £¹cznie

ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka

%

Pe³na 44,44 61,11 74,55 81,82 58,54 87,80 60,61 81,82 59,56 77,05

Czêœciowa 7,41 3,70 3,64 1,82 9,76 7,32 9,09 6,06 7,10 4,37

Brak
akceptacji

1,85 – 3,64 3,64 7,32 2,44 3,03 – 3,83 1,64

Brak danych 46,30 35,19 18,18 12,73 24,39 2,44 27,27 12,12 29,51 16,94
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Oczekiwania rodziców wobec szko³y, gotowoœæ do w³¹czenia siê w jej dzia³ania
w du¿ym stopniu s¹ uzale¿nione od poziomu akceptacji niepe³nosprawnoœci dzie-
cka. Analiza danych zaprezentowanych w tab. 10 pokazuje, ¿e matki czêœciej ni¿
ojcowie przyjmuj¹ postawê pe³nej akceptacji.

Kobiety równie¿ czêœciej ni¿ mê¿czyŸni akceptuj¹ szko³ê specjaln¹, dostrze-
gaj¹c w tej palcówce szansê rozwojow¹ dla swoich dzieci (tab. 11). W sytuacji
pe³nej akceptacji szko³y mo¿liwe jest nawi¹zanie udanej wspó³pracy rodziców
z nauczycielami.

Tab. 11. Poziom akceptacji szko³y specjalnej

Poziom
akceptacji

SP Gimnazjum SPP ZSZ £¹cznie

ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka

%

Pe³na 46,30 61,11 74,55 74,55 60,98 87,80 60,61 81,82 60,66 74,86

Czêœciowa 5,56 5,56 3,64 5,45 7,32 9,76 6,06 6,06 5,46 6,56

Brak
akceptacji

1,85 – 3,64 5,45 4,88 – 6,06 – 3,83 1,64

Brak danych 46,30 33,33 18,18 14,55 26,83 2,44 27,27 12,12 30,05 16,94

Podsumowanie

W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e podejmowane przez rodziców
dzieci niepe³nosprawnych decyzje, dotycz¹ce formy kszta³cenia dzieci s¹ uzale¿-
nione od statusu spo³ecznego rodziny. W szko³ach integracyjnych ucz¹ siê dzieci,
których rodzice wykazuj¹ du¿¹ troskê i zaanga¿owanie w ich rozwój, o wy¿szym
statusie spo³eczno-ekonomicznym. Natomiast do szkó³ specjalnych uczêszczaj¹
przewa¿nie dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomiczno-kulturowym.
„Spo³eczne zaniedbania skutkuj¹ czêsto orzekaniem o upoœledzeniu umys³owym
w stopniu lekkim, wykluczeniem z ogólnego toru kszta³cenia, pomniejszeniem
edukacyjnych szans ¿yciowych, niejednokrotnie powtarzaniem ¿yciorysu swoich
rodziców” (Sadowska 2005, s. 72).

Analiza porównawcza badañ innych autorów, przeprowadzonych badañ
w³asnych potwierdza tê tezê. Niski status spo³eczny, ekonomiczny rodzin stwa-
rza nie tylko niekorzystne warunki wychowania dzieci w rodzinach, ale te¿ rzutu-
je na pracê szko³y. W œwietle uzyskanych danych wspó³praca nauczycieli
ucz¹cych w szko³ach specjalnych z rodzicami ich uczniów, powinna uwzglêdniaæ
specyfikê funkcjonowania rodzin. Czêsto równolegle z terapi¹ dziecka nale¿y
prowadziæ terapiê rodzin, kszta³towaæ po¿¹dane postawy rodzicielskie. Uwzglêd-
nienie potrzeb rodziny uczniów, nie wymaga modyfikacji zadañ szko³y. Wymu-
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sza jednak dostosowanie dzia³añ nauczycieli do potrzeb uczniów w kontekœcie
funkcjonowania ich rodzin. Nale¿y te¿ zdawaæ sobie sprawê, ¿e mo¿e utrudniaæ,
wspó³czeœnie promowan¹, wspó³pracê nauczycieli i rodziców. Wed³ug A. Brzeziñ-
skiej i J. Matejczuk (2010) zarówno szko³y, jak i rodziny musz¹ byæ gotowe do kon-
taktów ze sob¹. Rodziny, które maj¹ trudnoœci z wywi¹zywaniem siê na³o¿onych
nañ ról, zaniedbuj¹ce dzieci, „z przemoc¹” wobec doros³ych i dzieci, nie s¹ gotowe
do podjêcia wspó³pracy ze szko³¹ i nawi¹zania relacji partnerskich z nauczyciela-
mi ucz¹cymi ich dzieci. Relacje te, w przypadku uczniów niepe³nosprawnych s¹
jednak niezbêdne, gdy¿ gwarantuj¹ wymianê informacji koniecznych do zapla-
nowania, prowadzenia edukacji oraz rehabilitacji podopiecznych. Relacje partne-
rskie oparte na harmonijnym wystêpowaniu szeœciu typów w³¹czania rodziców
w edukacjê, wed³ug J.L. Epstein, nie zawsze mo¿na ³atwo nawi¹zaæ. Wymagaj¹
specjalnie w tym celu ukierunkowanych, przemyœlanych dzia³añ. Nale¿y o tym
pamiêtaæ, planuj¹c, ale te¿ oceniaj¹c stosunki panuj¹ce pomiêdzy nauczycielami
i rodzicami w szkole specjalnej.
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Family of a special school’s student as a partner
in the process of education – expectations and reality

(Summary)

The article is devoted to collaboration of school and family in supporting the educa-
tional process. The key terms defining the power of relation between school and family are
following: co-operation, collaboration and partnership. These terms serve to grade a bene-
ficial relation between school and family, i.e. from co-operation, through collaboration to
partnership. Following other researchers’ views the author presents forms, stages and
models of such co-operation. The presented models are further put into confrontation with
school reality in the context of education act.
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Hanna Szczerbicz
„Cz³owiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli siê z innymi”.
Jan Pawe³ II

Wczoraj potrzebowaliœmy pomocy,
dzisiaj pomagamy innym

Wprowadzenie

¯ycie we wspó³czesnym œwiecie nie jest ³atwe. Ci¹g³e zmiany, szybkie tempo,
obojêtnoœæ na innych, to tylko nieliczne cechy charakterystyczne wspó³czesnego
spo³eczeñstwa. „Brakuje prawdziwych przyjació³, którzy zapominaj¹c o w³asnym
cierpieniu, chcieliby odkrywaæ cierpienia innych i poœwiêciæ siê temu, by im zara-
dziæ. Potrzeba ludzi skromnych i otwartych, którzy bez szumu, w spokoju, stanê-
liby po naszej stronie i szczerze zdecydowaliby siê iœæ t¹ sam¹ drog¹”.

