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Wprowadzenie

Introduction

Złożoność podejmowanych rozważań nad funkcjonowaniem rodziny wska-
zuje jak dalece współcześnie rozwija się zainteresowanie ową problematyką.
Interdyscyplinarność nauk o rodzinie w obszarach psychologiczno-pedagogicz-
nych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, filozoficznych, z zakresu me-
dioznawstwa i komunikacji społecznej obrazuje jak wysoce zróżnicowane i wie-
loaspektowe jest podejmowanie badań naukowych w tej dziedzinie. Jak po-
wszechnie wiadomo, tematyce rodzinnej uwagę poświęcają zarówno teoretycy –
badacze rodziny, jak i praktycy, poszukujący jak najlepszych strategii dla niwe-
lowania zagrożeń oraz rozwiązywania problemów doświadczanych przez
wszystkich członków środowiska rodzinnego. Przemiany w funkcjonowaniu
współczesnej rodziny, niebezpieczeństwa i zagrożenia wpływające na jej status,
role i zadania oraz wybrane problemy, w tym doświadczanie choroby i niepełno-
sprawności w rodzinie, to główne rozważania w tomie XVI czasopisma „Wy-
chowanie w Rodzinie”.

Prezentowane w nim artykuły zostały umieszczone w trzech tematycznie
wyodrębnionych rozdziałach, z których pierwszy: Problemy rodziny na przeło-
mie XX i XXI wieku – stanowi analizę wybranych problemów funkcjonowania
rodziny.

Rozdział otwiera artykuł M a ł g o r z a t y  D u b i s i Ma r i a n a  Z d z i -
s ł a w a  S t e p u l a k a  (Specyfika zmian rodziny jako systemu naturalnego na
przełomie XX i XXI wieku), w którym Autorzy analizują przemiany naturalnego
systemu rodzinnego w ujęciu socjobiologicznym, psychodymamicznym, kontek-
stualnym oraz w obszarze mechanizmów uczenia się jej członków. Podejmują
refleksje nad specyfiką funkcjonowania małżeństwa i rodziny jako systemu, ze
szczególnym studium jej fundamentalnych obszarów. Analizie poddają między
innymi zdolność do adaptacji, kształtowanie się ról, tożsamość, zasady równo-
wagi sił członków rodziny, dominację w rodzinie czy dynamiczność samego
systemu. Podjęte rozważania obejmują przemiany systemu rodzinnego na prze-
łomie XX i XXI wieku.

W kolejnym artykule (Warunki prawidłowego wychowania medialnego
w rodzinie) E w a  N o w i c k a  porusza problem wychowania medialnego
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w rodzinie, ze szczególną analizą wpływu mediów i multimediów na rozwój
psychospołeczny dziecka w pierwszych latach jego życia. Autorka zwraca uwa-
gę, że zmiany jakie wprowadzają media w życiu dziecka i jego rodziny mogą
mieć charakter pozytywny, ale także negatywny. Rosnąca popularność mediów
stwarza konieczność przygotowania najmłodszych jej użytkowników do prawi-
dłowego rozumienia oraz poruszania się w przestrzeni medialnej. Według roz-
ważań Autorki, to właśnie rodzina jest pierwszym środowiskiem przygotowują-
cym dzieci do kontaktów ze światem mediów, a jej rola w tej dziedzinie ma
charakter wychowawczy i edukacyjny.

Problematyka komunikowania się dziecka w rodzinie stanowi przedmiot
rozważań w następnym artykule, autorstwa K a m i l i  S e k e r o v e j  (Langu-
age functions to communicate appraisal and child directed speech). Autorka
analizuje funkcje językowe i akty mowy dziecka w perspektywie komunikowa-
nia się z członkami rodziny, a także formy językowe używane w komunikacji
dorosłych jej członków z dziećmi. Język używany przez rodziców do komuni-
kowania się z dziećmi charakteryzuje się specyficznymi cechami i ma wpływ na
specyfikę rozwoju języka dziecka. Podstawą analizy Autorka uczyniła mówiony
dyskurs w rodzinach, związany z konkretnymi sytuacjami i czynnościami, np.
dzieci i rodzice w sytuacji przygotowywania się do szkoły, wspólne siedzenie
przy stole. Interesuje ją głównie illokucyjny aspekt aktów mowy, jak intencjo-
nalność wypowiedzi, obecny np. w obietnicach, ostrzeżeniach, prośbach kiero-
wanych do dziecka. Akty mowy używane w komunikacji dziecka z dorosłymi
posłużyły Autorce do oceny mowy kierowanej do dzieci przez dorosłych człon-
ków rodziny.

Nie mniej istotnym zagadnieniem, poruszonym w następnym artykule (Fa-
mily in the context of resocialization pedagogy) przez T e r e z ę  R a s z k o v ą
i S t a n i s l a v ę  H o f e r k o v ą  jest problem rodziny dysfunkcjonalnej
w aspekcie pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorki wskazują w swoich rozważa-
niach, że patologiczne środowisko rodzinne stanowi podłoże wielu dewiacji
i zaburzeń zachowania u dzieci. Podkreślają także, że przestępczość międzypo-
koleniowa, nadużywanie substancji psychoaktywnych przez członków rodziny,
zaniedbanie, przemoc, bezrobocie i wykluczenie społeczne często pojawiają się
w anamnezie przestępców. Autorki rozważań zwracają uwagę na fakt, że to wła-
śnie rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i rehabilitacji osób we
wszystkich typach placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych
i penitencjarnych, a także powinna brać czynny udział we wszystkich progra-
mach reintegracji osób niedostosowanych społecznie.

Podobnych rozważań podjęła się D a n u t a  K o w a l c z y k, poruszając
w swoim artykule (Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów
rodzinnych) zagadnienia wychowawcze związane z rozpoznawaniem przez sąd
spraw dotyczących konfliktów rodzinnych. Powszechnie wiadomo, że konflikty
wpływają negatywnie na realizację funkcji całej rodziny, zwłaszcza emocjonal-
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nej i socjalizacyjnej, a przede wszystkim stanowią zagrożenie dla prawidłowego
przystosowania społecznego dziecka. Sąd, jako organ najwyższy, dysponuje
różnymi środkami pomocniczymi, aby zahamować procesy dezintegracji wystę-
pujące w środowisku wychowawczym dziecka. Coraz powszechniejsze staje
sięganie po instytucję mediacji w sprawach rodzinnych. Autorka podkreśla, że
normowanie stosunków wewnątrzrodzinnych jest istotne z punktu widzenia
potrzeb dziecka, jego rozwoju i wychowania w biologicznym środowisku.

Ostatnim tematem rozważań w pierwszym rozdziale jest problematyka po-
radnictwa w sytuacji rozwodu w rodzinie (Kilka słów o potrzebie prowadzenia
poradnictwa w sytuacji rozwodu w rodzinie. Komunikat z badań) autorstwa
M a i  P i o t r o w s k i e j. Rozwód doświadczany w rodzinie niesie wiele nie-
bezpieczeństw dla wszystkich jej członków, a szczególnie dla dzieci. Skutki
rozwodu są długofalowe, dlatego udzielenie pomocy i wsparcie całej rodzinie
jest niezwykle ważnym elementem powrotu do równowagi życiowej wszystkich
jej członków. Autorka w prowadzonych badaniach podjęła próbę udzielenia
odpowiedzi na najistotniejsze zagadnienia związane z rozpadem rodziny –
z jakimi problemami dnia codziennego spotykają się rodzice w trakcie i po roz-
wodzie, w jaki sposób rodzice pomagają swoim dzieciom w trakcie rozwodu
i po tym wydarzeniu oraz czy korzystają z pomocy specjalistycznej i w jakiej
formie? Autorka wskazuje na konieczność prowadzenia poradnictwa w sytuacji
największego kryzysu rodziny, jakim jest jej rozpad.

Rozdział drugi, zatytułowany Zagrożenia dla funkcjonowania rodziny –
obejmuje zagadnienia poruszające problematykę niebezpieczeństw i zagrożeń
dla rozwoju i funkcjonowania rodziny.

Rozdział otwiera artykuł A n n y  P i e r z c h a ł y  (W okowach gry, czyli
relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta Dramatycznego Stephena
Karpmana), w którym Autorka opisuje relacje rodzinne z perspektywy analizy
transakcyjnej. Interesują ją głównie sposoby, w jakie ludzie mogą wchodzić ze
sobą w relacje, określając je mianem „sposobów strukturalizacji czasu”.
W swojej analizie koncentruje się głównie na grach transakcyjnych i intymności.
Te pierwsze zostały określone przez Autorkę jako patologiczne, gdyż opierają
się na manipulacji i nieszczerości. Mają wręcz destrukcyjny charakter dla funk-
cjonowania całej rodziny. Stanowią zagrożenie dla wszystkich form kontaktu
w rodzinie. Ich przeciwieństwem jest intymność, która w rozumieniu analizy
transakcyjnej jest najbardziej zaangażowanym kontaktem z drugim człowiekiem
i stanowi podstawę zdrowych relacji w systemie rodzinnym.

W kolejnym artykule (Sytuacja socjalno-bytowa rodziny jako czynnik ryzy-
ka zaburzeń nastroju adolescentów) E l ż b i e t a  T u r s k a  analizuje w swoich
badaniach problem niskiego statusu ekonomicznego rodzin i traktuje go jeden
z czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów. Autorka wskazuje na
związek pomiędzy sytuacją socjalno-bytową rodzin adolescentów i ich samopo-
czuciem. Badaniami objęła grupę 2 287 gimnazjalistów z województwa lubu-
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skiego w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”,
których rodziny borykają się z problemami socjalno-bytowymi, jak: bezrobocie,
zadłużenia, zła sytuacja mieszkaniowa. Wyniki przeprowadzonych badań wska-
zują, że gimnazjaliści żyjący w środowisku rodzinnym o niskim statusie ekono-
micznym doświadczają o wiele częściej trudnych stanów emocjonalnych niż ich
rówieśnicy, pochodzący z rodzin o wyższym statusie socjalno-bytowym.

Dobrostan psychiczny oraz zadowolenie z życia młodzieży uwarunkowane
jest różnymi czynnikami zewnętrznymi, właściwościami osobowości oraz ich
interakcją. Jednym z czynników zewnętrznych, warunkujących zadowolenie
jednostki są postawy rodzicielskie. Analizy postaw rodzicielskich wobec dora-
stającej młodzieży podjęła się A n n a  W o ł p i u k-O c h o c i ń s k a, która
w swoim artykule (Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich młodzieży
w perspektywie jej dobrostanu psychicznego) zaprezentowała wyniki badań do-
tyczące związku postaw rodzicielskich z wymiarami dobrostanu młodych człon-
ków rodziny. Badania obejmowały grupę 511 uczniów szkół średnich. W opinii
młodzieży najbardziej preferowaną przez nich postawą rodzicielską jest postawa
akceptacji, która z kolei ma szczególny wpływ na ich poziom zadowolenia
z życia, optymizm życiowy oraz samoocenę, a ponadto hamuje ich społeczną
i negatywną emocjonalność.

Zasoby osobiste młodzieży stały się także tematem rozważań kolejnego ar-
tykułu (Zasoby osobiste młodzieży z rodzin niepełnych) autorstwa J a n u s z a
K i r e n k i i Ag n i e s z k i  B o c h n i a r z, którzy przedmiotem swoich zainte-
resowań uczynili zagadnienia dotyczące zasobów osobistych młodzieży w nie-
pełnym środowisku rodzinnym, w zakresie poczucia koherencji i samooceny.
Sytuację dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej w dużym stopniu wy-
znacza przyczyna niekompletności rodziny oraz fakt, że czynniki powodujące
niepełność rodziny mają działanie długookresowe. Autorzy podkreślają, że spe-
cyfika oddziaływań wychowawczych i atmosfera panująca w rodzinie niepełnej
w dużej mierze warunkuje kształtowanie się samooceny oraz poczucie koheren-
cji u dorastającej jednostki.

W kolejnym artykule (Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum
Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)) M a r e k  B a n a c h i J ó z e f a
M a t e j e k  podmiotem swoich badań uczynili także młodzież. Skupili się na
określeniu wiedzy, jaką ma młodzież ponadgimnazjalna na temat Płodowego
Zespołu Alkoholowego oraz jej postaw w tym zakresie. Badania były prowa-
dzone w 2008 i 2016 roku na grupach młodzieży maturalnej z krzeszowickiego
Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki badań pokazują, że badana młodzież
w wystarczającym stopniu zaznajomiona jest ze szkodliwym działaniem alko-
holu na organizm człowieka oraz teratogennym działaniem alkoholu na płód,
natomiast stosunkowo niewiele wie na temat mechanizmów funkcjonowania
osoby chorej na FASD lub na inne zaburzenia poalkoholowe. Zdaniem Autorów
zasadne wydaje się włączenie tematyki dotyczącej Płodowego Zespołu Alkoho-
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lowego na zajęciach z zakresu profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej już na po-
ziomie szkoły gimnazjalnej, a wręcz konieczne w szkołach ponadgimnazjalnych.

Problematyka zaburzeń osobowości studentów w relacjach z rodzicami stała
się przedmiotem rozważań w artykule (Zaburzenia osobowości u studentów
a retrospektywna ocena postaw rodziców)  D a n u t y  O c h o j s k i e j  i J a c -
k a  P a s t e r n a k a. Zainteresowania badawcze Autorów dotyczą zależności
między zaburzeniami osobowości badanych studentów a retrospektywną oceną
postaw matek i ojców. Wyniki badań pokazały, że osoby ujawniające cechy
w kierunku nieprawidłowej osobowości zwykle wskazywały na niewłaściwe
oddziaływania jednego lub obojga rodziców. W przypadku zaburzeń osobowo-
ści, występujących u mężczyzn, istotne znaczenie miały postawy ojców, zwłasz-
cza ich niekonsekwentne zachowania. Z kolei w grupie badanych kobiet, stwier-
dzono wyraźne zależności w odniesieniu do spostrzeganych postaw zarówno
matek, jak i ojców. Wyniki prowadzonych badań potwierdziły znaczenie od-
działywań w rodzinie pochodzenia dla kształtowania się cech osobowości po-
tomstwa.

Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju relacji w rodzinie jest problem kłam-
stwa. A l i c j a  Ż y w c z o k  w swoim artykule (Kłamstwo – zagrożenie dla
trwałości związku małżeńskiego i spójności rodziny) uzasadnia tezę, iż kłam-
stwo, będące naruszeniem normy prawdomówności, stanowi zagrożenie zarów-
no dla trwałości związku małżeńskiego, jak i spójności rodziny. Autorka doko-
nała przeglądu wielu koncepcji kłamstwa w obrębie różnych dyscyplin nauko-
wych i wyodrębniła w swojej analizie kilka kierunków badań nad kłamstwem.
Kluczowym aspektem kłamstwa w rodzinie, poruszonym w artykule, jest stosu-
nek do prawdy w kontekście doboru partnera i rozwoju związku uczuciowego
(narzeczeńskiego i małżeńskiego) oraz doraźne i odroczone w czasie konse-
kwencje kłamstwa członków rodziny. Autorka stoi na stanowisku, że dezapro-
bata wobec okłamywania bliskich oraz respekt dla prawdy są czynnikami umac-
niającymi rodzinną więź emocjonalną wśród małżonków, rodzeństwa, a także
więź międzypokoleniową, np. między rodzicami i dziećmi, dziadkami i wnukami.

Rozdział drugi zamyka artykuł (Satysfakcja z małżeństwa u małżonków po-
chodzących z rodzin rozbitych i niepełnych)  A n n y  W a ń c z y k -W e l c
i M a ł g o r z a t y  M a r m o l i, w którym Autorki prezentują badania w obrębie
satysfakcji z małżeństwa u osób pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych.
Wyniki badań wskazały szczególne zróżnicowanie na skali opisującej jakość
związku małżeńskiego w percepcji każdego z małżonków u osób pochodzących
z rodzin rozbitych i niepełnych, od małżonków wywodzących się z rodzin kom-
pletnych. W swojej konkluzji Autorki podkreślają, że wzorce wyniesione przez
młodych ludzi z własnej rodziny pochodzenia mają duże znaczenie dla podej-
mowanych przez nich przyszłych ról rodzinnych i małżeńskich, bowiem od tych
wzorców zależy doświadczana satysfakcja z jakości własnej więzi małżeńskiej.
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Rozdział trzeci, zatytułowany Rodzina o specjalnych potrzebach – porusza
problematykę rodziny, która zmierza się z zaburzeniem, chorobą lub niepełno-
sprawnością swoich członków w różnych aspektach, jak i okresach swojego
istnienia.

W pierwszym artykule (Stałość i zmienność wybranych kontekstów
macierzyństwa w narracjach matek wychowujących dziecko z niepełosprawno-
ścią) W e r o n i k a  P a ń k ó w  i A g n i e s z k a  R a k  poruszają problematy-
kę trudnej roli matki wychowującej dziecko z niepełnosprawnością. Analiza
zebranego materiału badawczego pokazała, jak wiele czynników ma wpływ na
ten szczególny charakter macierzyństwa w odniesieniu do przestrzeni życia ba-
danych kobiet. Autorki podkreślają, że współcześnie można uchwycić pozytywne
zmiany dokonujące się w pełnieniu roli matki dziecka z niepełnosprawnością, np.
czas diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej znacznie się skrócił albo
zwiększyła się dostępność systemu wsparcia ze strony organizacji pozarządo-
wych (fundacje, stowarzyszenia). Nie można jednak pominąć tych aspektów
macierzyństwa, które pomimo upływu lat nadal są dla matek trudne, a wynikają
między innymi ze specyfiki samej niepełnosprawności oraz z ograniczonej do-
stępności do specjalistycznych komórek pomocowych ze względu na miejsce
zamieszkania.

O tym, jak ważna jest każda forma pomocy, wparcia rodzicom dziecka
z niepełnosprawnością dowodzi w swoim artykule (Internetowa grupa dyskusyj-
na jako źródło wsparcia dla rodziców dzieci niewidomych) B e a t a  P a p u d a-
-D o l i ń s k a. Autorka skupia swoją uwagę na środowisku rodziców wycho-
wujących dziecko niewidome. W prowadzonych badaniach przestudiowała wąt-
ki oraz posty zamieszczane przez użytkowników forum przeznaczonego dla
rodziców dzieci niewidomych pod kątem rodzajów poszukiwanego wsparcia
oraz problemów rodzicielskich. Z analizy ponad 2 000 postów wynika, że rodzi-
ce dzieci niewidomych znajdują na forach internetowych dla siebie cenne źródło
wsparcia, zarówno informacyjnego, emocjonalnego, jak i instrumentalnego.
Ponadto, podczas analizy wpisów internetowych udało się Autorce wyłapać
charakterystyczne dla tej grupy rodziców modele, fazy oraz prognozy emocjo-
nalnego radzenia sobie z problemem wychowania dziecka niepełnosprawnego.

W kolejnym artykule tego rozdziału (Kobieta, mężczyzna… osoba niepełno-
sprawna? Płeć (w) niepełnosprawności a wychowanie w rodzinie) I w o n a
B a n a c h  porusza problematykę płci w odniesieniu do osób niepełnospraw-
nych, które, jak wskazuje Autorka, traktowane są w sposób globalny z pomija-
niem różnicy wynikającej z płci. Za główny cel badań Autorka przyjęła pozna-
nie sytuacji związanych z funkcjonowaniem społecznym kobiet niepełnospraw-
nych ruchowo oraz percepcją własnej niepełnosprawności. Na szczególną uwagę
zasługują wypowiedzi badanych kobiet, które przede wszystkim wskazywały na
dominujący brak zainteresowania kobietami niepełnosprawnymi, trudnością
w znalezieniu partnera, utrzymania związku, a także na aseksualność niepełno-
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sprawności. Autorka rozważań podkreśla, iż aktualne postawy przejawiane wo-
bec kobiet niepełnosprawnych ruchowo oraz percepcja własnej niepełnospraw-
ności stanowią wynik wieloletniego traktowania ich jako marginesu społeczne-
go, przy jednoczesnym odmawianiu im prawa do normalnego życia społecznego.

Na problem stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnością, szcze-
gólnie intelektualną przez ogół społeczeństwa, zwraca także uwagę w swoim arty-
kule (Nastoletnie rodzicielstwo dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością)
A l e k s a n d r a  M a c h. Autorka podjęła się studium nad problematyką mał-
żeństwa i rodzicielstwa nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną. Za-
uważa, że trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich tej grupy osób niepeł-
nosprawnych mogą wynikać nie tyle ze stanu zdrowotnego, ale z ciężkiej sytu-
acji ekonomicznej, mniejszych umiejętności w opiece nad potomstwem, samot-
ności, a nawet z izolacji społecznej. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolet-
nich rodziców z niepełnosprawnością jest szczególnie narażone na stygmatyza-
cję. Zdarzają się sytuacje odrzucenia fizycznego i emocjonalnego nastoletnich
rodziców nie tylko przez rówieśników, ale i przez najbliższych. Najtrudniejsza
jest sytuacja dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną, będących w ciąży.
Autorka wobec takiego zjawiska postuluje, by nastoletnich rodziców z niepełno-
sprawnością objąć wszechstronnym, społecznym wsparciem w przygotowaniu
do odpowiedzialnego, ale i satysfakcjonującego rodzicielstwa.

Szczegółową analizą postępującego zjawiska zaburzeń depresyjnych wśród
dzieci i młodzieży zajął się w kolejnym artykule (Depresja dzieci i młodzieży –
zjawisko i perspektywy pomocy) A d a m  R a c z k o w s k i. Autor formułuje
ogólny profil młodego człowieka dotkniętego tym zaburzeniem, poprzez poda-
nie ogólnych cech depresji ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są cha-
rakterystyczne dla dzieci i nastolatków. Ponadto, ukazuje podstawowe błędy –
szczególnie otoczenia rodzinnego – w rozpoznawaniu oraz podejściu do osób
cierpiących na depresję. Najważniejszą jednak kwestią, jak podkreśla Autor, jest
konieczność stworzenia specjalistycznego systemu wsparcia dla osoby chorej na
depresję oraz dla jej najbliższych ze środowiska rodzinnego. Bezpośrednia per-
spektywa pomocy dziecku lub nastolatkowi z depresją będzie skuteczna tylko
i wyłącznie wtedy, kiedy terapii podda się systemowo jego środowisko rodzinne.
Jest to o tyle wskazane, gdyż niektóre zaburzenia występujące w systemie ro-
dzinnym – w tym zaburzenia depresyjne – występujące u dzieci lub adolescen-
tów mogą być bezpośrednią konsekwencją zaburzonych relacji w rodzinie oraz
popełnianych błędów wychowawczych.

Na szczególną uwagę zasługuje temat kolejnego artykułu (Pacjent z zabu-
rzeniami głosu w rodzinie) autorstwa M o n i k i  K a ź m i e r c z a k. Zaburzenia
głosu mają wpływ na całokształt życia człowieka – na postrzeganie siebie, kon-
dycję psychiczną oraz na relacje społeczne, szczególnie te w najbliższym śro-
dowisku rodzinnym. Pacjent z tym problemem staje przed koniecznością zma-
gania się ze swoim ciałem, ograniczeniami w życiu prywatnym i zawodowym.
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Autorka podkreśla, że zaangażowanie rodziny w utrzymanie dobrej kondycji
psychofizycznej pacjenta z zaburzeniami głosu w efekcie może zapewnić mu
lepszą jakość życia oraz w miarę możliwości aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym. Tym samym, stosowanie wszelkich strategii interwencyjnych dla
osób z zaburzeniami głosu powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze śro-
dowiskiem rodzinnym pacjenta.

Rozdział trzeci zamyka artykuł o problematyce ubezpieczenia zdrowotnego
dziecka jako członka rodziny (Ubezpieczenie zdrowotne dziecka). D o r o t a
G n i e w o s z  i J a n i n a  D o r o s z k i e w i c z  przedstawiły stan prawny
ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujący w Polsce, dostępne materiały staty-
styczne w kontekście udzielonych świadczeń medycznych, cennik jednostek
rozliczeniowych płatnika publicznego – Narodowego Funduszu Zdrowia, a także
przeanalizowały przykłady osób ze statusem nieubezpieczonego. Jak wynika
z regulacji prawnych osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne,
mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz lecze-
nie. Autorki podjęły próbę określenia zagrożeń dla rodziny, wynikających
z niezgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zanalizowały kon-
sekwencje dla funkcjonowania rodziny z powodu braku uprawnień do korzysta-
nia ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zaprezentowany przez Autorów materiał niniejszego tomu w dużej mierze
przyczynia się do podjęcia dalszej dyskusji nad przemianami w systemie współ-
czesnej rodziny oraz zagrożeniami w różnych obszarach jej funkcjonowania.
Szeroki wachlarz podjętych tematów oraz prezentacja ich z różnych perspektyw,
to bez wątpienia pretekst do prowadzenia coraz to wnikliwszych badań nad pro-
blematyką rodziny. Żywimy nadzieję, że przekładany Czytelnikom tom, okaże
się źródłem wiedzy i refleksji zarówno dla teoretyków, jak i praktyków wycho-
wania i wsparcia rodziny oraz stanie się materiałem do głębszego, interdyscypli-
narnego dyskursu na gruncie nauk o rodzinie.

Barbara Winczura
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Rozdział I

Problemy rodziny na przełomie
XX i XXI wieku

Problems of the family at the turn
of the 19th and the 20th century
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Specyfika zmian rodziny jako systemu naturalnego
na przełomie XX i XXI wieku

The specificity of changes in the family as the natural system
at the turn of the century

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest podjęcie naukowej refleksji nad specyfiką małżeństwa
i rodziny jako systemu naturalnego na przełomie XX i XXI wieku. System rodzinny
można rozpatrywać w różnych aspektach. Stąd też mówimy o ujęciu socjobiologicz-
nym, psychodynamicznym, uczenia się, ujęcia kontekstualnego oraz o podejściu syste-
mowym. Rodzina, jako naturalny system, posiada swoje właściwości, które jednocze-
śnie stanowią fundamentalne kryteria do jego analizy i opisu. Wśród tych właściwości
można wymienić, m.in. takie jak: zasada równowagi sił, tożsamość, zdolność do adap-
tacji, kształtowanie ról, hierarchiczna organizacja, własności sterownicze, właściwości
sztywne, spoistość systemu, organizacja, mechanizacja, centralizacja, dominacja, ekwi-
finalność, dynamiczność, zmienność, ewoluowanie. Ostatnia część artykułu poświęco-
na jest istotnym elementom związanych z analizą przemian systemu rodzinnego na
przełomie XX i XXI wieku.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, system, właściwości systemu rodzinnego, prze-
miany rodziny.
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Abstract

The article is to take a scientific reflection on the specific nature of marriage and
the family as a natural system at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. The
family can be seen in various aspects. Hence, we are talking about terms sociobiologi-
cal naturalism, psychodynamic, learning, contextual approach and the approach system.
The family as a natural system has its own characteristics, which together are the fun-
damental criteria for its analysis and description. These properties may include such as
the principle of balance of power, identity, adaptability, shaping roles, hierarchical or-
ganization, ownership control, the properties of a rigid, cohesive system, organization,
mechanization, centralization, domination, dynamism, variability, evolution. The last
part of the article is devoted to the important elements related to the analysis of the
transformation of the family system at the turn of the century.

Keywords: marriage, family, system, characteristics of the family system, the trans-
formation of the family.

Wprowadzenie

Rodzina, rozumiana jako system naturalny, charakteryzuje się ogromną dy-
namiką funkcjonowania. Na tę dynamikę wpływają między innymi zmiany spo-
łeczne, polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, które dokonały się na przełomie
XX i XXI wieku. W tym okresie można zaobserwować szereg przeobrażeń,
wchodzących w łańcuch transmisji międzypokoleniowej. Należy przy tym wy-
różnić kilka podstawowych podejść, związanych z tą problematyką: ujęcie so-
cjobiologiczne, psychodynamiczne, teorii uczenia się oraz ujęcie kontekstualne
i systemowe. W niniejszym artykule szczególna uwaga będzie zwrócona na po-
dejście systemowe. System rodzinny jest specyficznym układem elementów,
który posiada następujące właściwości: zasada równowagi sił, tożsamość i zdol-
ność do adaptacji, zdolność do kształtowania ról, właściwości sterownicze, spo-
istość, organizacja, progresywna segregacja, centralizacja, dominacja, ekwifi-
nalność, zasada allometrii zjawisk metabolicznych, morfogenetycznych i wzro-
stu systemu, dynamiczność. W ostatniej części artykułu zawarte będą najbardziej
istotne elementy przemian systemu rodzinnego na przełomie XX i XXI wieku.

Rodzina jako naturalny system

Dynamika zmian w rodzinie rozumiana jest w kontekście pojęcia transmisji
międzypokoleniowej, które znane jest we współczesnej pedagogice i psycholo-
gii. Można by zatem wyróżnić następujące podejścia:
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— U j ę c i e  s o c j o b i o l o g i c z n e . Transmisja międzypokoleniowa w tym
przypadku traktowana jest jako fundamentalny mechanizm adaptacyjny. Ro-
dzice postrzegają fakt, iż przez podobieństwo ich własne dziecko stanie się
w przyszłości naturalnym spadkobiercą. Wiele badań potwierdza tezę, iż
„[...] rodzice okazują większą czułość dzieciom, które rozpoznają jako po-
dobne do siebie, zarówno w wieku niemowlęcym, jak i dorosłym”1. Istnieje
wiele przykładów na to, iż wyklucza się kogoś, nawet z najbliższej rodziny,
ze względu na jego odmienny wygląd bądź też cechy charakterologiczne czy
temperamentalne.

„Podejście to legitymizuje i leży u podstaw tzw. prawa krwi, które mówi, że
dziedziczy się w sposób biologiczny nie tylko materiał genetyczny, ale i ce-
chy, takie jak: temperament, mądrość czy odpowiedzialność, a także przywi-
leje, status społeczno-ekonomiczny (np. koronę, przynależność, majątek).
W ujęciu tym transmisja międzypokoleniowa jest przede wszystkim mechani-
zmem więziotwórczym w rodzinie”2.

— U j ę c i e  p s y c h o d y n a m i c z n e . Zgodnie z teorią Zygmunta Freuda
źródeł podobieństw wewnątrzrodzinnych doszukuje się w takich mechani-
zmach, jak: identyfikacja, introjekcja, idealizacja oraz symbolizacja. Waż-
nym podłożem tych mechanizmów jest tzw. lęk kastracyjny. Lęk ten po-
wstaje w sytuacji rywalizacji z rodzicem tej samej płci o względy drugiego
rodzica. Dziecko, radząc sobie, w efekcie przejmuje zachowania rodzica tej
samej płci i w ten sposób wyraźnie obniża swój poziom lęku. Przywiązuje
się przy tym do osoby, którą starannie naśladuje. Osoba naśladowana staje
się dla dziecka żywym ideałem i wzorem, w kontekście identyfikacji płcio-
wej i rolą społeczną.

„Mechanizm symbolizacji służy inkluzji na poziomie wyobraźni, lub inkorpo-
racji na poziomie realnym zachowań, postaw, emocji czy pragnień. Zatem
transmitowane treści mogą funkcjonować w trzech postaciach: na poziomie:
inkorporacji, inkluzji lub symbolizacji”3.

— U j ę c i e  t e o r i i  s p o ł e c z n e g o  u c z e n i a  s i ę . Podobieństwo
wewnątrzrodzinne jest efektem uczenia się opartego na obserwacji i naśla-
dowaniu rodziców, którzy są perfekcyjnymi modelami. Mają oni bowiem

                             
1 D. Buss, Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka?, Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001; K. Lorenz, I tak człowiek trafił na psa, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976; I. Eibil-Eibesfeld, Miłość i nienawiść, Wydawnictwo
PWN, Warszawa 1987, [cyt. za:] M. Farnicka, H. Liberska, Transmisja międzypokoleniowa –
procesy zachodzące na styku pokoleń, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 192.

2 M. Farnicka, H. Liberska, Transmisja międzypokoleniowa..., dz. cyt., s. 192.
3 Tamże, s. 192–193.
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siłę, władzę, są atrakcyjni i bliscy. Poprzez tego rodzaju zachowanie tłuma-
czy się na przykład akceptację przemocy rodzinnej, społeczne dziedziczenie
biedy, bezrobocia a nawet przyjmowanie roli sprawcy lub ofiary.

„Krytycy teorii społecznego uczenia się twierdzą, że nie ma wystarczających
dowodów wyjaśniających dziedziczenie społeczne tylko procesami uczenia
się. Mimo to koncepcja ta przez lata była teorią najczęściej stosowaną do wy-
jaśniania zjawisk dziedziczenia społecznego, takich jak np. przemoc domowa
czy sposoby funkcjonowania w rolach społecznych i rodzinnych”4.

— U j ę c i e  k o n t e k s t u a l n e  i  s y s t e m o w e . W ujęciu tym zwraca
się szczególną uwagę na fakt rozwoju człowieka i jego dynamiki zmian
dzięki rozmaitym interakcjom z szeroko rozumianym środowiskiem, zawsze
w konkretnym kontekście. W odniesieniu do transmisji międzypokoleniowej
w rodzinie, w systemie rodzinnym dochodzi do przekazywania doświadcze-
nia między pokoleniami. Jest to przekaz w postaci: wiedzy, gotowych wzo-
rów zachowań, ale również wartości systemu oczekiwań i lęków5.
Systemowe ujęcie rodziny oznacza, iż rodzina nie jest tylko zwykłą sumą

niezależnych od siebie elementów, lecz spójnym zespołem współdziałających
ludzi, pozostających ze sobą w nieustannej interakcji.

„Zaburzenie jednego z członków rodziny, jest wyrazem zaburzenia całego
systemu. Patologia nie jest przypisywana procesom intrapsychicznym jedno-
stek, lecz całemu systemowi – jego strukturze lub relacjom, w jakie wchodzą
członkowie rodziny”6.

Termin „system” pochodzi od greckiego τόσυστημα, które oznacza ‘złożoną
rzecz’, złączenie, połączenie, całość7. W aspekcie rozumienia słownikowego
pojęcie system oznacza „[...] zestawienie, całościowy i uporządkowany układ,
zbiór przedmiotów, zasad, twierdzeń, reguł postępowania”8.

Polski psycholog Tadeusz Tomaszewski systemem nazywa „[...] zbiór ele-
mentów, powiązanych między sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdol-
ną do funkcjonowania w określony sposób”9. Dość zwięzłą i prostą definicję

                             
4 Tamże, s. 193–194.
5 Tamże, s. 194.
6 M. Ryś, Systemowe ujęcie rodziny, [w:] E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny,

Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc Rodzinie, Warszawa – Łomianki
1999, s. 434.

7 M. Lubański, Informacja – system, [w:] M. Heller, M. Lubański, S.W. Ślaga (red.), Zagadnienia
filozoficzne współczesnej nauki, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc
Rodzinie, Warszawa 1982, s. 15.

8 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1983, s. 410.

9 T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977, s. 15.
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systemu podaje Ludwik von Bertalanffy. Określa on bowiem system jako skom-
plikowany układ strukturalny, złożony ze wzajemnie powiązanych jednostek
składowych10. Bertalanffy, jako biolog, mówił o systemach biologicznych, natu-
ralnych. Właśnie rodzina jest naturalnym systemem, na który składa się specy-
ficzny układ więzi wewnętrznych, zachodzących pomiędzy małżonkami, rodzi-
cami oraz między rodzeństwem, a także bliższymi i dalszymi członkami systemu
rodzinnego11. System zatem to zespół różnych elementów wzajemnie ze sobą
powiązanych oraz na siebie oddziałujących, stanowiący całość pod pewnym
względem12.

Termin system ma również swoje zastosowanie w wielu innych obszarach
wiedzy. Stosowany jest bowiem na gruncie ewolucjonizmu, funkcjonalizmu,
organicyzmu i strukturalizmu. Należy dodać, iż współczesna socjologia pojęcie
system odnosi głównie do systemów społecznych, wyróżniając przy tym osobną
kategorię: systemy kulturowe, będące z kolei podstawą większości makrosocjo-
logicznych teorii społeczeństwa13.

Należy dodać, iż rodzina, jako system naturalny, jest grupą, której nie moż-
na w jakikolwiek sposób zastąpić. Jest ona systemem względnie otwartym,
względnie izolowanym i bardzo dynamicznym. Można już o tym mówić nawet
na poziomie życia organicznego, kiedy to system utrzymuje się przy życiu mimo
ciągłej wymiany swoich składników.

„Zjawiska takie można spotkać na wszystkich poziomach organizacji biolo-
gicznej. W komórce ma miejsce ciągła utrata i równocześnie powstawanie
nowych składników budulcowych, poprzez co zachowuje ona tożsamość. Naj-
nowsze badania przy użyciu atomów znaczonych pokazały, że ta wymiana za-
chodzi w niesłychanie szybkim tempie. W organizmach wielokomórkowych
jedne komórki giną, a inne, nowe, je zastępują. Tak więc każdy system orga-
niczny wydaje się być stacjonarnym jedynie z pewnej perspektywy. To, co
wydaje się trwałe na danym poziomie organizacji zachowuje swoją tożsamość
dzięki ciągłej zmianie, budowaniu i niszczeniu systemów niższego rzędu:
składników chemicznych w komórce, komórek w organizmie wielokomórko-
wym, jednostek w systemach ekologicznych”14.

                             
10 L. von Bertalanffy, Robots, Men and Minds, Harper, New York 1967, s. 69; Tenże, Perspectives

on General Systems Theory: Scientific-Phylosophical Studies, George Braziller, New York
1975; Tenże, Ogólna teoria systemów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984; M.Z. Stepulak,
Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej, RW KUL, Lublin 1995.

11 B. Sidor, Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełno-
sprawnością umysłową, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 15.

12 M.Z. Stepulak, Podejście systemowe..., dz. cyt., s. 28.
13 K. Święs, System. Aspekt społeczny, [w:] E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. XVIII,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 1379.
14 W.N. Sadowski, Ogólna teoria systemów jako metateoria, „Prakseologia” 1973, nr 2, s. 90–115,

[cyt. za:] M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Wydaw-
nictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s. 233–234.
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Rodzina jest przede wszystkim systemem naturalnym o charakterze spo-
łecznym, jednakże pozostaje nadal systemem względnie otwartym i bardzo dy-
namicznym.

Pojęcie systemu społecznego wprowadził w połowie XX wieku do swojej
teorii socjologicznej Talcott Parsons.

„Systemem określa się jako pewną wydzieloną całość. Całość ta posiada okre-
śloną strukturę, czyli budowę. Strukturę z kolei tworzą różne elementy powią-
zane ze sobą. To powiązanie ze sobą elementów w charakterystyczny dla sie-
bie sposób stanowi istotę systemu. Jeśli elementy nie są ze sobą jakoś połą-
czone, a więc jeśli nie tworzą pewnej struktury, wówczas takiego układu nie
można nazwać systemem. Same elementy nie tworzą jeszcze systemu. [...]
W systemie występują wzajemne oddziaływania na siebie poszczególnych
elementów. [...] Zmiana w jakimś jednym elemencie systemu wywołuje zmia-
nę w całym układzie elementów i odwrotnie. Siła połączeń natomiast między
elementami decyduje o trwałości i stabilności systemu. Im te powiązania są
słabsze, tym bardziej system narażony jest na rozpad i łatwiej będzie ulegał
dezorganizacji. System nie istnieje w próżni. Każdy system jest częścią inne-
go, szerszego systemu. Cały świat składa się z systemów pozostających ze so-
bą w interakcji. Są one uporządkowane i różnią się między sobą wielkością
pełnionych funkcji oraz złożonością swojej struktury począwszy od komórki
do makrokosmosu”15.

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst bardzo interesująca wydaje się kon-
cepcja kręgów środowiskowych Józefa Pietera. Kręgi te, jako odrębne systemy,
wywierają wzajemny wpływ na siebie. Należy przy tym podkreślić, iż siła i za-
kres oddziaływania wychowawczego na człowieka jest różna. Rodzina, jako
najbliższa człowiekowi grupa, ma największe i podstawowe znaczenie w proce-
sie jego socjalizacji. Szersze kręgi środowiskowe tworzą kolejno systemy o ma-
lejącym stopniu oddziaływania16.

W tym układzie podstawowe miejsce zajmuje człowiek w systemie rodzin-
nym, dalsze, szersze kręgi środowiskowe stanowią: środowisko miejscowe (spo-
łeczność lokalna), środowisko okoliczne oraz kultura i społeczeństwo globalne.
Graficznie układ kręgów społecznych, tworzących odrębne systemy, można
przedstawić w sposób następujący (por. Rys. 1.):

                             
15 I. Namysłowska, Terapia rodzin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 31, [cyt.

za:] M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar..., dz. cyt., s. 235.
16 J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,

Wrocław – Kraków 1960, [cyt. za:] M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar..., dz. cyt., s. 235.
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Rys. 1. Kręgi społeczne według koncepcji J. Pietera. Źródło: M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar
rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 236.