Na œwiecie ¿yj¹ tak¿e ludzie, którym nie jest obojêtny los innych. Czyni¹ do-
bro nie oczekuj¹c za to nagrody. Dostrzegaj¹ drugiego cz³owieka, bo tak jak oni
kiedyœ sami potrzebowali pomocy. Takie osoby skupiaj¹ ca³y nak³ad si³ na pomna-
¿aniu w³asnych korzyœci, jednoczeœnie mno¿¹c dobro zbiorowe. Niekiedy po-
œwiêcaj¹ prywatne wartoœci na rzecz innych ludzi lub dzia³añ spo³ecznych.

Z tego powodu pragnê im oddaæ g³os. Przede wszystkim dlatego, ¿e zas³u¿yli
na to, by ich historia ¿yciowa zosta³a spisana. Ich prze¿ycia s¹ ró¿ne, lecz ³¹czy je
jedno – bezinteresowna pomoc wobec innych ludzi. Jawi siê ona jako cenny dar,
jaki cz³owiek mo¿e ofiarowaæ drugiemu cz³owiekowi, jednoczeœnie nie oczekuj¹c
nic w zamian.

Wiele osób postrzega osoby z niepe³nosprawnoœci¹ jedynie jako biorców, któ-
rzy potrzebuj¹ pomocy. S³usznie zauwa¿a A. Mirkowska-Mankiewicz: „osoba nie-
pe³nosprawna jest nie tylko „biorc¹” œwiadczeñ, ale i „dawc¹”, kimœ, czyja obec- noœæ
mo¿e niezwykle wzbogaciæ ¿ycie samych rodzin i ca³ego spo³eczeñstwa”. Osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ mog¹, tak jak pe³nosprawni, byæ wolontariuszami, poma-
gaæ innym w dostêpnym dla siebie zakresie. Posiadane dysfunkcje nie musz¹ wy-



kluczaæ niepe³nosprawnych z tych obszarów funkcjonowania spo³ecznego.
M. Grzegorzewska uwa¿a, ¿e wystarczy, „aby zdzia³aæ coœ wartoœciowego, trzeba
byæ kimœ wewnêtrznie, trzeba mieæ swoje w³asne ¿ycie, swój w³asny œwiat, trzeba
mieæ w³asny fundament przekonañ, w coœ gor¹co wierzyæ, czemuœ gor¹co
s³u¿yæ”.

Istnieje wiele motywów, którymi kieruj¹ siê ludzie do podjêcia dzia³añ altrui-
stycznych. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce:
– altruistyczny – dope³nianie wartoœci ¿ycia bezinteresown¹ pomoc¹ na rzecz in-

nych;
– zadaniowy – doœwiadczanie i powinnoœæ zawodowa, neutralizowanie niedo-

statku i bezdusznoœci profesjonalnej opieki medycznej;
– afilliacyjny – poszukiwanie kontaktów z innymi ludŸmi czy œrodowiska osób

podobnie myœl¹cych i odczuwaj¹cych.
Dzia³ania podejmowane na rzecz innych osób wynikaj¹ z wielu powodów,

st¹d wa¿ne jawi siê powi¹zanie ich z kilkoma Ÿród³ami jednoczeœnie. Zale¿ne s¹
od usposobienia, etapu biografii, œrodowiska spo³ecznego i warunków. Udzielana
pomoc mo¿e dotyczyæ zarówno sfery fizycznej, ekonomicznej, etycznej, jak
i emocjonalnej. Jaka p³aszczyzna zostanie objêta pomoc¹ – uzale¿niona jest od po-
trzeb osoby potrzebuj¹cej.

Wyniki badañ w³asnych

Opisane ni¿ej przypadki s¹ wynikiem przeprowadzonych przeze mnie ba-
dañ. Badaniami objêto osoby, które w toku swojego ¿ycia pomaga³y innym lu-
dziom. Cech¹ wspóln¹ badanych jest niepe³nosprawnoœæ, b¹dŸ choroba prze-
wlek³a. Celem podjêtych badañ by³o odkrycie motywu, jakim kieruj¹ siê osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ lub chorob¹ przewlek³¹, ofiaruj¹c innym pomoc.

Robert

Od urodzenia ma mózgowe pora¿enie dzieciêce, postaæ czterokoñczynow¹.
Ze œwiatem komunikuje siê za pomoc¹ komputera. Sam kiedyœ potrzebowa³ po-
mocy i zosta³a ona mu ofiarowana. Potrzebowa³ specjalistycznego komputera
i dziêki innym ludziom uda³o siê go kupiæ. Otrzyma³ wsparcie, a teraz pragn¹c
sp³aciæ d³ug wdziêcznoœci, sam pomaga innym. Zorganizowa³ aukcje charytatyw-
ne dla swoich przyjació³, m.in. na implanty krêgos³upa, zakup sprzêtu kompute-
rowego, nowoczesny aparat s³uchowy. Kontaktowa³ siê z telewizj¹, gazetami,
drukowa³ og³oszenia, zamieszcza³ informacjê na portalach, forach i szuka³ spon-
sorów.
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Mama Roberta uwa¿a, ¿e zawsze chcia³ byæ traktowany jak osoba zdrowa.
Z tego powodu czêsto powtarza³a mu, aby nie skupia³ siê w ¿yciu tylko i wy³¹cz-
nie na sobie, ale tak¿e dostrzega³ inne osoby.

O zdobyciu pieniêdzy na zakup aparatów dla kolegi myœla³ od dawna. „Zna-
my siê od dzieciñstwa i chcia³em po prostu, ¿eby mu by³o ³atwiej siê komunikowaæ ze
spo³eczeñstwem”. Na pocz¹tku by³o trudno, poniewa¿ pomimo apeli Roberta nikt
nie zareagowa³. Dopiero pomog³a mu, w zorganizowaniu pomocy, prezes stowa-
rzyszenia w mieœcie, w którym mieszka. Uda³o siê pozyskaæ fundusze, pozwa-
laj¹ce na zakup obu aparatów s³uchowych. Po zorganizowanej akcji jego kolega
zacz¹³ uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym, a tak¿e: „rozumie wiêcej znaczeñ s³ów, sta³
siê bardziej otwarty, sam chodzi do ró¿nych instytucji, urzêdów i stara siê t³umaczyæ o co
mu chodzi, przynajmniej nie muszê mu ju¿ pisaæ kartek”.