Fig. 1. Social circles according to J. Pieter. Source: M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar rozwoju
osobowego w systemie rodzinnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, p. 236.

Jak łatwo zauważyć, rodzina jest żywym systemem psychospołecznym. Sys-
tem ten złożony jest z pojedynczych członków rodziny, pozostających w interakcji
podczas wspólnego życia. Jest jednak więcej niż sumą osobowości swoich człon-
ków, jest odrębną całością. W systemie rodzinnym podstawowego znaczenia na-
bierają istniejące między poszczególnymi członkami rodziny wzorce relacji.

Podstawowe właściwości systemu rodzinnego

Dla większej precyzji związanej z określeniem systemu rodzinnego należy
zwrócić uwagę na jego podstawowe właściwości:
— Jedną z podstawowych właściwości systemu jest zasada równowagi sił.

Rodzą się tutaj dwie wielkie siły: w kierunku odrębności, a także w kierunku
bycia razem. Rodzina zatem, jako system, rozwija się i zmienia, przy jednocze-
snej tendencji do zachowania równowagi. Takie dążenie do homeostazy służy
rodzinie do ochrony systemu oraz do utrzymania jej własnej tożsamości17.

— Inną, równie ważną, cechą systemu rodzinnego jest jego zdolność do przy-
stosowywania się do różnych warunków życia. Zmiana miejsca zamieszka-

                             
17 M.Z. Stepulak, Relacyjność systemu rodzinnego, „Roczniki Teologiczne” 2007, t. LIV, z. 10, s. 111.
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nia rodziny może wiązać się z koniecznością sprostania nowym wymaga-
niom. Kurczowe trzymanie się starego sposobu funkcjonowania rodziny
może okazać się zupełnie niewłaściwe w tej sytuacji. Rodzinie takiej grozi
izolacja lub odrzucenie ze strony społeczności lokalnej. Społeczność taka
może bowiem uważać rodzinę jako źródło zagrożenia dla istniejącego po-
rządku i ładu społecznego. Będzie się więc starała przeciwdziałać temu za-
grożeniu, używając różnych form nacisku. Formy te mogą mieć jednak nie-
korzystny wpływ na rodzinę18.

— Kolejną, ciekawą prawidłowością (właściwością) systemu rodzinnego jest
to, że rodzina musi wypracować własną tożsamość, a jednocześnie musi od-
powiadać zmianą wewnętrzną na wciąż nowe okoliczności zewnętrzne. Toż-
samość rodziny jest zabezpieczona przez dwa systemy podtrzymujące dany
układ reguł i zasad rodzinnych. Jeden z nich to system uniwersalnych zasad
dotyczących tego, w jaki sposób rodzina ma być zorganizowana, drugi – to
system utrzymujący stałość rodzinnych reguł, zespół norm dotyczących za-
chowania się członków rodziny19.

— Bardzo specyficzną właściwością systemu rodzinnego jest jego zdolność
adaptacji do wydarzeń typowych dla procesów rozwojowych, np. narodziny
czy odejście kogoś z członków rodziny. Zwłaszcza radykalna zmiana ozna-
cza modyfikację ogólnych zasad kierujących systemem oraz zasad określa-
jących współistnienie poszczególnych elementów20.

— Ważnym elementem życia rodzinnego jest proces kształtowania się ról. Ten
fundamentalny proces obejmuje nie tylko relacje zachodzące między człon-
kami rodziny, ale także ich osobiste doświadczenia oraz tradycje wyniesione
z rodzin pochodzenia. Szczególną cechą ról rodzinnych jest ich komple-
mentarność21.

— Inną właściwością systemów jest ich hierarchiczna organizacja. Chodzi
tutaj o to, że rodzina składa się z mniejszych jednostek strukturalnych, czyli
podsystemów. Podsystemem w rodzinie może być konkretny człowiek, dia-
da czy triada itd. Istnieje przy tym wiele rozmaitych kryteriów, według któ-
rych tworzone są podsystemy, na przykład wiek, płeć czy funkcja pełniona
w rodzinie22. W ogólnej teorii systemów mówi się o zasadzie strukturalizacji
i hierarchicznego porządku. Właśnie te dwie powyższe właściwości okre-
ślają proces tworzenia przez indywidualne elementy systemów, podsyste-
mów na następnym niższym poziomie.

                             
18 I. Namysłowska, Terapia rodzin..., dz. cyt., s. 33–36.
19 M.Z. Stepulak, Relacyjność systemu rodzinnego..., dz. cyt., s. 112.
20 B. Sidor, Psychospołeczne aspekty..., dz. cyt., s. 19; M.Z. Stepulak, Relacyjność systemu rodzin-

nego..., dz. cyt., s. 112.
21 M. Radochoński, Rodzina jako system psychospołeczny, „Problemy Rodziny” 1986, nr 5, s. 16–18.
22 Tamże, s. 16–18.
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— Należy zaznaczyć, iż w każdym systemie autonomicznym (w tym również
chodzi o system rodzinny) można wyróżnić kolejne dwa rodzaje właściwo-
ści: własności sterownicze (oraz ich zaprzeczenie, czyli własności nieste-
rownicze) i własności sztywne (oraz ich zaprzeczenie, czyli własności nie-
sztywne)23. Biorąc pod uwagę aspekt zewnętrznego zachowania się systemu
lub też podsystemu, najistotniejsza wydaje się pierwsza grupa własności. Tę
grupę można również odnieść do dowolnego systemu autonomicznego, w tym
także do rodzinnego.

— Nie wolno zapominać o takiej właściwości systemu rodzinnego, jakim jest
zasada niepodzielnej i zupełnej integralności wewnętrznej (spoistości syste-
mu)24. Integralność wewnętrzna jest fundamentalną właściwością systemu,
wskazuje ona bowiem na nieustanny proces scalania, wiązanie systemu
w jedność. Tę właściwość można by uznać za równoznaczną z określeniem
spoistości systemu. Tak rozumiana integracja oznacza istnienie, nieustannego,
ciągle trwającego procesu tworzenia całości z części. Dotyczy również ze-
spolenia i harmonizowania poszczególnych elementów systemu rodzinnego25.

— Powyższa zasada zakłada inną podstawową właściwość systemu, jaką jest
organizacja. Zasada niepodzielnej i zupełnej integralności wewnętrznej
systemu jest przeciwstawna do zasady fizycznej sumowalności26. Oznacza
to, że chodzi o takie zjawisko, kiedy to każdy element zależy tylko od siebie
samego, a cały zestaw elementów jest tylko sumą fizyczną wariancji jego
elementów.

— Z kolei z tą zasadą łączy się jeszcze inna właściwość zwana progresywną
segregacją (mechanizacją). Polega ona na ty, iż w systemie rodzinnym do-
konuje się proces obniżania się stopnia wzajemnego oddziaływania między
elementami wraz z upływem czasu. Nie chodzi tutaj jednak o zahamowanie
czy zmniejszenie dynamiki, ale raczej o pewien proces zmierzający do
zmian, lub też – mówiąc inaczej – proces zmierzający do „przeorganizowa-
nia się” danego systemu27.

— Do tego należy dodać jeszcze jedną właściwość systemu rodzinnego, jaką
jest zasada centralizacji, która niekiedy bywa nazywana także zasadą domi-
nacji. W języku ogólnej teorii systemów centralizacja rozumiana jest jako
proces wyodrębniania się w systemie elementów na danym poziomie orga-
nizacji, podczas gdy pozostałe współczynniki zmienności maleją28.

                             
23 M. Stepulak, Podejście systemowe..., dz. cyt., s. 45.
24 J. Stuchliński, Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffy’ego, [w:] W. Gacparski,

D. Miller (red.), Nauka. Technika. Systemy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1981, s. 31.

25 M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar..., dz. cyt., s. 244.
26 Tenże, Podejście systemowe..., dz. cyt., s. 45.
27 Tamże, s. 244.
28 K.de Greene, Systems psychology, Mc GrawHill, New York 1970, s. 8 [cyt. za:] M.Z. Stepulak,

Relacyjny wymiar..., dz. cyt., s. 244.
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— Bardzo oryginalna wydaje się właściwość systemu określana jako zasada
ekwifinalności. Jest ona specyficzną właściwością systemów otwartych
(w tym także systemu rodzinnego) do osiągania stanu końcowego różnymi
drogami i stosunkowo niezależnie od warunków początkowych, dzięki funk-
cjonowaniu mechanizmu sprzężenia zwrotnego i mechanizmu homeostazy29.

— Warto też wspomnieć o kolejnej właściwości systemu, która odnosi się bar-
dziej do procesów biologicznych systemu, ale pozostaje w pewnej relacji do
systemu rodzinnego. Jest to zasada allometrii zjawisk metabolicznych, mor-
fogenetycznych i wzrostu systemu. Właściwość ta precyzyjnie określa, że
budowa i rozkład w każdym systemie żywym są proporcjonalne do pewnych
wartości potęgowych masy ciała30.

— W orientacji systemowej cała rzeczywistość pojmowana jest jako zhierar-
chizowany układ systemów. W tym aspekcie na podkreślenie zasługują takie
właściwości systemu, jak: dynamiczność, zmienność i ewoluowanie. Należy
jednak wspomnieć o podwójnym kierunku zachowania systemu. Z jednej
strony bowiem chodzi o uchwycenie czynnika zmienności, ewolucji w świe-
cie. Z drugiej zaś – istotne jest dostrzeżenie pewnego ładu, porządku i har-
monii. Przy takim podejściu rzeczywistość systemowa pokazuje się jako je-
den wielki proces, jako ciągłe stawanie się31.
Warto nadmienić, iż powyższe właściwości systemu rodzinnego stanowią

jedynie wybrany ich zespół. Wciąż podejmowana jest naukowa refleksja nad
teoretycznymi i empirycznymi aspektami systemu rodzinnego. Mimo rozma-
itych trudności, którą przeżywa współczesna rodzina jest ona nadal najbardziej
adekwatnym miejscem dla osobowego wychowania człowieka. Na zakończenie
warto dodać, że systemowe rozumienie rodziny i jej poznawanie jest osiągnię-
ciem ostatnich lat XX wieku. Początkowo rodzina postrzegana była jako środo-
wisko wychowawcze i analizowano głównie wpływ rodziców na dzieci, nie
biorąc pod uwagę złożonych relacji, które zachodzą w systemie rodzinnym. Nie
oznacza to jednak, że rodziny nie funkcjonowały jako naturalny system.

Analiza przemian systemu rodzinnego na przełomie
XX i XXI wieku

System rodzinny końca XIX i początku XX wieku nie przejawiał swoistej
dynamiki w kontekście zmian. Dopiero tragiczny okres drugiej wojny światowej
rozbił spójność polskiej rodziny. Perfekcyjnie zaplanowana polityka okupanta,
                             
29 L. von Bertalanffy, Robots, Men and Minds..., dz. cyt., s. 74.
30 K. de Greene, Systems psychology..., dz. cyt., s. 8, [cyt. za:] M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar...,

dz. cyt., s. 244–245.
31 J. Stuchliński, Teoria systemów..., dz. cyt., s. 31; Por.: M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar..., dz. cyt.,

s. 245.
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miała przyczynić się do rozbicia moralnego i religijnego polskiej rodziny. Istot-
nym elementem obrony rodziny była działalność instytucjonalna katolików
świeckich. Koncentrowała się ona głównie w licznych organizacjach konspira-
cyjnych. Organizacje te wydawały tajne czasopisma katolickie, broszury i ulotki
poświęcone sprawom społecznym i moralnym. Prowadzono nawet działalność
wychowawczą. Jednocześnie istotny był obowiązek zachowania godnej postawy
w podziemnej walce. Zwracano również uwagę na obowiązek zachowania god-
nej postawy wobec okupanta i udziału w walce z nim, a jednocześnie przeciw-
stawiano się w zdecydowany sposób niebezpieczeństwu „zarażania nienawiścią”
i ideologii zemsty jako niegodnej społeczeństwa chrześcijańskiego32.

Po II wojnie światowej rodzina polska kontynuuje swoją egzystencję, ale
w jakże odmiennych warunkach ustrojowo-politycznych. Chociaż pewnym
sprawdzianem kondycji rodziny była, bez wątpienia, okupacja hitlerowska, to
jednak rodzina polska przeszła przez tę próbę bardzo pozytywnie.

O wieku XX w niektórych kręgach przyjęło się mówić, że jest to wiek dziec-
ka33, inni twierdzą, że jest to wiek nauczyciela, jeszcze inni, że jest to wiek rodzi-
ny. Rodzina polska bowiem, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, nie była
narażona na tyle niebezpieczeństw, ale też nigdy nie organizowano pod kątem jej
potrzeb tylu różnorodnych form pomocy. W drugiej połowie XX wieku właśnie
Kościół, obok różnego rodzaju instytucji społecznych i państwowych, służył ro-
dzinie wsparciem i znaczącą pomocą. W bardzo skomplikowanych warunkach
ustrojowo-społecznych naszego państwa to właśnie Kościół postawił rodzinę
w centrum swojego zainteresowania, działania i duszpasterskiej posługi34.

W czasach komunistycznej władzy budowano zupełnie inne stanowisko.
Chciano bowiem dokonać instrumentalizacji małżeństwa i rodziny, a co gorsze,
każdego obywatela. Było to w zupełnej sprzeczności z humanizmem i personali-
zmem. Można powiedzieć, iż w ciągu jednego stulecia życie małżeńskie i ro-
dzinne uległo dużym przeobrażeniom. Przewartościowaniu poddano zarówno
czynniki drugorzędne, jak i te podstawowe, najbardziej znaczące. Bardzo istot-
nym, chociaż pomijanym, drugorzędnym problemem, był chociażby fakt natury
demograficznej wydłużania się w ostatnich latach trwania związku małżeńskie-
go. Młoda para była pod społeczną presją, aby urodzić jak najwięcej dzieci.
Z powodu wysokiej śmiertelności, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci, postu-
lat maksymalnej płodności każdej pary był społecznie bardzo oczekiwany i uza-
sadniony. Warto podkreślić, iż dwieście lat temu w Europie Północno-Za-
                             
32 L. Müllerowa, A. Stanowski, Lata wojny i okupacji (1939–1945), [w:] J. Kłoczowski (red.),

Chrześcijaństwo w Polsce, RW KUL, Lublin 1980, s. 319.
33 M. Dubis, Rodzina jako środowisko kształtowania wartości u dzieci, [w:] W. Kowalski (red.),

Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2014, s. 295–315.

34 M. Szlanta, Religijne zmiany w rodzinie na podstawie polskiej posoborowej literatury teolo-
gicznej, Warszawa 2009 [niepublikowana praca doktorska. Archiwum PWT św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie].
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chodniej co trzeci noworodek umierał w ciągu pierwszego roku życia, a zaled-
wie co drugie dziecko osiągało piętnasty rok życia. W 1931 roku na 100 urodzeń
żywych umierało w Polsce średnio 14,3 procent niemowląt35, a w 1971 umierało
ich zaledwie 2,9 procent36. Oznacza to, że w ciągu czterdziestu lat śmiertelność
niemowląt zmniejszyła się prawie pięciokrotnie.

Rodzina polska w okresie powojennym miała charakter wyraźnie instytu-
cjonalny. Z kolei we współczesnym pojmowaniu małżeństwa i rodziny przywią-
zuje się coraz mniej wagi do więzi formalnych i instytucjonalnych, coraz więcej
zaś do wzajemnych związków osobowych. Kierunek zmian zachodzących
w rodzinie powojennej adekwatnie uchwycili dwaj socjologowie: Watson Bur-
gess i John Locke, którzy podkreślają, że rodzina przekształca się z instytucji
w głęboki związek przyjaźni37.

W okresie władzy komunistycznej nie nastąpiły istotne zmiany w funkcjo-
nowaniu systemu rodzinnego. Znaczącym przełomem stał się dopiero rok 1989.
W sytuacji ogromnego postępu technicznego i coraz bardziej złożonego i trud-
niejszego funkcjonowania człowieka, a przy tym także całej rodziny, nie sposób
dokonać pełnej analizy zagrożeń życia rodzinnego. Warto jednak zwrócić uwagę
na przynajmniej niektóre z nich. Można zatem wskazać na kilka znaczących
grup zagrożeń:
— B ł ę d n e  o c z e k i w a n i a . Ścierają się tutaj marzenia młodych ludzi

i ogromny wpływ kultury masowej. Pierwsze z nich to nadzieja otrzymania
na własność drugiego człowieka. Takie traktowanie sprawia, że współmał-
żonek pragnie uzupełnić swoją obecnością i miłością wszystkie niedobory
dzieciństwa, nasycić czułością matki, opiekuńczością ojca, realizując jedno-
cześnie fantazje o oddanym mężu czy żonie. Jest przy tym nadzieja na nie-
skrępowane „wyżycie” się seksualne.

— N i e u m i e j ę t n o ś c i . Wynikają one z nieprzygotowania i niedojrzałości
do nowej życiowej sytuacji. Jest to nieumiejętność przyjęcia drugiego czło-
wieka, okazywanie mu akceptacji, takiemu jaki jest w istocie, a nie takiemu,
jakim chce się, żeby był.

— P r z e c i ą ż e n i e . Staje się ono dotkliwe w sytuacji braku umiejętności.
Wynika to bardzo często z zsumowania się w tym okresie życia problemów
osiągania formacji zawodowej i edukacyjnej38 (wielu młodych ludzi jeszcze
studiuje) z trudem przystosowania się w małżeństwie, a potem obowiązka-
mi, wynikającymi z rodzicielstwa i pielęgnacji małych dzieci oraz wycho-
wywania nieco starszych39.

                             
35 Rocznik Statystyczny 1961, GUS, Warszawa 1961, s. 30.
36 Rocznik Demograficzny 1972, GUS, Warszawa 1972, s. 230.
37 E.W. Burgess, H.J. Locke, The family, American Book Company, New York 1953, s. 24.
38 M. Dubis, Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu, Oficyna Wydawnicza „Im-

puls”, Kraków 2011.
39 E. Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1988, s. 13–15.
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Bardzo znaczącą zmianę w systemie rodzinnym przyniósł początek XXI
wieku. W tym momencie bowiem nastąpiły wielkie przeobrażenia społeczne,
polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe i religijne. Spowodowane one
były w dużej mierze zjawiskiem globalizacji. Nastąpiły zmiany w postrzeganiu
wartości i wartościowania życia małżeńskiego i rodzinnego40.

„Zachodni, wygodny styl życia stał się pożądanym i atrakcyjnym modelem do
którego próbuje obecnie dążyć wiele polskich rodzin. Styl ten niesie jednak ze
sobą wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i niejedno-
krotnie powoduje jej dezorganizację a więc zmiany w wypełnianiu funkcji
i ról rodzinnych. Wymaga on dokonywania wielu istotnych zmian w zakresie
organizacji życia rodzinnego, co nie zawsze jest dla rodziny sprawą łatwą.
Często członkowie rodziny nie mają świadomości dotyczącej potrzeby tych
zmian, dlatego też proces dostosowawczy bywa rozciągnięty w czasie lub
kończy się rozpadem rodziny”41.

Jednocześnie ze zmianą modelu polskiej rodziny przekształca się także jej
typ. Wzorem państw Zachodu rośnie liczba związków zwanych konkubinatem
i innych, które stają się alternatywnym modelem tzw. współżycia partnerskiego42.

W sytuacji przemian demokratycznych, problemy małżeńskie i rodzinne
również nie są należycie dostrzegane i dowartościowane. Zarówno polityka eko-
nomiczno-społeczna, jak i środki społecznego przekazu często nie traktują spraw
w sposób należyty i promocyjny. W telewizji i innych mediach emituje się filmy
pornograficzne oraz ukazujące gwałt, brutalność i przemoc. Zmniejszyła się przy
tym duchowa zdolność odporności młodego pokolenia, a cynizm, bezwstyd
i pozamałżeńskie współżycie seksualne zostały przez znaczną jego część za-
aprobowane jako wyraz liberalnego humanizmu i zachodniej cywilizacji43.

Podsumowanie

Wśród wielu ujęć odnoszących się do problematyki małżeństwa i rodziny na
uwagę zasługuje podejście systemowe. W tym kontekście rodzina rozumiana
jest jako naturalny system. Bertalanffy – twórca ogólnej teorii systemów, wy-
różnia takie systemy naturalne, jak: mrowisko, rój pszczół, ławica ryb czy klucz
ptaków. Z ogólnej teorii systemów można przenieść pewne zasady na system

                             
40 M. Dubis, Świat wartości i plany życiowe licealistów, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2013.
41 M.Z. Stepulak, Zagrożenia osobowego rozwoju człowieka w systemie rodzinnym w warunkach

wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Koperek (red.), Rodzina europejska, Wydawnictwo
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, s. 133–134.

42 Tamże, s. 134.
43 Tamże, s. 135.
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organizacji ludzi, jakim jest rodzina. Uczony ten twierdził, iż teoria systemowa
może być realizowana w tzw. podejściu systemowym do:

„[...] przedmiotu badań naukowych w cybernetyce (w formalizowaniu i mo-
delowaniu funkcji psychicznych), w organizacji procesy zarządzania, w opra-
cowywaniu programów sterujących działaniem elektronicznych maszyn cy-
frowych [...] Założenia ogólne teorii systemów były [...] podstawą dla syste-
mowej koncepcji człowieka”44.

Rodzina w rozumieniu systemowym analizowana jest przez pryzmat jasno
określonych właściwości. Warto podkreślić, iż rodzina, jako niesłychanie dyna-
miczny system, doświadcza wielu znaczących zmian, zwłaszcza na przełomie
XX i XXI wieku.
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Warunki prawidłowego wychowania medialnego
w rodzinie

The condition of proper media education in the family

Streszczenie

Rodzina jest miejscem niezwykle ważnym dla rozwoju dziecka. To w niej tworzą
się i powstają pierwsze sytuacje, w których dziecko poznaje i uczy się zasad, reguł po-
stępowania, zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę o otaczającym świecie. Najczęściej
w rodzinie dziecko, w pierwszych latach swojego życia, ma pierwsze kontakty ze
światem mediów.

Zmiany, jakie wprowadzają media i multimedia w życiu dziecka i jego rodziny
mają charakter pozytywny, ale także negatywny. Rosnąca popularność mediów stwarza
konieczność przygotowania już najmłodszych użytkowników mediów do prawidłowe-
go rozumienia oraz poruszania się w przestrzeni medialnej. Ogromną rolę i zadanie do
realizacji w tym nowym obszarze ma najbliższe otoczenie dziecka, jakim są przede
wszystkim rodzice i nauczyciele. Istotną rolę a nawet obowiązek mają do spełnienia
głównie rodzicie. To, w jaki sposób nasze dzieci będą korzystać z nowych technologii,
zależeć będzie od wychowania medialnego, praktykowanego w rodzinie.

Słowa kluczowe: medialna, pedagogika mediów, wychowanie, szkoła, rodzina.
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Abstract

Family has an extremely big impact on child’s development. This is the place
where children learn the rules and get to know how to behave correctly. They also gain
new experiences and knowledge about the whole world. There, at an early age, the
child has the first contact with the  world of media.

The changes which are introduced into a child’s life and his family by media and
multimedia, have positive but also negative aspects. Increasing popularity of media
makes a necessity of preparing the youngest users to use them wisely. There is a great
role or even a responsibility for their parents. They should show how use the media
properly. The way that children will be using new technologies depends on the media
education practiced in the family.

Keywords: education, media pedagogy, education, school, family.

Szybki i dynamiczny rozwój technologii spowodował, że media i multime-
dia stały się powszechnym i trwałym elementem otaczającej nas rzeczywistości.
W życiu dziecka i jego rodziny odgrywają coraz większą rolę. Rosnąca popular-
ność technologii multimedialnych wśród dzieci i młodzieży stwarza konieczność
przygotowania już najmłodszych użytkowników mediów do prawidłowego ro-
zumienia przekazów medialnych oraz właściwego korzystania z mediów.

Niebezpieczeństwa medialne

Zmiany, jakie wprowadzają technologie informacyjne do życia współcze-
snego człowieka, funkcjonującego w społeczeństwie informacyjnym, posiadają
charakter pozytywny, ale także negatywny. Zmiany pozytywne dotyczą najczę-
ściej nowych, oryginalnych rozwiązań i możliwości wprowadzanych do szeroko
pojętej edukacji. Negatywne natomiast wynikają z nieracjonalnego korzystania
mediów, braku świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw medialnych ze strony
dzieci a także ich rodziców.

Skutkiem nieracjonalnego, nieprawidłowego korzystania z multimediów przez
dziecko mogą być zmiany o charakterze destrukcyjnym. Dotyczą one zdrowia
dziecka, jego osobowości, kontaktów interpersonalnych, organizacji dnia. Zagroże-
niem dla rozwoju i edukacji dziecka najczęściej są gry komputerowe, e-mailowe
korespondencje, czaty, internetowe wędrówki oraz rzeczywistość wirtualna. Do
najistotniejszych zagrożeń, pod kątem rozwoju i edukacji dziecka, należy zali-
czyć:
— wzrost dolegliwości związanych ze zdrowiem dziecka, które przejawiają się

m.in. skrzywieniem kręgosłupa, wadą postawy, wadą narządu wzroku, osła-
bioną kondycją fizyczną,
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— chaotyczny przekaz multimedialny powoduje bezkrytyczny odbiór treści,
różnorodnych informacji, które zniekształcają obraz świata, w którym roz-
wija się dziecko. Świat przekazywany przez media staje się bowiem bardziej
realny niż rzeczywistość,

— nadużycie komputera i innych mediów powoduje kształtowanie się u dziec-
ka biernej postawy intelektualnej, czyli ograniczenie wysiłku intelektualne-
go, samodzielnego myślenia, podejmowania próby rozumienia czy interpre-
tacji treści przekazywanych przez media,

— zubożenie słownictwa, zaniedbanie rozwoju poprawnej wymowy, tworzenie
nowego, zmodyfikowanego, funkcjonującego w świecie wirtualnym nie rze-
czywistym, języka,

— destrukcyjne zmiany w dwóch sferach emocjonalnej i behawioralnej, po-
wstałe w wyniku dużej oglądalności scen przemocy, zbrodni ekranowej,
agresji. Uczucia, jakich dzieci doświadczają oglądając tego rodzaju sceny
mogą przekształcić się w długotrwałe stany lękowe, niepokoju, rozdrażnie-
nia, ogólnego zmęczenia1.
Próbę klasyfikacji zagrożeń dydaktycznych i psychologicznych, wynikają-

cych z powszechnego korzystania z mediów przez dzieci, podjął Maciej Tanaś2,
który wyróżnia następujące niebezpieczeństwa:
— zaburzenia funkcji poznawczych, prowadzące do niemożności kontynuowa-

nia nauki (zaburzenia percepcji, ograniczenie logicznego myślenia, poczucie
zagubienia, natrętne myśli),

— ucieczka od świata realnego do świata wirtualnego, który daje złudne po-
czucie siły i przynależności,

— specyficzne formy patologii społecznej, jak frustracja, nieuzasadniona agre-
sja, powielanie wzorów patologicznych i destrukcyjnych,

— uzależnienie od rzeczywistości wirtualnej, od Internetu, gier komputero-
wych,

— dysfunkcje neurologiczne, jak padaczka ekranowa czy nerwice.
Przegląd zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z technologii,

a szczególnie zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu przez dzieci, za-
proponowały Anna Słysz i Beata Arcimowicz3. Autorki wymieniają następujące
niebezpieczeństwa:
1. Spotkania z nieznajomymi w realnym świecie.
2. Znieważanie, nękanie, zastraszanie, bycie uwodzonym.
3. Dostęp do stron nieodpowiednich dla dzieci, zawierających treści:
                             
1 J. Izdebska, Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku, [w:] J. Izdebska, T. Sosnowski

(red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, Trans Humana Wydawnictwo
Uniwersyteckie, Białystok 2005, s. 106.

2 M. Tanaś, Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia
Dydaktyczne” 1993, nr 3, s. 127–128.

3 A. Słysz, B. Arcimowicz, Przyjaciele w Internecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2009, s. 73.
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– pornograficzne,
– i obrazy zawierające przemoc,
– szerzące nienawiść,
– zawierające informacje nieprawdziwe,
– zachęcające do stosowania używek,
– zachęcające do zakupu różnych rzeczy (w tym niebezpiecznych) lub

skłaniające do przekazywania opłat (naciąganie),
– zachęcające do udziału w różnych stowarzyszeniach czy sektach,

4. Zbieranie danych osobowych i innych danych poufnych o dziecku i jego
rodzinie.

5. Łamanie prawa (naruszanie praw autorskich innych osób, włamania do cu-
dzych komputerów).

6. Uzależnienia medialne lub nadmierne korzystanie z technologii informacyjnych.
7. Skutki zdrowotne związane z wielogodzinnym przebywaniem przed kom-

puterem.

Rola rodziny w wychowaniu medialnym

Obecnie praktycznie każde dziecko już od najmłodszych lat ma kontakt
z różnorodnymi mediami. Najwcześniejszym medium jest telewizja, następnie
tablet, komputer, telefon komórkowy itp. Media i multimedia towarzyszą całej
rodzinie w codziennych czynnościach. Jednak ta wszechstronna obecność me-
diów w domach wykorzystywana jest w różny sposób, niestety najczęściej
z małą korzyścią dla rozwoju swojego dziecka.

Odpowiedzialność za to, jaką rolę w życiu dziecka odgrywać będą media
ponoszą przede wszystkim rodzice. To oni dają przykład, jak powinna być reali-
zowana relacja człowieka – media4.

Medialne środowisko tworzone dla dzieci współczesnych jest zupełnie inne
niż to, w jakim dorastali ich rodzice. Pojawiające się zmiany w tym zakresie
stwarzają nowe wyzwania dla rodziców, którzy m.in. odpowiedzialni są za two-
rzenie środowiska medialnego dziecka i mają bezpośredni wpływ na jego
kształtowanie5. Nieumiejętne korzystanie z mediów przez najmłodszych użyt-
kowników powoduje bardzo często zaniedbanie w wielu ważnych dla rozwoju
dziecka obszarach, takich jak: czas przeznaczony na zabawę, wypoczynek, sen,
rozmowy z dorosłymi, wspólnie spędzony czas z rodzicami, zabawa na świeżym
powietrzu z rówieśnikami. Nieracjonalne wykorzystanie mediów powoduje
zmniejszenie ilości czasu przeznaczonego na rozwijanie przez dzieci swoich
                             
4 M. Sitarczyk, Dzieciństwo przed telewizorem. Konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek

przedszkoli, [w:] Taż (red.), Rodzina w mediach. Media w rodzinie, Difin, Warszawa 2013, s. 121.
5 A. Kołodziejczyk, Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form

mediacji korzystania z mediów, „Edukacja” 2013, nr 3(123), s. 34.
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zdolności i zainteresowań, coraz mniej czasu przeznaczają na zabawę, naukę,
pomoc w rodzinie. Ograniczeniu ulega udział dzieci w zajęciach dodatkowych,
chodzenie do kina, teatru, muzeum czy na wycieczki. Wszystko to zdecydowa-
nie prowadzi do zubożenia doświadczeń życiowych dziecka6.

W świecie zdominowanym przez media istnieje wyraźna potrzeba naucza-
nia dzieci i młodzieży właściwego i racjonalnego korzystania z mediów. Umie-
jętność krytycznego odbioru informacji przekazywanych za pośrednictwem me-
diów będzie miała znaczący wpływ na lepsze funkcjonowanie i rozwijanie się
młodego człowieka. Ogromną rolę mają w tym miejscu do spełnienia rodzice
i nauczyciele, na których spoczywa obowiązek przygotowania dziecka do funk-
cjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz racjonalnego, krytycznego
i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media. Sukces w tym zakre-
sie można osiągnąć w momencie, kiedy edukacja medialna stanowić będzie
istotny element życia rodzinnego. Kiedy od najmłodszych lat, dzieci będą stop-
niowo nauczane, jak należy korzystać z technologii informacyjnych we właści-
wy sposób. Wiek przedszkolny i szkolny jest najlepszym momentem, w którym
można wiele osiągnąć w tym zakresie.

Do głównych zadań wychowania medialnego, praktykowanego zarówno na
poziomie edukacji w szkole, ale także w domu, zaliczamy:
— wskazanie miejsca mediów w kulturze,
— poznanie możliwości mediów oraz sposobów ich wykorzystania w procesie

kształcenia, samokształcenia, w zabawie i czasie wolnym,
— wykształcenie umiejętności porozumiewania się człowieka z komputerem

oraz za pośrednictwem sieci Internet,
— interpretacja komunikatów medialnych,
— nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych jako narzę-

dzia rozwoju intelektualnego,
— wykształcenie zdolności rozumienia specyficznego języka mediów oraz roli

mediów w procesach pedagogicznych7.
Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu stosunku dziecka do

mediów i właściwych nawyków ich użytkowania.
Sposób, w jaki rodzice używają na co dzień mediów, ma szczególne znacze-

nie dla kształtowania umiejętności korzystania z nich przez dzieci. Aktywna rola
rodzica w prowadzeniu dziecka na drodze stawania się odbiorcą mediów jest klu-
czowym elementem obrony przed możliwym negatywnym ich wpływem8.

Jednym z obowiązków rodziców jest nauczyć dzieci, w jaki sposób unikać
zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnych.

                             
6 E. Perzyńska, Czy nasze dzieci są telemaniakami?, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 3.
7 W. Osmańska-Furmanek, M. Furmanek, Pedagogika mediów, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika,

t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006,
s. 299.

8 A. Kołodziejczyk, Wczesna edukacja medialna..., dz. cyt., s. 17.
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Zadaniem rodzica jest uczyć swoje dziecko odpowiedzialnie podejmować decy-
zję. Musimy wyposażyć nasze dzieci w umiejętności potrzebne do tego, by były
bezpieczne w wirtualnym otoczeniu, a przy tym ciągle czerpały przyjemność
z obcowania z nim9.

Do medialnego wychowania można zaliczyć zasady zaproponowane przez
Parry Aftab:
1. Ograniczenie i kontrolowanie czasu spędzanego przez dziecko przy komputerze.
2. Człowiek a nie komputer ma być najlepszym przyjacielem dla dziecka. Na-

leży zachować równowagę między zainteresowaniem mediami a zaangażo-
waniem w inne formy aktywności.

3. Miejscem komputera powinien być wspólny pokój, w kuchni lub salonie, nie
w pokoju dziecka.

4. Kontrola treści i miejsc odwiedzanych w Internecie przez dziecko.
5. Częste rozmowy na temat tego, co lubią robić dzieci w cyberświecie, jakie

treści i obrazy przeglądać. Prowadzone otwarte rozmowy o sprawach bez-
pieczeństwa, zagrożeniach, korzyściach i stratach, stwarzają szansę na wza-
jemną edukację między dzieckiem a rodzicem.

6. Zachowanie rozsądnych proporcji między czasem spędzanym z mediami
a czasem przeznaczonym na inne zajęcia.

7. Zachęcanie do kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas korzystania
z Internetu, poznawania przyjaciół w cyberprzestrzeni.

8. Dobra znajomość obsługi komputera, poruszania się w świecie wirtualnym
przez samych rodziców. Dzięki temu rodzice chętniej będą uczestniczyć
w wspólnej zabawie z dzieckiem.

9. Konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad korzystania z Internetu.
Interesujące podejście wprowadzania dziecka w świat mediów proponują

Słysz i Arcimowicz10. Autorki podkreślają fakt, że zawsze należy zwracać uwa-
gę na to, co dziecko robi, co sprawia mu przyjemność i satysfakcję, jakie zawie-
ra znajomości. Warto interesować się dzieckiem i nie zostawiać je zupełnie sa-
mo w Internecie, przed komputerem. Nie należy oczekiwać od dziecka, że bę-
dzie wiedziało, co jest dla niego dobre i bezpieczne, a co nie. Dziecko dopiero
w trakcie zdobywania nowych doświadczeń oraz wiedzy jest w stanie zacząć
zdawać sobie sprawę z realnych zagrożeń, jakie mogą je spotkać. Istotne bo-
wiem jest to, żeby w otoczeniu dziecka był ktoś dorosły, kto mu w tym pomoże.
W przypadku dzieci młodszych, a także dzieci w wieku szkolnym, szczególnie
ważnymi osobami w ich życiu są rodzice, na których spoczywa obowiązek
przygotowania swoich dzieci do właściwego i racjonalnego korzystania z me-
diów. To dorośli są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i za jak najlepsze
przygotowanie ich do tego, aby same mogły o siebie zadbać.
                             
9 P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński i S-ka, Warszawa

2003, s. 24.
10 A. Słysz, B. Arcimowicz, Przyjaciele w Internecie..., dz. cyt., s. 97.
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Zdaniem Słysz i Arcimowicz dziecko, przebywając przed komputerem,
w mniejszym stopniu uczestniczy w codziennym życiu rodziny, a rodzice spę-
dzają z nim mniej czasu. Można jednak wykorzystać pasję dziecka i współ-
uczestniczyć z nim w korzystaniu z technologii informacyjnych. Takie działanie
ma następujące pozytywne skutki:
— modelowanie pożądanych zachowań w sieci, czyli zachowań bezpiecznych,

zgodnych ze standardami etycznymi i zdrowotnymi,
— wspólne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem, wspólne angażowanie się

w aktywność (np. poszukiwanie informacji, zabawy i gry edukacyjne),
— lepsza orientacja w tym, co dziecko robi przy komputerze, w Internecie,

poznanie jego znajomych, zainteresowań i upodobań11.
Podstawowymi czynnościami wspomagającymi edukację medialną przez

rodziców jest podejmowanie wielu działań, w których towarzyszyć będzie
dziecko i które sprzyjać będą zachowaniu właściwej równowagi między korzy-
staniem z mediów a czerpaniem przyjemności i korzyści z innych aktywności
mających charakter tradycyjny. Do takich działań podejmowanych przez rodzi-
ców możemy zaliczyć m.in.
— Prowadzenie częstych rozmów z dzieckiem dotyczących treści, wydarzeń

występujących w komunikatach medialnych. W tym miejscu ważne jest, aby
dziecko wiedziało, co ogląda, dobrze rozumiało zawartą w filmie, bajce czy
programie telewizyjnym treść. Taka świadomość poprawnego odbioru treści
medialnych jest szczególnie ważna w przypadku reklam, bajek i gier, w któ-
rych przedstawione są zdarzenia odległe od rzeczywistości. Celem takich
rozmów jest także pewność czy dany komunikat medialny został odebrany
we właściwy sposób, czy nie wzbudził negatywnych emocji. Rozmowa
z dzieckiem zainspirowana tematem z bajki czy filmu stanowić może intere-
sujący pretekst dla rodzica do nawiązania dialogu z dzieckiem, wymiany
wspólnych poglądów.

— Wspólne oglądanie przekazów medialnych skierowanych do najmłodszego
odbiorcy. To bardzo dobry moment do poznania medialnych zainteresowań
dziecka, a przy okazji rodzice mają wiedzę dotyczącą tego, co ogląda dziec-
ko i jak długo.

— Ustalenie oraz przestrzeganie zasad i reguł prawidłowego korzystania z me-
diów w domu, w szkole, poza szkołą a przede wszystkim w czasie wolnym.
Ustalenie wspólnie z dzieckiem kolejności wykonywania codziennych obo-
wiązków, w tym ustalenie na jakim miejscu znajdują się media i multimedia.

— Wspólne czytanie z dzieckiem, które stanowi niezwykłą wartość dla rozwoju
dziecka. Czytanie dziecku, o które należy zadbać sprzyja rozwijaniu naj-
ważniejszych kompetencji, m.in. kształtuje umiejętność samodzielnego my-
ślenia, formułowania i wypowiadania własnych myśli, wzbogaca słownic-

                             
11 Tamże, s. 112.
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two, rozwija wyobraźnię, umiejętność skupiania uwagi. Wspólne czytanie
a następnie samodzielne bierze istotny udział w rozwoju intelektualnym
i emocjonalnym dziecka.

— Organizowanie ciekawych i atrakcyjnych zabaw przyjmujących różnorodną
postać. Zabawa w rozwoju dziecka odgrywa niezwykle ważne znaczenie,
stanowi podstawową formę poznawania rzeczywistości. Wpływa korzysta-
nie na rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny i ruchowy. Dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym zabawa jest równie ważna jak nauka. Podejmo-
wane czynności w zabawie ćwiczą i doskonalą wiele umiejętności niezbęd-
nych w nauce.

— Zadbanie o spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Organizowanie
aktywności ruchowej, która przyczynia się do podnoszenia sprawności fi-
zycznej i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Organizowane zabawy ru-
chowe stanowią atrakcję i rozrywkę dla dziecka, wprowadzają radosny na-
strój, dobre samopoczucie. Zabawy ruchowe sprzyjają zaspokojeniu natural-
nej potrzeby ruchu, pełnej swobody, zrelaksowania i odprężenia12.