Poprzez pomoc udzielon¹ koledze zyska³em „œwiadomoœæ, ¿e polepszy³em jego
byt”. Czu³em „radoœæ, spe³niania siê i ¿e chocia¿ sam jestem bardzo wybrakowanym towa-
rem, a mimo to, jeszcze mogê komuœ pomóc”. Uwa¿a, ¿e pomaganie innym to „niez³a
frajda”. Lubi patrzeæ na szczêœcie osoby, której siê pomog³o. Dla niego bezintereso-
wne pomaganie innym jawi siê jako „pomoc bez splendoru, gratyfikacji, a przede wszy-
stkim bez wyrachowania. Powinna byæ szczera i prawdziwa, a nie na pokaz”.

Nie wszystkie podejmowane przez Roberta dzia³ania zakoñczy³y siê pe³nym
sukcesem. Uda³o siê pozyskaæ finanse, lecz efekt koñcowy nie by³ do koñca satys-
fakcjonuj¹cy. Robert stara³ siê pomóc kole¿ance, która, tak¿e jak on, ma mózgowe
pora¿enie dzieciêce. Kasia mia³a skoliozê, która mog³a spowodowaæ przebicie
p³uca, dlatego musia³a mieæ wprowadzone tytanowe implanty. Koszt implantów
przekracza³ mo¿liwoœci finansowe jej rodziny. Robert zorganizowa³ zbiórkê pie-
niêdzy, napisa³ tak¿e do fundacji z proœb¹ o wsparcie. Uda³o siê pozyskaæ fundu-
sze i Kasiê zoperowano. Jednak po pewnym czasie okaza³o siê, ¿e organizm dzie-
wczyny nale¿y do tego procentu osób, który Ÿle reaguje na tytanowe implanty.

Robert chcia³ pomóc tak¿e koledze z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym. Fi-
lip nie umia³ czytaæ ani pisaæ, dlatego Robert postanowi³ go nauczyæ. Po kilku mie-
si¹cach mê¿czyzna zrobi³ postêpy, wówczas Robert stwierdzi³, i¿ wa¿ne dla jego
dalszej edukacji jest posiadanie komputera w domu. Robert znalaz³ odpowiedni
sprzêt komputerowy oraz sponsora, który go zakupi³. Po pewnym czasie dowie-
dzia³ siê jednak, ¿e mama kolegi stwierdzi³a, i¿: „czytanie i pisanie nie jest mu do ¿ycia
potrzebne”, i odda³a komputer komuœ innemu.

Czêsto spotyka siê z przykrymi sytuacjami dotycz¹cymi swojej osoby. W cza-
sie z³ych dni myœli, ¿e: „lepiej by siê sta³o, aby to mój umys³ zosta³ upoœledzony, a nie
cia³o, wtedy ¿ycie by³o by ³atwiejsze i prostsze, ale to s¹ tylko takie chwile za³amki. Trzeba
¿yæ dalej, stawiaæ sobie nowe wyzwania i nie biadoliæ”.
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Wyzwania, które sobie stawia w ¿yciu, to pomoc innym, nie myœli wci¹¿
o swojej niepe³nosprawnoœci, bo gdyby tak by³o: „wówczas nie dokona³by niczego
i nie by³by szczêœliwy”.

Natalia

Od urodzenia jest niepe³nosprawna – mózgowe pora¿enie dzieciêce. Natalia
jest osob¹ wra¿liw¹ i empatyczn¹. Kiedyœ sama potrzebowa³a pomocy od innych
z powodu swojej niepe³nosprawnoœci. Nauczy³o j¹ to przede wszystkim, ¿e warto
pomagaæ innym. Bezinteresowna pomoc dla niej, to pomaganie innym ludziom
i nie oczekiwanie nic w zamian. Natalia przekona³a siê, ¿e s¹ ludzie, którzy chc¹
i potrafi¹ ofiarowaæ bezinteresown¹ pomoc innym. Sama przez wiele lat praco-
wa³a jako wolontariusz w stowarzyszeniu dzia³aj¹cym na rzecz osób z niepe³no-
sprawnoœci¹. Pomaga³a opiekunom miêdzy innymi podczas prowadzenia ró¿nych
terapii. Swoj¹ przygodê z wolontariatem rozpoczê³a kilka lat temu: „Sk³oni³ mnie
przede wszystkim fakt, ¿e coœ fajnego mogê zrobiæ w wolnym czasie i przy okazji pomóc in-
nym osobom bardziej niepe³nosprawnym i potrzebuj¹cym”. Czerpa³a satysfakcje ze
szczêœcia i zadowolenia innych osób, a jednoczeœnie sama by³a szczêœliwa.

Kinga

Kinga chorowa³a na bia³aczkê. Potrzebowa³a nie tylko szpiku, ale tak¿e wspar-
cia bliskich osób. Pomoc otrzyma³a od rodziny, przyjació³, ale i od lekarzy. Lubi
pomagaæ innym ludziom. „Wiem ¿e kiedyœ ja te¿ potrzebowa³am pomocy i jeœli w jakikol-
wiek sposób mogê pomóc innym ludziom, to bêdê to robiæ, poniewa¿ wiem, ¿e kiedyœ to dobro
do mnie powróci”.

Bezinteresowna pomoc dla Kingi jawi siê jako „pomoc p³yn¹ca z naszego serca,
nie nastawiona na jakieœ zyski materialne czy moralne. Jest to taka pomoc, kiedy zale¿y nam
najbardziej, ¿eby komuœ pomóc ni¿ na tym, by coœ zyskaæ w zamian”.

Pracuje jako wolontariusz na rzecz osób z zespo³em Downa. Kinga twierdzi, i¿
pomagaj¹c tym osobom, jednoczeœnie otrzymuje o wiele wiêcej od nich samych.
„Gdy do nich przychodzê, czujê, ¿e robiê coœ dobrego. Oni ofiarowuj¹ mi cz¹stkê siebie, a ja
im cz¹stkê swojej osobowoœci”. Spotkania z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ sprawi³y,
¿e jej œwiat na nowo sta³ siê piêkny. Wówczas czuje, ¿e wszystko jest mo¿liwe.
Czuje radoœæ, szczêœcie, uœmiecha siê na sam¹ myœl, ¿e znów siê z nimi spotka.