— Określenie i wyjaśnienie zasad prawidłowego korzystania z telefonu komór-
kowego przede wszystkim w szkole, w domu i innych miejscach publicz-
nych. Telefon komórkowy jest coraz częstszym urządzeniem, w które wypo-
sażony jest już pierwszoklasista, jednak pojawiające się problemy związane
użytkowaniem telefonu głównie w szkole są dowodem na to, że zdecydowa-
na większość z dzieci nie zna podstawowych zasad i nie jest przygotowana
do świadomego korzystania z telefonów.
Wartość i użyteczność mediów zależy od tego, w jakim kierunku tkwiące

w mediach możliwości wychowawczego i edukacyjnego oddziaływania będą
spożytkowane w rodzinie i szkole, oraz z jakim efektem dla dziecka. Przebieg
i efektywność tego procesu zależy w ogromnym stopniu od rodziców i nauczy-
cieli, odpowiedzialnych za racjonalne korzystanie z mediów przez ich dzieci13.
Perspektywy dotyczące wykorzystania mediów w kształtowaniu pozytywnych
postaw dzieci i młodzieży są obiecujące. Wychowawcy i nauczyciele coraz czę-
ściej używają mediów w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych, po-
nieważ w ten sposób łatwiej trafić do rozwijającego się człowieka14.

                             
12 E. Nowicka, Rola rodziców i nauczycieli w edukacji medialnej, „Dyskurs Młodych Andrago-

gów” 2015, nr 16.
13 J. Izdebska, Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans

Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2001, s. 279.
14 T. Huk, Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Ofi-

cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 171.
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Zakończenie

Dzieci już od najmłodszych lat powinny uczyć się korzystać z mediów, po-
znawać wciąż nowe rodzaje technologii informacyjnych. Żyją bowiem w świe-
cie, w którym możliwości edukacyjne i zawodowe zależą w dużej mierze od
umiejętności posługiwania się nowymi technologiami15. Rodzice muszą być
świadomi, że w świecie zdominowanym przez media, nie wystarczy nauczyć
swojego dziecka instrukcji obsługi różnorodnych mediów. Podstawowe zadanie
rodziców jest o wiele trudniejsze, polega na nauczeniu umiejętnego, krytycznego
i selektywnego korzystania z tego, co przekazują media. Wszechstronnej pomo-
cy w realizacji tego zadnia powinni udzielać rodzicom nauczyciele wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wspólna i wczesna współpraca tych dwóch
grup może prowadzić do kształtowania się porządnego nawyku umiejętnego
i rozsądnego korzystania z mediów i multimediów16.

Wychowanie medialne jest wspólnym zadaniem dwóch najbliższych dziec-
ku środowisk: rodziny i szkoły. Te dwa pierwsze środowiska wychowawcze
można uznać za najbardziej właściwe dla edukacji medialnej. Zadaniem rodzi-
ców i nauczycieli, w ramach edukacji medialnej, jest uczyć medialnej mądrości,
sztuki korzystania z mediów, mówić o mediach w sposób prosty, przypominać
że media to tylko narzędzia, które służą wyższym społecznie celom17.

Właściwa, systematycznie prowadzona edukacja medialna, skierowana do
dzieci i młodzieży, jest szansą na przygotowanie społeczeństwa informacyjnego
do właściwego, racjonalnego sposobu korzystania z mediów oraz krytycznego
i świadomego odbioru treści przekazywanych za ich pośrednictwem.
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Abstract

Language used by parents to communicate with children is characterized by spe-
cific features. Adults use different language in communicating with other adults than in
communicating with children. This paper is focused on analysing authentic recordings
of common spoken discourses in families related to specific situations and activities
(for example, children getting ready for school, art and craft activities, sitting at the ta-
ble, etc.). The analysis will focus on examining the illocutionary language functions
used to communicate the child’s appraisal (mainly praise, criticism, reproach), i.e. on
the parent’s intent to express the appraisal of a child. The analysis draws upon the fre-
quency of illocutionary language functions (in the whole sample, in pre-defined age
categories of children, in specific activities offering examples of spoken discourse);
further, the indication of illocutionary functions as expressed in the spoken discourse
will be explored.
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Streszczenie

Język używany przez rodziców w komunikacji z dziećmi charakteryzują pewne
specyficzne cechy. Dorośli używają innego języka w komunikacji z innymi dorosłymi
niż w komunikacji z dziećmi. W tym artykule koncentruję się na analizie nagrań praw-
dziwych mówionych dyskursów w rodzinach, związanych ze specyficznymi sytuacjami
i czynnościami (na przykład, dzieci przygotowują się do wyjścia do szkoły, zajęcia pla-
styczne, siedzenie przy stole itp.). Analiza obejmuje badanie illokucyjnych funkcji ję-
zyka, stosowanych by przekazywać ocenę dziecka (głównie pochwały, krytyka, naga-
ny). Analiza opiera się na częstotliwości występowania illokucyjnych funkcji języka
(w całej próbie, w predefiniowanych kategoriach wiekowych dzieci, w specyficznych
czynnościach tworzących przykłady mówionego dyskursu); badane są również wskaza-
nia illokucyjnych funkcji języka wyrażanych w dyskursie mówionym.

Słowa kluczowe: dyskurs mówiony, interakcja, mowa skierowana do dziecka, illoku-
cyjne funkcje języka, funckje językowe przekazujące ocenę – pochwała i krytyka,
wskazania języka używane w pochwałach i krytyce.

Introduction

Spoken discourse between adults and children is characterized by specific
features. Adults use different language in communicating with other adults than
in communicating with children. Terminology related to the discourse in the
family has gone through a number of changes. A variety of terms was suggested,
the practical use of which later led to substituting one term for another. Most
recently, the term child directed speech has been established by linguists, psy-
chologists and other experts studying child development. The main advantage
of this term is its focus on the receiver of the message rather than on the speaker.
The term “child directed speech” means spontaneous, situational speech to the
child. It is possible to consider such speech as being a simplified language reg-
ister 1 containing a high measure of redundancy related to the specific features
of such speech (for more information see for example2).

The term “child directed speech” describes the way adults speak to children
when they are suckling infants or toddlers. For the purposes of our research, we
used this term in a broader sense – for adults speaking to children between the
ages of 3 and 15.

It was the spoken discourse as a part of everyday life that stood in the centre
of our research interest. Such spoken discourse is related to a certain place and

                             
1 A. Mitrová, J. Sabol, D. Slančová, J. Zimmermann, Realizácia suprasegmentálních javov v reči

orientovanej na dieta, “Slovenská reč” 2006, 71, No. 1, p. 5.
2 Ch. Ferguson, Baby talk as a simplified register, [in:] Talking to Children: language input and

acquisition, Cambridge University Press, Cambridge 1977, pp. 237–253.
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time, which is often referred to as “here” and “now”. It represents a unique
speech act which can be characterized by a number of factors. Müllerová3 em-
phasizes its dichotomy: spontaneity – binding. Spontaneity enables its users to
be free in their expression. Spontaneous speech can be characterized as unoffi-
cial, private, unprepared, while the speech bound/related to the situation is in
fact limited. It is not possible to maintain a uniform organisation of the spoken
discourse, so for example the word order is free because speakers may utilise it
to emphasise those elements of speech which are most relevant for passing the
message.

While we need to note that our attention was focused on the spoken dis-
course in families (therefore unofficial and unprepared), there were certain limi-
tations related to the activity present in the process (the characteristics of the
pragmatic level are directly dependent on the activity in process). Similarly,
Kořenský4 describes the relation between the manner of a speech act and the
activity in the process when he describes his analytic framework for analysing
the spoken discourse. Kořenský draws upon a logical supposition that communi-
cation processes are anchored in a certain social entity – a social situation. The
social situation determines the real characteristic features of the discourse (for
example, parents’ speech is full of instructions when playing or competing with
children, etc.).

Methodology

The recordings of the spoken discourse between a parent/parents and
a child/children aged 3–15 were transcribed, coded and analysed. It was our aim
to describe the contents of the spoken discourse in families in concrete, pre-
selected situations. Needless to say, a wide spectrum of possible situations re-
flected in the spoken discourse in families meant selecting some thematic situa-
tions which could be observed in our investigation. For the first stage, i.e. pre-
research5, we selected the following set of situations to record the spoken dis-
courses (although it was not possible to use all of them across all age groups):

                             
3 O. Müllerová, Mluvený text a jeho syntaktická výstavba, Academia, Praha 1994, p. 41.
4 J. Kořenský et al., Komplexní analýza komunikačního procesu a textu, PdF v Českých Budějo-

vicích, České Budějovice 1987, pp. 19–20.
5 During our research from July to September, 2014, the communication situation related to the

parents’ checking the child’s schoolwork assignment was eliminated from our data. The features
of such a dialogue are very similar to the dialogue carried out between a teacher and a pu-
pil/pupils to teach the subject matter – they both have a clearly specified aim. According to
Höflerová (See: E. Höflerová, Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí, PdF Ostravské uni-
verzity, Ostrava 2003, p. 70), the dialogue for teaching the subject matter is purposeful and fo-
cused on three key aspects – the process of acquiring knowledge and mastering skills, the effort
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1. At the table.
2. Personal hygiene.
3. Going to bed.
4. Playing with a child.
5. Common activity of parents and children (e.g. tidying up, getting ready for

kindergarten or school, doing art activities, etc.).
6. Talking about unspecified aspects of everyday family life (e.g. talking about

a day at school, common family plans, etc.).
It was decided that the research data would be collected by recording con-

versations in randomly selected families. The selection of elements for the re-
search set applies most to a stratified selection because it had to fulfil several
conditions:
1. Parents had to agree to the recording of the spoken discourse within the

family.
2. The discourse was related to a communication situation between a parent

(parents)6 and a child (children) concerning a specific working activity
(e.g. getting ready for a day at school, during art or craft activities, preparing
meals, etc.).

3. The child was between 3–15 years of age.
4. The length of a recording had not been decided before the data collection

began (it was agreed that the parents themselves would decide how long the
recording would be, yet they had been asked to make recordings as long as
possible).

5. Intelligibility of a recording.
Due to a large number of families in which it would be possible to carry out

such an investigation, we cannot claim that, strictly speaking, the research sam-
ple had been selected 7.

In the first stage, the research sample was randomly selected – this is con-
sidered to be most appropriate with respect to the theory of probability. Random
selection is not biased – any member of a concrete population stands the same
chance of being selected into the final sample8.

                             
to receive an assessment of previously carried out learning activities and the effort to enlarge the
child’s language competence by communicating about the acquired knowledge.

6 The parent’s gender did not play any role in our research. It was not our aim to observe gender
differences in the child directed speech. It is our belief that the way the parent communicates
with the child is not directly related to the gender. Still, it is not possible to claim unambiguously
that there are no differences (for more information please see: J. Průcha, Dětská řeč a komuni-
kace, Portál, Praha 2011, pp. 98–110).

7 “A reduced/small scale picture contains all the relevant information of the original, only its pro-
portions are smaller, [...]. A selected sample should represent the original set appropriately”.
P. Gavora, Úvod do pedagogického výzkumu, Paido, Brno 2000, p. 60.

8 N.F. Kerlinger, Základy výzkumu chování, Academia, Praha 1972, p. 62.
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At the beginning of our research, it was also decided that the spoken dis-
course would be recorded by the parents themselves. It depended on them what
and where they would record. Certainly, it would have been better if the partici-
pants in the discourse had not known about being recorded, but such an unethi-
cal approach had been rejected.

Obviously, any family communication runs fairly quickly. This may put
high demands on an observer. Therefore, it appeared to be most suitable to
audio-record the spoken discourse in respondents’ families in order to obtain
authentic data. Apart from the content of the conversations, the recordings may
capture all the quality features of the spoken discourse. Further, non-bias and
authenticity are considered to be very important features of data collection for
the follow-up analysis of the discourse9. From a technical point of view, it was
our aim to make the tools for recording the conversations as unobtrusive as pos-
sible so as not to interfere with the family conversations. With the help of modern
technology a discreet Dictaphone offering  high quality recorded data was used.

The analysis of the data recorded in respondents’ families was carried out
on the basis of literal/verbatim transcription. No changes were made in cited
quotations, although it was sometimes necessary to shorten some of the samples
(this is further indicated by square brackets […]). Extra-linguistic aspects of the
spoken discourse were also noted and considered. Even if it is not possible to
achieve flawlessness in transcribing the spoken discourse, some of its extra-
linguistic aspects can be noted with the help of special symbols. These symbols
enable a recipient to imagine, to some degree, an authentic form of the dis-
course. Therefore, rules for transcriptions and the use of transcription symbols
mentioned by Müllerová, Hoffmannová and Schneiderová10 (1992) were fol-
lowed. Given our aim we did not use the whole battery of transcription symbols.
A list of symbols used in our transcriptions can be seen below.

The data for analysis was collected between July 2014 and September 2015.
The result was a set of 67 recordings of different lengths, in total 15 hours, 53
minutes and 43 seconds of the spoken discourse in respondents’ families.

Illocutionary functions related to appraisal within
the framework of speech act classification

The significance of realized utterances is given by their propositional con-
tent (i.e. what is really said), and also by their illocutionary function11 (i.e. what
                             
9 M. Miovský, Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Grada, Praha 2006, pp. 197–

198.
10 O. Müllerová, J. Hoffmannová, E. Schneiderová, Mluvená čeština v autentických textech, H&H,

Jinočany, 1992.
11 The term illocutionary function of speech is used in linguistics (from lat. illoquor = not expressed).
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is intended by the utterance). So as to evaluate the communication as successful,
it is necessary for the receiver of the message to interpret both elements of the
utterance – s/he needs to know not only what is being said but s/he also needs to
decode why it is being said. In general, an illocutionary function can be identi-
fied with conveying any meaning which delivers a concrete message during
a speech act. In other words, it is the intent of the speaker realized in a concrete
communication situation.

Traditionally, language functions were divided into four groups in language
education in schools, i.e. declarative, imperative, interrogative, optative func-
tions of utterances12. However, these are superordinate categories which include
an almost infinite number of various communicative intents. It is exactly the
great number of illocutionary functions that leads towards the efforts to system-
ize the functions by searching for common features which could serve as classi-
fication criteria13. With regards to the needs of our analysis, we selected Grepl’s
classification14, which may raise questions (as also may do many others) with
regards to the distribution of speech acts into concrete groups15, but it appeared
necessary (for our purposes) to hold on to a stable structure within which a new
system might be suggested. The eight main categories were:
1. Utterances expressing an a s s e r t i v e  function (declaratives including

statement, information, notice, warning, classification, announcement);
2. Utterances expressing a d i r e c t i v e  function (of varying degrees of ur-

gency) requesting the receiver to do what s/he is being asked to do
(e.g. command, order, decree, rule, request, offer, instruction, appeal, invita-
tion, suggestion, advice, recommendation, directions, bidding, advert);

3. Utterances expressing an i n t e r r o g a t i v e  function (questions) aiming at
obtaining information which the speaker does not have at the time of the ut-
terance (questions in all their variations);

                             
12 Exclamations are sometimes included into this category. However, it is the intonation of these

utterances which makes the difference.
13 For example: F. Daneš, Verba dicendi a výpovědní funkce, [in:] Studia Slavica Pragensia, Uni-

verzita Karlova, Praha 1973, pp. 115–124; O. Müllerová, Komunikativní složky výstavby dia-
logického textu, Univerzita Karlova, Praha 1979; M. Hirschová, Uplatňování negace ve výpovědích
s performativní platností, “Slovo a slovesnost” 1988, 49, No. 2, pp. 101–110; M. Grepl, P. Karlík,
Skladba češtiny, Votobia, Olomouc 1998, etc.

14 The classification above draws upon Searle’s theoretical concept (1976). However, Grepl adds
substantial adaptations regarding authentic speech acts. He describes eight illocutionary func-
tions of utterances on the basis of two key criteria:
a) Illocutionary point of the speaker – i.e. what the speaker attempts to achieve in relation to the

receiver/listener;
b) The relation of the words and the context (inspired by Searle’s “direction of fit”). (See: M. Grepl,

P. Karlík, Skladba češtiny..., op. cit., pp. 429–432).
15 Each speech act is described by Grepl (Ibidem, pp. 433–478) in terms of illocutionary force

indicators.
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4. Utterances expressing a c o m m i s s i v e  function are promises or refusals,
the deeds may serve the recipient (e.g. promise, obligation/commitment, oath,
offer);

5. Utterances expressing p e r m i s s i v e  and c o n c e s s i v e  functions (al-
lowance, agreement) aiming at eliminating/disposing of obstacles which
prevent the recipient doing what s/he wishes to do (e.g. giving/not giving
permission, agreement/disagreement, consent, refusal, rejection, objection,
protest);

6. Utterances expressing a w a r n i n g  function aiming at warning the reci-
pients to avoid action which might have a negative consequence for them
(e.g. warning, notice, deterrent/caution, threat);

7. Utterances called e x p r e s s i v e  convey the speaker’s positive or negative
opinion of a recipient’s behaviour or condition (e.g. reproach, rebuke, repri-
mand, rejection, praise, recognition, gratitude, congratulations, condolence,
thanks, apology);

8. Utterances expressing a declarative function bring about a change – “a new state
of being”. They are usually the result of institutionally based speech acts
(e.g. baptism, appointment, verdict, opening and closing a meeting, etc.);
Grepl’s (and later Searle’s) classification relate to the whole area of using

language for communication. Our sample of discourse used for investigation is
focused only on spoken, unprepared speech of interactive character. For such
purposes, Müllerová16 offers a modified classification of interactive illocutionary
functions whose main criterion lies in the potential of a function to express the
meaning of a given utterance. According to the focus of the speaker on the re-
cipient, all the illocutionary functions are then categorized into two groups;
firstly, operative17, where the speaker’s effort focuses on applying his will or
enforcing his influence, and secondly, inoperative, where the speaker’s primary
intent is not leading the recipient towards an action, but where the speaker pres-
ents himself/herself. It is the latter category which will be in focus of our atten-
tion further in this paper. The inoperative category includes utterances expres-
sing the mode of displaying reality and the mode of passing on a message about
something (e.g. statement, characteristics, appraisal, or criticism).

Unlike characteristic which attempts to capture an entity or an event from
different perspectives presenting a balanced view of their typical and substantial
features, illocutionary language function used to communicate appraisal presents
a narrower view. It expresses a positive or a negative attitude of the speaker to
a situation or to a person; it expresses a value laden judgment. While appraisal
usually arises spontaneously, the specific features of expressing criticism lie in
                             
16 O. Müllerová, Komunikativní složky výstavby..., op. cit., pp. 56–101.
17 This classification draws upon Chloupek’s description (1973) of operational speech acts and

utterances. See: J. Chloupek, (Ne)aktuálnost slovesného děje, “Slovo a slovesnost” 1973, 34,
No. 1, pp. 48–51.
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the intent, usually focused on the negative features18. On the other hand, praising
presents a state when the relations between the participants of the discourse are
not usually disrupted. In fact, the opposite is true – the recipient feels positive.

As may be clear from the above, it is not completely satisfactory to use
a simple classification of functions to analyse the data from an authentic dis-
course (especially that of an extensive character). Such a classification may ap-
pear too general. The emerging data shows that the search for a system at the
discourse level is still evolving. The limited possibilities of exactly formulated
descriptions do not always allow capturing the real communication in all its
aspects. In other words, what we say, what kind of intents lead us to say what we
say, what connection there may be between the utterances and actions may pres-
ent so many individualized aspects that it is almost impossible to generalise. So,
even if the expectations as to obtaining a clearly classified set of gathered fin-
dings have to be moderated, it is still possible to continue examining many par-
tial findings provided by our research.

Findings

All 67 sets of transcripts containing child directed speech by parents were
analysed in detail. Speech acts and speech events were analysed and classified
according to their pragmatic meanings, which resulted in gathering 5,013 par-
ents’ utterances analysed further as to their illocutionary functions. Table 1.
shows a complex view of categories according to Grepl’s classification19:
Table 1. Frequency of functions

Category Frequency Percentage
(%)

Assertives 1 144 22.8
Directives 1 316 26.2
Interrogatives 862 17.2
Commissives 86 1.7
Permissives and concessives 474 9.5
Warning 260 5.2
Expressives 446 9.1
Declaratives 0 0
Utterances without content20 414 8.3

Source: Author’s own research.
                             
18 O. Müllerová, Komunikativní složky výstavby..., op. cit., p. 82.
19 M. Grepl, P. Karlík, Skladba češtiny..., op. cit.
20 There are also utterances without any content, resp. utterances whose content is very limited.

The dominant feature of such utterances is in the illocutionary function. These are usually phra-
seological and conventionalised utterances – e.g. greeting (Ibidem, p. 477).
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Tabela 1. Częstotliwość występowania funkcji

Kategoria Częstotliwość Procent
(%)

Potwierdzenia 1 144 22,8

Polecenia 1 316 26,2

Pytania 862 17,2

Zlecenia 86 1,7

Zgody i ustępstwa 474 9,5

Ostrzeżenia 260 5,2

Wyrażenia 446 9,1
Stwierdzenia 0 0

Wypowiedzi pozbawione
treści21 414 8,3

Źródło: Badania własne autora.

Utterances which inform the recipient about his/her verbal or non-verbal
behaviour, or actions, reached more than 9%. The most frequent in our set was
reproach (3.8%), followed by praise (2.6%), criticism (1.9%), reprimand (0.4%),
mistrust (0.3%) and wish/es (0.1%).

The occurrence of using reproach in the illocutionary function was quite sig-
nificant in our set. The total number of such utterances was 192, i.e. almost 4% in
the investigated sample. It is necessary to say that parents resorted to this way
of communication in stressful, emotionally demanding situations. Slančová22 men-
tions the illocutionary function of reproach in the child directed speech used by kin-
dergarten teachers... she states that:

„[...] in comparison with praise in the illocutionary function, the occurrence of
reproach in the illocutionary function is [...] substantially lower. The research
data showed that praise was used in 138 cases, reproach in 25 cases. [...] the
positive holistic focus on the child is also documented by observing the speech
sample where the reproach is closely related to the praise in the teachers’ child
directed speech [...]”23.

In the parents’ child directed speech, the ratio of the two functions men-
tioned above is opposite – the illocutionary function of praise occurred 132
times in our sample; moreover, its occurrence was not related to the illocutionary
function of reproach. It seems clear that the parent does not speak to the child as
                             
21 Padają również wypowiedzi pozbawione treści oraz wypowiedzi, których treść jest bardzo

ograniczona. Dominującą cechą takich wypowiedzi jest funkcja illokucyjna. Mają zwykle cha-
rakter frazeologiczny i konwencjonalny, są np. powitaniami (Tamże, s. 477).

22 D. Slančová, Reč autority a lásky, FF Prešovskej univerzity, Prešov 1999.
23 Ibidem, p. 128.
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a professional; further, s/he also needs to solve a number of everyday matters at
the same time.

Analysing all the recordings provided the data for describing 53 types of il-
locutionary functions of speech. Table 2. shows more detailed information about
twenty most frequent ones24:
Table 2. Functions according to the frequency of occurrence

Function Total number Percentage
(%)

Need to inform 859 17.1

Instruction 528 10.5

Announcement 471 9.4

Appeal 432 8.6

Address 328 6.5

Explanation 317 6.3

Reproach 192 3.8

Disagreement, disconfirmation of information 188 3.4

Instruction 144 2.9

Reprimand 140 2.8

Confirmation of information, agreement 139 2.8

Assessment – praise 132 2.6

Assessment – criticism 94 1.9

Specification 86 1.7

Threat 78 1.6

Reasoning 66 1.3

Motivation 65 1.3

Suggestion 63 1.3

Warning 61 1.2

Promise 58 1.2

Source: Author’s own research.

                             
24 It is of interest that three out of the first ten most frequent illocutionary functions may be classi-

fied as directives (order, appeal, instruction, reprimand).



Language functions to communicate appraisal... 55

Tabela 2. Funkcje zgodnie z częstotliwością występowania

Funkcja Całkowita
liczba

Procent
(%)

Potrzeba udzielenia informacji 859 17,1

Polecenie 528 10,5

Przekazanie informacji 471 9,4

Wezwanie 432 8,6

Zwrócenie się do kogoś 328 6,5

Wytłumaczenie 317 6,3

Nagana 192 3,8

Niezgoda, zaprzeczenie informacji 188 3,4

Polecenie 144 2,9

Reprymenda 140 2,8

Potwierdzenie informacji, zgoda 139 2,8

Ocena – pochwała 132 2,6

Ocena – krytyka 94 1,9

Wyszczególnienie 86 1,7

Groźba 78 1,6

Przekonywanie 66 1,3

Motywacja 65 1,3

Sugestia 63 1,3

Ostrzeżenie 61 1,2

Obietnica 58 1,2
Źródło: Badania własne autora.

In a number of cases, it was not possible to identify only one illocutionary
function unambiguously. This resulted in25:
— 9 types26 of accompanying illocutionary function utterances to communicate

criticism, sometimes formulated as a command (e.g. show me those nice
marks ↓27);

                             
25 After a thoughtful consideration of Slančová’s work (D. Slančová, Reč autority..., op. cit., p. 70)

regarding the child directed speech of kindergarten teachers, we decided to use 3 similar catego-
ries of illocutionary functions: 1. The primary illocutionary function fulfilling the main role in
the content-pragmatic unit; 2. The accompanying illocutionary function; 3. The combined illo-
cutionary function with both functions interrelated in such a way that it is impossible to deter-
mine which is the primary and which is the accompanying one.

26 The accompanying illocutionary function: address, making contact, evaluation (criticism and
praise) statement, motivation, announcement, change of topic, reproach. The most frequent out
of these were the address (46) and making contact (9).

27 Ironic meaning.
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— 21 types28 of combined communicative functions where praising was closely
connected with the communicative function of confirming the activity
(e.g. well done ↓ correct ↓), criticism with the communicative function of
a reproach (e.g. you have copied it so badly ↓ �), resp. with the communica-
tive function of rejecting the activity and giving a recommendation (e.g. you
had better play Poe and earn some money ↓).

Indication of illocutionary functions in the spoken
discourse to express appraisal

Different languages tend to have a set of means to express concrete illocu-
tionary functions according to which the aim of communication could be unam-
biguously identified. In general, a universal language means for identifying the
illocutionary function of an utterance is using performative verbs which describe
these functions directly29. However, using performatives in everyday communi-
cation is not very common; they appear more in declarative speech acts. As our
set of data includes a real, unprepared spoken discourse, the occurrence of illo-
cutionary verbs appears to be insignificant. Nevertheless, in order to express
illocutionary functions language may use other means. These means depend on
the systemic typological features of particular languages, known as indicators
of illocutionary functions. A majority of these means are ambiguous and they
can express many functions.

In order to describe the most frequent illocutionary functions appearing in
our data we used the conventional terminology established in literature to de-
scribe such utterances. However, it is not possible to claim that only conven-
tional means were used. Repeatedly, the parent was led to use the language ac-
cording to the concrete contextual situation. S/he selected the language means
which not only promoted interaction sufficiently but which were also clear
to understand.

The core of a content-pragmatic unit expressing the illocutionary function
of appraisal is usually the evaluating/assessing word. When praising, naturally
an expression with a positive connotation is used, usually an adjective, or an
adverb (e.g. fine ↓;/what a lovely surprise ↓/you have dressed up so nicely ↓;

                             
28 Combined illocutionary functions: reprimand/address, evaluation/disagreement, evaluation/advice,

motivation/threat, reprimand/reproach, disagreement/specification, disagreement/rationalization, re-
jection of activity/explanation, correction/unacceptance of information, address/change of topic, an-
nouncement/evaluation, announcement/motivation, evaluation/confirmation of activity, evaluation/
change of topic, the need to get information/change of topic, the need to get information/reproach,
order/reproach, reproach/evaluation, appeal/suggestion, appeal/change of topic, appeal/warning. The
most frequent functions were reprimand/address (8).

29 M. Grepl, P. Karlík, Skladba češtiny..., op. cit., p. 435.
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what good news ↓; /how smart ↓; super ↓/excellent ↓; well done ↓/great ↓; great
↓/you have done it so nicely ↓; perfect ↓ etc.), or a noun (e.g. good girl ↓/; great
guy ↓ etc.). Praising was also realized as a statement (with an explicit expression
of a positive attitude) – e.g. well done ↓/so you have got out of the bath all by
yourselves today ↓; great guy ↓/it wouldn’t occur to me ↓; see how many you
know ↓. The use of so called indirect praise was also noted, i.e. the positive atti-
tude of a speaker is not passed on to the listener directly (in this way, such utter-
ances may function as motivation – e.g. see how Amelie has done it so nicely
↑ �; hmm how smart Lucka is ↓; also Kamilka can do it ↓)

There were two specific aspects occurring in relation to praise at a pre-
school children’s group (connected with common activity carried out by parents
and children together):
— Using the inclusive plural (e.g. look how well we’ve done it ↓; hmm super

↓/well done ↓/there you are ↓ etc.);
— Praise as a so called assessing utterance (in connection with the previous

pseudo didactic communication situation) – for example

M 36 that is ↑ �
Ch 37 you mean A as in auto ↓
M 38 AUto ↓ excellent ↓ this is A ↓ excellent ↓

F 6 what colour is it ↓ �
Ch 7 sunny ↓
F 8 sunny ↓ excellent ↓

Sometimes, it was possible to observe both praise and criticism together
(e.g. you read it nicely at the beginning ↓/and then you did a sloppy job of it ↓).

The centre of an utterance functioning as criticism (very often combined
with a reproach) is usually an expression with a negative connotation – verbs
(e.g. well you have not cleaned it up much, have you ↓/you have done it sloppily
↓; you are not trying ↓/don’t tell me you don’t know ↓; you are not doing it prop-
erly, are you ↑ etc.), adverbs (e.g. you have copied it so badly ↓ �; and you’ve
made such a mess of it ↓; you made such a mess when you were cooking it ↓
etc.), adjectives (e.g. hmm/a stupid suggestion ↓; awful ↓; you ↓/you aren’t nor-
mal ↓; it’s so ugly ↓ etc.), sometimes also nouns/noun phrases (e.g. stop throw-
ing a tantrum ↓; what a shame you were ↑ �; you are an idiot↓; what a pig you
are ↓; a right psychopath ↓; stop making a face ↓/like an IDIot ↓; you are
a shame ↓ etc.). There were a number of utterances in the interrogative as well
(e.g. you don’t remember what ↑ �/you are old enough, aren’t you ↓ �; what’s
that supposed to be/a way of washing your hands ↓ �; and why are always
turning the same one ↓ �; do you want to live in a pigsty or in order ↓ � etc.)
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and also as statements (e.g. because you never go to sleep and you are messing
about in bed ↓; you’d like to count out all the time ↓; oh dear, the teacher was so
nice that she gave you a B ↓ etc.). Only scarcely was it possible to note a condi-
tional (e.g. I’d like to see you how you’d prefer to have your lunches in the
school canteen ↓).

Using a polite form usually meant an emphasis on a particular discourse
function – e.g. could you sit up nicely on the toilet bowl please ↑�/sit up nicely
↓; can you stop messing about ↓ � etc.

Ironic expressions were also noted, regardless of the child’s age (a pre-
school child cannot understand irony yet) – e.g. excellent ↓ pour it out once
more please ↓; oh that’s great ↓ you don’t want to look clean by any chance ↓;
oh that’s wonderful really ↓ THERE a T-shirt ↓ etc.

Communication intent of appraisal related
to the child’s age

The following stage of our research was focused on investigating the occur-
rence of particular illocutionary functions in child directed speech in relation to
the age of a child. Therefore, the transcribed recordings were divided into three
groups according to the age groups of children participating in our research. 67
recordings in total were divided as follows:
— Category of children from 3 to 6 years of age consisted of 34 recordings (in

total 2,872 utterances of child directed speech);
— Category of primary school children (children from 7 to 11 years of age)

consisted of 19 recordings (in total 1,391 utterances of child directed
speech);

— Category of lower secondary children (children from 12 to 15 years of age)
consisted of 14 recordings (in total 639 utterances of child directed speech).
Each of the stages of the child development can be characterized by its spe-

cific features, also with regards to the parents’ aims to appraise the child’s be-
haviour. In the pre-school age, children usually begin their “full socialization”,
which is connected with attending a kindergarten, with establishing other than
only family contacts, with the speech development, the development of thinking
and emotions in other social situations and contacts, establishing values and
norms, a significant development of self-confidence, etc. It is also emotional
intelligence that develops during the pre-school age, children begin to under-
stand their own emotions and also the emotions of the people around them, they
are able to appraise a social situation and respond “appropriately”. It can be said
that self-assessment emotions also develop at that age, which relates to self-
-appreciation (pre-school children can experience feelings of pride and guilt).
Later in the pre-school age, children are able to internalize the basic rules
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of behaviour and identify with them. Child self-appreciation is still dependant on
the appraisal received from others30.

Primary school aged children get acquainted with other social situations
they widen their social contacts. They start to develop very fast, both in their
thinking and in their emotions. More links between their rational thinking and
emotional assessment can be observed children understand their feelings better,
they begin to be able to control their emotions and to understand emotional am-
bivalence. It is possible to notice their increasing ability to recognize and under-
stand the emotions of other people. Due to their experiences, their own self-
-assessment emotions are being developed as well. It is the stage in which
a child affirms his/her qualities in the area of performance and social acceptance.
The experience of success enhances a positive self-image, while the experience
of failure leads towards developing an inferiority complex. At this age, the need
to achieve good results in their performance increases together with the need to
be appreciated for these results. Positive appreciation from adults satisfies the need
to feel self-confident. It is still the family with its norms, values, demands and ap-
praisal which offers the fundamental social and emotional background for the fur-
ther development of a child beyond the boundaries of a well-known familiar space31.

Lower secondary school children start developing into teenagers, which
means a search for their own identity, a different way of response, thinking and
social interaction. The interaction between parents and children decreases; it can
be said that pubescents distance themselves from their parents (the formal supe-
riority of adults is decreasing) and the relations with adults are substituted for
those with their peers. Self-respect is very vulnerable in this developmental stage
as well as emotional reactions. Pubescents gradually reach the stage of cognitive
and emotional autonomy, which is characterized as growing independence in
thinking and not accepting the opinions of adults as the only valid options (this
is also reflected in appraisal)32.

As the number of recordings in each set is different in our sample, it was
necessary to calculate the occurrence of functions as a percentage. Clearly, it is
the only way that a relevant picture might be obtained regarding concrete com-
munication intents within given categories.

In cases of a recording consisting of the child directed speech to the children
of two different age categories, the parents’ utterances were analysed separately.

As may be expected, a significant disproportion appeared during the analy-
sis of illocutionary functions. While in the first age group praise outweighed
criticism (praise was recorded in 2.7%, criticism only in 1.4%) and the illocu-
tionary function of reproach reached “only” 2%, the remaining two age groups
                             
30 M. Vágnerová, Vývojová psychologie. Dětství a dospívání, Univerza Karlova, Praha 2014, pp. 219–

249.
31 Ibidem, pp. 305–333.
32 Ibidem, pp. 390–401.
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presented a different picture. The child directed speech to 7–11 year old children
consisted more frequently of criticisms (2.7%), while praise appeared only in
2.2%, the illocutionary function of reproach increased (to 4.8%). The parents
of children aged from 12–15 tended to use these functions even more frequently
– reproach was recorded in more than 10%, the ratio of assessing functions was
balanced (praise 3%, criticism 2%).

The reason for the described distribution seems to be obvious – in the child
directed speech towards pre-school children, the didactic principle of the posi-
tive motivation seems to be applied, the possibility of which naturally decreases
with the increasing age of a child.

Communication intent of appraisal related
to the dominant/central activity

All communication processes, the communication between parents and
children being no exception, are firmly established in concrete situations. A set
of characteristics by which this entity can be described is named a social situa-
tion. Kořenský states:

“Practical activity of social subjects in a given social situation is mainly real-
ized by common action of individuals towards a particular subject (trans-
forming it); this action is also a means of creating their mutual relations [...]
and their integration into the social situation.”33

As mentioned above, it was necessary to categorize the speech recordings in
our research; otherwise we would have ended up with an almost “infinite” num-
ber of speech events. In the end, the communication situations as mentioned
above were selected. However, not all of them were usable across all age catego-
ries. The recordings we obtained were not focused on one topic. Therefore, it
appeared necessary to divide the transcriptions into segments according to the
topics dominant in particular situations. In separate (differently saturated)
groups, only the utterances occurring in the child directed speech related to the
content of investigation were analysed – these were the utterances connected to
concrete activities.

In such precisely defined sets of data, we focused on discovering the frequency
of particular illocutionary functions in relation to the activity in process.

Another focus of our research was aimed at finding out the ratio of selected
topics in the child directed speech in all three age categories.

The following table shows the data according to the central topics, the size, resp.
sub-topics determined according to the range of spoken discourse in various families.
                             
33 J. Kořenský et al., Komplexní analýza..., op. cit., p. 19.



Language functions to communicate appraisal... 61

Table 3. Child directed speech – data according to the dominant topics of spoken
discourse (related to the activity in process)

Topic Number of
utterances Sub-topic

Size of sub-
topics (number
of utterances)

At the table 1.211 – –

Personal hygiene 473 – –

Putting children to bed 520 – –

Playing with children 1.249 – –

Drawing and painting 156

Going for a walk/ trip 182

Tidying up 288Other activities 1.049

Getting ready for a day at
school/going to the kindergarten 423

Non-specific aspects of
everyday family life34 511 – –

Source: Author’s own research.

Tabela 3. Mowa skierowana do dziecka – dane według przeważających tematów
dyskursu mówionego (w odniesieniu do trwającej czynności)

Temat Liczba
wypowiedzi Podtemat

Wielkość pod-
tematów (liczba

wypowiedzi)
Przy stole 1,211 – –

Higiena osobista 473 – –

Kładzenie dzieci spać 520 – –

Zabawa z dziećmi 1,249 – –

Rysowanie i malowanie 156

Wyjście na spacer/wyjazd na
wycieczkę 182

Sprzątanie 288
Inne czynności 1,049

Przygotowanie do dnia
w szkole/przedszkolu 423

Niekonkretne aspekty
codziennego życia
rodziny35

511 – –

Źródło: Badania własne autora.

                             
34 Communication is not determined by the common activity/action carried out by parents and

children together
35 Komunikacja nie jest określana przez zajęcia i czynności wykonywane wspólnie przez rodziców

i dzieci.
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Although the sets earmarked by the dominant activity differed in many as-
pects, the ratio of appraising comments was usually balanced. In none of the
analysed groups did the utterances functioning as expressive reach significant
values.

The activity “At the table” occurred in all age categories, but it was most
frequently represented in the category of primary school children (parents
of other age categories did not find so many opportunities to record the discourse
during this activity). The focus of the discourse cannot be evaluated as either
positive or negative – although praise was noted in 2.3%, (criticism only in
1.3%), the negative impact of the child directed speech was reached by a number
of utterances functioning as reproach (2.3%).

As the parents of primary school children are not usually present during the
“Personal hygiene” activity, the child directed speech related to this topic ap-
peared only in the category of pre-school children. The described situation
places rather high demands on the parents, which is reflected in the range
of illocutionary points.

Most frequently, the utterances expressing the speaker’s will (i.e. the par-
ent’s will) can be observed. The parent making the child to take an action used
a directive most frequently. Illocutionary force of the utterance functioning as
praise or reproach occurred only rarely (in 1.9%), criticism in 2.1%.

The utterances related to the thematic topic “Putting a child to bed” oc-
curred only in the category of pre-school children. Due to the stressful character
of this communication situation, it was observed that apart from passing on the
information to the child there were quite a number of utterances expressing
a view of the child’s behaviour. As the age of the children in this category was
between 3 and 6, there appeared a significant majority of praise (3.1%) over
criticism (0.4%) in the range of illocutionary points. However, this psychologi-
cally demanding situation was reflected in a significant increase of utterances
functioning as reproach (3.5%).

Communication related to “playing with children” occurred in all three age
categories. Its unbalanced representation in sets of transcripts (25.3% in talking
to pre-school children, 12.6% in talking to primary school children, and 52.3%
to lower secondary children) was caused by the offer of possible communication
situations for recording the discourse. The recordings of speech to younger chil-
dren were related to playing with children (e.g. with trains, in the garden, during
competitions), in the cases of older children the speech was recorded when
playing board and card games. As might be expected, an increased number
of announcements (9.8%), instructions (9.1%) and explanations (4.2%) were
noted, which relate to the need to explain the rules of the game, and its proce-
dure. Utterances such as praise (3.8%) and criticism (2.3%) were also repre-
sented significantly. This is certainly related to the need to motivate a child and
help him/her to play the game (praise was noted 26times in the whole set). On
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the other hand, from the point of view of motivation, it seems controversial to
use reproach (4%).

As the parents also recorded the child directed speech in a variety of situa-
tions which were not repeated so frequently that a special category could be
made, the rest of the recordings were categorised as “other activities”.