Do dzia³alnoœci wolontariackiej namówi³a j¹ kole¿anka. Na pocz¹tku nie by³o
tak ³atwo, nie wszyscy podopieczni szybko j¹ zaakceptowali, niektórzy potrzebo-
wali czasu. Brak akceptacji ze strony osób z niepe³nosprawnoœci¹ stanowi³a dla
niej najwiêkszy problem. Oni stanowili zwart¹ grupê, a ona by³a sama. Pomimo
to, ¿e nie wszystkie osoby chcia³y z ni¹ wspó³pracowaæ, ona przychodzi³a do nich
dalej. Po pewnym czasie uda³o siê jej i od tej pory czuje siê w ich grupie dobrze.
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Kinga chcia³a sprawdziæ swoje mo¿liwoœci, a tak¿e to, na ile jest w stanie ofia-
rowaæ siê innym. Napawa siê dum¹, ¿e w taki prosty sposób mo¿e pomóc jedno-
czeœnie wielu osobom. Najwa¿niejsze w jej dzia³alnoœci jest fakt, ¿e nie oczekuje
z tego tytu³u gratyfikacji, zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego odbywany wolonta-
riat. Dla niej najwiêksz¹ nagrod¹ jest zwyk³e „dziêkuje”, us³yszane z ust rodziców
tych dzieci.

Zakoñczenie

We wszystkich zaprezentowanych przypadkach przewa¿a dojrza³e podejœcie
do ¿ycia. Postawy badanych osób i ich czyny czêsto przecz¹ zakorzenionym
w œwiadomoœci ludzkiej pogl¹dom na temat osób z niepe³nosprawnoœci¹, cho-
rob¹ przewlek³¹. Dowodzi to, ¿e osoby z dysfunkcjami maj¹ tak¿e umiejêtnoœci,
które zazwyczaj uto¿samiane s¹ z pe³nosprawnoœci¹.

Okazuje siê, ¿e g³ównym motywem, którym kierowa³y siê te osoby. jest chêæ
odp³acenia siê za „d³ug”. We wczeœniejszych latach swojego ¿ycia same potrzebo-
wa³y pomocy. Otrzyma³y wsparcie od innych, a dziœ czerpi¹ satysfakcjê z tego, ¿e
tak¿e mog¹ komuœ pomóc. Czêsto wybieraj¹ osoby o podobnym typie niepe³no-
sprawnoœci, poniewa¿ maj¹ du¿¹ wiedzê na jej temat i czuj¹ siê w niej ekspertami.

W wyniku podjêtych dzia³añ osoby zrozumia³y, ¿e w ich najbli¿szym otocze-
niu s¹ ludzie w du¿o gorszym stanie ni¿ oni sami. Mo¿e to u³atwiæ proces auto-
rewalidacji. Pomoc na rzecz innych jawi siê jako droga do akceptacji w³asnej nie-
pe³nosprawnoœci.

Ponadto osoba z niepe³nosprawnoœci¹, podejmuj¹ca dzia³ania na rzecz in-
nych, wykracza poza znane kanony osoby z niepe³nosprawnoœci¹. Jawi siê najbli¿-
szemu otoczeniu w lepszym œwietle. Nie jest tylko traktowana jako biorca, osoba,
która oczekuje tylko pomocy ze strony innych, ale dawca – osoba potrzebna dla
najbli¿szego otoczenia.

Dla osób z niepe³nosprawnoœci¹, chorob¹ przewlek³¹ te historie mog¹ stano-
wiæ podpowiedŸ do wybrania podobnej drogi ¿yciowej, a tak¿e do traktowania
swojej niepe³nosprawnoœci czy choroby jako jednej z cech, a nie wyroku. S³usznie
zauwa¿a I. Obuchowska, ¿e niektóre osoby, mimo posiadanych dysfunkcji, sta-
raj¹ siê i potrafi¹ doœwiadczaæ ¿ycia, tak, by by³o ono sensowne i po¿yteczne. Pró-
buj¹ prze¿ywaæ ró¿ne jego mo¿liwoœci, nie skupiaj¹c siê tylko i wy³¹cznie na swo-
ich ograniczeniach. Przez podejmowanie ró¿norodnych decyzji sami tworz¹
„obraz swojego ¿ycia”, to od nich samych zale¿y, jakie ostatecznie przyjmie barwy
oraz jaki bêdzie jego temat przewodni. Czy bêdzie to sama niepe³nosprawnoœæ?
Czy te¿ wszystkie mo¿liwe aspekty ¿ycia? Wybór nale¿y do tych osób, dziêki
temu mog¹ poczuæ siê niezale¿ni.
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Œwiadomoœæ, ¿e na œwiecie mo¿na spotkaæ osobê, która w razie potrzeby poda
nam pomocn¹ d³oñ, stanowiæ mo¿e otuchê dla wszystkich potrzebuj¹cych, ¿e nie
zostan¹ sami w potrzebie.

Ka¿dy z nas mo¿e pomagaæ innym, nie trzeba wiele. Istotna jawi siê tu tylko
chêæ niesienia pomocy innym. Pomaganie uszczêœliwia i daje wiele satysfakcji.
Wiem, poniewa¿ sama wielokrotnie pracowa³am jako wolontariuszka. Dziêki po-
maganiu innym odnalaz³am sens mojego zawodu – pedagoga specjalnego. Ofia-
rowa³am, ale jeszcze wiêcej zyska³am. Warto pomagaæ...
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Yesterday we needed help, today it is us who help
(Summary)

The author presents a piece of her research about altruistic examples of behavior. She
presents personal stories of three people with disabilities, who were dependent on the oth-
ers in the past and now are able to help people in need. Their utterances convince the read-
ers about a broad wide range of modern revalidation - that can draw on effects of “giving”
and fulfilling others’ needs.
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Iwona Myœliwczyk

Normalizacja ¿ycia spo³ecznego dziecka z ADHD
w kontekœcie funkcjonowania rodziny

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku cz³owieka do cz³owieka”.