The most frequent activity in this category was getting ready for school or
kindergarten. Utterances related to this spoken discourse topic were fairly
equally represented in both categories of schoolchildren (17.6% in the age group
of primary school children – 18.2% in the age group of lower secondary school
children). In the age group of pre-school children, the number of such utterances
and situations was negligible – 1.5%). The child directed speech recorded during
the activity called tidying up was represented in all three age categories fairly
equally (pre-school children – 6.9%, primary school children – 4.3% and lower
secondary children – 3.9%). On the other hand, utterances related to going for
a walk, or a trip, were noted only in the category of pre-school children.

Apart from the speech related to the thematic topic going for a walk/trip (the
most frequent illocutionary function was explanation – 15.4%), the need for
obtaining and giving information was identified most frequently in all sub-topics
in this thematic group. In this way, the parents not only obtained the required
information from their children, but they also controlled their behaviour. Simi-
larly to all the previous thematic groups, the directives such as an order, or
a challenge formed almost a quarter of the utterances recorded (20.1%); as such,
they played a significant role in expressing the illocutionary meaning. As for the
appraising comments, praise slightly outweighed criticism (praise – 2.6%, criti-
cism – 2%). The only sub-topic where this ratio was not respected was “tidying
up”. Due to the character of the activity, the higher number of critical remarks
from the parents was noted (praise – 1.4%, criticism – 2.1%), accompanied by
the utterances functioning as reproach (6.6%).

The thematic group named as “non-specific aspects of everyday family
daily life” was characterized by changing different topics without focusing on
one. Moreover, the speech was not related to a particular activity. Although this
type of discourse was noted in all age categories, it was represented more often
in the schoolchildren category (in the child directed speech to the pre-school
children – 6.2%, to the primary school children – 15.9%, to the lower secondary
children – 14.9%). Obviously, the recordings were related to the propositional
contents such as children’s duties, their success or failure at school, they related
to the current elections, etc. In these cases, the most frequent illocutionary func-
tion was the need to inform, i.e. in more than 22%. As most of the interactions
within this set were aimed at expressing the parental attitude to the child’s be-
haviour, there were many utterances functioning as explanations (12.1%) and
reproach (9.4%). The negative trend is strengthened by frequent utterances
functioning as criticism (3.1% – e.g. you are a twit; you are a complete psycho-
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PATH ↓/don’t put on a SCENE ↓/that’s really terrible ↓) and threat (2.9% –
e.g. but on Friday you’ll have to DO it ↓/you won’t go out until you take care of
your hamsters ↓/until you do the hoovering ↓; and you should have announced
that before ↑/so tomorrow you’ll stay at home understood ↑). On the other hand,
praise occurred only in less than 1%.

Conclusion

Our findings show that the recorded speech acts are determined situationally
as well as in terms of time. Moreover, the recorded spoken discourse is usually
related to a concrete activity in process. Another feature of child directed speech
can be seen in its unbalanced relation between a speaker and a recipient. This is
confirmed by the prevalence of utterances expressing the will of a speaker – in
our case, a parent who needs to assert themselves in order to achieve their goals.
It may be concluded that a whole number of identified illocutionary language
functions used in the spoken discourse can be classified as those intending to
lower the self-esteem of a child (e.g. a reproach, a threat, a warning, criticism
and mistrust). The frequency of using these illocutionary language functions is
alarming – in almost 8% of the utterances in total. As for the appraisal, an im-
balance related to the age of a child was noted. In case of pre-school children,
praise prevailed over criticism, while in case of school-aged children a fairly
balanced ratio, with a slight inclination towards criticism, was identified. The
reason for such findings is obvious – the principle of positive motivation is ap-
plied more frequently when dealing with pre-school children. However, it is
more difficult to apply this principle when dealing with older children.

List of abbreviations
↑ rising intonation at the end
↓ falling intonation at the end
/ pause
/ / prolonged pause
� utterance functioning as a question
∂ hesitation
= interruption of the previous utterance
___ unintelligible speech
SLOWly emphasized syllable/part of the word
Ch child
M mother
F father
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Family in the context of resocialization pedagogy

Rodzina w kontekście pedagogiki resocjalizacyjnej

Abstract

The family as a socializing factor stands in the centre of interest of many disci-
plines, including social and re-social pedagogy. It is one of the most important external
factors within the etiology of social deviance; dysfunctional family environment is usu-
ally one of the main causes of behavioural disorders. Inter-generational crime, abuse of
addictive substances by family members, neglect and abuse, unemployment and social
exclusion often appear in the anamnesis of delinquent individuals; educational prob-
lems occur in childhood. The family is also an important and often neglected factor in
the re-socialization and re-integration of delinquent individuals. It plays a crucial role in
the “remedy” and resocialization of individuals in all types of etopedical care facilities
– in children's homes with schools, youth detention institutes, educational care centres
or in prison (criminal measures), as well as in the treatment by a curator (social curator
or curator for children and juveniles), or a probation and mediation officer (probation
program, probation supervision). In detention facilities within the penitentiary practice
contact with the family is a part of rehabilitation programs, so-called treatment pro-
grams. Support of the relationship with the family is also one of the fundamental rights
of the convict. In the penitentiary process the family is one of the biggest motivating
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factors; it may be helpful in the implementing of treatment programs and it helps to
maintain the good mental health of convicts. But the family may also represent a nega-
tive factor, e.g. in a case of the introduction of illegal goods into prisons or in the case
of further negative and undesirable effects on the individual (e.g. inter-generational
crime).

Keywords: family, pedagogy of resocialization, resocialization, prison.

Streszczenie

Rodzina jako czynnik socjalizacyjny znajduje się w centrum zainteresowania wielu
dyscyplin, w tym pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej. Jest ona jednym z najważ-
niejszych czynników zewnętrznych w etiologii dewiacji społecznej; dysfunkcyjne śro-
dowisko rodzinne jest zwykle jedną z głównych przyczyn zaburzeń zachowania. Prze-
stępczość międzypokoleniowa, nadużywanie substancji uzależniających przez człon-
ków rodziny, zaniedbania i przemoc, bezrobocie i wykluczenie społeczne często poja-
wiają się we wspomnieniach przestępców; problemy edukacyjne pojawiają się w dzie-
ciństwie. Rodzina jest również ważnym a często zapomnianym czynnikiem w resocjali-
zacji i reintegracji społecznej przestępców. Gra główną rolę w „pomocy” i resocjaliza-
cji osób w etopedagogicznych placówkach wszelkiego typu – w sierocińcach ze szko-
łami, w zakładach poprawczych, w ośrodkach edukacyjnych i w zakładach karnych, jak
również w postępowaniu kuratora (kuratora społecznego lub kuratora dzieci i młodo-
cianych), jak również kuratorów sądowych i mediatorów (okres próbny, warunkowe
zwolnienie). W zakładach penitencjarnych kontakt z rodziną jest częścią programu re-
socjalizacji. Wsparcie ze strony rodziny jest jednym z podstawowych praw osadzonego.
W procesie penitencjarnym rodzina jest jednym z największych czynników motywują-
cych; może pomagać w implementacji programów resocjalizacji i wspiera zdrowie psy-
chiczne osadzonych. Jednak rodzina może być również czynnikiem negatywnym, na
przykład w przypadku przemycania nielegalnych towarów do więzienia lub innego ne-
gatywnego wpływu (np. przestępczość międzypokoleniowa).

Słowa kluczowe: rodzina, pedagogika resocjalizacyjna, resocjalizacja, zakład karny.

Resocialization in the Context of Scientific Disciplines

The term resocialization is used in penology, criminology, addictology, so-
cial work, and social pathology. The term is used by many scientific disciplines
even though its definitions differ. The term, resocialization has its roots in Latin
re – a prefix with the meaning “again” or “again and again” and socialis –
meaning being sociable, being human, in this context it can be understood as
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“socialization again”. Resocialization is a process of the disposing of previous
behaviour patterns, values and norms that are seen as undesirable by the given
society and accepting new norms and behaviour patterns that are seen as desir-
able by society.

According to Průcha and Veteška1, resocialization is most often seen in
adulthood when a person is to accept a new status or role: therefore it is some-
times called “adult socialization”. Authors claim that resocialization should not
only be conducted in prisons2 and detention centres but also in schools, families,
and work places etc.

Miovský3 defines resocialization also as a help to direct a person (an ad-
dicted person after rehabilitation or a convict after prison) towards new life val-
ues (family, work, active leisure time etc.) and towards life without pathologies
and addictions. Resocialization pedagogy and social work are then understood as
a help to an individual in an unfavourable life situation.

R e s o c i a l i z a t i o n  P e d a g o g y  (Czech resocializační pedagogika,
French pedagogie de resocialisation, German resocializirung Pädagogik, and
Polish pedagogika resocjalizacyjna) is a term used in Czech terminology but as
a scientific discipline is not satisfactory defined. Resocialization pedagogy is in
the Czech Republic known mainly thanks to the work of Polish authors
Czapówa and Jedlewskiho entitled “Resocialization Pedagogy”4. Similar work,
dedicated to the theoretical ground of resocialization pedagogy, does not yet
exist in the Czech Republic. Resocialization pedagogy can be also understood as
a field of study (Faculty of Arts of University of Pardubice), a study subject, or
a pedagogical discipline. Here, however, experts disagree; some see resocializa-
tion pedagogy as an independent scientific discipline, whereas others see it as
a part of special or social pedagogy.

According to Moravcová5, resocialization pedagogy is usually perceived as
a “theoretical scientific discipline”, a part of the social science, or as a system
                             
1 J. Průcha, J. Veteška, Andragogic Dictionary (Andragogický slovník), Grada, Prague 2012, p. 217.
2 The authors of this article suggest using the term “re-education” instead of resocialization in the

connection to the work with convicts in prisons (See: T. Raszková, S. Hoferková, Education and
reeducation of prisoners permanently unfit for work assignment in Czech prisons /Edukace
a reedukace trvale pracovně nezařaditelných v českých věznicích/, Hradec Králové, Gaudeamus
2015), because the process of resocialization is rather a part of the post-penitentiary care, even
though it is a goal of the whole penitentiary care. Also an evaluation of a success rate regarding
the resocialization process is outside of the ability of prison staff.

3 M. Miovský et al., Explanatory Dictionary of Basic Terms of School Risk Behaviour Prevention
(Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování), Department of Ad-
dictology, 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague and Prague General Teaching
Hospital, publishing Togga, Prague 2012, p. 147.

4 C. Czapów, S. Jedlewski, Resocialization Pedagogy (Resocializační pedagogika), SPN, Prague 1981.
5 I. Moravcová, Resocialization Pedagogy Concept and the Foundation of Its Study in The Czech

Republic (Pojetí resocializační pedagogiky, základy studia oboru v České republice), “Socialia
2010 Social Deviance in the Context of Social Sciences (Sociální deviace v kontextu společen-
ských věd)”, Gaudeamus, Hradec Králové 2010, p. 257.
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of practical educational activities focusing on people with inferior social adapt-
ability. Both these characteristics are closely linked because it is not possible to
develop resocialization theory without practise and vice versa, it is therefore an
applied scientific discipline. According to the author6, the objective of resocializa-
tion pedagogy is not only to help people with impaired social adaptability but is
much wider and provides three main functions: resocialization care (needs of an
individual), resocialization education (mechanisms of inner control), and therapy.
Stankowski7 includes into resocialization: prophylaxis (“preventive” resocializa-
tion), resocialization (current) activity, post-penitentiary (subsequent) treatment.

Resocialization pedagogy can be understood as both theoretical and practi-
cal disciplines (according to Konopczyński8). Stankowski9 defines resocializa-
tion pedagogy as a part of a special pedagogy, focusing on the education of so-
cially maladjusted individuals (at the same time emphasizing the importance
of scientific solutions from criminology and victimology that help solving reso-
cialization problems)”. Also Mařádek speaks about resocialization pedagogy as
a part of a special pedagogy that educates individuals whose socialization was
unsuccessful, unsatisfactory, or inadequate10. “These authors however are silent
as to the possible relationship between resocialization pedagogy and ethopedy.
Ethopedy is an individual discipline of special pedagogy that focuses on educa-
tion, re-education, and examination of the education of individuals with emo-
tional and behavioural disorders”11. In ethopedic care an important part is that
following the care that is an integral part of an educational work with the indi-
viduals released from educational facilities or after completion of probation su-
pervision. Resocialization pedagogy can be then seen as an independent disci-
pline that starts after ethopedic care.

In the context of pedagogical discipline resocialization pedagogy can also
be compared to s o c i a l  p e d a g o g y . Czech social pedagogy focuses on
educational work in the field of pathological phenomena, marginal groups, and
preventive work in society as a whole. Hradečná12 and Kraus13 state that social
pedagogy should focus on re-education and resocialization. In practice social

                             
6 I. Moravcová, Resocialization Pedagogy..., op. cit, p. 258–259.
7 A. Stankowski, Ethopedia: Introduction to Resocialization Pedagogy Etopedie: úvod do resociali-

zační pedagogiky, University of Ostrava in Ostrava, Faculty of Education, Ostrava 2003, p. 31.
8 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
9 A. Stankowski, Ethopedia: Introduction to Resocialization Pedagogy (Etopedie: úvod do resociali-

zační pedagogiky), University of Ostrava in Ostrava, Faculty of Education, Ostrava 2003, p. 4–5.
10 V. Mařádek, Penitentiary (Vězeňství), University of Ostrava in Ostrava, Faculty of Education,

Ostrava 2005, p. 96.
11 V. Vojtová, Chapters from Ethopedia I., Approaches to Emotional and Behaviour Disorders

(Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti), Masaryk Univer-
sity, Brno 2008, p. 8.

12 M. Hradečná, Selected Problems of Social Pedagogy (Vybrané problémy sociální pedagogiky),
Karolinum, Prague 1995.

13 B. Kraus, Basics of Social Pedagogy (Základy sociální pedagogiky), Portál, Prague 2014.
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pedagogues can be seen in many departments, but mainly in the Department
of Justice, the Ministry of the Interior, or the Ministry of Education14, in posi-
tions with a re-education and resocialization job description.

Focusing on the prison system, we find out that “resocialization pedagogy
has many points of contact with p e n i t e n t i a r y  p e d a g o g y  because the
vast majority of offenders have problems with socialization in general. The sub-
ject of resocialization pedagogy on the other hand, is wider, because individuals
with maladjusted socialization are also among the non-criminal population (out-
side prisons). Some authors therefore divide resocialization pedagogy into two
parts, special resocialization pedagogy (dealing with criminal offenders) and
general resocialization pedagogy (dealing with individuals with maladjusted
socialization within the general population)”15. Complex issues of resocializa-
tion, re-education, and resocialization care, including resocialization pedagogy,
evoke for example Sekera16 and Veteška17.

For our purpose the multidisciplinary approach of Veteška18 seems to be the
most appropriate. Veteška defines resocialization pedagogy as an applied scien-
tific discipline that is based on, besides other disciplines, social pathology and
clinical psychology (in connection to an examination of an influence of dis-
rupted social environment to the formation of various psychological deviance
and abnormalities), special pedagogy (the social interaction of mentally and
physically handicapped people), cultural anthropology (different ways of per-
sonality formation in various socio-cultural environments), social pedagogy and
further educational disciplines (the relations between intentional educational
activities and inadvertent influence of an environment).

If we understand resocialization as a part of the socialization process, we
can also see socialization factors as factors of resocialization19. It is obvious that
in the resocialization process an essential role is played by the subject, its age,
mental abilities, character and moral qualities, motivation and will for change,
possible personality disorders, previous experiences with therapy or prison life,
etc. Institutions play also an important role but the authors of this paper stress

                             
14 Despite of numerous efforts in the Czech Republic, the position of social pedagogue has not yet

been integrated into the school system. In the case of the Ministry of Education social peda-
gogues have a position in the educational institutions and outside schools.

15 V. Mařádek, Penitentiary (Vězeňství), University of Ostrava in Ostrava, Faculty of Education,
Ostrava 2005, p. 96.

16 J. Sekera, The Community System of Rehabilitation Facilities for Adolescents, I: Staff Interper-
sonal Relationships at Rehabilitation Facilities for Adolescents (Komunitní systém v resociali-
začních zařízeních pro adolescenty, I: Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních
pro adolescenty), University of Ostrava in Ostrava, Faculty of Education, Ostrava 2008.

17 J. Veteška, Mediation and Probation in the Context of Social Andragogy (Mediace a probace
v kontextu sociální andragogiky), Wolters Kluwer, Prague 2015.

18 Ibidem, p. 30.
19 P. Ondrejkovič, The Theory of Socialization in Social Work (Teórie socializácie v sociálnej

práci), “Socialia 2004”, Gaudeamus, Hradec Králové 2005, p. 119.
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the limits of individual institutions, for example, prison life itself. In an envi-
ronment where there are a number of abnormally acting individuals living in
a restricted space the possibilities of resocialization are very limited. Institutions
play an important role not only in socialization (in this case often deviant), but
also in following resocialization. The most important socialization factor how-
ever is f a m i l y . It is supposed that the same applies also for resocialization.

Family as a Potential Factor of Deviant Behaviour
and a Significant Factor in Resocialization Pedagogy

A living environment has a significant impact on the socialization process
of an individual. The most important environment is a family, which plays fun-
damental role in person’s socialization and resocialization.
Table 1. Role of a Family within Various Pedagogical Disciplines

Pedagogical Discipline A Family Is Seen as...
Social Pedagogy ... an important social factor

Special Pedagogy ... a factor supporting complex rehabilitation of a disabled person

Ethopedy – part of special
pedagogy ... a factor supporting preventive educational work

Resocialization Pedagogy ... a factor supporting the resocialization of an individual

Penitentiary Pedagogy
(Penology)

... a factor supporting the method of treatment of an imprisoned
person

Source: Personal elaboration.

Tabela 1. Rola rodziny w różnych dyscyplinach pedagogicznych
Dziedzina pedagogiki Rodzinę postrzega się jako...

Pedagogika społeczna ... ważny czynnik społeczny

Pedagogika specjalna ... czynnik wspierający skomplikowaną rehabilitację osoby
niepełnosprawnej

Ethopedy∗ – część peda-
gogiki specjalnej ... czynnik wspierający prewencyjną działalność edukacyjną

Pedagogika resocjalizacyjna ... czynnik wspierający resocjalizacyjne jednostki

Pedagogika penitencjarna ... czynnik wspierający metody pracy z osobą przebywającą
w zakładzie karnym

Źródło: Praca własna autora.

A family plays a fundamental role in the resocialization of individuals in all
institutions of ethopedic care, in children’s homes a with schooling program,
institutions for maladjusted children, in educational care centres, during impris-

                             
∗ Termin właściwy dla czeskiej pedagogiki.
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onment, in case of probation (social probation or children and youth probation),
or probation and mediation officer care (during probation program). In detention
facilities, within the penitentiary practice, is contact with a family a part of reso-
cialization programs, so-called rehabilitation programs.

In penitentiary work a family can contribute to the process of resocialization
of an individual not only in positive, but also in a negative sense20.

The positive influence factors include, for example:
— support,
— a sense of belonging and security,
— family background,
— motivation to participate in rehabilitation programs (the possibility of condi-

tional release),
— providing contact with people from non-criminal environment,
— providing information about life outside the prison etc.

Many convicts participate in resocialization programs and meet the stan-
dards set by rehabilitation programs only because they then have the possibility
to see their families more often, or to be conditionally released from prison. The
negative effects that family can have on a rehabilitation process of an individual
include, for example:
— penetration of illegal things into prison,
— committing of disciplinary offences and crimes,
— disruption of family relationships leading to depression, apathy, and rebel-

lion against the prison system,
— communication and relationships in a family are often disrupted due to the

impossibility of an immediate response and a different perception of time.

Conclusion

This theoretical study focuses on the issue of resocialization and family influ-
ence, not only as an important factor of resocialization, but also socialization itself.
It also deals with the theoretical background of resocialization pedagogy among
scientific disciplines, mainly pedagogical disciplines in the Czech Republic.

Family is at the centre of interest of many scientific disciplines including
social pedagogy and resocialization pedagogy; it is one of the most important
external factors in social deviance etiology. A dysfunctional family environment
is one of the main causes of deviant behaviour. Family plays also important role
in individual’s reintegration into society (from children homes, educational fa-
cilities, educational care centres, prisons). It concerns not only children and young
persons, but also adults. Family is, in the penitentiary programs, one of the most
                             
20 For more see: V. Bělík, S. Hoferková, T. Raszková, Family in the Context of Penitentiary Work

(Rodina v kontextu penitenciaristiky), [in:] M. Jůzl, Social Pedagogy in Penitentiary Work (So-
ciální pedagogika v penitenciární praxi), Institute of Interdisciplinary Studies, Brno 2014.
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motivational factors and it can be helpful in fulfilling rehabilitation programmes and
it helps to maintain the good mental health of a prisoner. Family can also play
a negative role in aforementioned process, for example penetration of illegal things
into prison, or further negative and unwanted influences on the prisoner.
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Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania
konfliktów rodzinnych

The pedagogical dimension of judicial settling of family conflicts

Streszczenie

Przedmiotem rozważań są zagadnienia wychowawcze związane z rozpoznawaniem
przez sąd spraw dotyczących konfliktów rodzinnych. Konflikty są nieodzownym ele-
mentem życia zbiorowego ludzi. Stwarzają jednak zagrożenie dla trwałości środowiska
rodzinnego, kiedy relacje między jego członkami stają się zaburzone. W sytuacji nie-
możności uzyskania satysfakcjonującego porozumienia, obniżają poczucie zadowolenia
z jakości tworzonego związku. Tym samym negatywnie wpływają na realizacje funkcji
rodziny, zwłaszcza emocjonalnej i socjalizacyjnej. Dziecko w takim środowisku nara-
żone jest na nieprawidłowy proces przystosowania społecznego. Zwłaszcza wtedy, gdy
zostaje uwikłane w konflikt między rodzicami. W przestrzeni publicznej funkcjonuje
wiele instytucji udzielających rodzinie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych.
Kiedy ich pomoc okazuje się nieskuteczna i nie prowadzi do rozwiązania konfliktu
w rodzinie, to wówczas zazwyczaj znajduje on swój epilog w sądzie. Rozstrzyganie
sporów środkami prawnymi niekoniecznie musi prowadzić do zerwania więzi rodzin-
nych. Sąd dysponuje środkami i organami pomocniczymi, aby zahamować procesy
dezintegracji, występujące w tym najważniejszym środowisku wychowawczym. Wy-
starczy wskazać na coraz powszechniejsze sięganie po instytucję mediacji w sprawach

                             
∗ e-mail: dkowalczyk@uni.opole.pl
  Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48,
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rodzinnych. Normowanie stosunków wewnątrzrodzinnych jest istotne z punktu widze-
nia potrzeb dziecka, jego rozwoju i wychowania w biologicznym środowisku.

Słowa kluczowe: konflikty rodzinne, dziecko, sąd, postępowanie procesowe, wychowanie.

Abstract

The subject of the considerations is problems pertaining to rearing, which are con-
nected with legal proceedings in cases of family conflicts. Conflicts are an inescapable
element of the life of people in groups. They do, however, present a threat to the stabil-
ity of family environment when the relationships between members of the group are
disturbed. In the situation of an impossibility of obtaining a satisfactory agreement, they
decrease the sense of satisfaction with the quality of formed relationships. At the same
time they negatively affect the fulfilling of the functions of the family, especially the
emotional and socializing ones. The child remaining in such an environment is exposed
to an improper process of social adjustment. It is particularly evident when the child
becomes involved in conflicts between the parents. In the public sphere, a number of
institutions function which provide help to families in various crisis situations. When
their support turns out to be insufficient and does not lead to solving a conflict in the
family, then habitually it ends at the court. Settling conflicts by way of legal means
does not necessarily result in breaking family bonds. The court has at its disposal means
and auxiliary organs to stop the disintegration processes which appear in this most sig-
nificant rearing environment. It suffices to point to the more and more popular reaching
for the institution of mediation in cases dealing with family. Normalizing relations
within the family is vital from the viewpoint of a child’s needs, its development and
rearing in the biological environment.

Keywords: family conflicts, child, court, legal proceeding, rearing.

Wprowadzenie

W całym cyklu życia człowieka najważniejszą rolę pełni rodzina. Począt-
kowo jest nią rodzina pochodzenia, w której dorasta nabywając różnorodnych
kompetencji do pełnienia ról społecznych, a następnie własna, założona w okre-
sie dorosłości. Obie tworzą najbliższe jemu środowiska, pozostające na ogół
w bliskich relacjach. Prawidłowo ukształtowana więź rodzinna wzmacnia po-
czucie przynależności wspólnotowej, zobowiązuje do udzielania wzajemnej
pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Znaczenie rodziny wyraża się wielością realizowanych funkcji, jak i długo-
trwałością oddziaływania na swoich bliskich. W teoriach zajmujących się wyja-
śnianiem etiologii zjawisk patologicznych podkreśla się jej szczególną odpowie-
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dzialność za proces przystosowania społecznego jednostki1. Dysfunkcjonalność
biologicznego środowiska uważa się za jedną z istotnych przyczyn jego niepra-
widłowego przebiegu, co generuje zachowania niezgodne z powszechnie ak-
ceptowanymi normami obyczajowymi i prawnymi.

W literaturze przedmiotu znajduje się szeroki opis przyczyn dysfunkcji ro-
dziny. Wysoce zaburzony układ domowy, w którym kumuluje się wiele nega-
tywnych czynników określa się mianem patologicznego2. Pomiędzy skrajnie
negatywnym typem a prawidłowo funkcjonującą rodziną istnieją środowiska
o zmniejszonej wydolności w pełnieniu niektórych zadań, np. w sferze zaspo-
kajania potrzeb ekonomicznych czy w zakresie sprawowania kontroli rodziciel-
skiej nad dzieckiem. Rodzaj dysfunkcji rodziny pozostaje w bezpośrednim
związku z jej przyczynami, które są zróżnicowane, wynikające m.in. z niedoj-
rzałości społeczno-emocjonalnej obojga małżonków bądź jednego z nich (lub
partnerów życiowych, jeśli tworzą związek nieformalny), braku wystarczających
kompetencji do pełnienia powinności rodzicielskich czy przejawianych zacho-
wań nałogowych.

Konflikty są zjawiskiem powszechnym i zarazem nieuniknionym w rela-
cjach międzyludzkich. W rodzinie każda sfera życia może stać się ich źródłem,
zarówno odnosząca się do zwykłych, codziennych obowiązków, ich podziału,
jak i zaangażowania w rozwijanie oraz utrwalanie więzi emocjonalnej. Ryzyko
dezorganizacji tej wspólnoty nie jest czymś, co pojawia się w sposób nieoczeki-
wany, nagły. Często jest to proces narastający, kiedy wcześniej występujące
problemy w życiu rodzinnym nie zostały rozwiązane, a powstają nowe. Obsza-
rów konfliktogennych jest wiele, trudno je nawet w pełni sklasyfikować3. Życie
rodzinne jest na tyle bogate, dynamicznie zmieniające się w związku z przecho-
dzeniem kolejnych faz rozwoju oraz wyznaczone przeobrażeniami w skali ma-
krospołecznej, iż wielorakie przyczyny mogą spowodować zakłócenia w rela-
cjach wewnątrzrodzinnych.

Toczące się na jednej płaszczyźnie konflikty z łatwością przenoszone są na
inne obszary funkcjonowania rodziny. Wtedy poznanie ich pierwotnej przyczy-
ny staje się najczęściej niemożliwe do ustalenia, a więc również niełatwe do
rozwikłania. Przykładem tego są konflikty małżeńskie, przeradzające się niejed-
nokrotnie w ostre spory na tle opieki i wychowania dziecka, prowadzące do
braku współdziałania na płaszczyźnie powinności rodzicielskich4. Granice mię-
dzy zaburzonymi relacjami w rodzinie są dość płynne, generujące szereg zmian
                             
1 J.M. Stanik, Psychologia sądowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 487.
2 B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2011, s. 53.
3 H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek,

Toruń 2003, s. 17.
4 M. Plopa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej, [w:]

H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2011, s. 29.
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w jej strukturze. Tym bardziej iż wszelkie nieprawidłowe funkcjonowanie na
płaszczyźnie interpersonalnej wywołuje poczucie niezadowolenia z jakości two-
rzonego związku, zagrażając trwałości oraz stabilności środowiska rodzinnego.

Konflikt jako następstwo rozbieżności między partnerami interakcji w za-
kresie celów, potrzeb, oczekiwań niekoniecznie musi prowadzić do destrukcji
łączących ich więzi. Mimo iż towarzyszące temu emocje, przeważnie o nega-
tywnym zabarwieniu, raczej wyzwalają niż hamują skłonność do gwałtownych
reakcji, wzajemnego obrażania się, lecz ostatecznie nie wykluczają konstruk-
tywnego jego rozwiązania. Wszystko bowiem zależy od dojrzałości zaangażo-
wanych w nim osób. Zdaniem Mieczysława Plopy konflikty mogą wpływać
w sposób dezintegrujący albo przeciwnie – kreować nową jakość systemu ro-
dzinnego, decydujące znaczenie ma w tym względzie wybór strategii postępo-
wania5. Dojrzałe postępowanie członków rodziny powinno polegać na dążeniu
do wypracowania kompromisowych jego rozwiązań, aby nie tylko chronić sam
układ, lecz przeciwdziałać włączeniu bądź skierowaniu go na inne osoby.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele instytucji rządowych i pozarzą-
dowych, zajmujących się udzielaniem wsparcia rodzinie, znajdującej się w trud-
nym położeniu życiowym, doświadczającej problemów w realizacji swoich za-
dań. Kiedy jednak wyczerpią się zasoby rodziny i zawiodą wszelkie sposoby
uzyskania porozumienia w spornych sprawach, to wówczas nierozstrzygnięte
konflikty znajdują swój epilog w sądzie. Zatem przedmiotem niniejszych rozwa-
żań stały się kwestie dotyczące pedagogicznego kontekstu normowania stosun-
ków wewnątrzrodzinnych w postępowaniu procesowym. Bowiem z punktu wi-
dzenia potrzeb dziecka, jego rozwoju i wychowania nie jest obojętne, jakie
zmiany w sytuacji rodzinnej będą następstwem sądowych rozstrzygnięć.

Rodzina w konflikcie a ingerencja sądu

Sprawy sporne z zakresu stosunków rodzinnych są rozstrzygane przez usy-
tuowany w strukturze sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich6. Obszar
jego rozpoznawania obejmują regulacje prawne wyznaczane kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ich
połączenie było następstwem zmian w podejściu do zwalczania przestępczości
nieletnich. Wiązało się to ze zwróceniem uwagi na konieczność reagowania nie
tylko w tych sytuacjach, kiedy już doszło do naruszania przez nich norm praw-
nokarnych, ale znacznie wcześniej, zanim jeszcze popełnią czyn kryminalny.
Wynikała z tego konieczność podejmowania wczesnej interwencji w rodzinie,
wówczas gdy funkcjonuje ona w sposób wadliwy. Realizacja tego zadania była
                             
5 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humani-

styczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004, s. 29.
6 Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z dnia 12 września 2001 r., Nr 98, Poz. 1070.
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możliwa poprzez kompleksowe rozpoznawanie spraw rodzinnych i nieletnich
w jednym wydziale. Działalność profilaktyczna była więc ważnym czynnikiem
stymulującym proces rozwoju sądownictwa rodzinnego7.

Prywatność i autonomia rodziny podlega ochronie prawnej, ale jej członko-
wie mogą zwracać się o pomoc do sądu w uregulowaniu kwestii spornych mię-
dzy nimi, związanych z problemami małżeńskimi, opieką nad małoletnimi
dziećmi, alimentacją bądź zarządzaniem wspólnym majątkiem. Ze statystyki
sądowej wynika, iż najwięcej wpływających spraw rodzinnych dotyczy kon-
fliktów rozgrywających się w obszarze relacji małżeńskich oraz rodzicielskich8.
W przypadku tych pierwszych wiążą się z wniesieniem powództwa o rozwiąza-
nie małżeństwa przez rozwód lub separację, tj. instytucję wprowadzoną do pra-
wa rodzinnego w 1999 roku. Skutkiem braku porozumienia na tle wykonywania
władzy rodzicielskiej są np. wnioski o ustalenie zakresu i sposobu kontaktów
z dzieckiem, miejsca jego pobytu.

Warunki dopuszczalności orzeczenia rozwodu precyzują przepisy zawarte
w art. 56 k.r.o. Może to nastąpić w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu
więzi małżeńskiej, ale jeśli nie pozostaje w sprzeczności z dobrem małoletnich
dzieci i zasadami współżycia społecznego. Kolejna przesłanka wskazuje, iż roz-
wodu nie może żądać ten z małżonków, który ponosi wyłączną winę za rozpad
małżeństwa. Wówczas zależne jest to od wyrażenia zgody na rozwód przez dru-
giego małżonka, choć jego sprzeciw może być w danych okolicznościach uznany
również za naruszający zasady współżycia społecznego. Ponadto sąd w postępo-
waniu rozwodowym rozstrzyga kwestię sposobu wykonywania przez małżonków
władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi (art. 58 § 1–2 k.r.o.).

Przepisy prawa rodzinnego nakładają na rodziców obowiązek kierowania
się dobrem dziecka w sprawowaniu władzy rodzicielskiej (art. 95 § 3 k.r.o.). Na
potrzebę ich współpracy wskazuje art. 97 § 2 k.r.o. Zgodnie z jego treścią:

„[...] o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku po-
rozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”9.

Dokładnie nie zostało sprecyzowane, co jest uważane za istotne sprawy
dziecka, lecz, jak stwierdza Marek Andrzejewski, można wyłonić taki katalog
poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa prawnicze-
go10. Na tej podstawie Autor wymienia m.in. wybór szkoły, leczenia, światopo-

                             
7 P. Kobes, Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 180.
8 D. Kowalczyk, Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej, „Wychowa-

nie w Rodzinie”, t. V (1/2012), doi: 10.23734/wwr20121.109.121.
9 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego, oprac. B. Czech,

Stan prawny: wrzesień 2013, LexisNexis, Warszawa 2013.
10 M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. (Dziecko – rodzina – pań-

stwo), Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003, s. 172.
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glądu, zezwolenie na pobyt stały za granicą z rodzicem, któremu w wyroku roz-
wodowym przyznano prawo do wykonywania bezpośredniej opieki nad nim,
sposób zarządzania majątkiem dziecka i alimentami, zmianę jego imienia lub
nazwiska, a nawet zagospodarowanie czasu wolnego, jak i przynależności do
organizacji. Oczywiście ten zestaw nie jest wyczerpujący, a jedynie przykłado-
wy, gdyż wszystko zależy od wagi danego problemu wywołującego spór między
rodzicami w sprawach dotyczących dziecka. Pomoc sądu w ich uregulowaniu
może zapobiec eskalacji konfliktu rodzicielskiego, bez sięgania po inne środki
prawne, bardziej ingerujące w sferę władzy rodzicielskiej. Zasadniczo wyróżnia
się trzy formy interwencji sądu, czyli: ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie
władzy rodzicielskiej. Z takim wnioskiem może wystąpić rodzic, jak i instytucje
publiczne bądź te osoby, które posiadają informację o realnym zagrożeniu dla
zdrowia i wychowania dziecka w jego biologicznym środowisku.

Przytoczone powyżej regulacje prawne wprost odwołują się do naczelnej
zasady prawa rodzinnego, tj. dobra dziecka. Nie zostało ono jednak zdefiniowa-
ne przez ustawodawcę. Wanda Stojanowska przedstawia następującą jego inter-
pretację:

„Termin «dobro dziecka» w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego oznacza
kompleks wartości o charakterze niematerialnym i materialnym niezbędnych
do prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do należyte-
go przygotowania go do pracy odpowiednio do jego uzdolnień, przy czym
wartości te są zdeterminowane przez wiele różnorodnych czynników, których
struktura zależy od treści stosowanej normy prawnej i konkretnej aktualnie
istniejącej sytuacji dziecka, zakładając zbieżność tak pojętego «dobra dziecka»
z interesem społecznym”11.

Jak wskazuje Andrzejewski, powyższa definicja została powszechnie przy-
jęta, a jej uzupełnienie stanowi pogląd o nadrzędności tej normy nad interesami
innych osób, w tym również rodziców12.

Praktyka sądowa w rozpoznawaniu spraw rodzinnych, podobnie jak i w in-
nych sferach życia społecznego, jest przedmiotem działań modernizacyjnych,
reformatorskich. W ich następstwie dokonywane są również nowelizacje kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego. Z pedagogicznego punktu widzenia istotne są
przede wszystkim te, które wzmacniają stabilność rodziny, wspierają ją w pra-
widłowym wypełnianiu obowiązków rodzicielskich.

Wydaje się, iż wyłącznie formalne, legislacyjne rozwiązania są mało wy-
starczające, jeśli nie są wspomagane działaniami umożliwiającymi wyjście
z kryzysowych sytuacji, jakich doświadcza wiele osób w związkach małżeń-
skich bądź partnerskich. Świadczy o tym chociażby fakt wyłączenia w 1991
                             
11 W. Stojanowska, Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzica-

mi, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1997, s. 25.
12 M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka..., dz. cyt., s. 170.
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roku z jurysdykcji sądów rodzinnych spraw rozwodowych i przekazania ich do
orzekania w wyższej instancji, tzn. sądach okręgowych. Nie miało to znaczącego
wpływu na zahamowanie procesów dezintegracyjnych współczesnej rodziny,
choć w początkowym okresie obowiązywania tej zmiany zanotowano spadek
rozwodów13. Jednak ten wskaźnik utrzymuje się nadal na wysokim poziomie,
aczkolwiek rozpad więzi małżeńskiej nie jest jedynym zagrożeniem dla wycho-
wawczej kondycji tego podstawowego środowiska.

Dość pozytywnie w kręgu profesjonalistów, w tym również ze środowisk
psychologicznych i pedagogicznych, zostało przyjęte wprowadzenie do praktyki
sądowej mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Defini-
cyjne ujęcia ukazują rozmaite konotacje tego pojęcia, których sens sprowadza
się do rozumienia go w znaczeniu procesu dialogowego w dążeniu do osiągnię-
cia porozumienia, akceptowanego przez dwie skonfliktowane strony w obecno-
ści bezstronnego mediatora14. Doceniana jako konstruktywna metoda w rozwią-
zywaniu konfliktów, stosowana jest w różnych obszarach funkcjonowania czło-
wieka. Lokuje się w założeniach pedagogiki humanistycznej, nieautorytarnej,
opartej na dialogu i podmiotowości uczestników procesu edukacyjnego (wy-
chowawcy i wychowanka), wolnej od przymusu i dominacji. Umiejętność bu-
dowania takich relacji w wychowaniu rodzinnym powinna sprzyjać gotowości
do przejawiania tego typu postawy w innych sytuacjach życiowych, również
kryzysowych.

W naszym kraju idea mediacji w praktyce społecznej rozwijana była od koń-
ca lat 90. XX wieku15. Najpierw zainteresowali się nią specjaliści zajmujący się
konfliktami rodzinnymi. Z ich inicjatywy powstawały stowarzyszenia, których
celem było promowanie i prowadzenie praktyk mediacyjnych, co zainspirowało
dyskusję w gremiach ustawodawczych, głównie w odniesieniu do rozwiązywania
konfliktów wynikających z rozpadu więzi małżeńskiej. W następstwie podjętych
prac uznano mediację za alternatywny środek w stosunku do procesu sądowego
i nadano jej prawny status. Przełomowy był rok 2005, bo wówczas stworzono
prawne podstawy do wykorzystania mediacji w procesie sądowym, wprowadzając
odpowiedni zapis w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym. Większe zmiany nastąpiły po nowelizacji prawa rodzinnego w 2009 roku,
obejmujące przede wszystkim rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej i kontaktach
z dzieckiem w postępowaniu rozwodowym i o separację.

Po przeprowadzonej nowelizacji, w art. 58. k.r.o. określono, iż przyznanie
obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym uzależnione jest
                             
13 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”, Warszawa 2005, s. 62.
14 A. Lewicka-Zelent, Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie

sprawiedliwości naprawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2013, s. 81.

15 H. Przybyła-Basista, Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych,
„Chowanna” 2011, t. 2(37), s. 253.
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od wypracowania przez nich wspólnego porozumienia w zakresie jej sprawowa-
nia. Zostaje ono przedstawione sądowi i ocenione pod kątem dobra dziecka,
a także prognoz odnośnie do gwarancji faktycznego współdziałania w opiece
nad nim. Na tej podstawie wydawana jest decyzja w przedmiotowej sprawie.
Rozwodzący się rodzice mogą korzystać z pomocy profesjonalnego mediatora
rodzinnego w rozwiązywaniu swoich problemów. W praktyce nie jest to zbyt
powszechne, bo nie budzi dużego zainteresowania ani wśród sędziów kierowa-
niem tego typu spraw do mediacji, ani u potencjalnych jej uczestników16.

Rozstrzyganie w procesie sądowym konfliktów powstałych na gruncie kry-
zysów małżeńskich, rozwodowych, jak i rodzicielskich wymaga bez wątpienia
wykorzystania w szerokim zakresie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy
o rodzinie. Bowiem ich rozpatrywanie w kontekście dobra dziecka nakłada na
sąd konieczność wielostronnego i wnikliwego wyjaśnienia jego sytuacji rodzin-
nej, adekwatnie do fazy rozwoju i etapu wychowania. Szczególnie przydatna
w tym względzie jest wiedza z zakresu psychologii, ale także pedagogiki. Bez
odwołania się do psychologicznych mechanizmów, regulujących zachowanie
jednostki czy grupy, jak i prawidłowości związanych z przebiegiem procesu
wychowania, socjalizacji trudno dokonać rozpoznania oraz oceny jakości funk-
cjonowania środowiska rodzinnego. Zwłaszcza iż w tego typu sprawach ma to
kluczowe znaczenie dla określenia prognozy sytuacji dziecka w biologicznym
środowisku, a w konsekwencji decyzji o sposobie unormowania opieki nad
nim17.

Wsparciem dla działalności sądownictwa rodzinnego jest zarówno służba
kuratorska, jak i specjalistyczna placówka diagnostyczna, której status prawny
został uregulowany ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., z jednoczesną zmianą jej
nazwy, czyli odtąd funkcjonującej jako opiniodawczy zespół sądowych specjali-
stów (poprzednio: Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny)18. Usytu-
owane są one w strukturze Wymiaru Sprawiedliwości jako jego organy pomoc-
nicze, a należą do nich jeszcze specjaliści pełniący funkcję indywidualnych bie-
głych sądowych.

Współpraca sądu ze specjalistycznymi służbami, ich udział w poszczegól-
nych fazach postępowania procesowego ma przyczynić się do rzetelnego i spra-
wiedliwego orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Istotną w tym rolę pełni dia-
gnostyka psychologiczno-pedagogiczna, będąca podstawą opracowania specjali-
stycznych opinii na użytek organu procesowego.

                             
16 Tamże, s. 252.
17 Z. Marten, Psychologia w pracy sędziego, Oficyna Wydawnicza „Humanista”, Sosnowiec 2009,

s. 57.
18 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, Dz. U. z dnia 18

września 2015 r., Poz. 1418.
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Diagnozowanie konfliktów rodzinnych

W sądownictwie najwcześniej upowszechniła się praktyka korzystania
z pomocy psychiatry, psychologa, którym powierzano zadania ekspertalne
w procesach karnych i cywilnych. Od czasu powołania Rodzinnych Ośrodków
Diagnostyczno-Konsultacyjnych w sporządzaniu specjalistycznych opinii na po-
trzeby sądu w sprawach rodzinnych, uczestniczy również pedagog. Jest on człon-
kiem zespołu diagnostycznego, składającego się z psychologa i lekarza pediatry.
Jego skład może zostać poszerzony również o lekarza psychiatrę, jeśli sąd w zle-
ceniu wydania opinii określi potrzebę przeprowadzenia takich badań w stosunku
do konkretnej osoby.

Jednak zauważyć trzeba, iż głównie w obszarze nauk psychologicznych
rozwija się specjalistyczna gałąź wiedzy na użytek organu procesowego, tj. psy-
chologia sądowa. W naukach pedagogicznych brak pogłębionych opracowań
w tym zakresie. Mimo iż problematyka funkcjonalności i dysfunkcjonalności
rodziny, a także niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży stanowi zna-
czący ich dorobek i wciąż jest pogłębiana w badaniach naukowych. Z kolei pod-
stawy do nabywania kompetencji w praktycznym jej zastosowaniu dostarcza
rozwój diagnostyki pedagogicznej.

Podstawę i zakres postępowania diagnostycznego opiniodawczego zespołu
sądowych specjalistów (dawniej ROD-K), określa sąd w postanowieniu, zlecając
wykonanie opinii i formułując tezy (pytania) odnośnie do danej sprawy. Treść
pytań do diagnostów jest zróżnicowana, wynikająca z sytuacji konfliktowej
w rodzinie, będącej przedmiotem prawnego rozstrzygnięcia. Z uwagi na specy-
fikę spraw rodzinnych wyodrębnia się rozwodowe oraz opiekuńcze. Te drugie
dotyczą przede wszystkim sposobu i nieprawidłowości sprawowania władzy
rodzicielskiej. W obu kategoriach spraw ważny obszar procesu diagnostycznego
stanowi ocena warunków opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, w tym kom-
petencji wychowawczych rodziców i wzajemnych więzi uczuciowych łączących
ich z dzieckiem. W sprawach rozwodowych wiąże się to również z ustaleniem,
czy jego orzeczenie nie pozostaje w sprzeczności z dobrem dziecka. Procedura
diagnostyczna obejmuje całą rodzinę, tj. rodziców i małoletnie dzieci.

Teoretyczną podstawę wykorzystywaną w praktyce diagnostycznej wyzna-
cza systemowe podejście do rodziny. Z tej perspektywy ujmowana jest jako
pewna całość, oparta na sieci wzajemnych powiązań i oddziaływań, wytwarzają-
ca swoiste dla siebie wzory interakcji oraz socjalizacji19. Nie sposób bowiem
zrozumieć zachowania jednych jej członków bez odniesienia do innych, bo
działają na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Tworzą specyficzny dla

                             
19 B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie..., dz. cyt., s. 20.
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każdej rodziny układ stosunków między jej członkami, charakteryzujący się
niepowtarzalnością, indywidualnością pod względem organizacji, funkcjonowa-
nia. Każdorazowo są one modyfikowane, jeśli cokolwiek ulegnie w nim zmia-
nie. A z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rozpada się więź małżeńska.
W perspektywie oznacza to nie tylko duże zmiany związane z odejściem jedne-
go z rodziców, ale utratę dotychczasowej stabilizacji, niepewność co do przy-
szłości, konieczność ponownej rekonstrukcji relacji rodzinnych.

Rozwód w świetle współczesnej wiedzy nie jest postrzegany wyłącznie
w kategoriach negatywnych jako zjawisko patologiczne20. Dla dorosłych może
być jedynym możliwym sposobem zakończenia nieudanego związku i ponow-
nego ułożenia sobie życia osobistego. W przypadku dziecka ma to najczęściej
wymiar traumatycznego doświadczenia, nawet jeśli rodzice ukrywają problemy
małżeńskie i nie uczestniczy ono w kłótniach między nimi. Pozytywne skutki
rozwodu, związane z poprawą jego funkcjonowania, należą jednak do rzadkości.

Reakcja oraz przystosowanie do rozwodu przez dzieci zależy od wieku,
płci, okoliczności w jakich zostały poinformowane o rozstaniu się rodziców,
a także wielu innych czynników. Maria Beisert sprowadza je do rodzaju relacji
między rodzicami, ich kontaktu z dzieckiem oraz sposobu radzenia sobie z kry-
zysem rozwodowym przez rodziców21. Długotrwałe, konfliktowe relacje rodzi-
ców mają wysoce negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczne dzieci. Na
taką samą prawidłowość wskazują obserwacje rodzin, w których trwa ustawicz-
ny konflikt małżeński, ale bez zamiaru jego prawnego rozwiązania. Niemniej
wrogie stosunki między rodzicami nie ułatwiają budowania konstruktywnych
relacji z dzieckiem na etapie porozwodowym. Zwłaszcza iż w ten sposób
kształtują oni również nieefektywne wzorce radzenia sobie ze stresem rodzin-
nym, wywołanym rozpadem małżeństwa.

Przeżycia związane z rozwodem mają wymiar indywidualny, lecz wiążą się
ze znacznymi kosztami emocjonalnymi ponoszonymi przez każdego z członków
rodziny, choć największe dotyczą jednak dzieci. Poziom negatywnych emocji
wzrasta, kiedy rodzice prowadzą bezwzględną walkę o opiekę nad dziećmi.
Konflikt na tym tle przybiera niejednokrotnie bardzo drastyczne formy, pogłę-
biając negatywne konsekwencje dezintegracji rodziny. Separowanie dziecka od
drugiego rodzica, porywanie, wzbudzanie u niego konfliktu lojalności, wywiera-
nie presji na dokonanie wyboru jednego rodzica – to tylko niektóre przykłady
znane biegłym sądowym z praktyki diagnostycznej związanej z opiniodaw-
stwem sądowym, a opinii publicznej z przekazów medialnych. Tego typu za-
chowania mogą być ujawniane w toku postępowania rozwodowego przed sądem
albo po jego zakończeniu, czyli po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwiąza-
                             
20 D. Russell Crane, Podstawy terapii małżeństw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2002, s. 27; H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci..., dz. cyt., s. 25.
21 M. Beisert, Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku

dorastania, „Dziecko Krzywdzone” 2008, nr 4(25), s. 83.
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niu małżeństwa przez rozwód. Toteż wnoszone do sądu pisma procesowe
o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodziciel-
skiej świadczą o dalszej eskalacji konfliktu między nimi.

Przedstawione dotąd problemy nie wyczerpują złożoności sytuacji dziecka
rozwodzących się rodziców. Nie ulega wątpliwości, iż jest ona niezwykle trudna
emocjonalnie, wynikająca częstokroć z ogromnej presji wywieranej na niego
przez skonfliktowanych rodziców. Wszelkie spory w środowisku rodzinnym,
choć nie zawsze związane z dezintegracją więzi małżeńskiej i wszczęciem są-
dowej procedury rozwodowej, są zagrożeniem dla rozwoju dziecka. Bowiem
dopiero funkcjonalny system rodzinny tworzy optymalnie korzystne środowisko
wychowawcze, w którym mogą być zaspokojone kluczowe potrzeby dla jego
prawidłowego rozwoju, takie jak: bezpieczeństwa, miłości, bliskości emocjonal-
nej z rodzicami, kontaktu z nimi. A dostarczane wzorce socjalizacyjne rozwijają
kompetencje do konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nie są
w stanie zapewnić takich warunków rodzice pozostający w przewlekłym, chro-
nicznym konflikcie, kształtujący swoim zachowaniem wysoce zaburzoną atmos-
ferę domową. Wtedy rozwód może być szansą na unormowanie sytuacji dziec-
ka, co jest wyborem mniejszego zła niż dalsze trwanie w pełnej, ale skłóconej,
dysharmonijnej rodzinie. Taka ostateczna konkluzja w sporządzonej opinii na
potrzeby sądu, może zostać sformułowana po przeprowadzeniu i analizie całości
wyników badań diagnostycznych.

Diagnoza sytuacji dziecka, którego rodzice pozostają w relacjach konflik-
towych, wynikających z rozwodu lub z braku porozumienia w istotnych jego
sprawach wymaga uwzględnienia szerokiego spektrum czynników wyznaczają-
cych poziom funkcjonalności i dysfunkcjonalności systemu rodzinnego. W lite-
raturze pedagogicznej odnaleźć można wiele propozycji opisu i oceny warun-
ków opiekuńczo-wychowawczych w środowisku rodzinnym. Interesującą w tym
względzie propozycję stanowi model diagnozy psychopedagogicznej przedsta-
wiony przez Ewę Jarosz i Ewę Wysocką w ich wspólnej pracy22. Opiera się na
łączeniu perspektywy pedagogicznej i psychologicznej w diagnozowaniu rodzi-
ny, w ten sposób zyskuje się pełniejszy obraz jej funkcjonowania w różnych
obszarach zadaniowych.

Przedmiotem tak rozumianej diagnozy, mającej interdyscyplinarny wymiar,
są zasadniczo trzy główne jej obszary, tzn. sprowadzające się w pierwszym do
rozpoznania cech i potrzeb rozwojowych dziecka, w drugim – jakości realizo-
wanej opieki rodzicielskiej, w ostatnim – kontekstu jej sprawowania oraz funk-
cjonowania całości układu rodzinnego23. Każdy z wymienionych obszarów

                             
22 E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania,

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
23 E. Jarosz, Psychopedagogiczna diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie jako podstawowy człon

opiniodawstwa sądowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, [w:] J.M. Stanik (red.),
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podlega dalszemu uszczegółowieniu, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i wyni-
kami eksploracji naukowych oraz praktyki psychopedagogicznej w opiniowaniu
sądowym. W odniesieniu do kompetencji wychowawczych rodziców wskazuje
się najczęściej na zdolność do zapewnienia dziecku stabilnego środowiska wy-
chowawczego, jak i rozumienia oraz umiejętności zaspokajania jego potrzeb
odpowiednio do fazy rozwojowej, a także dostosowywania oddziaływań wy-
chowawczych z nastawieniem na wszechstronną stymulację24. Do pożądanych
właściwości należy również nieautorytarna postawa wobec dziecka i prawidło-
wo ukształtowana z nim więź uczuciowa.

Zaznaczyć trzeba, iż w ponad 40-letniej praktyce opiniodawczej specjali-
stycznej placówki diagnostycznej (opiniodawczy zespół sądowych specjalistów),
działającej przy sądach okręgowych, podstawą jest diagnozowanie w interdy-
scyplinarnych zespołach. Wydawana przez nich opinia na zlecenie sądu ma cha-
rakter kompleksowy, oparty na współpracy psychologa, pedagoga oraz lekarza.
Tym samym dokonują wieloaspektowej analizy danego problemu, z zastosowa-
niem różnych narzędzi diagnostycznych, adekwatnie do reprezentowanej spe-
cjalności zawodowej, z jednoczesnym uzgodnieniem wspólnego stanowiska
merytorycznego w opiniowanej sprawie. Sporządzona opinia stanowi dowód
w postępowaniu procesowym, podlegający swobodnej ocenie sądu. Dotychcza-
sowa praktyka wskazuje na częste jej wykorzystywanie w rozpoznawaniu spraw
dotyczących konfliktów rodzinnych25.

Zauważyć należy, iż nawet najwyższy stopień rzetelności i obiektywizmu
sądowych specjalistów w diagnozowaniu i opracowywaniu pisemnej opinii nie
wyklucza jej negatywnego odbioru przez uczestników postępowania toczących
proces przed sądem. Wprawdzie oczekują oni sprawiedliwego rozstrzygnięcia
konfliktu, ale na ogół zgodnie z własną oceną sytuacji rodzinnej i poczuciem
sprawiedliwości, choć prezentują w tej kwestii rozbieżne postawy. Takie ocze-
kiwania, zdaniem Katarzyny Popiołek, są wręcz niemożliwe do spełnienia, co
staje się m.in. powodem nieuzasadnionych oskarżeń wobec partnera bądź po-
szukiwania innych opiniodawców, którzy doprowadzą do satysfakcjonującego,
w ich mniemaniu, zakończenia sądowego procesu26. Toteż wywierana przez nich
presja na diagnostę, jak i oczekiwania organu procesowego zwiększają trudności
w opiniowaniu konfliktów rodzinnych.

                             
Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych
w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, Wydawnictwo „Comandor”, Warszawa 2009, s. 15.

24 A. Czerederecka, Behawioralne wyznaczniki kompetencji wychowawczych, [w:] J.M. Stanik
(red.), Psychologiczno-pedagogiczne..., dz. cyt., s. 41.

25 D. Kędzierska, S. Lasek, Postawy ojców w sytuacji konfliktu rodzinnego na podstawie badań
przeprowadzonych w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgo-
wym w Kielcach, [w:] J.M. Stanik (red.), Psychologiczno-pedagogiczne..., dz. cyt., s. 111.

26 K. Popiołek, Oczekiwania społeczne wobec opiniodawców, [w:] J.M. Stanik (red.), Psycholo-
giczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 28.
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Uwagi końcowe

Obszarem niniejszej eksploracji były przede wszystkim kwestie dotyczące
rozpoznawania konfliktów małżeńskich i rodzicielskich w fazie toczącego się
postępowania procesowego, a nie jego zakończenia prawomocnym orzeczeniem.
Źródłem wiedzy w tym zakresie są przepisy prawne, komentarze do nich, jak
i coraz bogatsza literatura dotycząca opiniodawstwa sądowego. Rozpatrując
więc zagadnienia wychowania dziecka i szczególnej w nim roli rodziny w kon-
tekście działalności sądu rodzinnego, zmierzano do ukazania w jakim zakresie
znajdują one odzwierciedlenie w postępowaniu procesowym.

Dobro dziecka, jako naczelna dyrektywa prawa rodzinnego, określa sposób
rozwiązywania sytuacji problemowych w rodzinie, które znajdują swój epilog
w sądzie. W toku ich wieloaspektowego rozpoznawania, spośród zgromadzone-
go materiału dowodowego ważne znaczenie mają specjalistyczne opinie, eks-
pertyzy sporządzane na użytek rozstrzygnięć procesowych. Najczęściej zlecane
są one sądowym specjalistom z placówki diagnostycznej, funkcjonującej przy
sądzie okręgowym. Zadania te wymagają zespołowej pracy psychologa i peda-
goga, a także współpracy z lekarzem. Z perspektywy reprezentowanych przez
nich specjalności zawodowych dokonywana jest diagnoza sytuacji dziecka w bio-
logicznym środowisku, obejmująca różne obszary funkcjonowania rodziny. Tym
samym jej interpretacja opiera się również na wykorzystaniu wiedzy z zakresu
teorii i praktyki pedagogicznej w sprawach rozstrzyganych przed sądem rodzin-
nym, który ma nie tylko chronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami
dezintegracji rodziny, ale także jej przeciwdziałać.
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Kilka słów o potrzebie prowadzenia poradnictwa
w sytuacji rozwodu w rodzinie. Komunikat z badań

A few words about the need for providing counselling in the
event of divorce in the family. The message from the study

Streszczenie

Rozwód w rodzinie dotyka coraz to większą liczbę rodzin w Polsce i na świecie.
Wielu badaczy zajmujący się tą tematyką wskazuje na istnienie długofalowych skutków
rozwodu, sięgających poza wymiar jednostkowy. Rozwód doświadczany w rodzinie
niesie wiele niebezpieczeństw dla wszystkich członków rodziny. Szczególnie dla dzie-
ci. Zazwyczaj są one niewinnymi ofiarami rozwodu swoich rodziców. Udzielenie po-
mocy i wsparcie ich w tak trudnym dla nich czasie jest niezwykle ważnym elementem
powrotu do równowagi życiowej. W prowadzonych badaniach interesuje mnie, z jakimi
problemami dnia codziennego spotykają się rodzice w trakcie i po rozwodzie. W jaki
sposób rodzice pomagają swym dzieciom w trakcie rozwodu oraz po tym wydarzeniu?
Czy korzystają oni z pomocy specjalistycznej? I czego od niej oczekują? W prezento-
wanym tekście postaram się odpowiedzieć na niektóre z postawionych wyżej pytań.

Słowa kluczowe: rozwód w rodzinie, kryzys w rodzinie, rodzina, dziecko, rodziciel-
stwo porozwodowe.
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Abstract

Divorce in the family is affecting more and more families in Poland and all over the
world. Many researchers point out the existence of long-term effects of the divorce ex-
tending beyond the individual dimension. A divorce in the family brings a lot of dan-
gers for all family members, and in particular for children. They are usually the inno-
cent victims of the divorce of their parents. Granting help and assistance to them in
such a time difficult for them is an extremely important element of the return to the
practical balance. In my research I am interested in the problems of everyday life en-
countered by parents during and after the divorce. How can parents help their children
during the divorce, and after the event? Do they take the help of a specialist? And what
do they expect from it? In the presented text I will try to answer the above questions.

Keywords: divorce in the family, crisis in the family, family, child, post-divorce parenting.

„Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co
sami z nich czynimy”1.

Carlos Ruiz Zafón

Wprowadzenie

Podejmowanie rozważań na temat zagrożeń w życiu rodzinnym, szczegól-
nie tych kończących się rozpadem rodziny i rozwodem, staje się niezwykle do-
niosłe w czasach późnej nowoczesności. Istnieje wiele argumentów świadczą-
cych o tym, iż warto, a nawet należy wciąż mówić i pisać o postępujących pro-
cesach dezintegracji wielu rodzin oraz podejmować nowe próby eksplorowania
obszarów rozwodowej rzeczywistości wielu rodzin. Do najważniejszych uza-
sadnień powyższej tezy należy zaliczyć choćby rosnące liczby przeprowadza-
nych rozwodów w Polsce i na świecie. Oprócz statystyk mamy dzisiaj do czy-
nienia z dużą ilością par kohabitujących, posiadających potomstwo – te rodziny
również ulegają rozpadowi, chociaż do formalnego rozwodu nigdy nie dochodzi,
ponieważ partnerzy nie byli związani małżeństwem. Nieformalny charakter
związku, a tym samym brak wymogu orzeczenia sądu o ustaniu wspólnoty mał-
żeńskiej, wedle niektórych opinii, może ochronić członków rozpadającej się
rodziny przed traumatycznymi następstwami postępowania sądowego, publicz-
nego „prania brudów” i ujawnienia wielu faktów, często intymnych z życia fa-
milii. Brak postępowania sądowego, a w jego rezultacie zakończenia małżeń-
stwa przez rozwód, nie jest w stanie uchronić dorosłych i ich dzieci przed psy-
chologicznymi następstwami dezintegracji systemu rodzinnego. Po drugie,
wśród rozwodzących się małżeństw 2/3 posiada dziecko lub dzieci. Oznacza to,
że wciąż rośnie liczba dzieci, która na kartach swojej, jeszcze krótkiej, biografii
                             
1 C.R. Zafón, Cień wiatru, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012, s. 2.
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zapisała niezwykle doniosłe wydarzenie krytyczne, które będzie w sposób nie-
bagatelny rzutowało na ich teraźniejsze i przyszłe losy. Doświadczenie rozwodu
może być i coraz częściej jest interpretowane jako druga szansa dla dorosłych
partnerów na nowe, lepsze od dotychczasowego, pozbawione uprzednich błę-
dów życie. Należy mieć jednak świadomość istniejących w nim zagrożeń,
szczególnie tych o charakterze długofalowym, a dotykających najmłodszych
członków rozwiedzionej rodziny. Doświadczenie tak trudne emocjonalnie dla
członków zdezintegrowanej rodziny, jakim jest rozwód uwidacznia coraz bar-
dziej palącą potrzebę opracowywania profesjonalnych programów pomocowych
dla osób w sytuacji kryzysu. Pomoc ta powinna obejmować swym zasięgiem
wszystkie etapy procesu dezintegracji struktur systemu rodzinnego: etap przed-
rozwodowych kłótni i walk, etap rozwodu właściwego oraz czas porozwodowy,
kiedy osłabiona doświadczeniem krytycznym rodzina reorganizuje swe siły w po-
wrocie do utraconej równowagi.

W prezentowanym tekście skupię się na opisaniu i przeanalizowaniu trud-
ności, które ujawniają się w szeroko rozumianym czasie kryzysu rozwodowego
w rodzinie, w relacji dorosły – dziecko z perspektywy rodziców. A tym samym
pragnę podkreślić żarliwą potrzebę zaistnienia w naszym systemie pomocowym
profesjonalnych źródeł wsparcia dla osób (dorosłych i dzieci) doświadczających
rozwodu w rodzinie.

Zjawisko rozwodu w rodzinie w świetle literatury
przedmiotu

Problematyka kryzysów i rozwodu w rodzinie podejmowana jest szeroko
zarówno przez badaczy polskich, jak i tych poza naszymi granicami. Szeroko
opisywane są psychologiczne i społeczne (zarówno jednostkowe, jak i rodzinne)
następstwa, które niesie ze sobą to wydarzenie. Moim zdaniem, by jak najlepiej
uchwycić wielowymiarowość zjawiska rozwodu, warto odwołać się do koncep-
cji Paula Bohannana – sześciu typów rozwodu2, w której autor dogłębnie anali-
zuje każdy z odrębnych jakościowo obszarów, a tym samym różne płaszczyzny
wydarzenia rozwodu, mające niebagatelne znaczenia dla jego całościowego
odbioru przez jednostki weń uwikłane.

Pierwszy z typów rozwodu, wymienionych przez Bohannana, to rozwód
emocjonalny, zapoczątkowujący serię zmian w obrębie życia pary i rodziny.
Charakterystyczną cechą rozwodu emocjonalnego jest stopniowe oddalanie się
od siebie partnerów, przy coraz większym poczuciu dyssatysfakcji z wzajemne-
go pożycia. Co najczęściej objawia się niechęcią, obojętnością we wzajemnych
relacjach oraz zanikiem pozytywnych uczuć wobec małżonka. Drugi rodzaj

                             
2 M. Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Fundacja Humaniora, Poznań 2000.
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rozwodu to rozwód legalny. Utrzymujące się niezadowolenie oraz coraz częstsze
napięcia między dwojgiem dorosłych, także pomimo podejmowanych prób ra-
towania związku, często owocuje podjęciem decyzji o formalnym rozwodzie.
Od tej pory zmienia się status poszczególnych osób i całej rodziny, która z for-
my pełnej przechodzi transformację w kierunku rodziny rozwiedzionej, niepeł-
nej, zdezorganizowanej, monoparentalnej. W wyniku przeprowadzenia rozwodu
legalnego ujawniają się kolejne typy, będące konsekwencją zaistniałej sytuacji.
To rozwód rodzicielski, określający zmiany w relacji rodzice – dziecko/dzieci.
Jego istota polega na uregulowaniu kilku problemów, tj.: ustanowieniu rodzica
opiekuńczego, wskazaniu miejsca zamieszkania dzieci, określeniu typu opieki
oraz oddzieleniu kontaktów partnerskich od kontaktów rodzicielskich. Kolejny,
obejmujący metamorfozy, jakie zachodzą w sytuacji materialnej rodziny, to
rozwód ekonomiczny, wywołujący w obrębie familii wiele tarć, kłótni i walk
o majątek. Piąty typ, wymieniony przez autora, to rozwód środowiskowy, doty-
czący z kolei modyfikacji zachodzących w życiu towarzyskim rozwiedzionej
pary. Ostatni to rozwód psychiczny, dotyczący procesu uzyskiwania psychicznej
autonomii na drodze odseparowywania się od wpływów byłego partnera. To
proces żmudny, polegający na rekonstrukcji własnej tożsamości, zmianach
w poziomie samooceny, zmaganiu się z pozostałością gniewu i żalu wobec by-
łego partnera oraz tworzeniu nowych planów na przyszłość3.

W obliczu tak zarysowanych typów rozwodu należy przyjrzeć się zadaniom,
które to wielowymiarowe i niejednoznaczne w swym odbiorze społecznym wy-
darzenie krytyczne stawia przed osobami w nie zaangażowanymi. Judith S.
Wallerstein zarysowuje dwa zestawy takich psychologicznych zadań. Osobno
dla dorosłych i dla ich dzieci. Wskazuje, że inne jakościowo zadania na drodze
powrotu do utraconej równowagi życiowej mają do wykonania dorośli (z jednej
strony przyjmując dla nich zupełnie nową rolę – byłych małżonków, z drugiej
jako rodzice), odmienne dzieci doświadczające rozwodu swoich rodziców. Do-
rośli mają dwa główne zadania do wykonania. Obejmują one odbudowanie
swojego życia w taki sposób, by mogli wykorzystać drugą szansę daną przez
rozwód. Na to zadanie składają się poszczególne etapy wymagające od osób
dorosłych zakończenia swojego małżeństwa, przeżycia żałoby po stracie, odbu-
dowania i wzmocnienia siebie, złagodzenia lub opanowania negatywnych emo-
cji, rozpoczęcia życia od nowa („ruszenie do przodu”) oraz stworzenie nowej,
trwałej relacji, będącej lepszą od poprzedniej lub ustabilizowanie satysfakcjo-
nującego życia bez małżeństwa (odbudowa)4. Wraz z tymi zadaniami dorośli
muszą się zmierzyć z trudnym czasem przystosowania do nowej sytuacji, szcze-
gólnie do silnie odczuwanej samotności, następującej po czasie życia w parze
oraz przyjęciem nowej roli głowy zdezintegrowanej rodziny i często wzięcie
                             
3 Tamże, s. 96–97.
4 J.S. Wallerstein, S. Blakeslee, Druga szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci dziesięć lat po rozwo-

dzie, Charaktery, Kielce 2006, s. 331–335.
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całkowitej odpowiedzialności za wychowywanie dzieci. Drugie, niezwykle
istotne zadanie obejmuje wsparcie i ochronę swych dzieci, szczególnie przed
uwikłaniem ich w wojnę prowadzoną przez dorosłych. Wielu rodziców boryka
się z zaistniałymi u dzieci, w wyniku sytuacji rozwodowej, problemami emocjo-
nalnymi oraz zmianami w zachowaniu. Rodzice muszą pomóc swym dzieciom
w przejściu przez czas rozwodu i lata następujące po nim5. Tym bardziej że lista
psychologicznych zadań dla dzieci w obliczu rozwodu rodziców jest długa
i trudna w realizacji. W ramach tych zadań dzieci powinny uświadomić sobie
rzeczywistość rozpadu małżeństwa rodziców, spróbować „oderwać się” od kon-
fliktu rodziców i powrócić do swych codziennych dziecięcych spraw, uporać się
ze stratami wynikłymi z doświadczenia rozwodu rodziców, nauczyć się radzić
sobie z gniewem i samoobwinianiem oraz zaakceptować trwałość (nieodwracal-
ność) rozwodu rodziców, i pokonać strach przed powtórzeniem błędów swych
rodziców, a tym samym osiągnąć gotowość do wchodzenia w autentyczne rela-
cje interpersonalne6. Wallerstein podkreśla, że przepracowanie przez dziecko
doświadczenia rozwodu rodziców może trwać przez kilka, a nawet kilkanaście
lat (od 10 do 15 lat). W tym czasie nieodzowne wydają się pomoc i wsparcie
rodziców, niezależnie od etapu rozwojowego dziecka, którzy mogą zminimali-
zować zagrożenie, a tym samym złagodzić możliwe negatywne następstwa roz-
wodu. Tym bardziej że wydarzenie rozwodu wymusza niejako na dziecku od-
nalezienie się w nowej sytuacji, która nastała i wobec której najczęściej czuje się
bezsilne. Musi poradzić sobie od tej pory z poczuciem braku stałości w rodzinie,
do którego było przyzwyczajone, i które było mu dobrze znane.

Reakcje na rozwód w rodzinie i funkcjonowanie
w sytuacji kryzysu dzieci w różnym wieku

Siła oraz skutki przeżywanego przez dziecko stresu z powodu rozstania ro-
dziców zależą od wielu różnych czynników. Specjaliści (Judith S. Wallerstein,
Kuba Jabłoński, Martin Herbert) za istotne kryteria, do oszacowania możliwych
reakcji i trudności wiązanych z funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka,
uznają wiek, płeć, indywidualne cechy osobowościowe dziecka, stopień przy-
wiązania do rodziców oraz jakość i kształt wzajemnych relacji. Za ważne uznają
także percepcję małoletniego sytuacji domowej przed rozwodem i w jego trak-
cie. Projektując działania pomocowe dla uwikłanych w rozwód rodziców dzieci,
należy brać powyższe czynniki pod uwagę. Najczęściej, niezależnie od wieku,
rozwód rodziców napawa dzieci lękiem, sprawia, że wpadają w panikę, obawia-
jąc się, że rozstanie rodziców będzie miało na nie negatywny wpływ. Większość

                             
5 Tamże, s. 336.
6 Tamże, s. 343–349.
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dzieci nie umie też mówić o własnych uczuciach, a ich uczucia przejawiają się
raczej w nagłych zmianach zachowania niż komunikatach werbalnych. Na ogół
dzieci źle radzą sobie ze smutkiem, dlatego często przyjmują rolę błazna udając,
że wszystko jest w porządku. Dla wielu dzieci to czas wielkiej samotności, po-
nieważ rodzice owładnięci własnym cierpieniem, walką, kłótniami, zapominają
o nich7.

Najważniejszym zadaniem rozwojowym najwcześniejszego okresu życia jest
stworzenie specyficznego związku z matką i ojcem, którzy to od tego czasu stają
się dla dziecka najważniejszymi osobami w życiu, gwarantującymi poczucie
bezpieczeństwa i przewidywalność zdarzeń. Tworzą się wówczas fundamenty
ufności dziecka wobec jego rodziców, a tym samym do świata. Niemowlęta nie
posiadają świadomości, że ich rodzice się rozwodzą. Wyczuwają jednak atmosfe-
rę panującą w domu i emocje przeżywane przez głównego opiekuna. Dwu-,
trzylatki rozumieją, że rodzice nie mieszkają razem, niewiedzą tylko dlaczego8.

Dziecko w wieku przedszkolnym żyje nadzieją, że jego rodzice pogodzą się
w końcu i do siebie wrócą, by być znowu szczęśliwą rodziną9. Dla dzieci w wie-
ku 3–5 lat najbardziej dotkliwą konsekwencją rozstania rodziców jest doświad-
czenie zmiany i poczucie straty (zarówno wyrażającej się w poczuciu straty peł-
nej rodziny, jak i jednego z rodziców, który na co dzień już nie mieszka z dziec-
kiem). Będąc w tym okresie rozwoju dzieci doświadczające rozwodu swoich
rodziców bardzo boją się porzucenia i przejawiają tendencję do przypisywania
sobie winy za rozpad małżeństwa rodziców. Jak wskazuje Wallerstein:

„[...] w rodzinach, w których dzieci mają mniej niż sześć lat, można śmiało
powiedzieć, że większość dzieci, których rodzice się rozwodzą, będzie o to
obwiniać siebie”10.

W tym czasie dzieci stają się impulsywne w swych działaniach i agresywne
wobec najbliższego otoczenia. Swą bezradność wobec wydarzeń dziejących się
w rodzinie wyładowują na kolegach z przedszkola i podwórka11.

Dzieci w wieku szkolnym zaczynają pomału rozumieć, co to jest rozwód.
Wiedzą, że rodzice przestali się kochać i nie będą już razem mieszkać12. W tym
wieku dzieci martwią się o swoich rodziców i bardzo tęsknią za tym, który jest
                             
7 J.S. Wallerstein, S. Blakeslee, Rozwód a co z dziećmi?, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

2005, s. 52–53.
8 Tamże, s. 60.
9 A. Lewicka-Zelent, M. Wąsik, Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci rozwodzących się rodzi-

ców, [w:] A. Lewicka-Zelent, K. Korona (red.), Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzą-
cych się rodziców, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 90.

10 J.S. Wallerstein, S. Blakeslee, Rozwód a co z dziećmi?..., dz. cyt., s. 70.
11 A. Lewicka-Zelent, M. Wąsik, Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci rozwodzących się rodzi-

ców, [w:] A. Lewicka-Zelent, K. Korona (red.), Dziecko a rozwód..., dz. cyt., s. 91.
12 M. Tański (red.), Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców, Centrum Mediacji „Partners”

Polska, Warszawa 2005, s. 6.
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nieobecny. Sytuacja domowa rzutuje na ich osiągnięcia i sukcesy edukacyjne.
Dzieci doświadczające rozwodu rodziców nie potrafią się skupić na zajęciach
w szkole, opuszczają się w nauce i zaczynają sprawiać trudności wychowawcze.
Może się u nich ujawnić poczucie wstydu przed rówieśnikami z powodu zmian
dokonujących się w strukturze rodzinnej. To wszystko rzutuje na ich obecną
i przyszłą samoocenę. Powstaje niebezpieczeństwo utraty wiary we własne
możliwości13. W tym czasie rodzi się także poczucie konfliktu lojalności. Mogą
pojawić się dolegliwości somatyczne, będące efektem doświadczanego silnego
stresu. W starszym wieku szkolnym (9–10 lat) dzieci bardzo boją się tego, co
nastąpi. Rosnący w nich gniew wyładowują w szkole, na boisku oraz kierują go
w stronę rodziców. Jednocześnie martwią się o rozwodzących się dorosłych
i pragną ich pocieszyć. W tym czasie następuje również rozwój poczucia moral-
ności, co skutkuje wyrażaniem przez dzieci dość krytycznych, a czasami bardzo
surowych ocen, odnoszących się do zachowań, jakie prezentują ich rodzice14.

Nastolatki rozumieją, co to jest rozwód, ale wcale nie muszą go akcepto-
wać15. To dla dziecka trudny rozwojowo okres wielu zmian, hormonalnej burzy,
labilności emocjonalnej, poszukiwania, eksperymentowania i określania własnej
tożsamości. Rozwód rodziców to kolejna silnie obciążająca je zmiana, z którą
muszą sobie poradzić. Dzieci w tym wieku uważają rozwód rodziców za ich
ogromną porażkę. Obawiają się, że skoro dorosłym nie udało się stworzyć sta-
bilnego związku i one mogą mieć takie problemy w przyszłości i powtórzyć
błędy swoich rodziców. Dla młodych ludzi to czas wielkich ideałów, to, co robią
ich rodzice często spotyka się z ostrym osądem moralnym i wystawioną naganą.
Bardzo niebezpieczną reakcją nastolatków na konflikt w rodzinie bywa rozluź-
nienie więzi emocjonalnej z rodziną. Objawia się to zazwyczaj wycofaniem
młodych ludzi z sytuacji trudnej, której nie są w stanie sprostać. Pojawiają się
skłonności do niekontrolowanych zachowań ekstremalnych. Rodzi się niebez-
pieczeństwo zwrócenia się w stronę środowisk rówieśniczych o charakterze
przestępczym, patologicznym. Z uwagi na wiek, dzieci te mogą mieć także po-
czucie nadmiernego obciążenia, związanego z przyjęciem większej odpowie-
dzialności za kształt i funkcjonowanie rodziny (opieka nad młodszym rodzeń-
stwem, przyjęcie roli głowy rodziny – w przypadku chłopców, wspieranie i po-
cieszanie rodzica, który pozostał)16.

                             
13 A. Lewicka-Zelent, M. Wąsik, Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci rozwodzących się rodzi-

ców, [w:] A. Lewicka-Zelent, K. Korona (red.), Dziecko a rozwód..., dz. cyt., s. 91.
14 J.S. Wallerstein, S. Blakeslee, Rozwód a co z dziećmi?..., dz. cyt., s. 94.
15 M. Tański (red.), Dziecko w rozwodzie..., dz. cyt., s. 6.
16 J.S. Wallerstein, S. Blakeslee, Rozwód a co z dziećmi?..., dz. cyt., s. 103–120.
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Opis założeń metodologicznych i wyniki badań własnych

W prowadzonych przeze mnie badaniach o charakterze jakościowym udział
wzięło dwadzieścia osób dorosłych, szesnaście kobiet i czterech mężczyzn, bę-
dących rodzicami dzieci po doświadczeniu rozwodu. Wszyscy badani znajdo-
wali się w okresie średniej dorosłości, wszyscy byli mieszkańcami województwa
dolnośląskiego. Podstawowym narzędziem badawczym stał się jakościowy wy-
wiad badawczy z przewodnikiem do wywiadu17.

W prowadzonych badaniach najbardziej interesowało mnie: Z jakimi pro-
blemami wynikającymi z relacji rodzic – dziecko spotykają się badani dorośli
w trakcie i po swoim rozwodzie? Które z nich uważają za najbardziej obciążają-
ce? W jaki sposób mierzą się z tymi trudnościami? Samodzielnie czy szukają
raczej pomocy specjalistycznej?

W zaincjowanych przeze mnie wywiadach narratorzy często wskazywali na
sytuacje pojawiające się zarówno w okresie rozwodu, jak i po rozwodzie,
w których potrzebowaliby skorzystać z pomocy profesjonalisty. Kogoś, kto dał-
by im wskazówki, w jaki sposób postępować, co mówić, jak reagować. Na po-
trzeby tego artykułu odniosę się do dwóch sytuacji, w których znajdują się ro-
dziny w trakcie i po kryzysie rozwodu, z którymi moi narratorzy mieli najwięcej
trudności, za sprawą których doświadczali poczucia bezradności i bezsilności.

Najczęściej sygnalizowaną trudnością rozwodzących się i rozwiedzionych
rodziców jest brak wiedzy czy pomysłu na to, w jaki sposób powiedzieć dziecku
o mających nastąpić zmianach w obrębie rodziny. Jak poinformować je o pla-
nowanym rozwodzie, co powiedzieć, by nie cierpiało. Tak opowiadali o tym moi
narratorzy:

„Nie miałam pojęcia, jak mu to powiedzieć. Jak dobrać odpowiednie słowa,
by 5-cio letniemu dziecku powiedzieć, że jego ukochany tato nie będzie już
z nami mieszkał. Pamiętam, że nie spałam po nocach zastanawiając się, co
mam zrobić... Bałam się skrajnych reakcji” (kobieta, lat 37).
„Wiedziałem, że dzieci będą płakać, są związane bardzo i ze mną i z moją byłą
żoną. I tego chyba się najbardziej bałem, że ich nie opanuję. Starsza córka coś
przeczuwała, ale dla młodszego to był po prostu szok. Pamiętam, że nie mogłem
z siebie wydobyć słowa, jakby coś stało mi w gardle” (mężczyzna, lat 40).
„Głowiłam się nad tym bardzo długo, tym bardziej, że mój były mąż miał to
gdzieś. On by najchętniej nic nie mówił, bo i po co. Według niego Lenka jest za
mała, by coś zrozumieć. I zostawił mnie z tym całkiem samą” (kobieta, lat 38).