(Jan Pawe³ II)

Wstêp

Rodzina to podstawowe œrodowisko wychowawcze ka¿dego dziecka. Z racji
pe³nionych funkcji, ta podstawowa komórka spo³eczna, staje siê wyj¹tkow¹ i nie-
powtarzaln¹. Tak¹ w³aœnie jest rodzina z dzieckiem posiadaj¹cym zespó³ ADHD.
Podejmuje wyzwanie zwi¹zane z wychowaniem dziecka. Nie jest to ani ³atwe, ani
proste. Wychowywanie dziecka z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej
wymaga wiele wyrzeczeñ i poœwiêcenia ze strony rodziców. Czêsto oni sami pot-
rzebuj¹ pomocy i wsparcia, aby oswoiæ siê z „innoœci¹” swojej pociechy. Ta innoœæ
wymusza na nich takie wychowanie dziecka, aby mog³o ono nabywaæ pra-
wid³owych wzorów zachowañ, wartoœci, uczyæ siê odnajdywaæ w spo³eczeñ-
stwie. Na rodzicach spoczywa najwiêksza odpowiedzialnoœæ. Musz¹ oni tak
ukszta³towaæ dziecko, aby – mimo „innoœci” – by³o ono akceptowane w spo³eczeñ-
stwie i mia³o szanse na „normalne” ¿ycie.

ADHD nie musi byæ rozpatrywane przez rodzinê jako nieszczêœcie. Niektórzy
rodzice traktuj¹ taki stan rzeczy jako wyzwanie do zapewnienia dziecku mo¿li-
wie normalnego, godnego i wartoœciowego ¿ycia. Zdecydowana wiêkszoœæ rodzi-
ców podejmuje trud zwi¹zany z normalizowaniem egzystencji w spo³eczeñstwie
dziecka z ADHD. Odbywa siê to poprzez pracê, naukê, gry i zabawy, jak i terapiê.

Minczakiewicz podkreœla, i¿ „«normalizacja» (…), w kontekœcie tak istotnego
dla rodziny splotu niekorzystnych wydarzeñ zaburzaj¹cych jej prawid³owe funk-
cjonowanie, to nic innego, jak odbudowanie wiary i tworzenie od podstaw wa-
runków do godnego, ludzkiego ¿ycia wszystkim cz³onkom rodziny, pomimo
zmian i dramatycznych momentów za³amania, wynikaj¹cych z naznaczenia
i zwi¹zanego z nim wyzwania losu” (2003, s. 75).



Mechanizm normalizacji – zdaniem Wojciechowskiego – „polega wiêc (…) na
stopniowym «oswajaniu» uczestników interakcji z faktem odchylenia od normy
jednego z partnerów. W efekcie, otoczenie przestaje z czasem postrzegaæ dan¹
jednostkê przez pryzmat jej dewiacyjnego statusu” (2003, s. 150).

Uzasadnieñ normalizacji – pisze Sadowska – „upatruje siê w sprawiedliwoœci
spo³ecznej (…), rozwijaniu kompetencji, w wyniku czego chodzi o kszta³towanie
korzystniejszego poczucia w³asnej to¿samoœci” (2005, s. 27).

Rodzin z dzieckiem z ADHD jest coraz wiêcej. Czy cz³onkowie takiej rodziny
maj¹ prawo i mo¿liwoœæ wyra¿aæ w³asn¹ to¿samoœæ, d¹¿yæ do rozwoju i realizo-
waæ w³asne marzenia? Mieæ poczucie przynale¿noœci, mi³oœci, spe³nienia i realiza-
cji? Czy w zmaganiach z problemami wynikaj¹cymi z ADHD maj¹ wsparcie
spo³eczne? Jednym s³owem, czy maj¹ oni szansê na „normalne” ¿ycie? Odpowie-
dzi na te i inne pytania znajdziemy, analizuj¹c narracje rodziców dzieci z ADHD.

Badania w³asne

Funkcjonowanie dziecka z ADHD przek³ada siê na wiele p³aszczyzn, które
wynikaj¹ z pe³nionych przez dziecko ról spo³ecznych. Wszystkie te sfery s¹ wa¿ne
i wzajemnie siê przenikaj¹. Przeprowadzone badania ukaza³y problemy dziecka
nadpobudliwego psychoruchowo i jego rodziców, wynikaj¹ce z „dopasowywa-
nia” ADHD-owca do normy.

Wiêkszoœæ badanych rodziców zaczyna opowiadanie swoich historii od diag-
nozy zespo³u nadpobudliwoœci psychoruchowej, która u wszystkich badanych
stanowi moment kluczowy. To od tej chwili zaczyna siê w³aœciwe postêpowanie
terapeutyczne lub/i farmakologiczne. Badani podkreœlaj¹, ¿e w wyniku diagnozy
zmieniaj¹ swój sposób myœlenia o dziecku i o funkcjonowaniu samej rodziny. Jeœli
diagnoza nie wp³ywa na zmianê sytuacji rodzinnej, to na pewno – zdaniem bada-
nych – ma wp³yw na postrzeganie dziecka przez szko³ê, przyjació³ czy znajo-
mych.

Dla wiêkszoœci badanych rodziców diagnoza to przede wszystkim pomoc
dziecku. Dla moich rozmówców by³o to najwa¿niejsze. Dostrzegali zachowanie
dziecka odbiegaj¹ce od normy, ale nie byli œwiadomi, z czego ono wynika. Rodzi-
ce doœwiadczali tak¿e krytyki ze strony spo³eczeñstwa, której nie mogli odeprzeæ
¿adnym argumentem, a rozpoznanie da³o badanym tak¹ mo¿liwoœæ. Mia³a to byæ
tak¿e szansa dla dziecka, które by³o postrzegane przez spo³ecznoœæ szkoln¹ jako
niegrzeczne, z³oœliwe, krn¹brne i agresywne. Orzeczenie to prawo rodziców do
walki o „normalnoœæ” dziecka w szkole. Rozpoznanie syndromu pozwala³o rodzi-
com mieæ nadziejê na zrozumienie i zaakceptowanie „innoœci” dziecka, które
przede wszystkim – jak podkreœlaj¹ badani – nie jest gorsze, jest po prostu „inne”.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, i¿ rodzice stanowi¹ ogniwo pomiêdzy
dzieckiem z ADHD a spo³eczeñstwem. Dlatego te¿ badani w swych narracjach
podkreœlaj¹ wagê rodzicielstwa.

Wszyscy badani akcentuj¹, i¿ bycie rodzicem dziecka z ADHD, to du¿e wy-
zwanie, które jest wyj¹tkowym i niepowtarzalnym doœwiadczeniem. To znacznie
trudniejsze zadanie ni¿ w przypadku „normalnego” dziecka. Moi rozmówcy do-
œwiadczaj¹ ró¿nego rodzicielstwa, któremu nadaj¹ indywidualne znaczenia, ale
wszyscy badani zgadzaj¹ siê, ¿e jest to bardzo trudne rodzicielstwo. Wiêkszoœæ ba-
danych mówi³o, ¿e jest to najwa¿niejsza rola ich ¿ycia. Z rol¹ t¹ uto¿samiaj¹ po-
czucie obowi¹zku za dziecko, trud i poœwiêcenie. Jak podkreœlali rozmówcy, wy-
chowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo, to wiêcej momentów
bezsilnoœci, zw¹tpienia i braku si³. Staraj¹ siê jednak najlepiej jak potrafi¹, aby
w ¿yciu dziecka zapanowa³a tak¿e radoœæ, zadowolenie z siebie, sukcesy w ka¿-
dym aspekcie jego ¿ycia i realizacja marzeñ.

Badani rodzice staraj¹ siê wychowaæ tak dziecko, aby nie by³o nara¿one na
krytykê, brak zrozumienia czy odrzucenie. D¹¿¹ do zaspokojenia podstawowych
potrzeb dziecka, czyli akceptacji, poczucia bezpieczeñstwa, mi³oœci, szacunku,
mo¿liwoœci nauki, czy podjêcia w przysz³oœci pracy zawodowej. Dlatego to rodzi-
cielstwo jest takie trudne, bo tak naprawdê – jak podkreœlaj¹ rodzice – wiele zale-
¿y od spo³eczeñstwa, które nie jest jeszcze gotowe na przyjêcie dziecka z ADHD.

Wobec tego badani bardzo czêsto definiuj¹ rodzicielstwo jako bezsilnoœæ.
Uczucie to towarzyszy im nie tylko w stosunku do zachowañ dziecka, na które
w wiêkszoœci nie maj¹ wp³ywu, ale tak¿e w stosunku do opinii spo³ecznej oraz
trudnoœci, z jakimi boryka siê dziecko. Badani maj¹ poczucie, ¿e bezsilnoœci do-
œwiadczaj¹ prawie ka¿dego dnia. Wœród wypowiedzi badanych najbardziej za-
akcentowana zosta³a bezsilnoœæ w stosunku do nauczycieli dziecka. Rodzice czuj¹
siê na tyle bezradni, ¿e 1/3 badanych zdecydowa³a siê na przeniesienie dziecka do
szko³y specjalnej, aby zaoszczêdziæ dziecku poczucia wstydu, odrzucenia, czy na-
piêtnowania z powodu ADHD.

Rodzice, którzy chc¹ sobie i dziecku zapewniæ „normalnoœæ”, poœwiêcaj¹ wie-
le czasu, energii i zaanga¿owania. Nie zastanawiaj¹ siê, ile siê poœwiêcaj¹, bowiem
dobro dziecka jest dla wszystkich badanych najwa¿niejsze. Chcieliby, aby dziecko
samodzielnie funkcjonowa³o w spo³eczeñstwie, aby by³o akceptowane i rozumia-
ne, by realizowa³o swoje marzenia i by³o szczêœliwe. Myœlê, ¿e fragment narracji
jednej z rozmówczyñ oddaje istotê oczekiwañ wszystkich badanych: „moim ma-
rzeniem jest, aby on znalaz³ swoje miejsce w ¿yciu”.

Rodzice, pokonuj¹c codzienne trudnoœci, odnosz¹ w swoim przekonaniu po-
ra¿kê lub sukces. Wœród badanych jest niewielu rodziców, którzy mówi¹ o zdecy-
dowanym sukcesie. Matki uzale¿niaj¹ ow¹ nominacjê od postêpów dziecka, na
które pracowa³y latami. By³a to ciê¿ka, mozolna i opatrzona wieloma chwilami
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bezsilnoœci praca. Kiedy jednak pojawia siê choæby najmniejszy postêp, radoœæ ro-
dziców jest ogromna. Fakt ten ma ogromne znaczenie dla matek. Widz¹c efekty
swojej pracy czuj¹ siê nagrodzone za poœwiêcenie, trud, rezygnacjê i wyrzecze-
nia, a przede wszystkim za „ofiarowan¹ mi³oœæ”.

Rola, jaka przypada rodzicom, jest najtrudniejszym zadaniem w ich ¿yciu.
Tak bowiem sami badani definiuj¹ bycie matk¹/ojcem dziecka z ADHD. To nie tyl-
ko obowi¹zki „tu i teraz”, lecz tak¿e wielka odpowiedzialnoœæ za cz³owieka, które-
go staraj¹ siê tak ukszta³towaæ i przygotowaæ, aby dobrze pe³ni³ powierzone mu
role spo³eczne.

Wiêkszoœæ rodziców, konstruuj¹c swoje biografie, zaznacza, ¿e rodzicielstwo
to takie dzia³ania i decyzje, które wp³ywaj¹ na dobro dziecka. Wszyscy badani
zgadzaj¹ siê, ¿e w swojej pracy wychowawczej musz¹ byæ cierpliwi, wyrozumiali,
tolerancyjni, ale tak¿e konsekwentni i wymagaj¹cy. Jak powiedzia³a to jedna
z rozmówczyñ: „my rodzice musimy wiêcej daæ z siebie, ale musimy te¿ wiêcej
wymagaæ ni¿ inni”. Bycie rodzicem dziecka z ADHD – zdaniem respondentów –
to nie tylko obowi¹zek, ale tak¿e wyzwanie i, a mo¿e przede wszystkim, priorytet.
Badani podejmuj¹ ró¿ne dzia³ania, aby wywi¹zaæ siê z obowi¹zków rodziciel-
skich, np. rezygnuj¹ z ¿ycia zawodowego. Wykorzystuj¹ ka¿d¹ mo¿liwoœæ, aby
u³atwiæ dziecku funkcjonowanie. Zaznaczaj¹ jednak, ¿e gdyby pojawi³a siê jesz-
cze jakakolwiek szansa zrobienia wiêcej, to nie zastanawialiby siê nad jej wyko-
rzystaniem.

Wiêkszoœæ rodziców stara siê tak pouk³adaæ dziecku ¿ycie, aby w jak najmnie-
jszym stopniu by³o nara¿one na niepowodzenia. Jednak badani podkreœlaj¹, ¿e
nie jest to mo¿liwe i bardzo prze¿ywaj¹ ka¿d¹ pora¿kê dziecka. Jest im tym bar-
dziej przykro, bo maj¹ œwiadomoœæ, ¿e niepowodzenia te s¹ skutkiem ADHD.