                             
17 Zob.: S. Kvale, Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana

Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004.
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„U nas nie było żadnej rozmowy. Tak jakoś się to wszystko rozeszło... Dzieci
widziały co się w domu wyprawia. Nie pytały, może liczyły, że się to jakoś
wszystko poukłada, jak zawsze, gdy najpierw była awantura, a potem znowu
szczęśliwa rodzina na chwilę...” (kobieta, lat 40).

Jak wynika z powyższych wypowiedzi przekazanie dzieciom informacji
o rozwodzie sprawia dorosłym wiele trudności. Zazwyczaj nie wiedzą ani co
powiedzieć, ani w jaki sposób to zrobić. Towarzyszy im obawa, że dziecko bar-
dzo to przeżyje i wolą nie narażać je na doświadczanie bólu i cierpienia. Niektó-
rzy wskazywali, że dziecko i tak nic nie zrozumie, bo jest małe, co stawało się
dla nich argumentem za niepodejmowaniem takiej rozmowy i odkładaniem jej
na konkretnie niesprecyzowaną przyszłość. U większości narratorów domino-
wały uczucia strachu przed tym, że dziecko źle zareaguje na ową informację,
a wtedy już zupełnie stracą inicjatywę i nie będą wiedzieli, co robić.

Zaplanowanie i przygotowanie się do rozmowy z dzieckiem, podczas której
poinformuje się je o mającym nastąpić rozstaniu, wymaga od rodziców i wiele
odwagi, i taktu oraz dobrej znajomości swojego dziecka. Przeprowadzenie takiej
rozmowy nie jest łatwe, wiąże się bowiem z szeregiem trudnych emocji, ujaw-
niających się w jej trakcie współwystępujących często z płaczem dzieci, agresją
fizyczną i/lub werbalną skierowaną w stronę, informujących o rozwodzie, rodzi-
ców. Nie ma łatwego i prostego sposobu na odbycie takiej rozmowy z dziec-
kiem. Nie ma też gwarancji, że nawet najbardziej przemyślana i przygotowana
rozmowa uchroni dziecko przed bolesnymi uczuciami smutku, gniewu czy osa-
motnienia. Jednakże uczciwa i szczera rozmowa pozwoli poczuć dziecku, że jest
ważne dla swoich rodziców i że troszczą się oni o jego dobro. Dzieci mają pra-
wo do bycia poinformowanymi o tym, co dzieje się z ich rodziną, mają prawo do
prawdy. Podczas takiej rozmowy najlepiej wyjaśnić dzieciom, że rodzice podjęli
decyzję o rozstaniu oraz co ona oznacza dla całej rodziny i poszczególnych jej
członków. Na taką rozmowę powinno się wygospodarować odpowiednią ilość
czasu, by móc spokojnie porozmawiać; należy wybrać dzień, kiedy wszyscy
będą w domu. Warto, aby po takiej rozmowie rodzice mieli czas dla swoich
dzieci na ewentualne pytania, które mogą pojawić się wraz z upływem czasu,
kiedy dzieci przemyślą to, co zostało im zakomunikowane. Ogromną rolę od-
grywają tutaj takie czynniki, jak: otwartość, szczerość, okazanie własnego smut-
ku z powodu rozpadu małżeństwa i rodziny (o ile tak jest naprawdę). Skrywanie
uczuć przez rodziców może emocjonalnie zablokować dziecko i zbudować
w nim przekonanie, że te uczucia są złe i należy je zdusić jeszcze w zarodku.
Niezwykle istotne jest, by w trakcie tej rozmowy rodzice zapewnili swoje dzieci,
że nadal je bardzo kochają i nie są one niczemu winne18. Planując przebieg takiej
rozmowy warto brać pod uwagę wiek, płeć dziecka, stopień przywiązania do

                             
18 Por.: J.S. Wallerstein, S. Blakeslee, Rozwód a co z dziećmi?..., dz. cyt.
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rodziców oraz jego indywidualne cechy, po to, by osiągnąć jak najlepszy rezul-
tat. Dziecko musi wiedzieć, że jego rodzice mają kontrolę nad dziejącymi się
wydarzeniami, że wiedzą dokąd zmierzają w swoim postępowaniu oraz jak bę-
dzie wyglądało ich przyszłe życie, tylko wtedy może konstruktywnie adaptować
się do następujących zmian. Gdy obserwuje zanurzonych w chaosie rodziców,
bez perspektyw i planów na zaprojektowanie tej nowej czekającej ich wszyst-
kich przyszłości, odczuwa ogromny strach przed tym, co przyniosą następne dni.

U podstaw drugiej, sygnalizowanej często, trudności leżał, moim zdaniem,
brak wiedzy, w jaki sposób pomóc dziecku w obliczu rozwodu rodziców. Moi
narratorzy wskazywali na mnogość reakcji dzieci, które zaczęły ujawniać się
wraz z nastaniem konfliktu rozwodowego i często trwają nadal, pomimo zakoń-
czenia formalnego rozwodu. Oto niektóre z ich wypowiedzi:

„Nie wiedziałam, jak odpowiadać na te wszystkie pytania, reagować na te
wszystkie wybuchy gniewu, kiedy krzyczała, że mnie nienawidzi itp. To był
koszmar! Czułam się totalnie bezradna” (kobieta, lat 40).
„Pewnego dnia zadzwoniła do mnie nauczycielka, że moja spokojna, kochana
córeczka pobiła się na przerwie ze swoją koleżanką. Nie mogłam w to uwierzyć!
Gdy odbierałam ją ze szkoły usłyszałam tylko: Kasia powiedziała, że muszę być
beznadziejna, że tato mnie zostawił i teraz ma nowego synka. Powiedź, w czym
jestem gorsza od niego? Serce mi się pokrajało” (kobieta, lat 38).

Nie tylko rodzice mieszkający z dzieckiem są świadkami doznawanego
przez nie cierpienia. O swoich doświadczeniach tak opowiadał jeden z ojców
odwiedzających swe dziecko dwa razy w tygodniu:

„Widziałem, jak się smuci, jak przeżywa to wszystko i jak nie chce się ze mną
rozstawać za każdym razem, gdy przyjeżdżałem. Nie miałem pojęcia, co ro-
bić, jak to wytłumaczyć, że teraz tak już musi być” (mężczyzna, lat 38).

Powyższe wypowiedzi rodziców ujawniają wielość reakcji, jakie towarzy-
szą ich dzieciom w trakcie i po rozwodzie, gdy rodzina zamieszkuje osobno.
Rodzice obserwują cierpienie swych dzieci i często odczuwają własną bezrad-
ność. Nie wiedzą, jak ulżyć im w cierpieniu. W jaki sposób na nowo zbudować
pełną ufności i poczucia bezpieczeństwa relację z dzieckiem. Warto, by w tym
czasie rodzice wykazali się niezwykłą uważnością na potrzeby dziecka. Rozma-
wiali z dzieckiem dużo, nie okazując gniewu. Pytali je, czy mogą coś zrobić,
żeby przestało się martwić sytuacją w domu, by poczuło się lepiej. Dzieci muszą
usłyszeć od swoich rodziców, że nie są odpowiedzialne za to, co się stało, że
w każdej sytuacji rodzice będą się o nie troszczyć i je chronić. A kształt rodziny,
w której się teraz wychowują, nie oznacza, że są gorsze. Rodzice powinni doda-
wać swym dzieciom otuchy i chwalić je za to, że w obliczu tak trudnej sytuacji
są bardzo dzielne. Po rozpadzie rodziny dobrze skontaktować się ze szkołą
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dziecka i powiadomić nauczyciela o zaistniałej sytuacji, umówić się na rozmowę
z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Opracować wspólnie z nauczycielem
plan postępowania ze sprawiającym trudności wychowawcze dzieckiem. Nade
wszystko jednak rodzice powinni pokazywać własnym przykładem, że nad
wszystkim panują, a ich wzajemne relacje cechuje szacunek. Warto zadbać o to,
by dziecko miało dobry kontakt zarówno z matką, jak i z ojcem, by nie stawiać je
w obliczu konfliktu lojalności – od obojga potrzebuje w tej sytuacji wsparcia19.

Rodzice mogą zrobić wiele, by pomóc i wesprzeć dziecko w tym trudnym
dla niego okresie życia. Przede wszystkim powinni zadbać o to, by:
— zwracać uwagę na zmiany w sposobie wypowiadania się i zachowania dziec-

ka, które to mogłoby być zapowiedzią głębszego problemu (np.: samoobwi-
nianie się, przeciągający się stan depresyjny, zachowania agresywne i anty-
społeczne),

— zapewnić dziecku sferę prywatności, miejsce, w którym może wyrazić swoje
emocje lub pobyć w ciszy i samotności,

— poświęcać mu swój czas i uwagę, zawsze go wysłuchać,
— szczerze odpowiadać na każde pytania20,
— umiejętnie podejmować trudne tematy i rozwiewać pojawiające się wątpli-

wości,
— pozwolić dzieciom wyrażać smutek i mówić o nim,
— utwierdzać dzieci w przekonaniu, że są kochane przez obydwoje rodziców,

pomimo że nie mieszkają już razem.

Zakończenie

Zaprezentowane powyżej wypowiedzi osób badanych ujawniają palącą po-
trzebę prowadzenia działań specjalistycznych o charakterze psychoedukacyjnym
dla rozwodzących się/rozwiedzionych już rodziców.

W oparciu o przeprowadzone rozmowy można wyartykułować również inne
formy pomocy, jakich potrzebują rodzice w tym ciężkim dla nich czasie. Można
do nich zaliczyć:
— wskazówki, w jaki sposób samemu zmagać się z własnymi przeżyciami

wynikającymi z rozwodu,
— różnorodne formy wsparcia ze strony szkoły, by lepiej radzić sobie z poja-

wiającymi się reakcjami dzieci na wydarzenie rozwodu,
— pomoc specjalistyczna dla dziecka (poradnictwo psychologiczno-pedago-

giczne, trapia, działania zindywidualizowane i grupowe).

                             
19 Tamże.
20 M. Herbert, Rozwód w rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 25.
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Na podstawie przeprowadzonych badań mogę stwierdzić, iż rodzice do-
świadczający rozwodu wskazują na potrzebę wsparcia i profesjonalnej pomocy
w tym trudnym dla nich czasie. Wobec powyższego niezbędne staje się przygo-
towanie propozycji pomocowych dla tej właśnie grupy odbiorców. Propozycji
o charakterze interdyscyplinarnym i kompleksowym, łączącym w sobie działa-
nia wielu specjalistów z różnych obszarów nauki (doradcy rodzinni, pedagodzy,
psycholodzy, nauczyciele, lekarze), mogących wesprzeć dziecko i jego rodziców
w obliczu rozwodu w rodzinie.
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In the grip of the game, i.e. family relationships in the concept
of the Drama Triangle (Stephen Karpman) perspective

Streszczenie

Analiza transakcyjna wskazuje sześć sposobów, w jakie ludzie mogą wchodzić ze
sobą w relacje, określając je mianem „sposobów strukturalizacji czasu”. Wymienić
wśród nich można: wycofanie, rytuały, aktywności, rozrywki, gry transakcyjne oraz
intymność. Sposoby te ułożyć można na kontinuum zaangażowania, ale także zysków,
jakie z danej formy kontaktu czerpiemy. Zyski te przybierają charakter psychologiczny
i wynikają z jednej z podstawowych potrzeb życiowych – potrzeby kontaktu z drugim
człowiekiem. W niniejszym artykule założenia te odniesione zostały do relacji na grun-
cie rodzinnym. Autorka wskazała na znaczenie wszystkich form kontaktu w rodzinie,
szczególnie koncentrując się na grach transakcyjnych i intymności. Te pierwsze zostały
określone jako patologiczne, gdyż są nieszczere i opierają się na manipulacji. Intym-
ność, w rozumieniu analizy transakcyjnej, jest natomiast najbardziej otwartym i zaan-
gażowanym kontaktem z drugim człowiekiem. To ona jest podstawą zdrowych relacji
w systemie rodzinnym.

Słowa kluczowe: rodzina, relacje, analiza transakcyjna, gry, intymność, Trójkąt Dra-
matyczny, Trójkąt Zwycięzcy.
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Abstract

In Transactional Analysis six methodological elements of people’s relationships can
be identified and described as “ways of time structuring”. They include: withdrawal,
rituals, activities, pastimes, games and intimacy. These methods can be arranged along
a continuum of commitment, but also the benefits that this form of contact offers. These
gains are psychological and are based on one of the essential needs in life – the need
of human contact. In the article, these assumptions have been attributed to the relation-
ship on a family ground. The author points to the importance of all forms of contact in
the family, especially focusing on games and intimacy. The former were defined as
pathological, because they are insincere and based on manipulation. Intimacy – as it is
understood in transactional analysis – is the most open and involved contact with an-
other person. Therefore, it could be recognized as the foundation of healthy relation-
ships within the family system.

Keywords: family, relations, transactional analysis, games, intimacy, the Drama Trian-
gle, the Winner’s Triangle.

Wstęp

Rodzina jest systemem konstytuującym się w oparciu o wzajemne bliskie,
intymne kontakty. Odwołanie się do koncepcji systemowej, pociąga za sobą
przekonanie, że rodzina to nie tylko jej przedstawiciele a określony układ relacji,
który ich ze sobą spaja, tworząc nową jakość – system to coś więcej niż prosta
suma jego elementów. W niniejszym tekście proponuje się spojrzenie na relacje
rodzinne z punktu widzenia analizy transakcyjnej, koncepcji terapeutycznej po-
wstałej w połowie ubiegłego wieku, będącej według jej twórcy Erica Berne’a
„teorią funkcjonowania społecznego”1. We wspomnianej koncepcji przyjmuje
się, że ludzie mogą wykorzystywać czas w relacji z innymi ludźmi na sześć spo-
sobów, które uszeregowane mogą zostać na skali od tych najdalej drugiego
człowieka, aż do tych jemu najbliższych. Wszystkie one mają swoje miejsce
w relacjach rodzinnych, niosąc za sobą określone konsekwencje. W niniejszym
opracowaniu zajmiemy się szczególnie dwoma najbardziej intensywnymi for-
mami kontaktu, jakimi są z jednej strony gry transakcyjne a z drugiej intymność.
Wydaje się jednak, że zasadne będzie przedstawienie szerszego kontekstu i choć-
by wymienienie czterech pozostałych sposobów strukturalizacji czasu.

Strukturalizacja czasu w analizie transakcyjnej

Każdy człowiek potrzebuje czasem pobyć sam z własnymi myślami i emo-
cjami lub po prostu odpocząć od kontaktu z innymi ludźmi. Taki sposób wyko-
                             
1 E. Berne, Dzień dobry... i co dalej?, REBIS, Poznań 2005, s. 503.
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rzystania czasu w analizie transakcyjnej określany jest mianem wycofania. Zda-
rza się ono także w najsprawniej funkcjonujących systemach rodzinnych i nie
jest zjawiskiem negatywnym, pod warunkiem że wykorzystywane jest świado-
mie i nie jest formą ucieczki od niesatysfakcjonującej relacji. Wycofanie może
przybierać zarówno formę jawną, kiedy człowiek w sposób fizyczny odseparo-
wuje się od innych i przez jakiś czas przebywa sam ze sobą lub ukrytą, kiedy
odseparowanie przyjmuje jedynie wymiar psychologiczny i jest formą pozosta-
wania z własnymi myślami, przy fizycznej obecności w grupie. Taka forma wy-
korzystania czasu pozwala na złapanie przysłowiowego oddechu w sytuacji
przeciążenia bodźcami, a także stwarza perspektywę introspekcji, a więc samo-
dzielnego wglądu we własne potrzeby i uczucia.

Drugim na kontinuum intensywności sposobem strukturalizacji czasu są rytu-
ały. Są to swoistego rodzaju schematy zachowań, pozwalające na uzyskanie cze-
goś, co analiza transakcyjna nazywa znakami rozpoznania lub stoukami, będącymi
jednostkami interpersonalnego rozpoznania. Stanowią one istotny element zdro-
wia fizycznego, psychicznego oraz egzystencjalnego przetrwania2. Można zatem
powiedzieć, że rytuały są sprzymierzeńcem poczucia przynależności rodzinnej,
gdyż z jednej strony dostarczają psychologicznego wsparcia3, a z drugiej, ze
względu na swoją przewidywalność, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa
w systemie. Nie jest to jednak rodzaj intensywnego, zaangażowanego kontaktu
z drugą osobą, więc w zdrowej rodzinie stanowi jedynie formę uzupełniającą
w relacji.

Trzecim sposobem, w jaki ludzie spędzają czas, są aktywności. W tym
przypadku kontakt z drugą osobą ukierunkowany jest na działanie, a relacja ma
charakter przede wszystkim zadaniowy. W rodzinie będzie to codzienność egzy-
stowania i związane z nią obowiązki. Aktywności mogą także stanowić swoiste-
go rodzaju szkielet dla innych form strukturalizacji, wtedy to pomimo tego, że
naczelną formą jest właśnie aktywność, to w jej ramach pojawiają się inne for-
my, jak choćby rytuały czy omówione poniżej rozrywki lub gry4. Z tego też
powodu wydaje się, że jest to podstawowa forma wykorzystania czasu, stano-
wiąca grunt dla konstytuowania się relacji.

Jak już wspomniano, ludzie mogą opierać relacje o rozrywki. Celem tej
formy kontaktu jest sprawienie sobie przyjemności w formie psychologicznej.
Pod tym względem są one zatem podobne do rytuałów. Różnica jest jednak taka,
że rozrywki nie opierają się tak mocno o schemat, są przez to zdecydowanie
mniej przewidywalne. Dotyczą dość nieangażujących zazwyczaj tematów –

                             
2 J. Jagieła, Słownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długo-

sza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 210.
3 Pozytywne znaki rozpoznania (a to one są podstawą rytuałów), nazywane są także w analizie

transakcyjnej głaskami, co doskonale oddaje charakter roli, jaką posiadają.
4 Zob.: M. James, D. Jongeward, Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, RE-

BIS, Poznań 2003, s. 94.
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może to być rozmowa na temat pogody czy plotkowanie. Są zatem przyjemną
wymianą zdań, realizowaną w bezpiecznej przestrzeni, albo wspólną aktywno-
ścią rodzinną, nie angażującą jednak w sensie psychologicznym a ukierunkowa-
ną na przyjemność czerpaną z bycia razem. W relacjach rodzinnych stanowić
mogą formę wytchnienia po ciężkim dniu w pracy lub wypełniać czas w sytuacji
braku możliwości innego jego zagospodarowania.

Ostatnie dwa sposoby strukturalizacji czasu mają charakter mocno angażu-
jący i to im poświęcona zostanie dalsza część rozważań. Chodzi mianowicie
o gry transakcyjne i intymność. Te pierwsze są formą nieszczerego, a na gruncie
rodzinnym, można by powiedzieć, patologicznego, sposobu wchodzenia w rela-
cję. Gra transakcyjna jest sekwencją kilku lub kilkunastu ukrytych (niejawnych)
komunikatów pomiędzy partnerami, zakończona określoną korzyścią psycholo-
giczną. Berne podkreślał, iż od pozostałych form strukturalizacji czasu odróż-
niają się one poprzez fakt bycia nieuczciwymi i nieszczerymi5. Gry są także
rodzajem mechanizmu obronnego ludzi, którzy są głodni wsparcia i uznania ich
wartości. Co istotne, nie wierzą oni, że mogą otrzymać je w sposób szczery i bez-
pośredni6. Grunt rodzinny niestety bardzo często staje się areną tego rodzaju
rozgrywek, gdzie poszczególni członkowie rodziny stosują nieświadomą mani-
pulację, żeby osiągnąć określone korzyści psychologiczne. Dzieje się tak, gdyż
nie potrafią oni, z jednej strony, otwarcie zabiegać o realizację własnych po-
trzeb, a z drugiej – bezinteresownie dawać wsparcia innym7.

Najbardziej pożądaną formą kontaktu z innymi ludźmi, a szczególnie istotna
z punktu widzenia relacji rodzinnych, jest intymność. Można przyjąć, że nie ma
możliwości, by system rodzinny funkcjonował w sposób zdrowy i efektywny
w sytuacji, gdy nie ma w nim tego rodzaju interakcji. Istotne jest jednak to, że ta
forma kontaktu nie jest dostępna dla wszystkich. Nie każdy człowiek jest bo-
wiem w stanie zainicjować a potem wytrwać w całkowitej otwartości na drugą
osobę. Intymność jest zatem rodzajem relacji, która opiera się o autentyczne
uczucia i potrzeby, wyrażane bez jakiejkolwiek cenzury8. W odróżnieniu od
tradycyjnego rozumienia terminu „intymność”, w analizie transakcyjnej nie po-
siada ona jedynie erotycznych konotacji. Oznacza natomiast pełne ukierunko-
wanie na wzajemne zaspokajanie potrzeb i bliskość.

                             
5 Zob.: E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2004, s. 37.
6 Zob.: J. Jagieła, Komunikacja interpersonalna w szkole, RUBIKON, Kraków 2004, s. 30.
7 Szczegółową charakterystykę przykładów tego rodzaju funkcjonowania znaleźć można chociaż-

by w klasycznej publikacji twórcy analizy transakcyjnej: E. Berne, W co grają ludzie..., dz. cyt.
Z kolei charakterystykę gier na gruncie edukacyjnym opisuje przykładowo Jarosław Jagieła,
por.: J. Jagieła, Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2004
a także: K. Ernst, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, Warszawa 1991.

8 I. Stewart, V. Joines, TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis, Lifespace Pub-
lishing, Nottingham, England and Chapel Hill, North Carolina, USA 2009, s. 93.
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Wszystkie z wymienionych powyżej sposobów strukturalizacji czasu znaj-
dują swoje odzwierciedlenie na gruncie relacji rodzinnych. Cztery pierwsze
mogą mieć wymiar zarówno pożyteczny, gdy stosowane są w umiarze, jak
i destrukcyjny, gdy zaburzona zostaje proporcja i jeden lub dwa sposoby domi-
nują, nie pozwalając na rozwój intymności. Gry natomiast z natury są destruk-
cyjne. Berne twierdził nawet w tym kontekście, że rozrywki i gry są substytutem
prawdziwego życia i prawdziwej intymności9. Celem dalszej części opracowania
jest zatem wskazanie, w jaki sposób można przejść od rozgrywek do intymności
w relacjach rodzinnych.

Gry transakcyjne i Trójkąt Dramatyczny

By móc podjąć wspomniany powyżej wątek, konieczne wydaje się bliższe
spojrzenie i dokładniejsze zdefiniowanie zjawiska, jakim jest gra w analizie
transakcyjnej. Tak, jak wspomniano już powyżej jest ona serią kilku lub kilku-
nastu komunikatów, których cechą charakterystyczną jest ukryta i często nie-
świadoma motywacja osoby inicjującej rozgrywkę. Warto w tym miejscu od-
wołać się do skonstruowanego przez Berne’a wzoru G, charakteryzującego
wszystkie elementy gry10:

F + H = R → P → K → Z,
gdzie:

F – to fortel, czyli sytuacja zbudowana, by skłonić kogoś do podjęcia gry;
H – haczyk;
R – reakcja ze strony osoby wchodzącej;
P – nagła zmiana ról, która odkrywa prawdę;
K – konsternacja, zaskoczenie współgracza;
Z – zapłata w postaci talonów psychologicznych.
Jedynie interakcja, która zawiera wszystkie wymienione powyżej elementy

może być nazwana grą. Rozpoczyna się ona zatem zbudowaniem sytuacji przez
Agensa, czyli inicjatora rozgrywki. Stosując odpowiednie zabiegi oraz wykorzy-
stując pewne słabe strony drugiej osoby (haczyk) stara się on wciągnąć ją w grę
(reakcja). Gdy to się już uda, następuje nagły zwrot akcji, połączony z zaskocze-
niem osoby wciągniętej, a następnie wypłata w postaci talonów psychologicz-
nych, będących swoistego rodzaju korzyścią emocjonalną płynącą z rozgrywki.
Korzyść ta ma charakter uczucia, które pojawia się w wyniku zaistniałej sytuacji
i wcale nie musi przyjmować pozytywnego wymiaru. Jego celem jest utwierdze-
nie się w przekonaniu na temat tego, kim się jest i jak wygląda świat. Mówiąc
                             
9 E. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy, Cox & Wyman Ltd., Reading, Berkshire,

2008, s. 86.
10 E. Berne, Dzień dobry..., dz. cyt., s. 43.
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językiem analizy transakcyjnej – celem gry jest utwierdzenie się w określonej
pozycji życiowej, będącej uogólnioną postawą względem siebie, innych ludzi
i świata11. Wyróżnia się tutaj cztery takie pozycje: „Ja jestem OK., Ty jesteś
OK.” (która jest jedyną zdrową postawą); „Ja jestem OK., Ty nie jesteś OK.”;
„Ja nie jestem OK., Ty jesteś OK.”; oraz „Ja nie jestem OK., Ty nie jesteś OK.”.

Szczególnie wartym podkreślenia punktem w analizie przebiegu gry jest
wspomniany moment zmiany ról. Opiera się on o wspomniany w tytule opraco-
wania Trójkąt Dramatyczny Stephena Karpmana12. Model ten charakteryzuje
wzajemny układ trzech charakterystycznych ról psychologicznych – Ofiary,
Prześladowcy i Ratownika:

Rys. 1. Trójkąt Dramatyczny S. Karpmana. Źródło: I. Stewart, V. Joines, TA Today. A New Intro-
duction to Transactional Analysis, Nottingham, England and Chapel Hill, North Carolina,
USA 2009, s. 237.

Fig. 1. Karpman drama triangle. Source: I. Stewart, V. Joines, TA Today. A New Introduction to
Transactional Analysis, Nottingham, England and Chapel Hill, North Carolina, USA 2009,
p. 237.

Inicjując grę Agens wychodzi z jednej z pokazanych na diagramie pozycji,
jednocześnie skłaniając inną osobę do przyjęcia roli komplementarnej, stano-
wiącej dla niego uzupełnienie. I tak przykładowo, inicjator rozgrywki może
wcielić się w rolę Ofiary, która nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić.
W ten sposób uaktywnia Ratownika u partnera relacji. Często właśnie tendencje
ratownicze i chęć podniesienia samooceny działaniem na czyjąś rzecz jest
wspomnianym we wzorze G haczykiem, na który łapie się osoba wciągana do
gry. W pewnym momencie dochodzi jednak do przełączenia i role się zmieniają
– Ofiara staje się Prześladowcą a Ratownik Ofiarą, odbierając swoją wypłatę
w postaci talonów psychologicznych. W omawianym tutaj przykładzie mogłoby
                             
11 E. Berne, Dzień dobry..., dz. cyt., s. 109–113.
12 S. Karpman, Fairy Tales and scripts drama analysis, „Transactional Analysis Bulletin” 1968,

nr 7(26), s. 39–43, [za:] I. Stewart, V. Joines, TA Today..., dz. cyt., s. 236–238.
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to być potwierdzenie założenia, że ludzie są słabi i nie ma sensu na nich polegać,
gdyż nie są w stanie udzielić wsparcia. Wykorzystując terminologię analizy
transakcyjnej można by powiedzieć, że Agens utwierdza się w pozycji życiowej
„Ja jestem OK., Ty nie jesteś OK.”

Trwanie w rolach Trójkąta wymaga jednak pewnego fałszowania obrazu
rzeczywistości. Fałszowanie to opiera się o mechanizm dyskontowania, które
polega na nieświadomym ignorowaniu pewnych informacji, istotnych dla zro-
zumienia sytuacji problemowej13. Przy czym, ignorowanie to może być pełne
lub nie, może bowiem polegać na zupełnym pomijaniu, ale także na minimali-
zowaniu znaczenia określonych faktów. Każda gra w jakiś sposób jest sytuacją
problemową, gdyż jej celem jest uzyskanie pewnej korzyści psychologicznej,
której człowiek grający nie potrafi zdobyć w inny sposób. Stąd też ten rodzaj
strukturalizacji czasu zawsze przyjmuje wymiar patologiczny i jeśli dominuje
w relacjach rodzinnych, ma destrukcyjny wpływ na wszystkich członków sys-
temu. Powoduje, bowiem, że osoby będące w takich relacjach muszą odwoływać
się do manipulacji, fałszować rzeczywistość, rezygnować z własnych oczekiwań
i potrzeb. Jednocześnie bardzo często zyskują poczucie skrzywdzenia, bycia
wykorzystanym i niezrozumianym.

Warte podkreślenia jest również to, że określonego sposobu grania ludzie
uczą się już we wczesnym dzieciństwie, przejmując określone wzorce od osób
znaczących ze swojego otoczenia, najczęściej rodziców. Stąd też umiejętne roz-
poznanie gier i świadome ich unikanie ma znaczenie nie tylko dla polepszenia
relacji tu i teraz, ale także w kontekście przyszłego funkcjonowania kolejnego
pokolenia – tak by dzieci wychowujące się w rodzinie miały szansę wejść
w prawdziwe i satysfakcjonujące relacje ze swoimi przyszłymi partnerami. For-
ma strukturalizacji, o której tu mowa, blokuje bowiem skutecznie możliwość
wejścia w intymność i realizację własnych potrzeb w oparciu o bliski kontakt
z drugim człowiekiem.

Intymność jako alternatywa gry

Tak, jak już wspomniano wcześniej, intymność jest najbardziej pożądaną,
ale też nie dla wszystkich dostępną formą relacji interpersonalnych. Można po-
wiedzieć, że jest ona świadomym wyborem opartym o pracę nad sobą i przyjęcie
postawy „Ja jestem OK., Ty jesteś OK”. W analizie transakcyjnej przyjmuje się,
że człowiek funkcjonuje w trzech głównych stanach Ja: Rodzicu, Dorosłym
i Dziecku. Stany Rodzic i Dziecko są pewnego rodzaju reliktami przeszłości,
które powstały we wczesnym dzieciństwie i które w formie niezmienionej trwają

                             
13 Zob.: I. Stewart, V. Joines, TA Today..., dz. cyt., s. 173, [cyt. za:] Shea Schiff, niepublikowana

definicja.
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w dorosłym życiu. Rodzic jest zbiorem pewnych przekonań, systemów wartości,
nakazów i zakazów funkcjonowania. Dziecko natomiast czerpie z wdrukowa-
nych schematów reakcji emocjonalnych na sytuacje zbieżne w jakiś sposób
z tymi z przeszłości. Działanie z obu tych stanów ma charakter emocjonalny
i nie opiera się o racjonalną ocenę rzeczywistości. Do tego ostatniego zdolny jest
natomiast Dorosły – stan Ja, który jest pewnego rodzaju odpowiedzią człowieka
na aktualną sytuację. To ten obszar posiada zdolność myślenia, analizy i inter-
pretacji danych. Przyjmuje się, że postawa akceptacji dla siebie i świata pocho-
dzi właśnie z tego stanu Ja i wspomaga się świadomą analizą rzeczywistości14.
Przyjęcie takiego poglądu jest natomiast warunkiem przejścia w relację intymną.

W odpowiedzi na Trójkąt Dramatyczny, lub raczej jako jego uzupełnienie,
Acey Choy stworzyła Trójkąt Zwycięzcy15. Opracowanie to w szczegółowy
sposób unaocznia różnice w podejściu do siebie i innych ludzi osób wykorzy-
stujących gry i tych, którzy potrafią wchodzić w relacje o charakterze intymnym.
Pokazuje również, w jaki sposób można dbać o wzajemne potrzeby w zgodzie ze
sobą i nie raniąc przy tym innych.

Rys. 2. Trójkąt Zwycięzcy A. Choy’a. Źródło: A. Choy, The Winner’s Triangle, „Transactional
Analysis Journal” 1990, t. 20, nr 1, s. 42.

Fig. 2. The winner’s triangle by A. Choy. Source: A. Choy, The Winner’s Triangle, „Transactional
Analysis Journal” 1990, vol. 20, no. 1, p. 42.

Opisane na rogach trójkąta sposoby funkcjonowania trudno nazwać tutaj
rolami, gdyż są one właśnie świadomie przyjętymi postawami, będącymi wybo-
rem Dorosłego. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej czym różnią się sposoby,
w jakie wchodzą w relacje osoby grające i te, które funkcjonują w intymności.

                             
14 Cyt. za: A. Piotrowska, Kurs Analizy Transakcyjnej „101”, [materiały w posiadaniu autorki – A.P.]
15 A. Choy, The Winner’s Triangle, „Transactional Analysis Journal” 1990, t. 20, nr 1, s. 40–46.
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Zaczynając zatem od dołu trójkątów – odpowiednikiem Ofiary z Trójkąta
Dramatycznego jest Osoba Wrażliwa z Trójkąta Zwycięzcy. W tym przypadku
główna różnica polega na tym, że Ofiara cierpi i dyskontuje swoje możliwości
rozwiązania problemu, przyjmując jednocześnie postawę „Ja nie jestem OK., Ty
jesteś OK.” Osoba wrażliwa natomiast również cierpi, ale poszukuje sposobów
na przezwyciężenie sytuacji problemowej. Korzysta z Dorosłego, analizuje sytu-
ację, rozpoznaje własne potrzeby. Jest także w stanie poprosić o pomoc drugiego
człowieka, dając mu jednocześnie prawo do odmowy w sytuacji, gdy ta druga
osoba nie jest w stanie jej udzielić.

Ratownikowi odpowiada natomiast Osoba Troszcząca się. Ten pierwszy
przede wszystkim czuje się wyjątkowy i dyskontuje możliwości Ofiary do sa-
modzielnego rozwiązania problemu („Ja jestem OK., Ty nie jesteś OK.”). Po-
dejmuje działania nawet w sytuacji, gdy nie jest o nie poproszony lub robi wię-
cej niż powinien, uważając, że lepiej jest w stanie rozpoznać potrzeby Ofiary niż
ona sama. Z kolei Osoba Troszcząca się nie odbiera drugiemu człowiekowi pra-
wa do myślenia i działania oraz rozpoznawania własnych potrzeb i uczuć. Jest
w stanie słuchać i wczuć się w te potrzeby. Podejmuje działanie tylko w sytuacji,
gdy zostanie o to poproszona.

Prześladowca chce natomiast za wszelką cenę zaspokoić własne potrzeby
i jest w stanie zrobić to kosztem drugiego człowieka. Sprawia, że inni cierpią,
dyskontując ich potrzeby i uczucia. Niejednokrotnie odczuwa potrzebę zemsty.
Osoba Stanowcza przyjmuje postawę asertywną. Również działa na rzecz za-
spokojenia własnych potrzeb, ale nie traktuje źle innych ludzi. Raczej jest na-
stawiona na zmianę rzeczywistości w celu realizacji siebie, ale nie czyni tego
wbrew innym, a negocjuje zmiany z nimi.

Podsumowanie

Wydaje się, że świadome korzystanie z Dorosłego i przyjęcie postaw opisa-
nych na Trójkącie Zwycięzcy jest podstawą zdrowych i satysfakcjonujących
relacji rodzinnych. Aby jednak stało się to możliwe, konieczne jest osiągnięcie
stanu, który w języku analizy transakcyjnej określany jest mianem autonomii16.
Oznacza ona tutaj zdolność człowieka do świadomości, spontaniczności i in-
tymności. Świadomość to postrzeganie siebie, ludzi i świata poprzez wszystkie
zmysły dokładnie tak, jak jest to w rzeczywistości, czyli w sposób możliwie
obiektywny. Berne, twórca analizy transakcyjnej, zakładał, iż jest to umiejęt-
ność, z którą człowiek przychodzi na świat, a którą w większości przypadków
z czasem traci. Spontaniczność wyraża się natomiast poprzez umiejętność re-
agowania na świat ze wszystkich poziomów Ja (zarówno Dorosłego, jak i Ro-

                             
16 I. Stewart, V. Joines, TA Today..., dz. cyt., s. 266–267.
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dzica czy Dziecka), korzystając z własnych zasobów i dopasowując sposób
funkcjonowania do zaistniałych okoliczności. Dzięki temu znacznie poszerza się
wachlarz możliwych zachowań, uczuć i myśli. To wszystko natomiast powodu-
je, że człowiek staje się zdolny do intymności i przestaje bać się prawdziwej,
i szczerej relacji z drugim człowiekiem. Jedyną drogą do tego jest jednak świa-
dome przyjęcie postawy akceptacji siebie i innych ludzi. Nie oznacza to bezwa-
runkowej zgody na wszystkie ich działania, ale przekonanie, że człowiek z natu-
ry swej jest dobry i dąży do szczęścia swojego i innych. Taka postawa wydaje
się szczególnie kluczowa w relacji z najbliższymi osobami. Wzajemne otwarcie
się na siebie jest podstawą prawidłowych relacji rodzinnych, które stwarzają
perspektywę dla satysfakcji z relacji, poczucia spełnienia, ale także stają się
gruntem dla tego, by wychowujące się w takiej atmosferze dzieci mogły w przy-
szłości, w oparciu o taki model, budować własne relacje, unikając wikłania się
w gry, rezygnując z powierzchowności kontaktu na rzecz prawdziwej realizacji
siebie.

W powyższym artykule zaprezentowano, wywodzące się z koncepcji anali-
zy transakcyjnej, modele Trójkąta Dramatycznego Stephena Karpmana i Trój-
kąta Zwycięzcy Acey Choy. Warto raz jeszcze podkreślić ich znaczenie w tera-
peutycznej pracy z rodziną, gdyż bez wątpienia oba są przydatnymi narzędziami
w walce o polepszenie relacji. Powstały jako pierwszy model Trójkąta Drama-
tycznego jest zatem rodzajem schematu diagnostycznego, który pozwala una-
ocznić i zrozumieć charakter zachowań destrukcyjnych. Z kolei Trójkąt Zwy-
cięzcy staje się w tym kontekście celem, do którego system rodzinny zmierza na
drodze ku polepszeniu wspólnego funkcjonowania. Kończąc nie sposób jednak
nie zwrócić uwagi na uniwersalność tych narzędzi i ich perspektywę wykorzy-
stania także poza terapią rodzinną. Oba modele służą pomocą w każdym obsza-
rze pracy międzyludzkiej – przykładowo na gruncie edukacyjnym czy w pracy
z zespołami w organizacjach, zakładach pracy, stowarzyszeniach.
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Socioeconomic status of the family as a risk factor for mood
disorder in adolescents

Streszczenie

Cel: Związki pomiędzy cechami środowiska rodzinnego i zaburzeniami nastroju
w okresie dorastania to jeden z najczęściej badanych obszarów poszukiwania czynni-
ków ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów. Status ekonomiczny to jeden z ważnych
aspektów funkcjonowania rodziny. Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy
sytuacją socjalno-bytową rodzin adolescentów i ich samopoczuciem.

Materiał i metody badań: Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Ży-
cie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w grupie 2 287 gimnazjalistów z woje-
wództwa lubuskiego. Do opisu sytuacji socjalno-bytowej uczniów wykorzystano kwe-
stionariusz ankiety. Do zbadania poziomu samopoczucia gimnazjalistów i określenia
zaburzeń nastroju posłużył test depresji Burnsa (Burns Depresion Checklist).

Wyniki: Badania pokazują istnienie wysoce istotnego statystycznie związku po-
między sytuacją socjalno-bytową i zaburzeniami nastroju u adolescentów. Badani gim-
nazjaliści, których rodziny borykają się z problemem niskich zarobków, zadłużenia
i konieczności spłaty kredytów, bezrobocia jednego lub obojga rodziców, złej sytuacji
mieszkaniowej i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, to osoby
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częściej doświadczające trudnych stanów emocjonalnych niż ich rówieśnicy nie stwier-
dzający występowania w ich rodzinach wymienionych problemów.

Podsumowanie: Badania potwierdzają, że status ekonomiczny rodziny to jeden
z czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów.

Słowa kluczowe: adolescenci, zaburzenia nastroju, rodzina, sytuacja socjalno-bytowa.

Abstract

Aim: The relationship between the characteristics of the family environment and
mood disorders in adolescence is one of the areas most often studied in searching for
risk factors for adolescent depression. Socioeconomic status is one of the most impor-
tant factors influencing family functioning in many aspects. The aim of the study is to
explore the relationship between the socioeconomic status of the family of adolescents
and their mood.

Materials and methods of research: The study was carried out as part of the project
“The life of the citizens of Lubusz voivodeship. The present and future outlook.”
among 2508 lower secondary school students from the Lubusz voivodeship. To de-
scribe the socioeconomic status a questionnaire was used. To establish the mood of the
students and its disorders the Burns Depression Checklist was used.

Results: The study shows that there is a highly significant relationship between so-
cioeconomic status and mood disorders in adolescents. The lower secondary school
students studied, whose families struggle with low income, debt and the need to pay
back loans, unemployment of one or both parents, bad living conditions and the inabil-
ity to meet the basic needs of the family, more often experience difficult emotional
states than their peers who are free of the above worries. Conclusion: The study con-
firms the assumption that a low socioeconomic status of the family is one of the risk
factors of mood disorders in adolescents.