Z narracji badanych mo¿na wnioskowaæ, ¿e dziecko z zespo³em nadpobudli-
woœci psychoruchowej ma wiêcej ograniczeñ ni¿ mo¿liwoœci, z czym rodzice nie
mog¹ siê pogodziæ. Uwa¿aj¹, ¿e najwiêcej ograniczeñ dziecko doœwiadcza
w szkole. Z racji swojego zachowania ma ograniczony kontakt z rówieœnikami,
nie ma mo¿liwoœci uczêszczania na wszystkie zajêcia, a objawy powoduj¹, ¿e nie-
kiedy koñczy edukacjê jeszcze przed matur¹. To wszystko wp³ywa na zani¿one
poczucie wartoœci dziecka, które – zdaniem badanych – ma negatywny wp³yw na
jego funkcjonowanie. Dziecko nie podejmuje kolejnych wyzwañ, izoluje siê od
rówieœników i zamyka w sobie. W przypadku wielu badanych dziecko nie jest
œwiadome swojej „innoœci” i wynikaj¹cych z tego nastêpstw, a tym samym nie ro-
zumie, dlaczego nie mo¿e zrobiæ tego samego co rówieœnicy. Ponadto te ograni-
czenia s¹ dla dziecka Ÿród³em wielu przykroœci, a te z kolei s¹ dla rodziców powo-
dem frustracji.

Badani podkreœlaj¹, i¿ dziecko z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej
bardzo czêsto jest postrzegane przez pryzmat objawów, jakie wynikaj¹ z ADHD.
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Ta ocena jest krzywdz¹ca dla dziecka, a dla rodziców jest Ÿród³em przykroœci.
Wiêkszoœæ nauczycieli – zdaniem respondentów – nie toleruje negatywnych za-
chowañ dziecka i nie chce wierzyæ, ¿e wynikaj¹ one z objawów schorzenia i s¹ nie-
zale¿ne od dziecka. Skar¿¹ siê na napady z³oœci, agresji, prowokacjê bójek, niedo-
stosowanie siê do regu³ i zasad panuj¹cych w klasie, a tak¿e na brak dobrego
wychowania i brzydkie s³ownictwo. Gama zarzutów wobec dziecka jest napra-
wdê bardzo szeroka. Rodzice uwa¿aj¹, ¿e wiêkszoœæ tych zachowañ mog³aby ulec
zmianie, gdyby nauczyciele dostrzegli i doceniali wysi³ki dziecka. Dlatego te¿
z narracji wiêkszoœci rodziców wynika, ¿e szko³a powszechna nie jest przygoto-
wana na przyjêcie dziecka z ADHD, a nauczyciele nie maj¹ kwalifikacji, aby pra-
cowaæ z nim. Narracje badanych s¹ przepe³nione uczuciami ¿alu, przykroœci,
z³oœci oraz bezsilnoœci.

Na podstawie opowiedzianych historii mo¿na wnioskowaæ, ¿e rodzice ocze-
kuj¹ od nauczycieli „odrobiny dobrej woli”, która wp³ynê³aby bardzo pozytywnie
na dziecko, i która pozwoli³aby mu zapomnieæ o swojej „innoœci”. Natomiast
akcentowanie z³ych zachowañ przez wiêkszoœæ nauczycieli powoduje, ¿e dziecko
czuje siê gorsze i napiêtnowane, co skutkuje dodatkowymi zaburzeniami. Dlate-
go rodzice przywi¹zuj¹ tak wielk¹ wagê do zdarzeñ dotycz¹cych ¿ycia szkolnego
dziecka. Wszystkie te niepowodzenia s¹ Ÿród³em przykroœci dziecka i powoduj¹
alienacjê na wszystkich p³aszczyznach jego ¿ycia.

Przeprowadzone badania dowodz¹ tak¿e, ¿e s¹ dzieci, które mimo zaburze-
nia i objawów mu towarzysz¹cych, s¹ akceptowane i wspierane w drodze eduka-
cyjnej. Rodziców maj¹cych takie odczucia jest niewielu. Mimo to s¹ oni bardzo za-
dowoleni i uwa¿aj¹, ¿e szko³a realizuje (przynajmniej czêœciowo) potrzeby
dziecka z ADHD. Podkreœlaj¹ jednak, ¿e osi¹gnêli to dziêki swojemu zdetermino-
waniu, które wp³ynê³o na zmianê postawy nauczycieli, nie zawsze gotowych, aby
dostosowaæ siê do indywidualnoœci dziecka.

Wœród moich rozmówców s¹ wiêc osoby, które bardzo chwal¹ sobie kontakt
z nauczycielami dziecka. Maj¹ poczucie zrozumienia i odci¹¿enia w sytuacjach
problemowych. Dla rodziców takie wsparcie znaczy bardzo du¿o. Nie czuj¹ siê
osamotnieni w swoim d¹¿eniu do normalnoœci dziecka. Odnosz¹ wra¿enie, i¿
taka wspó³praca powoduje, ¿e dziecko jest bardziej otwarte, ³atwiej pokonuje
trudnoœci szkolne, a tak¿e realizuje swoje marzenia i rozwija zainteresowania. Dla
tych respondentów fakt ten ma ogromne znaczenie. S¹ spokojni o dziecko, kiedy
przebywa w szkole, wiedz¹c, ¿e nauczyciele rozumiej¹ wyj¹tkow¹ sytuacjê i bar-
dzo staraj¹ siê, aby zapanowaæ nad objawami ADHD. Pozytywne postrzeganie
dziecka – wed³ug badanych – zdecydowanie rzutuje na dalszy rozwój i wywiera
du¿y wp³yw na jego osobowoœæ.

Wa¿ne prze¿ycia dla rodziców, zwi¹zane z pobytem dziecka w szkole, to jego
relacje z rówieœnikami z klasy. S¹ one wpisane w ¿ycie szkolne dziecka i maj¹ zna-
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czenie nie tylko dla niego, lecz tak¿e dla rodziców. Niestety wiêkszoœæ badanych
mówi, ¿e s¹ one zaburzone. Dzieci z ADHD nie uzyskuj¹ akceptacji ze strony ró-
wieœników, s¹ przez nich etykietowane i spychanie na margines ¿ycia klasowego.
Badani zauwa¿aj¹, ¿e te reakcje sprawiaj¹ dziecku wiele przykroœci, w wyniku
czego ono samo zaczyna siê izolowaæ. Rodzice opowiadaj¹cy o sytuacji szkolnej
dzieci z ADHD, przejawiaj¹ przy tym wiele negatywnych emocji. Uczucia te s¹
efektem bezradnoœci i poczucia, ¿e dziecko jest postrzegane przez rówieœników
jako „inne”. Wynikaj¹ one tak¿e – zdaniem rozmówców – z biernej postawy na-
uczycieli, która wp³ywa na zachowania dzieci z klasy.

Badani w sowich opowieœciach czêsto krytykuj¹ zdrowe dzieci i podkreœlaj¹
ich z³oœliwoœæ, zdolnoœæ do manipulacji i prowokacji dziecka z ADHD. Wniosko-
waæ zatem mo¿na, ¿e dzieci doœwiadczaj¹ wielu przykroœci ze strony swych ró-
wieœników, którzy wykorzystuj¹ objawy ADHD. Narracje tych rodziców s¹ nasy-
cone emocjami, które wynikaj¹ z braku akceptacji dziecka przez rówieœników,
uczynienia z niego „koz³a ofiarnego”, czy frustracji wywo³anej odrzuceniem
przez rówieœników. Matkom tym bardziej jest przykro, bo czuj¹ siê bezsilne wo-
bec reakcji zdrowych dzieci.

Inne doœwiadczenia maj¹ rodzice, których dzieci uczêszczaj¹ do szkó³ specjal-
nych. Moi rozmówcy mówi¹ o odzyskanym poczuciu spokoju i bezpieczeñstwa
po przeniesieniu dziecka ze szko³y powszechnej. Odnosz¹ wra¿enie, ¿e dziecko
uzyska³o pe³n¹ i bezwarunkow¹ akceptacjê oraz zrozumienie ze strony rówieœni-
ków oraz grona pedagogicznego. Dla rozmówców ma to bardzo wa¿ne znacze-
nie, gdy¿ wreszcie przestaj¹ byæ krytykowani za wychowanie dziecka, uzyskuj¹
pomoc ze strony nauczycieli w pracy z dzieckiem i s¹ traktowani jak partnerzy
w procesie edukacji. Rodzice mówi¹ tak¿e o pozytywnym wp³ywie na dziecko,
które odzyskuje poczucie wartoœci, nawi¹zuje relacje z rówieœnikami i nie czuje
siê „inne” na tle klasy. Potrzeby dziecka w tej placówce s¹ ca³kowicie uwzglêdnia-
ne, przez co rozwija siê ono i ma takie same szanse, jak inne dzieci. Tym odczu-
ciom rodzice nadaj¹ szczególne znaczenie, co da³o wyraz kilkukrotnym wspom-
nieniom podczas narracji, które by³y nacechowane radoœci¹ i zadowoleniem.

Z analizy przeprowadzonych wywiadów wynika, ¿e rodzice nadaj¹ du¿e
znaczenie postawom, jakie przyjmuj¹ nauczyciele dziecka. Badani s¹ œwiadomi,
¿e ich dzieci s¹ bardziej wymagaj¹ce od zdrowych rówieœników, bo potrzebuj¹
wiêcej uwagi, cierpliwoœci, zrozumienia i innych metod pracy. Du¿o czêœciej nie
respektuj¹ obowi¹zuj¹cych zasad pracy i zachowuj¹ siê nieprzewidywalnie. Jed-
nak wiêkszoœæ badanych nie chce zdecydowaæ siê na szko³ê specjaln¹ i jest zdania,
¿e dziecko mo¿e prawid³owo rozwijaæ siê tylko w szkole masowej. Mo¿e to zna-
czyæ, ¿e niektórzy rodzice obawiaj¹ siê naznaczaj¹cej formy szko³y specjalnej.
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Zakoñczenie

Konkluduj¹c materia³ empiryczny, nasuwaj¹ siê pewne wnioski:
– rodzice, d¹¿¹cy do normalnoœci dziecka z ADHD, s¹ pozostawieni sami sobie.

Nie otrzymuj¹ wsparcia z instytucji, takich jak szko³a, poradnia czy przychod-
nia. W d¹¿eniu i staraniu do poprawy funkcjonowania dziecka w spo³eczeñ-
stwie, bardzo czêsto s¹ bezradni i bezsilni wobec trudnoœci, z jakimi boryka siê
dziecko;

– wielu nauczycieli jest nieprzygotowanych do pracy z dzieckiem z ADHD. Brak
kompetencji przez tych nauczycieli pog³êbia zachowania negatywne u dziecka
i powoduje jego izolacjê oraz wycofanie. Ponadto negatywnie wp³ywa na rela-
cje z dzieckiem i na jego relacje z rówieœnikami. Brak przygotowania do pracy
z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo mo¿e wynikaæ z niewiedzy
o przyczynach ADHD oraz metodach pracy z uczniem maj¹cym ten syndrom.
Bywa czêsto tak, ¿e znajomoœæ wiedzy na temat ADHD nie przek³ada siê na
pracê z uczniem, gdy¿ nauczyciele s¹ przyzwyczajeni do „tradycyjnych” me-
tod wychowawczych, które uwa¿aj¹ za najlepsze;

– podejœcie szko³y do potrzeb ucznia z ADHD wynika, byæ mo¿e, z ma³o elastycz-
nego systemu szkolnego, który nie uwzglêdnia indywidualnoœci takiego ucz-
nia i nie oferuje alternatywy dla ADHD;

– mimo coraz szerszej palety publikacji na temat ADHD i badañ naukowych, trak-
tuj¹cych na ten temat, wci¹¿ ujawnia siê brak kompetencji lekarzy. Brak no-
wych metod diagnozowania ADHD, a niekiedy nieznajomoœæ tego syndromu,
skutkuje zbyt póŸnym postawieniem diagnozy;

– powszechnoœæ tematyki ADHD nadal nie ma wp³ywu na œwiadomoœæ i menta-
lnoœæ spo³eczn¹, czego wyrazem jest brak akceptacji i piêtnowanie „innoœci”.
Na podstawie powy¿szych wniosków œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e rodzice

dzieci z ADHD znajduj¹ siê dopiero na pocz¹tku drogi prowadz¹cej do normali-
zacji. Nieustanna walka o „lepsze jutro” wci¹¿ trwa. Rodziny borykaj¹ siê z wielo-
ma problemami, wœród których te najtrudniejsze, to brak akceptacji spo³ecznej.
Pozostaje jednak wierzyæ, ¿e z biegiem czasu spo³eczeñstwo zmieni sposób perce-
pcji dziecka z zespo³em ADHD i myœlenia o nim, co u³atwi rodzicom normalizacjê.
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Normalizing social life of a child with ADHD
in the context of family functioning

(Summary)

The author stars with describing a situation of a family of a child with ADHD. And then
present results of borader research conducted by herself and published as a monograph.
The results are pointing at individual and unique ways of experiencing ADHD by the par-
ents. The differences appear not only between the families, but also as between different
mothers and fathers (if to address the gender perspective).
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