Keywords: adolescents, mood disorders, family, socioeconomic status.

Wprowadzenie

Adolescencja to okres w życiu człowieka obfitujący w szereg specyficznych
zadań rozwojowych. Najważniejsze zadania dla etapu wczesnej adolescencji to:
opanowanie społecznej roli związanej z płcią, akceptowanie swej fizyczności
i efektywne korzystanie z własnego ciała, osiąganie nowych i bardziej dojrza-
łych związków z rówieśnikami, osiąganie emocjonalnej niezależności od rodzi-
ców i innych dorosłych1. Szereg zadań rozwojowych, które stają przed adole-
scentem w połączeniu z koniecznością zmagania się z burzliwymi przemianami
                             
1 R.J. Havighurst (1983), za: A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Na-

ukowe „Scholar”, Warszawa 2000, s. 229–237.
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neurohormonalnymi sprawiają, że ten okres w rozwoju człowieka określany jest
mianem wyjątkowo trudnego i podlegającego licznym zagrożeniom2. Jednym
z tych zagrożeń jest zaburzenie nastroju w postaci smutku, przygnębienia, po-
czucia beznadziei, bezwartościowości, zniechęcenia, utraty zainteresowania
różnymi formami aktywności oraz relacjami społecznymi. Należy jednak pod-
kreślić, że zaburzenia nastroju młodych ludzi nie powinny być jednoznacznie
kojarzone z patologiczną formą doświadczania smutku, jaką jest depresja. Do-
kładnej diagnozy zaburzenia w postaci klinicznej może dokonać psychiatra lub
psycholog przeprowadzający szczegółowe badania. Samoopisy stanu psychicz-
nego, dokonane przez respondentów, to sygnał istnienia problemu, który należy
poddać bardziej wnikliwej analizie.

Zdaniem Bruce’a Compas i in. należy wyraźnie odróżnić nastrój depresyj-
ny, od syndromu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych, które to wyrażają trzy
różne poziomy zaburzeń nastroju w wieku dorastania. Przy czym, tylko smutek
oraz niskie poczucie własnej wartości to symptomy wspólne dla wszystkich
trzech poziomów. Nastroju depresyjnego doświadcza 15–40% dorastającej mło-
dzieży i może on stanowić naturalną konsekwencję kryzysu dorastania. U zde-
cydowanej większości nastrój depresyjny słabnie. Jednakże u części młodych
ludzi (5–6%) następuje przejście do syndromu depresyjnego, natomiast u 1–3%
adolescentów objawy narastają i spełniają kryteria diagnostyczne dużej depre-
sji3. Pojawienie się czynników ryzyka sprzyja przejściu od nastroju do syndromu
oraz od syndromu do zaburzenia depresyjnego.

Czynniki ryzyka zaburzeń nastroju

Analiza czynników ryzyka pozwala zauważyć, że trudności w funkcjono-
waniu rodziny (w tym trudne warunki socjalno-bytowe) to jeden z istotnych
predyktorów występowania nastroju depresyjnego u nastolatków4.

Helena Sęk5 uznaje, że do głównych grup czynników ryzyka należą:

                             
2 A.C. Petersen, B.E. Compas, J. Brooks-Gunn, M. Stemmler, S. Ey & K.E. Grant, Depression in

adolescence, „American Psychologist” 1993, nr 48(2), s. 155–168.
3 W. Radziwiłłowicz, Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie klinicz-

ne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 44–48.
4 D.J. Glasscock, J.H. Andersen, M. Labriola, K. Rasmussen, C.D. Hansen, Can negative live

events and coping style help explain socioeconomic differences in perceived stress among ado-
lescents? A cross-sectional study based on the West Jutland cohort study, „BMC Public Health”
2013, nr 13, s. 532–545; D.M. Costello, J. Swendsen, J.S. Rose, L.C. Dierker, Risk and protec-
tive factors associated with trajectories of depressed mood from adolescence to early adulthood,
„Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2008, nr 76, s. 173–183; B. Jackson, E. Good-
man, Low social status markers: do they predict depressive symptoms in adolescence?, „Race
and Social Problems” 2011, nr 3, s. 119–128.
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1) Czynniki biologiczne (np. obciążenia genetyczne);
2) Czynniki psychologiczne (np. cechy temperamentu i osobowości blokujące

rozwój, niekorzystne wzory motywacyjne, przewlekły stres, wydarzenia
krytyczne i traumatyczne);

3) Czynniki społeczne (np. niski status socjoekonomiczny, brak sieci wsparcia,
izolacja i brak więzi społecznych, alienacja, dysfunkcjonalność systemu ro-
dzinnego).
Koncentrując się na cechach środowiska rodzinnego Michael Rutter i David

Quinton6, wymieniają sześć głównych rodzinnych czynników ryzyka:
1. Niezgoda małżeńska;
2. Zaburzenia psychiczne matki;
3. Niski status socjoekonomiczny rodziny;
4. Niezgodne z prawem działania ojca;
5. Zbyt duża liczba osób w rodzinie zamieszkujących na małej powierzchni;
6. Miejsce dziecka w rodzinie poza domem.

Zdaniem Elżbiety Trzęsowskiej-Greszty cechy środowiska rodzinnego to
jeden z głównych czynników wywołujących nastrój depresyjny u adolescentów.
Autorka wskazuje na badania potwierdzające związki pomiędzy depresyjnością
a różnymi właściwościami sprawowania roli rodzicielskiej (np. ciepło, kontrola,
odrzucenie), psychopatologią rodziców (choroby psychiczne rodziców, naduży-
wanie środków psychoaktywnych) oraz innymi cechami środowiska rodzinnego,
takimi jak konflikty małżeńskie czy status ekonomiczny rodziny. Trudne warun-
ki socjalno-bytowe rodziny powodują nasilanie się stresu rodzinnego, który
z kolei wpływa na właściwości opieki rodzicielskiej (zmienna pośrednicząca)
i w ten sposób przyczynia się do powstania symptomów depresyjnych7.

Badania wskazują, że warunki socjalno-bytowe rodziny wpływają na su-
biektywny dobrostan jej członków. Wzrost dochodów u osób biednych ma silny
wpływ na samopoczucie. Z kolei wzrost dochodów u osób, które nie mają trud-
ności materialnych ma znaczenie marginalne. Zatem konsumpcja przekraczająca
zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb ma ograniczony wpływ na nasze
samopoczucie. Warto podkreślić, że rozwój ekonomiczny i wychodzenie ze
skrajnej biedy przyczynia się do wyższego poziomu szczęścia w społeczeń-
stwie8.

                             
5 H. Sęk, Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych – zagadnienia pod-

stawowe, [w:] Tenże (red.), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2001, s. 161–183.

6 M. Rutter, M. Quinton, Parental psychiatric disorder: effects on children, „Psychological Medi-
cine” 1984, nr 14, s. 853–880.

7 E. Trzęsowska-Greszta, Depresja wieku dorastania: zachowania rodziców jako czynnik ochron-
ny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci, „Academica”, Warszawa 2006, s. 79–85.

8 A.C. Ahuvia, Indywidualizm – kolektywizm a kultury szczęścia: teoretyczne rozważania nad
związkiem między konsumpcją, kulturą i subiektywnym dobrostanem w przekroju międzynarodo-
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Założenia metodologiczne badań własnych

Celem przeprowadzonych badań było określenie związku pomiędzy sytu-
acją socjalno-bytową rodzin adolescentów i ich samopoczuciem. Problem ba-
dawczy został sformułowany w postaci pytania: Czy istnieje związek pomiędzy
samopoczuciem badanych adolescentów a statusem socjoekonomicznym rodzi-
ny? Do zbadania poziomu samopoczucia gimnazjalistów i określenia zaburzeń
nastroju posłużył test depresji Burnsa (Burns Depresion Checklist). Uczniowie
oceniali swoje samopoczucie w obszarze pojawiających się myśli i uczuć,
związków z ludźmi i podejmowanych działań, objawów fizycznych oraz impul-
sów samobójczych9. Uzyskane wyniki badań pozwalają na zaobserwowanie
w dużej grupie respondentów istnienia pewnych tendencji do przeżywania na-
stroju depresyjnego oraz czynników socjalno-bytowych mogących wpływać na
taki stan. Do opisu sytuacji socjoekonomicznej badanych uczniów posłużył
kwestionariusz ankiety.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Życie Lubuszan.
Współczesność i perspektywy” w grupie 2 508 gimnazjalistów z województwa
lubuskiego. Analiza statystyczna zgromadzonych wyników badań była możliwa
po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania. Uzyskano 2 287 ważnych od-
powiedzi, natomiast w przypadku aż 221 osób braki danych uniemożliwiły ana-
lizę statystyczną.

Ogólne zestawienie otrzymanych rezultatów badań pozwoliło na określenie
sześciu poziomów samopoczucia:
— Brak nastroju depresyjnego – 17,4% (435 osób);
— Normalny stan psychiczny, ale brak radości – 12,7% (319 osób);
— Łagodny nastrój depresyjny – 32,1% (804 osoby);
— Umiarkowany nastrój depresyjny – 23,0% (577 osób);
— Silny nastrój depresyjny – 4,9% (123 osoby);
— Bardzo silny nastrój depresyjny – 1,1% (28 osób).

Wyniki ankiety ujęte zostały w tabele, dla których przeprowadzono test χ2,
który testuje odstępstwa od losowości, dowodzące istnienia związków pomiędzy
zmiennymi reprezentowanymi w tabeli. W przypadku znalezienia istotnej staty-
stycznie zależności, jej charakter i kierunek określono przez interpretację
udziałów procentowych podanych w tabelach.

Problemem w analizowanych danych były często brakujące odpowiedzi na
niektóre z pytań. Innymi słowy, niektóre osoby zakwalifikowane do grupy o pew-
                             

wym, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004, s. 319–330.

9 D. Burns, Radość życia. Terapia zaburzeń nastroju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005,
s. 31–37.
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nym poziomie zaburzenia nastroju nie udzieliły odpowiedzi na niektóre pytania.
Przypadki te sprawiają, że liczby w wierszach tabeli nie sumują się do liczb
podanych wyżej – są niższe o liczbę nieudzielonych odpowiedzi.

Wyniki badań

Związek nastroju depresyjnego adolescentów z różnymi aspektami sytuacji
socjalno-bytowej rodzin respondentów zostanie zaprezentowany w tej części
artykułu.
Tabela 1. Brak pracy dla jednego z rodziców a zaburzenia nastroju adolescentów –

„tak” oznacza istnienie badanego problem w rodzinie, „nie” – brak pro-
blemu

Poziom nastroju depresyjnego tak nie
Brak 60 (14%) 360 (86%)

Normalny stan, ale brak radości 44 (14%) 270 (86%)

Łagodny 126 (16%) 659 (84%)

Umiarkowany 109 (19%) 461 (81%)

Silny 30 (25%) 92 (75%)

Bardzo silny 9 (35%) 17 (65%)

χ2 = 17,3, df = 5

Źródło: Badania własne.

Table 1. Unemployment of one of the parents and mood disorders in adolescents –
„yes” signifies the existence of the analyzed problem in the family, „no”
– lack of problem

Level of depressive mood yes no
Lack 60 (14%) 360 (86%)

Normal state with lack of joy 44 (14%) 270 (86%)
Mild 126 (16%) 659 (84%)
Medium 109 (19%) 461 (81%)
Strong 30 (25%) 92 (75%)
Very strong 9 (35%) 17 (65%)

χ2 = 17.3, df = 5

Source: Author’s research.

Problem bezrobocia w rodzinie jest związany z samopoczuciem badanych
adolescentów w sposób istotny statystycznie (p < 0,001). W większym stopniu
doświadczają nastroju depresyjnego adolescenci, których rodzic utracił pracę
i ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia, niż młodzi ludzie nie mający takie-
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go problemu. Brak pracy utrudnia zaspokajanie zarówno podstawowych potrzeb,
jak i potrzeb wyższego rzędu. Narastająca frustracja, brak poczucia bezpieczeń-
stwa, zahamowanie aktywności, lęk o przyszłość mogą prowadzić do chorób
psychicznych, psychosomatycznych, jak i zaburzeń osobowości osób pozostają-
cych bez zatrudnienia, a także pozostałych członków rodziny. Przy długotrwa-
łym bezrobociu wzrasta liczba samobójstw i prób samobójczych. Są one dwu-
krotnie częstsze wśród bezrobotnych niż w całej populacji. W rodzinach osób
bezrobotnych znacznie częściej pojawiają się także zachowania patologiczne,
takie jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość i prostytucja10.
Tabela 2. Brak pracy dla obojga rodziców a zaburzenia nastroju adolescentów –

„tak” oznacza istnienie badanego problem w rodzinie, „nie” – brak pro-
blemu

Poziom nastroju depresyjnego tak nie
Brak 10 (2%) 412 (98%)

Normalny stan, ale brak radości 9 (3%) 303 (97%)

Łagodny 18 (2%) 771 (98%)

Umiarkowany 26 (5%) 545 (95%)

Silny 5 (4%) 116 (96%)

Bardzo silny 1 (4%) 26 (96%)

χ2 = 7,1, df = 5

Źródło: Badania własne.

Table 2. Unemployment of both parents and mood disorders in adolescents, „yes”
signifies the existence of the analyzed problem in the family „no” – lack
of problem

Level of depressive mood yes no
Lack 10 (2%) 412 (98%)

Normal state with lack of joy 9 (3%) 303 (97%)
Mild 18 (2%) 771 (98%)
Medium 26 (5%) 545 (95%)
Strong 5 (4%) 116 (96%)
Very strong 1 (4%) 26 (96%)

χ2 = 7.1, df = 5

Source: Author’s research.

                             
10 E. Karmolińska, Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości,

Wydwnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie,
Poznań – Leszno 2009, s. 44–62.
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Analiza powyższej tabeli za pomocą testu χ2 wskazuje na istnienie istotnych
statystycznie zależności (p < 0,001) pomiędzy bezrobociem obojga rodziców
i zaburzeniami nastroju badanych adolescentów.

Otrzymane wyniki badań wskazują, że młodzi ludzie wychowywani w ro-
dzinach, które dotknął problem bezrobocia doświadczają zaburzeń nastroju. Taki
wynik badań wskazuje zarazem na bardzo duże zapotrzebowanie tego grona
uczniów na pomoc w zakresie przezwyciężania trudnych stanów emocjonalnych
oraz stopniowo narastającego poczucia bezradności. Problemy z odnalezieniem
się na rynku pracy i co za tym idzie kłopoty finansowe rodziny mogą prowadzić
do sytuacji, w której rodzice sami potrzebując wsparcia, nie są w stanie udzielić
go swoim dzieciom. W takim przypadku niezwykle istotne jest dostrzeżenie
problemu i udzielenie wsparcia przez osoby spoza rodziny.
Tabela 3. Niskie zarobki rodziców a zaburzenia nastroju młodzieży gimnazjalnej –

„tak” oznacza istnienie badanego problem w rodzinie, „nie” – brak pro-
blemu

Poziom nastroju depresyjnego tak nie
Brak 50 (12%) 372 (88%)

Normalny stan, ale brak radości 41 (13%) 272 (87%)

Łagodny 146 (19%) 643 (81%)

Umiarkowany 171 (30%) 398 (70%)

Silny 48 (39%) 74 (61%)

Bardzo silny 11 (39%) 17 (61%)

χ2 = 95,1, df = 5

Źródło: Badania własne.

Table 3. Parents’ low income and and mood disorders in lower secondary school
students, „yes” signifies the existence of the analyzed problem in the fam-
ily, „no” – lack of problem

Level of depressive mood yes no
Lack 50 (12%) 372 (88%)

Normal state with lack of joy 41 (13%) 272 (87%)
Mild 146 (19%) 643 (81%)
Medium 171 (30%) 398 (70%)
Strong 48 (39%) 74 (61%)
Very strong 11 (39%) 17 (61%)

χ2 = 95.1, df = 5

Source: Author’s research.

Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzież gimnazjalna nie przeja-
wiająca zaburzeń nastroju, czyli osoby doświadczające pozytywnych stanów
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emocjonalnych, zmotywowane do działania, odczuwające satysfakcję z relacji
interpersonalnych to osoby, których rodzice są w stanie osiągnąć na tyle wyso-
kie wynagrodzenie za swoją pracę, że młody człowiek nie dostrzega braków
finansowych w swojej rodzinie. Niskie zarobki rodziców związane są z wystę-
powaniem objawów nastroju depresyjnego u adolescentów. Badani gimnazjali-
ści, których dotyczy omawiany problem, częściej doświadczają przygnębienia,
poczucia zniechęcenia, beznadziei, niskiej samooceny, utraty zainteresowania
relacjami koleżeńskimi i rodzinnymi, poczucia przemęczenia a nawet impulsów
samobójczych. Z przeprowadzonej analizy statystycznej za pomocą testu χ2 wy-
nika, że omawiana zależność jest istotna statystycznie (p < 0,001).
Tabela 4. Zadłużenie i konieczność spłaty kredytów a zaburzenia nastroju adole-

scentów – „tak” oznacza istnienie badanego problem w rodzinie, „nie” –
brak problemu

Poziom nastroju depresyjnego tak nie
Brak 39 (9%) 383 (91%)

Normalny stan, ale brak radości 39 (12%) 275 (88%)

Łagodny 110 (14%) 677 (86%)

Umiarkowany 125 (22%) 445 (78%)

Silny 31 (25%) 91 (75%)

Bardzo silny 11 (41%) 16 (59%)

χ2 = 55,4, df = 5

Źródło: Badania własne.

Table 4. Debt and the need to pay back loans and mood disorders in adolescents,
„yes” signifies the existence of the analyzed problem in the family, „no” –
lack of problem

Level of depressive mood yes no
Lack 39 (9%) 383 (91%)

Normal state with lack of joy 39 (12%) 275 (88%)
Mild 110 (14%) 677 (86%)
Medium 125 (22%) 445 (78%)
Strong 31 (25%) 91 (75%)
Very strong 11 (41%) 16 (59%)

χ2 = 55.4, df = 5

Source: Author’s research.

Otrzymane wyniki badań wskazują, że gimnazjaliści, których rodzice do-
świadczają trudności materialnych w postaci zadłużenia i konieczności spłaty
kredytów znacznie częściej sygnalizują symptomy nastroju depresyjnego, niż
uczniowie, których rodzice nie byli zmuszeni do korzystania z usług kredyto-
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wych. Świadomość młodego człowieka, że jego rodzina boryka się z problema-
mi finansowymi i nie potrafi zaspokoić potrzeb jej członków, bez zadłużenia się,
może wywoływać frustracje, brak poczucia bezpieczeństwa i prowadzić do
utraty nadziei, że sytuacja rodziny ulegnie zmianie.

Analiza statystyczna za pomocą testu χ2 potwierdza istnienie istotnych sta-
tystycznie zależności (p < 0,001).
Tabela 5. Zła sytuacja mieszkaniowa a zaburzenia nastroju młodzieży gimnazjalnej

– „tak” oznacza istnienie badanego problem w rodzinie, „nie” – brak
problemu

Poziom nastroju depresyjnego tak nie
Brak 10 (2%) 411 (98%)

Normalny stan, ale brak radości 4 (1%) 310 (99%)

Łagodny 30 (4%) 757 (96%)

Umiarkowany 37 (6%) 533 (94%)

Silny 7 (6%) 115 (94%)

Bardzo silny 3 (11%) 24 (89%)

χ2 = 22,4, df = 5

Źródło: Badania własne.

Table 5. Bad living conditions and mood disorders in lower secondary school stu-
dents, „yes” signifies the existence of the analyzed problem in the family,
„no” – lack of problem

Level of depressive mood yes no
Lack 10 (2%) 411 (98%)

Normal state with lack of joy 4 (1%) 310 (99%)
Mild 30 (4%) 757 (96%)
Medium 37 (6%) 533 (94%)
Strong 7 (6%) 115 (94%)
Very strong 3 (11%) 24 (89%)

χ2 = 22.4, df = 5

Source: Author’s research.

Jednym z aspektów sytuacji socjalno-bytowej są warunki mieszkaniowe ro-
dziny. Trudności związane przede wszystkim z wielkością lokalu znajdują od-
zwierciedlenie w samopoczuciu badanych gimnazjalistów. Grupa młodzieży,
która opisuje swoją sytuację mieszkaniową jako złą, znacznie częściej doświad-
cza nastroju depresyjnego niż badane osoby, które uznają, że warunki zamiesz-
kiwania ich rodziny nie stanowią żadnego problemu. Analiza danych wykazała,
że omawiany związek jest istotny statystycznie (p < 0,001).
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Tabela 6. Brak pieniędzy na podstawowe potrzeby rodziny a zaburzenia nastroju
młodzieży gimnazjalnej – „tak” oznacza istnienie badanego problem
w rodzinie, „nie” – brak problemu
Poziom nastroju depresyjnego tak nie

Brak 5 (1%) 416 (99%)

Normalny stan, ale brak radości 4 (1%) 311 (99%)

Łagodny 14 (2%) 771 (98%)

Umiarkowany 21 (4%) 548 (96%)

Silny 10 (8%) 112 (92%)

Bardzo silny 2 (7%) 25 (93%)

χ2 = 28,8, df = 5

Źródło: Badania własne.

Table 6. Insufficient amount of money to meet the basic needs of the family
and mood disorders in lower secondary school students, „yes” signifies the
existence of the analyzed problem in the family, „no” – lack of problem

Level of depressive mood yes no
Lack 5 (1%) 416 (99%)

Normal state with lack of joy 4 (1%) 311 (99%)
Mild 14 (2%) 771 (98%)
Medium 21 (4%) 548 (96%)
Strong 10 (8%) 112 (92%)
Very strong 2 (7%) 25 (93%)

χ2 = 28.8, df = 5

Source: Author’s research.

Brak możliwości zaspokojenia przez rodziców podstawowych potrzeb ro-
dziny to niezwykle trudne doświadczenie dla młodego człowieka stojącego
u progu dorosłości. Sytuacja kryzysu, w jakiej znalazła się rodzina, może zostać
rozwiązana pozytywnie. Niemożność uporania się z problemem może prowadzić
do stanu bezczynności, apatii, bezradności i utarty woli życia. Adolescenci, ob-
serwując życie swoich rodziców, ich trudności w odnalezieniu się na rynku pra-
cy lub uzyskiwanie niskich wynagrodzeń za podjęty wysiłek, mogą utrwalić
w sobie przekonanie, że żadne działania nie są na tyle skuteczne, żeby wypro-
wadzić rodzinę z trudności finansowych.

Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb oznacza także de-
prywację potrzeb wyższego rzędu badanych gimnazjalistów. Rozwijanie pasji,
talentów, dążenie do realizacji aspiracji edukacyjnych staje się możliwe w przy-
padku tych uczniów tylko w sytuacji wsparcia ze strony środowiska społecznego
(np. szkoły, instytucji opieki, dalszej rodziny).
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Z przeprowadzonych badań wynika, że gimnazjaliści, oceniający sytuację
finansową rodziny jako na tyle trudną, że nie jest możliwe zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb, znacznie częściej doświadczają przykrych stanów emocjonal-
nych, niż uczniowie, którzy uważają, że rodzina posiada środki na zaspokojenie
najważniejszych potrzeb. Z analizy statystycznej wynika, że związek pomiędzy
nastrojem depresyjnym a problem braku finansów na zaspokojenie elementar-
nych potrzeb rodziny, jest istotny statystycznie (p < 0,001).

Podsumowanie

Warunki socjalno-bytowe to jeden z elementów funkcjonowania rodziny
i zarazem jeden z czynników ryzyka zaburzeń nastroju. Z przeprowadzonych
badań wynika, że istnieje związek pomiędzy samopoczuciem badanych adole-
scentów a statusem socjoekonomicznym rodziny.

Badani uczniowie gimnazjum, których rodziny borykają się z problemem
niskich zarobków, zadłużenia i konieczności spłaty kredytów, bezrobocia jedne-
go lub obojga rodziców, złej sytuacji mieszkaniowej i niemożności zaspokojenia
podstawowych potrzeb rodziny, to osoby częściej doświadczające trudnych sta-
nów emocjonalnych niż rówieśnicy uznający, że w ich rodzinach nie występują
wymienione problemy. Należy podkreślić, że analizowany związek pomiędzy
wyszczególnionymi powyżej aspektami sytuacji socjalno-bytowej rodzin i sa-
mopoczuciem dorastających dzieci jest istotny statystycznie.

Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że niski status socjoekonomiczny
i niski dochód mają związek z zaburzeniami nastroju11. Szczegółowe badania
pokazują, że liczba problemów zdrowotnych, zarówno w sferze zdrowia psy-
chicznego, jak i fizycznego, rośnie z malejącym współczynnikiem statusu socjo-
ekonomicznego12. Warto zauważyć, że im niższy jest status socjoekonomiczny,
tym większe narażenie członków rodziny na sytuacje stresujące. Z drugiej stro-
ny, im dłużej ktoś jest wystawiony na takie działanie, tym bardziej spada jego
umiejętność radzenia sobie ze stresującą sytuacją, co opisuje model „potencjału
rezerwowego” (reserve capacity) do radzenia sobie ze stresem13.

                             
11 K. Siefert, P.J. Bowman, C.M. Heflin, S. Danziger, D.R. Williams, Social and environmental

predictors of maternal depression in current and recent welfare recipients, „American Journal
of Orthopsychiatry” 2000, nr 70, s. 510–522.

12 C.D.C. Santiago, M.E. Wadsworth, J. Stump, Socioeconomic status, neighborhood disadvan-
tage, and poverty-related stress: prospective effects on psychological syndromes among diverse
low-income families, „Journal of Economic Psychology” 2011, nr 32, s. 218–230.

13 L.C. Gallo, K.A. Mathews, Understanding the association between socioeconomic status and
physical health: do negative emotions play a role?, „Psychological Bulletin” 2003, nr 129,
s. 10–51.
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Adolescencja to okres wyjątkowo dużej wrażliwości na istnienie różnic po-
między grupami społecznymi14. Dostrzeganie przez młodych ludzi mniejszych
możliwości rodziny w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, jak
i mniejszych szans na zaspokajanie potrzeb samorealizacji i rozwoju, może pro-
wadzić do poczucia bezradności, beznadziei, zahamowania aktywności i wresz-
cie wyuczonej bezradności. Zrozumienie tego, w jaki sposób niski status socjo-
ekonomiczny rodziny przekłada się na trudności emocjonalne adolescentów jest
wyjątkowo ważne dla projektowania efektywnych planów interwencji i pomocy
młodym ludziom15.

Źródło finansowania badań
Dane analizowane w artykule pochodzą z projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspekty-
wy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich
młodzieży w perspektywie jej dobrostanu

psychicznego

Parental attitudes and adolescents’ psychological well-being

Streszczenie

W s t ę p: Człowiek w swojej rodzinie odnajduje najbardziej sprzyjające środowi-
sko dla swojego rozwoju i z chwilą usamodzielnienia czerpie z niej niepowtarzalne
i niezbędne wartości. Rodzina, budując samoocenę dziecka, kształtując postawy wobec
świata, wpływa również pośrednio i bezpośrednio na dobrostan człowieka. Dobrostan
psychiczny jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi, właściwościami osobowości
oraz ich interakcją. Jednym z tych czynników zewnętrznych, warunkujących zadowo-
lenie jednostki, wydają się postawy rodzicielskie, które są przedmiotem badań przed-
stawionych w niniejszym artykule. M e t o d y  i  g r u p a  b a d a n a: W badaniach
wzięło udział 511 uczniów szkół średnich w wieku 16–19 lat. Zastosowano metody:
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców Plopy, Skala SLSS Huebne-
ra, Kwestionariusz LOT-R M. Scheiera, Carvera, Bridgesa, Skala DS14 Ogińskiej-
-Bulik, Juczyńskiego, Denolleta. W y n i k i  i  w n i o s k i: Związek postaw rodzi-
cielskich z wymiarami dobrostanu istnieje, aczkolwiek jego siła jest niska Postawy ro-
dzicielskie, szczególnie postawa akceptacji rodzicielskiej, mają wpływ na poziom za-
dowolenia z życia, optymizmu życiowego, a także hamowania społecznego i negatyw-

                             
∗ e-mail: awolpiuk@ur.edu.pl

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010
Rzeszów, Polska.
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nej emocjonalności. Chłopcy i dziewczęta oczekują innych postaw rodzicielskich
w stosunku do siebie, żeby czuć się szczęśliwymi.

Słowa kluczowe: dobrostan psychiczny, postawy rodzicielskie, zadowolenie z życia,
optymizm życiowy, negatywna emocjonalność, osobowość typu D.

Abstract

I n t r o d u c t i o n: Children find in a family the most favourable environment for
their development. Family builds the child’s self-esteem and shapes attitudes towards
the world and also impacts directly and indirectly on human well-being. Psychological
well-being is dependent on external factors, personality characteristics and their inter-
action. Parental attitudes seem to be a one of these external factors determining satis-
faction with life and they are the topic of the article. M e t h o d s  a n d  s t u d y
g r o u p: The study involved 511 high school students aged 16–19 years. We used
methods: Parental Attitudes Retrospective Assessment Questionnaire by Plopa, Hueb-
ner SLSS Scale, Scheier, Carver, Bridges’ LOT-R Questionnaire, Scale DS14 by Ogin-
ska-Bulik, Juczyński, Denollet. R e s u l t s  a n d  c o n c l u s i o n s: There is a cor-
relation between parental attitudes and psychological well-being, although its strength
is low. Parental attitudes, especially parental acceptance influences on the level of life
satisfaction, optimism and negative emotionality. Boys and girls expect other parental
attitudes to feel happy.

Keywords: psychological well-being, parental attitudes, satisfaction with life, life op-
timism, negative emotionality, D type personality.

Wprowadzenie

Mimo intensywnych przemian społecznych i kulturowych w Polsce, i na
świecie, rodzina pozostaje głównym fundamentem funkcjonowania społeczeń-
stwa, i podstawowym miejscem wspierania rozwoju dziecka. Rodzina zaczyna
swoje oddziaływania od pierwszych dni życia dziecka. Co więcej, rola rodziny
jako środowiska wychowawczego nie ogranicza się tylko do wczesnych lat życia
dziecka, a także nie kończy się wtedy, gdy dziecko jest już samodzielne i jest
w stanie założyć własną rodzinę. Człowiek w swojej rodzinie odnajduje najbar-
dziej sprzyjające środowisko dla swojego rozwoju i z chwilą usamodzielnienia
czerpie z niej niepowtarzalne i niezbędne wartości. Rodzina jest bowiem źró-
dłem życia, a także szkołą miłości w takim stopniu, że trudno sobie wyobrazić
bez niej ludzkie życie1. Świat życia rodzinnego otacza człowieka i trwa przez
całe jej życie2. Rodzina jest także środowiskiem realizacji społecznej natury
                             
1 A. Przygoda, Mechanizmy socjalizacji w rodzinie, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”

2011, nr 1(1), s. 109–118.
2 G. Cęcelek, RODZINA – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, „Mazowieckie

Studia Humanistyczne” 2005, nr 11, s. 239–249.
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człowieka. Socjalizacja w rodzinie polega między innymi na wprowadzeniu
w życie poprzez uczenie się zachowań, pełnienie ról społecznie akceptowanych
i rozwój postaw społecznych. To, w jaki sposób rodzina, a szczególnie rodzice,
oddziałuje na dziecko w trakcie życia, przekłada się na jego ogólne funkcjono-
wanie w świecie.

Postawy, jakie rodzice przejawiają wobec swoich potomków, mają trwałe
konsekwencje dla funkcjonowania dzieci nie tylko w dzieciństwie, ale też
w okresie adolescencji i życiu dorosłym – przekładają się na ich relacje interper-
sonalne jako dorosłych3, a także wiążą się z kształtowaniem pozytywnych lub
negatywnych zachowań4, w tym prozdrowotnych5. Dziecko, które jest otaczane
miłością, akceptacją, któremu poświęcany jest czas i uwaga, ale bez nadmiernej
opiekuńczości, a z zachęcaniem do rozwijania własnej niezależności, ma możli-
wość budowania akceptacji siebie i swojego ciała, rozwijania zaufania do siebie
i własnych możliwości, a także uczenia się otwartości na potrzeby innych ludzi.
Prawidłowe postawy rodzicielskie stwarzają odpowiednie warunki do intelektu-
alnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka6, a to z kolei w konse-
kwencji prowadzi do zadowolenia z życia i poczucia dobrostanu psychicznego.

Szczęście, dobrostan psychiczny, satysfakcja z życia to pojęcia coraz czę-
ściej pojawiające się zarówno w literaturze naukowej, jak i popularnonaukowej.
Początkowo analizy badaczy osadzały się na dyskutowaniu poszczególnych
wymiarów samopoczucia. Z czasem zaczęto się skupiać na ogólnym dobrostanie
psychicznym, rozumianym jako optymalny poziom funkcjonowania psychiczne-
go7 czy przekonanie (zarówno poznawcze, jak i emocjonalne) o tym, że życie
jest satysfakcjonujące i szczęśliwe8. Ed Diener9 wyróżnił trzy obszary definio-
wania zadowolenia życiowego czy szczęścia. Pierwsza kategoria obejmuje defi-
nicje, które przyjmują za kryterium szczęścia jakąś zewnętrzną wartość czy

                             
3 A. Malina, Styl przywiązania młodych kobiet a ich satysfakcja z życia w różnych fazach rozwoju

rodziny, „Psychologia Rozwojowa” 2011, t. 16, nr 1, s. 41–55; M. Jankowska, Postawy rodzi-
cielskie ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki, „Journal of Chemical Informa-
tion and Modeling” 2013, nr 53, s. 1689–1699.

4 E. Thomson, Th.L. Hanson i S. McLanahan, Family structure and child well-being: Economic
resources versus parental behaviors, „Social Forces” 1994, nr 73, s. 221–242.

5 B. Witkowska, Percepcja postaw rodzicielskich a poziom samooceny dziewcząt z anoreksją
psychiczną (Perception of parental attitudes and the level of female adolescents), „Psychiatria
Polska” 2013, nr 74(3), s. 397–409; M. Szymańska-Pytlińska i F. Szumski, Rola rodziców
w etiologii przestępczości seksualnej, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2014,
t. 13, nr 1, s. 121–141.

6 M. Ryś, Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach
rodzinnych, „Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 2(6).

7 K.W. Springer i R.M. Hauser, An assessment of the construct validity of Ryff’s Scales of Psy-
chological Well-Being: Method, mode, and measurement effects, „Social Science Research”
2006, nr 35, s. 1080–1102.

8 A. Zalewska, System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu
pracy, „Przegląd Psychologiczny” 2002, nr 45.

9 E. Diener, Subjective well-being, „Psychological Bulletin” 1984, nr 95, s. 542–575.
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normatywny standard, w stosunku do którego jest oceniane życie ludzkie. Drugi
obszar definicji ujmuje satysfakcję jako wynik indywidualnego, subiektywnego
wartościowania własnego życia. Trzecia grupa definicji natomiast ujmuje zado-
wolenie jako wynik przewagi pozytywnego afektu nad afektem negatywnym.

W psychologii funkcjonują dwa szerokie nurty badające dobrostan psy-
chiczny. Jednym z nich jest ujęcie hedonistyczne, które utożsamia niejako do-
brostan z uczuciem przyjemności, dobrego samopoczucia czy satysfakcji. Często
jest on wówczas operacjonalizowany w formie poziomu zadowolenia czy rów-
nowagi pomiędzy dodatnimi i ujemnymi aspektami życia10. Drugie podejście
zakłada perspektywę eudajmoniczną zawierającą ocenę, jak dobrze ludzie żyją
w relacji do ich prawdziwego ja, w jakim stopniu dążą do realizacji preferowa-
nych wartości. W tym ujęciu życie człowieka polega na rozwoju osobistym
i afirmacji wartościowych elementów życia11.

W wielu opracowaniach na temat subiektywnego dobrostanu psychicznego,
w ujęciu hedonistycznym można zidentyfikować przynajmniej trzy niezależne
obszary badań. Dotyczą one pozytywnego afektu, negatywnego afektu i satys-
fakcji z życia12. Dwa pierwsze wymiary dotykają aspektu emocjonalnego stanu
jednostki, trzeci odnosi się do poznawczego osądu człowieka. Zarówno afekt
pozytywny, jak i satysfakcja nie stoją w opozycji do afektu negatywnego, lecz
stanowią niezależne współistniejące wymiary, opisujące indywidualny dobrostan
jednostki13. Satysfakcja z życia wydaje się wymiarem najmniej nasyconym
aspektem emocjonalnym. W ostatnich czasach coraz bardziej podkreśla się zna-
czenie emocji pozytywnych, które w sytuacjach trudnych mogą mobilizować do
działania i ukierunkowywać. Warto więc, holistycznie ujmując wymiar dobro-
stanu, oprócz badania zadowolenia z życia, ująć również wymiary wspomniane-
go afektu pozytywnego i negatywnego, choć jednocześnie badania wskazują, że
wymiar zadowolenia z życia zdaje się bardziej stabilnym wymiarem dobrostanu
aniżeli aspekty afektywne14. W tym ujęciu można więc powiedzieć, że szeroko ro-
zumiany dobrostan psychiczny będzie wiązał się z subiektywnym poczuciem osoby,
że jej życie jest zadowalające i przewagą emocjonalności pozytywnej nad negatywną.

O pozytywnej i negatywnej emocjonalności w dużej mierze decydują cechy
osobowości15. I tak jednym z głównych wyznaczników osobowości typu A jest
                             
10 C.D. Ryff, Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-

-being, „Journal of Personality and Social Psychology” 1989, nr 57, s. 1069–1081.
11 D. Krok, Nadzieja jako predyktor wymiarów dobrostanu psychicznego, „Polskie Forum Psy-

chologiczne” 2013, nr 18, s. 157–172.
12 W. Arrindell, J. Heesink, J. Feij, The Satisfaction with Life Scale (SWLS): Appraisal with 1 700

healthy young adults in The Netherlands, „Personality and Individual Differences” 1999, nr 26,
s. 815–826.

13 E. Diener i in., The satisfaction with life scale, „Journal of Personality Assessmemt” 1985, nr 49,
s. 71–75.

14 C.D. Ryff, Happiness..., dz. cyt.
15 O.P. John i S. Srivastava, The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical

perspectivses, „Handbook of personality: Theory and research” 1999, nr 2, s. 102–138; P.T. Co-
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wrogość, agresja i niechęć wobec otoczenia. Człowiek o osobowości typu B jest
osobą cierpliwą, optymistyczną, uważną, nastawioną na współpracę nie rywali-
zację, bardziej poddaje się prądowi życia niż walce o osiągnięcia. Potrafi pano-
wać nad emocjami. Osoba o osobowości typu C, dla odmiany, nie jest zdolna do
zachowań agresywnych, charakteryzuje się cierpliwością, chęcią współpracy
i tendencją do ukrywania negatywnych emocji (zwłaszcza gniewu) oraz uległo-
ścią wobec zewnętrznych autorytetów. Taki wzorzec zachowania prowadzi do
braku wiary we własne możliwości, poczucia bezradności, beznadziejności czy
pesymizmu życiowego i utraty chęci do życia16. Z kolei tzw. osobowość typu D
wiąże się ze względnie stałymi cechami w postaci negatywnej emocjonalności
(negative affectivity) oraz hamowania społecznego (social inhibition). Negatyw-
na emocjonalność wyraża się w skłonności do przeżywania silnych emocji
o charakterze negatywnym, takich jak lęk, gniew, irytacja czy wrogość. Hamo-
wanie społeczne natomiast wiąże się z tendencją do świadomego powstrzymy-
wania się od wyrażania emocji negatywnych i zachowań będących konsekwen-
cją odczuwania tychże emocji. Powstrzymywanie się od okazywania emocji
dotyczy głównie sytuacji społecznych, przede wszystkim z lęku przed byciem
odrzuconym przez innych i dezaprobatą17. Osoby o tym typie osobowości pesy-
mistycznie patrzą na świat, czują się nieszczęśliwe, mają tendencję do obwinia-
nia się i niskie poczucie bezpieczeństwa. Każdy z wymienionych typów osobo-
wości związanych ze specyficzną emocjonalnością w inny sposób przeżywa
otaczający świat i w konsekwencji odmiennie ocenia jakość swego funkcjono-
wania w nim.

Podsumowując, można powiedzieć, że dobrostan psychiczny jest pojęciem
szerokim i jako taki jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi, właściwo-
ściami osobowości oraz ich interakcją18. Jednym z czynników zewnętrznych,
warunkujących zadowolenie jednostki, wydają się postawy rodzicielskie, które
są przedmiotem badań przedstawionych w dalszej części artykułu.

                             
sta i R.R. McCrae, Professional manual: revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and
NEO five-factor inventory (NEO-FFI), „Odessa FL Psychological Assessment Resources” 1992,
nr 3, s. 101; T. Jankowski i in., Przydatność inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej,
[w:] J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce, Pracownia Te-
stów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009, s. 113–154.

16 N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość – stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
17 N. Ogińska-Bulik i I. Langer, Osobowość typu D i strategie radzenia sobie ze stresem a nasile-

nie objawów PTSD w grupie strażaków, „Medycyna Pracy” 2007, nr 58, s. 307–316; N. Ogiń-
ska-Bulik i Z. Juczyński, Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola
typu D, „Psychoonkologia” 2008, nr 12, s. 7–13.

18 M. Finogenow, Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym –
wyniki modelowania równań strukturalnych, „Polskie For” 2008, nr 13, s. 82–95; A. Zalewska,
Dwa światy: emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wyso-
kiej i niskiej reaktywności, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academi-
ca”, Warszawa 2003.
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Metody i grupa badana

W badaniach wzięło udział 511 uczniów szkół średnich z województwa
podkarpackiego i podlaskiego w wieku 16–19 lat (4 osoby nie podały swego
miejsca zamieszkania), z czego niecałe 30 procent stanowiły dziewczęta. Śred-
nia wieku dla chłopców wynosiła 17,18 lat (odchylenie standardowe 1,02), a dla
dziewcząt 17,01 lat (odchylenie standardowe 0,82). Obie grupy nie różniły się
istotnie statystycznie pod względem wieku (p = 0,059).
Tabela 1. Struktura badanej grupy z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania

badanych
Miejsce zamieszkania

Płeć
Wieś Miasto do

50 tys.
Miasto do

100 tys.

Miasto
pow. 100

tys.

Ogółem

N 73 23 2 48 146
Kobieta

% 14,4% 4,5% ,4% 9,5% 28,8%

N 112 42 18 189 361
Mężczyzna

% 22,1% 8,3% 3,6% 37,3% 71,2%

N 185 65 20 237 507
Ogółem

% 36,5% 12,8% 3,9% 46,7% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne

Table 1. Structure of surveyed group in reference to the sex and place of living
Place of residence

Sex
Village City of up

to 50k
City of up

to 100k
City of over

100k
Total

N 73 23 2 48 146
Woman

% 14.4% 4.5% .4% 9.5% 28.8%

N 112 42 18 189 361
Man

% 22.1% 8.3% 3.6% 37.3% 71.2%

N 185 65 20 237 507
Total

% 36.5% 12.8% 3.9% 46.7% 100.0%

Source: Own study.

Najbardziej liczną grupą byli uczniowie pochodzący z dużego miasta (w tym
przypadku były to osoby z Rzeszowa i Białegostoku), najmniej liczną grupą były
osoby zamieszkujące średnie miasto. W zakresie płci badanych wyraźnie domi-
nowała grupa chłopców – różnice w liczebnościach grup były znaczące staty-
stycznie (chi2 = 23,51, p < 0,000).
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Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy postawy rodzi-
cielskie wpływają na poziom dobrostanu psychicznego badanej młodzieży?

Dobrostan psychiczny został zoperacjonalizowany w postaci:
— satysfakcji z życia dla wymiaru poznawczego dobrostanu,
— dyspozycyjnego optymizmu jako wymiaru pozytywnej emocjonalności i
— osobowości typu D w postaci negatywnej emocjonalności i hamowania

społecznego dla wymiaru negatywnego afektu.
W niniejszych badaniach zastosowano następujące metody badawcze:

— Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców M. Plopy19;
— Skalę SLSS (Student’s Life Satisfaction Scale) E. Huebnera20;
— Kwestionariusz Orientacji Życiowej LOT-R M. Scheiera, C. Carvera i M. Brid-

gesa21;
— Skalę do pomiaru typu D-DS14 N. Ogińskiej-Bulik, Z. Juczyńskiego i J. De-

nollet22.
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców M. Plopy składa

się z 75 stwierdzeń podzielonych na 5 podskal. Konstrukcja kwestionariusza
została oparta na założeniach teoretycznych, potwierdzających zasadność wyod-
rębniania sześciu wymiarów opisujących relacje między rodzicem a dzieckiem23.
Są to takie wymiary, jak: Akceptacja/Odrzucenie, Autonomia, Niekonsekwen-
cja, Nadmierne Ochranianie i Nadmierne Wymaganie. W badaniach zastosowa-
no również Skalę E. Huebnera SLSS (Student’s Life Satisfaction Scale)24 do
badania satysfakcji z życia. SLSS jest siedmioitemowym narzędziem typu self-
-raport, w którym na skali sześciostopniowej (0–5 pkt) osoby określają, w jakim
stopniu zgadzają się z podanymi stwierdzeniami – od zdecydowanie nie zga-
dzam się do zdecydowanie zgadzam się. Kolejnym narzędziem wykorzystanym
w badaniach był Test orientacji życiowej – LOT-R autorstwa M. Scheiera,
C. Carvera i M. Bridgesa w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego i R. Poprawy25,
badający tzw. dyspozycyjny optymizm, „[...] rozumiany jako cecha dyspozycyj-
na, wyrażająca zgeneralizowane oczekiwanie pozytywnych zdarzeń”. Test skła-
da się z 10 twierdzeń, z czego sześć z nich ma wartość diagnostyczną – trzy
stwierdzenia są sformułowane pozytywnie, a trzy – negatywnie.
                             
19 M. Plopa, Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców (KROPR). Podręcznik, Vizja

Press & IT, Warszawa 2008.
20 E.S. Huebner, Initial development of the Student’s Life Satisfaction Scale, „School Psychology

International” 1991, nr 12, s. 231–240; R. Gilman i E.S. Huebner, Review of life satisfaction
measures for adolescents, „Behaviour Change” 2000, nr 17, s. 178–195.

21 Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psycho-
logicznych PTP, Warszawa 2011.

22 Z. Juczyński i N. Ogińska-Bulik, Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pra-
cownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2012.

23 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humani-
styczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.

24 E.S. Huebner, Initial development..., dz. cyt.
25 Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji..., dz. cyt., s. 61.
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LOT-R jest rzetelnym narzędziem, zgodność wewnętrzna mierzona alfą
Cronbacha wyniosła 0,76. Wyniki oscylujące w okolicy 1–4 stena traktuje się
jako niskie, wskazujące na skłonność do pesymizmu. Z kolei, wyniki w grani-
cach 7–10 stena traktowane są jako wysokie i wskazują na nastawienie optymi-
styczne. Skala DS-14 do pomiaru osobowości typu D, której autorami są Ogiń-
ska-Bulik, Juczyński i Denollet26, jest narzędziem samoopisu. Zawiera 14
stwierdzeń, z których 7 dotyczy skłonności do przeżywania różnych negatyw-
nych emocji (lęk, gniew, zamartwianie się, irytacja, depresja) i 7 – tendencji do
powstrzymywania się od wyrażania tych emocji, głównie w sytuacjach społecz-
nych. Osoby badane są proszone o ocenę swojej osobowości na 5-stopniowej
skali od 0 (nie) do 4 (tak). Oddzielnie oblicza się sumę wyników dla negatywnej
emocjonalności i hamowania społecznego. Następnie wyniki surowe przelicza
się na jednostki standaryzowane w skali stenowej. Zaliczenie osoby do typu D
wymaga uzyskania przez nią w obydwu wymiarach wyników powyżej 6 stena.
Wartości psychometryczne skali są zadowalające.

Wyniki badań własnych i omówienie

Badani uczniowie zostali porównani pod względem oceny postaw swoich
rodziców. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy bardzo podobnie z perspektywy
czasu oceniali zachowania rodzicielskie, co przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich w grupach uczniów obu płci

Płeć N Średnia
Odchylenie
standardo-

we
t

Istotność
(dwu-

stronna)
Kobieta 145 38,2690 7,63786Matka

akceptacja Mężczyzna 333 37,4505 7,78948
1,062 ,289

Kobieta 145 29,2414 7,69043Matka
wymaganie Mężczyzna 323 31,5418 7,11795

–3,153 ,002

Kobieta 144 36,3889 6,41143Matka
autonomia Mężczyzna 318 36,0723 6,78729

,472 ,637

Kobieta 145 27,9379 8,36097Matka
niekonse-
kwencja Mężczyzna 322 30,5155 7,61381

–3,168 ,002

Kobieta 144 33,7639 7,50570Matka
ochranianie Mężczyzna 321 34,2991 6,69825

–,767 ,444

Kobieta 129 34,4961 7,34754Ojciec
akceptacja Mężczyzna 283 33,3498 7,20873

1,488 ,138

                             
26 Z. Juczyński i N. Ogińska-Bulik, Narzędzia pomiaru stresu..., dz. cyt.
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Kobieta 134 29,9179 7,48336Ojciec
wymaganie Mężczyzna 288 32,3368 6,88945

–3,266 ,001

Kobieta 135 35,9630 6,40360Ojciec
autonomia Mężczyzna 287 34,5679 6,77212

2,008 ,045

Kobieta 135 28,6741 8,51586Ojciec
niekonse-
kwencja Mężczyzna 287 31,6028 7,31956

–3,442 ,001

Kobieta 134 31,7612 7,11366Ojciec
ochranianie Mężczyzna 286 31,7028 7,05560

,079 ,937

Źródło: Opracowanie własne.

Table 2. Parental attitudes in both sexes groups

Sex N Average Standard
variation t

Signifi-
cance

(bilateral)
Women 145 38.2690 7.63786Mother

acceptance Man 333 37.4505 7.78948
1.062 .289

Women 145 29.2414 7.69043Mother
demand Man 323 31.5418 7.11795

–3.153 .002

Women 144 36.3889 6.41143Mother
autonomy Man 318 36.0723 6.78729

.472 .637

Women 145 27.9379 8.36097Mother
inconsis-
tency Man 322 30.5155 7.61381

–3.168 .002

Women 144 33.7639 7.50570Mother
protection Man 321 34.2991 6.69825

–.767 .444

Women 129 34.4961 7.34754Father
acceptance Man 283 33.3498 7.20873

1.488 .138

Women 134 29.9179 7.48336Father
demand Man 288 32.3368 6.88945

–3.266 .001

Women 135 35.9630 6.40360Father
autonomy Man 287 34.5679 6.77212

2.008 .045

Women 135 28.6741 8.51586Father
inconsis-
tency Man 287 31.6028 7.31956

–3.442 .001

Women 134 31.7612 7.11366Father
protection Man 286 31.7028 7.05560

.079 .937

Source: Own study.

Przedstawione w tabeli 2. wyniki, opisujące postawy rodziców, znalazły się
na poziomie przeciętnym między 5 a 6 stenem. Uczniowie oceniali swoich ro-



Anna WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA138

dziców jako stawiających adekwatne wymagania, stosunkowo konsekwentnych
w swych zachowaniach, a jednocześnie racjonalnie ochraniających przed nad-
miernym narażaniem się na niebezpieczeństwo. W wymiarze postawy ochrania-
jącej i akceptującej dzieci oceniały na wyższym poziome zachowania matki.

W zakresie postaw rodzicielskich zauważalne są istotne statystycznie różni-
ce pomiędzy chłopcami i dziewczętami w zakresie postawy wymagającej i nie-
konsekwencji obojga rodziców. Okazuje się, że zarówno matka, jak i ojciec
więcej wymagają od swoich dorastających synów, a jednocześnie ich postawy
wobec synów są mniej konsekwentne, nacechowane brakiem spójności i pewną
nerwowością zachowań. Co więcej, dziewczęta oceniają ojca jako rodzica, który
udziela im więcej autonomii w porównaniu z chłopcami.
Tabela 3. Różnice pomiędzy badanymi dziewczętami i chłopcami w zakresie po-

szczególnych wymiarów dobrostanu psychicznego

Płeć N Średnia
Odchylenie
standardo-

we
t

Istotność
(dwu-

stronna)
Kobieta 143 22,82 6,942 ,262Ogólna satys-

fakcja z życia Mężczyzna 358 23,56 6,587
–1,123

Kobieta 144 13,07 3,947 ,286Orientacja
życiowa Mężczyzna 339 13,48 3,881

–1,068

Kobieta 144 14,0069 5,53753 ,046Negatywna
emocjonalność Mężczyzna 347 12,6801 6,01719

1,372

Kobieta 144 12,1806 5,73012 ,645Zahamowanie
społeczne Mężczyzna 349 11,9198 5,71240

,461

Źródło: Opracowanie własne.

Table 3. Level of psychological well- being factorsfor surveyed boys and girls

Sex N Average Standard
variation t

Signifi-
cance

(bilateral)
Women 143 22.82 6.942 .262General life

satisfaction Man 358 23.56 6.587
–1.123

Women 144 13.07 3.947 .286
Life orientation

Man 339 13.48 3.881
–1.068

Women 144 14.0069 5.53753 .046Negative emo-
tionality Man 347 12.6801 6.01719

1.372

Women 144 12.1806 5.73012 .645
Social inhibition

Man 349 11.9198 5.71240
.461

Source: Own study.
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W zakresie satysfakcji życiowej badani są generalnie zadowoleni ze swego
życia – ich wyniki mieszczą się w granicach wyników przeciętnych27. Oceniają
oni swoje życie pozytywnie, są zadowoleni z tego, co mają i co otrzymują od
życia. W tym przypadku nie pojawiają się różnice międzypłciowe, istotne na
poziomie statystycznym.

W zakresie dyspozycyjnego optymizmu badani chłopcy i dziewczęta rów-
nież nie różnią się między sobą. Optymizm życiowy badanej młodzieży plasuje
się na poziomie 5 stena, czyli wyników średnich, co sugeruje, że badani optymi-
stycznie patrzą na świat, oczekując pozytywnych zdarzeń w swoim życiu.

W zakresie wymiarów związanych z osobowością typu D zauważalne są
wyższe wyniki obydwu badanych grup, w porównaniu z wynikami średnimi,
szczególnie w zakresie wymiaru związanego z hamowaniem społecznym. Za-
równo dziewczęta, jak i badani chłopcy wykazują wyższy poziom negatywnej
emocjonalności, co sugeruje, że mają tendencję do częstszego odczuwania stre-
su, strachu czy wstydu, a także częściej się zamartwiają i załamują w sytuacjach
trudnych, postrzegając te sytuacje jako zagrażające czy szkodliwe. Ta tendencja
jest statystycznie istotnie wyższa u dziewcząt (p < 0,05). Jednocześnie wyższy
poziom hamowania społecznego u badanych wiąże się z powściągliwością
w kontaktach społecznych, pewną nieśmiałością i trudnościami w ujawnianiu
swych emocji i słabszą jakością kontaktów społecznych.

Zależności korelacyjne pomiędzy postawami rodzicielskimi w ujęciu retro-
spektywnym a wymiarami dobrostanu psychicznego mierzonymi pod postacią
cech osobowości typu D, optymizmu życiowego i satysfakcji z życia przedsta-
wia tabela 4.
Tabela 4. Korelacje pomiędzy postawami rodziców a poszczególnymi wymiarami

dobrostanu psychicznego w grupie dziewcząt

Kobiety
Negatywna
emocjonal-

ność

Hamowanie
społeczne

Orientacja
życiowa

Ogólna
satysfakcja

z życia

Matka akceptacja –,178* –,262** ,242** ,310**

Matka wymaganie ,113 ,110 –,283** –,270**

Matka autonomia –,022 –,209* ,236** ,270**

Matka niekonsekwencja ,128 ,016 –,253** –,220**

Matka ochranianie –,024 –,122 –,065 ,004

Ojciec akceptacja –,244** –,269** ,140 ,225*

\

                             
27 E.S. Huebner, Initial development..., dz. cyt.; E.S. Huebner, S.M. Suldo i R.F. Valois, Psycho-

metric Properties of Two Brief Measures of Children’s Life Satisfaction: The Students’ Life
Satisfaction Scale (SLSS) and the Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale
(BMSLSS), [w:] Paper prepared for the Indicators of Positive Development Conference, 12–13
March, Washington 2003, s. 1–33.
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Ojciec wymaganie ,025 –,053 –,265** –,197*

Ojciec autonomia –,057 –,137 ,107 ,140

Ojciec niekonsekwencja ,045 –,034 –,197* –,252**

Ojciec ochranianie –,106 –,299** ,011 ,084
**. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). *. Korelacja jest istotna na poziomie
0.05 (dwustronnie).
Źródło: Opracowanie własne.

Table 4. Correlations between parental attitudes and psychological well-being fac-
tors in girls’ group

Women Negative
emotionality

Social
inhibition

Life
orientation

General life
satisfaction

Mother acceptance –.178* –.262** .242** .310**

Mother demand .113 .110 –.283** –.270**

Mother autonomy –.022 –.209* .236** .270**

Mother inconsistency .128 .016 –.253** –.220**

Mother protection –.024 –.122 –.065 .004

Father acceptance –.244** –.269** .140 .225*

Father demand .025 –.053 –.265** –.197*

Father autonomy –.057 –.137 .107 .140

Father inconsistency .045 –.034 –.197* –.252**

Father protection –.106 –.299** .011 .084
**. Correlation is significant on the level of 0.01 (bilateral) *Correlation is significant on the level
of 0.05 (bilateral).
Source: Own study.

Okazuje się, że związek postaw rodzicielskich z wymiarami dobrostanu ist-
nieje, aczkolwiek jego siła jest niska. Łatwo zauważyć, że postawy matki wyka-
zują związek z większą ilością wymiarów dobrostanu aniżeli postawy ojca. Oka-
zuje się, że z satysfakcją z życia i optymizmem życiowym korelują cztery z pię-
ciu postaw matki (akceptacja i autonomia – pozytywie, wymaganie i niekonse-
kwencja – negatywnie) – są to korelacje istotne statystycznie, aczkolwiek słabe.
W przypadku ojca trzy na pięć postaw koreluje z zadowoleniem z życia (akcep-
tacja – pozytywie, wymaganie i niekonsekwencja – negatywnie) – i w tym przy-
padku korelacje są istotne, ale słabe. Ponadto postawa akceptacji matki i ojca
koreluje ujemnie z hamowaniem społecznym i negatywną emocjonalnością –
okazuje się, że im więcej wsparcia i zrozumienia otrzymuje dziecko, tym bar-
dziej wierzy w siebie i przeżywa więcej pozytywnych emocji w życiu. Co wię-
cej, córki mające poczucie ochrony ze strony ojca, wsparcia są mniej zahamo-
wane społecznie – przeżywają mniej lęku w kontaktach społecznych, w mniej-
szym stopniu obawiając się odrzucenia przez innych.
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Tabela 5. Korelacje pomiędzy postawami rodziców a poszczególnymi wymiarami
dobrostanu psychicznego w grupie chłopców

Mężczyźni
Negatywna
emocjonal-

ność

Hamowanie
społeczne

Orientacja
życiowa

Ogólna sa-
tysfakcja

z życia

Matka akceptacja –,188** –,099 ,230** ,312**

Matka wymaganie ,135* –,018 –,072 –,103

Matka autonomia –,122* –,056 ,145* ,233**

Matka niekonsekwencja ,168** ,050 –,137* –,131*

Matka ochranianie –,003 –,023 –,036 ,098

Ojciec akceptacja –,188** –,225** ,191** ,313**

Ojciec wymaganie ,069 –,079 ,033 ,034

Ojciec autonomia –,127* –,151* ,154* ,287**

Ojciec niekonsekwencja ,059 –,051 –,048 ,007

Ojciec ochranianie ,015 –,121* ,041 ,242**

**. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). *. Korelacja jest istotna na poziomie
0.05 (dwustronnie).
Źródło: Opracowanie własne.

Table 5. Correlations between parental attitudes and psychological well-being fac-
tors in boys’ group

Men Negative
emotionality

Social
inhibition

Life
orientation

General life
satisfaction

Mother acceptance ..188** –.099 .230** .312**

Mother demand .135* –.018 –.072 –.103

Mother autonomy –.122* –.056 .145* .233**

Mother inconsistency .168** .050 –.137* –.131*

Mother protection –.003 –.023 –.036 .098

Father acceptance –.188** –.225** .191** .313**

Father demand .069 –.079 .033 .034

Father autonomy –.127* –.151* .154* .287**

Father inconsistency .059 –.051 –.048 .007

Father protection .015 –.121* .041 .242**

**. Correlation is significant on the level of 0.01 (bilateral) *Correlation is significant on the level
of 0.05 (bilateral).
Source: Own study.

W przypadku grupy chłopców postawa akceptacjii autonomii rodzicielskiej
okazuje się najbardziej istotnym wymiarem mającym związek z wymiarami do-
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brostanu psychicznego, szczególnie z ogólną satysfakcją z życia (por. Tab. 5.).
Akceptacja matki pozytywnie koreluje z optymizmem życiowym i satysfakcją
z życia, negatywnie zaś – z negatywną emocjonalnością. Co ciekawe, również
postawa związana z nadmierną ochroną dziecka pozytywnie (korelacja niska) się
wiąże z zadowoleniem z życia.
Tabela 6. Typy postaw rodzicielskich wyłonione na podstawie analizy skupień

w grupie dziewcząt
Nasilenie postawy

Niespójne wymagania Akceptująca autonomia
Matka akceptacja Niskie wysoki

Matka wymaganie Wysokie Niskie

Matka autonomia Niskie Wysokie

Matka niekonsekwencja Wysokie Niskie

Matka ochranianie Średnie Średnie

Ojciec akceptacja Niskie Wysokie

Ojciec wymaganie Wysokie Niskie

Ojciec autonomia Niskie – średnie Wysokie

Ojciec niekonsekwencja Średnie Niskie

Ojciec ochranianie Niskie Średnie

Źródło: Opracowanie własne.

Table 6. Models ofparental attitudes in girls’ group
Intensity of attitude

Inconsistent demands Accepting autonomy
Mother acceptance Low High

Mother demand High Low

Mother autonomy Low High

Mother inconsistency High Low

Mother protection Medium Medium

Father acceptance Low High

Father demand High Low

Father autonomy Low – Medium High

Father inconsistency Medium Low

Father protection Low Medium

Source: Own study.
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Na podstawie analizy skupień wyłonione zostały dwa skupienia obrazujące
skrajne modele postaw rodzicielskich wobec dziewcząt (por. Tab. 6.) – można
podejrzewać, że oba modele w inny sposób będą wpływać na poczucie dobro-
stanu psychicznego dzieci.

Pierwsze ze skupień wyłoniło model postaw rodzicielskich, które można by
określić jako model niespójnych wymagań: w takim modelu rodzice w małym
stopniu akceptują swoje dziecko – nie stwarzają oni okazji do otwarcia się czy
zbliżenia emocjonalnego, nie rozumiejąc potrzeb dziecka, a dziecko w konse-
kwencji nie czuje się kochane. Ponadto tacy rodzice mają wysokie wymagania
w stosunku do dziecka, oczekując od niego bezwzględnego posłuszeństwa
i realizowania oczekiwań, i planów ustalonych przez rodzica. Nie uwzględniają
przy tym możliwości i pragnień dziecka, ignorując jego potrzebę autonomii
i współdecydowania o swoim życiu. Istotny jest w tym modelu wysoki poziom
niekonsekwencji w zachowaniach rodziców – wprowadzanie ograniczeń i kar
miesza się z próbami okazywania uczucia, co prowadzi u dzieci do poczucia
braku stabilizacji i bezpieczeństwa.

Drugie ze skupień wyłoniło przeciwny model postaw rodzicielskich – mo-
del ten opiera się na założeniu, że przy bardzo wysokiej akceptacji i autonomii
otrzymywanej ze strony rodziców, dziecku nie stawia się zbyt dużych wymagań,
ochraniając je i będąc wobec niego konsekwentnym. Takie dziecko czuje, że
docenia się je za to, kim jest, a nie jakie jest. Czuje się bezgranicznie kochane
i otaczane troskliwością i opieką. Rodzice pozostawiają dziecku wolną wolę,
jeśli chodzi o decyzje i cele życiowe.

Okazuje się, że oba modele różnicują poziom zadowolenia z życia i optymi-
zmu życiowego u badanych dziewcząt, jednak nie różnicują poziomu negatyw-
nej emocjonalności i hamowania społecznego, co przedstawia tabela 7. Sugeruje
to, że być może tylko pojedyncze postawy rodzicielskie, a nie ich konglomerat
wpływają na kształtowanie się cech osobowości typu D.
Tabela 7. Różnice pomiędzy dziewczętami z rodzin o różnych modelach postaw

rodzicielskich w zakresie wymiarów dobrostanu psychicznego

N Średnia
Odchyle-
nie stan-
dardowe

t
Istotność

(dwu-
stronna)

Niespójne
wymagania 85 12,11 3,799

Orientacja
życiowa Akceptująca

autonomia 43 14,98 3,783
–4,044 ,000

Niespójne
wymagania 85 14,1765 5,13433Negatywna

emocjonal-
ność Akceptująca

autonomia 43 13,6512 5,60138
,530 ,597
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Niespójne
wymagania 85 12,3059 5,36528

Hamowanie
społeczne Akceptująca

autonomia 43 12,6047 5,76169
–,290 ,772

Niespójne
wymagania 83 21,20 7,454Ogólna

satysfakcja
z życia Akceptująca

autonomia 43 24,84 4,582
–3,376 ,001

Źródło: Opracowanie własne.

Table 7. Psychological well-being level in girls’ groups from families with different
model of parental attitudes

N Average Standard
variation t

Signifi-
cance

(bilateral)
Inconsistent
expectations 85 12.11 3.799

Life
orientation Accepting

autonomy 43 14.98 3.783
–4.044 .000

Inconsistent
expectations 85 14.1765 5.13433

Negative
emotionality Accepting

autonomy 43 13.6512 5.60138
.530 .597

Inconsistent
expectations 85 12.3059 5.36528

Social
inhibition Accepting

autonomy 43 12.6047 5.76169
–.290 .772

Inconsistent
expectations 83 21.20 7.454

General life
satisfaction Accepting

autonomy 43 24.84 4.582
–3.376 .001

Source: Own study.

Analizy wskazują, że dziewczęta z rodzin reprezentujących model „Akcep-
tującej autonomii” w porównaniu z dziewczętami z rodzin o typie „Niespójnych
wymagań” są szczęśliwsze w życiu – wykazują się wyższym poziomem dyspo-
zycyjnego optymizmu, jak również wyższym poziomem ogólnego zadowolenia
z życia.

Niepokój jednak budzi fakt, że z badanych 128 dziewcząt, tylko zaledwie
jedna trzecia oceniła postawy rodziców, które zostały zakwalifikowane do mo-
delu „Akceptującej autonomii”.

W grupie badanych chłopców wyłoniły się inne modele postaw rodziciel-
skich – przedstawia je tabela 8.
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Tabela 8. Typy postaw rodzicielskich wyłonione na podstawie analizy skupień w gru-
pie chłopców

Nasilenie postawy

Akceptuję i wymagam Strategia środka
Matka akceptacja Średnie Średnie

Matka wymaganie Wysokie Średnie

Matka autonomia Wysokie Średnie

Matka niekonsekwencja Średnie Średnie

Matka ochranianie Wysokie Średnie

Ojciec akceptacja Wysokie Średnie

Ojciec wymaganie Wysokie Średnie

Ojciec autonomia Wysokie Średnie

Ojciec niekonsekwencja Wysokie Średnie

Ojciec ochranianie Wysokie Średnie

Źródło: Opracowanie własne.

Table 8. Models of parental attitudes in boys’ group

Intensity of attitude

I accept and I expect Middle strategy

Mother acceptance Medium Medium

Mother demand High Medium

Mother autonomy High Medium

Mother inconsistency Medium Medium

Mother protection High Medium

Father acceptance High Medium

Father demand High Medium

Father autonomy High Medium

Father inconsistency High Medium

Father protection High Medium

Source: Own study.

Model „Akceptuję i wymagam” jest modelem „wysokich” wyników – w ro-
dzinach reprezentujących ten model rodzice mają wysokie oczekiwania w sto-
sunku do dzieci, jednocześnie akceptując (choć nie zawsze) ich indywidualizm
i dając im swobodę w podejmowaniu decyzji. Od dzieci wymaga się działania,
samodzielności i osiągnięć, przy jednoczesnym udzielaniu wsparcia – czasem
wręcz nadmiernego i nadopiekuńczego. Rodzice w takich rodzinach mogą być
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niekonsekwentni w swoich działaniach – pragną rozwoju dla swego dziecka,
a jednocześnie mogą uważać, że dziecko sobie nie poradzi w życiu.

Drugi przedstawiony model jest modelem tzw. środka – wszystkie prezen-
towane postawy kształtują się na poziomie średnim. W tym modelu rodzice sta-
rają się wypośrodkować swoje zachowania, utrzymując równowagę pomiędzy
wymaganiami a autonomią, wysokimi oczekiwaniami a opiekuńczością czy
akceptacją zachowań niezgodnych z ich przekonaniami. Wydawałoby się, że
model ten jest model optymalnym. Jednakże poziom wyników w poszczegól-
nych wymiarach dobrostanu psychicznego wskazuje, że to chłopcy z rodzin
„Akceptuję i wymagam” czują się szczęśliwsi, co przedstawia tabela 9. Także
poziom optymizmu chłopców z rodzin o wysokim poziomie akceptacji, autono-
mii i wymagań jest wyższy.
Tabela 9. Różnice w poziomie dobrostanu psychicznego pomiędzy chłopcami z ro-

dzin reprezentujących różne modele postaw rodzicielskich

N Średnia
Odchyle-
nie stan-
dardowe

t
Istotność

(dwu-
stronna)

Akceptuję
i wymagam 101 13,90 3,882Orientacja

życiowa
Strategia środka 159 12,87 3,669

2,150 ,032

Akceptuję
i wymagam 104 12,5481 6,17209Negatywna

emocjonal-
ność Strategia środka 162 13,0679 5,65590

–,706 ,481

Akceptuję
i wymagam 106 11,5377 5,59792Hamowanie

społeczne
Strategia środka 162 12,7901 5,54757

–1,801 ,073

Akceptuję
i wymagam 104 24,93 5,272Ogólna

satysfakcja
z życia Strategia środka 163 21,99 7,159

3,862 ,000

Źródło: Opracowanie własne.

Table 9. Psychological well-being level in boys’ groups from families with diffe-
rent model of parental attitudes

N Average Standard
variation t

Signifi-
cance

(bilateral)
I accept and
I expect 101 13.90 3.882Life

orientation
Middle strategy 159 12.87 3.669

2.150 .032
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I accept and
I expect 104 12.5481 6.17209Negative

emotionality
Middle strategy 162 13.0679 5.65590

–.706 .481

I accept and
I expect 106 11.5377 5.59792Social inhibi-

tion
Middle strategy 162 12.7901 5.54757

–1.801 .073

I accept and
I expect 104 24.93 5.272General life

satisfaction
Middle strategy 163 21.99 7.159

3.862 .000

Source: Own study.

Okazuje się, że wysoki poziom wymagań i opiekuńczości, przy jednocze-
snym wysokim poziomie akceptacji i autonomii, może prowadzić do większego
zadowolenia z życia u chłopców aniżeli strategia środka.

W związku z tym, iż analiza skupień nie wykazała dla badanej grupy istnie-
nia typów rodzinnych postaw, które by różnicowały poziom emocjonalności
związanej z osobowością typu D, podjęto próbę znalezienia pojedynczych po-
staw rodzicielskich, które mogłyby mieć wpływ na negatywną emocjonalności
i hamowanie społeczne młodzieży. W tym celu zastosowano liniową analizę
regresji wielokrotnej.
Tabela 10. Predyktory negatywnej emocjonalności i hamowania społecznego w gru-

pie dziewcząt
Współczynniki standaryzowane Istotność

Negatywna emocjonalność
Beta

t

(Stała) 9,185 ,000

Ojciec akceptacja –,244 –2,827 ,005

R2 skor. = 0,060, F = 7,993, p < 0,005

Współczynniki standaryzowane Istotność
Hamowanie społeczne

Beta
t

(Stała) 8,774 ,000

Ojciec ochranianie –,288 –3,346 ,001

Matka akceptacja –,190 –2,207 ,029

R2 skor. = 0,136, F = 10,974, p < 0,000

Źródło: Opracowanie własne.
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Table 10. Linear regression for negative affectivity and social inhibition for girls
group

Standardised coefficients
Negative emotionality

Beta
t Signifi-

cance

(Constant) – 9.185 .000

Father acceptance –.244 –2.827 .005

R2 skor. = 0.060, F = 7.993, p < 0.005

Standardised coefficients
Social inhibition

Beta
t Signifi-

cance

(Constant) – 8.774 .000

Father protection –.288 –3.346 .001

Mother acceptance –.190 –2.207 .029

R2 skor. = 0.136, F = 10.974, p < 0.000

Source: Own study.

Model liniowej regresji wielokrotnej w grupie dziewcząt w istotnym stopniu
tłumaczy nieco ponad 6% zmienności. Wskazuje on, że postawa akceptująca
ojca obniża negatywną emocjonalność córki, podnosząc jej samopoczucie. Jed-
nocześnie model hamowania społecznego sugeruje, iż akceptacja ze strony mat-
ki i postawa ochraniająca ojca w pewnym stopniu (R = 14%) zapobiegają zaha-
mowaniu społecznemu córki. Podobne zależności pojawiają się w grupie chłop-
ców, co przedstawia tabela 11.
Tabela 11. Predyktory negatywnej emocjonalności i hamowania społecznego w grupie

chłopców
Współczynniki standaryzowane

Negatywna emocjonalność
Beta

t Istotność

(Stała) 6,568 ,000

Ojciec akceptacja –,228 –3,855 ,000

Matka niekonsekwencja ,174 2,946 ,004

R2 skor.= 0,074, F = 11,648, p < 0,000

Współczynniki standaryzowane
Hamowanie społeczne

Beta
t Istotność

(Stała) 11,833 ,000

Ojciec akceptacja –,247 –4,159 ,000

R2 skor. = 0,061, F = 17,294, p < 0,000

Źródło: Opracowanie własne.
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Table 11. Linear regression for negative affectivity and social inhibition for boys
group

Standardised coefficients
Negative emotionality

Beta
t Signifi-

cance

(Constant) – 6.568 .000

Father acceptance –.228 –3.855 .000

Mother inconsistency .174 2.946 .004

R2 skor.= 0.074, F = 11.648, p < 0.000

Standardised coefficients
Social inhibition

Beta
t Signifi-

cance

(Constant) – 11.833 .000

Father acceptance –.247 –4.159 .000

R2 skor. = 0.061, F = 17.294, p < 0.000

Source: Own study.

Okazuje się, że model liniowej regresji wielokrotnej w grupie chłopców
tłumaczy na poziomie istotnym statystycznie 7% wariancji dla negatywnej emo-
cjonalności i 6% – dla hamowania społecznego. Postawa akceptacji ojca i w tym
przypadku okazuje się niezbędnym czynnikiem warunkującym niski poziom
negatywnej emocjonalności i zahamowania. Wysoki poziom niekonsekwentnej
postawy matki może nasilać negatywne emocje u synów.

Podsumowanie

Wychowanie w rodzinie jest niezbędnym warunkiem zdrowego funkcjono-
wania człowieka. Przedstawione wyniki badań wskazują, że postawy rodziciel-
skie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się poczucia zadowolenia z życia
młodego człowieka, rozwoju jego emocjonalności i pozytywnej postawy wobec
życia.

Postawy rodzicielskie, w opinii badanej młodzieży, kształtują się na pozio-
mie przeciętnym, jednak, jak wskazują wyniki dalszych analiz, występuje po-
między nimi pewne zróżnicowanie, co do jakości tychże postaw i ich natężenia.

W wymiarze postawy ochraniającej i akceptującej dzieci oceniały na wyż-
szym poziome zachowania matki, co wydaje się dość oczywistą prawidłowością,
a co potwierdzają również inne wyniki badań28 – matki, zazwyczaj traktowane

                             
28 M. Chuchra, K. Drzazga i B. Pawłowska, Postawy rodzicielskie a poczucie kontroli w percepcji

dziewcząt z anoreksją. (Parent-child relations and sense of control in the perception of girls
with anorexia), „Psychiatria Polska” 2006, nr 40(4), s. 731–742; M. Jankowska, Postawy ro-
dzicielskie ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki, „Journal of Chemical In-
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są przez nastolatków jako główne osoby w wychowaniu rodzinnym, które są
zaangażowane uczuciowo, opiekuńcze, ochraniające. Co za tym idzie, matki
zazwyczaj zdecydowanie przewyższają ojców w intensywności przejawiania
uczuć rodzicielskich. W wyższym stopniu niż ojcowie przejawiają postawy na-
cechowane miłością, życzliwością, akceptacją, bliskością, rzadziej natomiast
stwarzają dystans uczuciowy.

Wyniki analiz po raz kolejny potwierdzają fakt, że osoba ojca jest niezwy-
kle znaczącą postacią w rozwoju dziecka. Córki oceniają ojców jako rodzica,
który udziela im więcej autonomii w porównaniu z synami. Dziewczęta, które
wychowują się w atmosferze zaufania i miłości ojcowskiej, czują się kochane
i wartościowe. Dzięki temu mogą wytworzyć w sobie poczucie pewności w re-
lacjach i przekonanie, że zawsze można liczyć na drugą, bliską osobę, a to prze-
konanie w konsekwencji przekłada się na relacje także w dorosłym życiu29.

W zakresie satysfakcji życiowej i dyspozycyjnego optymizmu badani są ge-
neralnie zadowoleni ze swego życia i nastawieni do niego optymistycznie. Mło-
dzi ludzie wkraczający w dorosłe życie są przekonani o tym, że świat jest dobry
i im sprzyjający, mimo wyższego niż przeciętny poziomu negatywnej emocjo-
nalności.

Konfrontując wysokie wyniki w zakresie negatywnej emocjonalności i ha-
mowania społecznego z wiekiem badanych, będących w okresie adolescencji,
można przyjąć, że mają one swoje uzasadnienie w zmianie rozwojowej. Labil-
ność emocjonalna okresu dorastania i towarzyszące jej negatywne emocje są
charakterystyczne dla tego etapu rozwoju. Skumulowane przeżycia, dotyczące
poczucia bycia gorszymi, smutku czy stłumionej złości, mogą prowadzić do
stanów obniżonego nastroju czy zahamowania o podłożu lękowym30.

Opracowane modele postaw rodzicielskich dla grup dziewcząt i chłopców
wskazały, że nie istnieje uniwersalny model wychowania dla obojga płci. Oka-
zuje się, że w przypadku dziewcząt najszczęśliwsze czują się te pochodzące
z rodzin, w których dominują postawy akceptacji i autonomii przy niskich wy-
maganiach i wysokim poziomie konsekwencji rodziców. W przypadku chłop-
ców natomiast najbardziej zadowoleni z życia i optymistyczni czują się ci, któ-
rych rodzice, przy wysokim nasileniu postawy akceptującej, jednocześnie sta-
wiają synom wysokie wymagania i wyzwania. Być może już w wieku młodzień-
czym potrzeba stabilizacji, charakterystyczna dla dziewcząt, i potrzeba wyzwań,
i zmian, charakterystyczna dla chłopców, odzywa się w postaci oczekiwań wo-
bec postaw rodziców.

                             
formation and Modeling” 2013, nr 53, s. 1689–1699, por. źródło: http://dx.doi.org/10.1017/CBO
9781107415324.004 [dostęp: 07.03.2016].

29 M. Jankowska, Postawy rodzicielskie..., dz. cyt.
30 B. Harwas-Napierała i J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2002.
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Wnioski

Postawy rodzicielskie mają wpływ na poziom zadowolenia z życia, optymi-
zmu życiowego, a także hamowania społecznego i negatywnej emocjonalności.
Akceptacja rodzicielska okazuje się najbardziej istotną postawą, niwelującą
skutki postaw rodzicielskich o charakterze negatywnym, np. nadmiernej opie-
kuńczości. Nie istnieje jeden optymalny model wychowania. Chłopcy i dziew-
częta oczekują od rodziców innych postaw w stosunku do siebie, żeby czuć się
szczęśliwymi.
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Zasoby osobiste młodzieży z rodzin niepełnych

Personal resources of adolescents from incomplete families

Streszczenie

Współczesny świat oferuje człowiekowi szybkie tempo życia, wymuszając ko-
nieczność kształtowania samego siebie i otoczenia, w którym funkcjonuje oraz dostar-
czając mu wiele doświadczeń, wydarzeń i sytuacji nie tylko przyjemnych, ale również
trudnych i stresowych. Stres stał się więc nieodłączną częścią życia jednostki, prowa-
dząc między innymi do powstawania dyskomfortu psychicznego, zaburzeń w zachowa-
niu czy chorób psychosomatycznych. Czynnikami, które mogą pośredniczyć w kon-
frontacji ze światem są zasoby osobiste jednostki. Pełnią one wiele pozytywnych funk-
cji, między innymi obronną, regulacyjną czy prozdrowotną. Dlatego też uznaje się je za
predykatory subiektywnego dobrostanu i satysfakcji życiowej jednostki, pomagające
efektywnie walczyć z cywilizacyjnym dystresem. Zasoby osobiste odgrywają szczegól-
ną rolę w doborze odpowiednich strategii zaradczych oraz wpływają na ocenę samego
wydarzenia, w którym uczestniczy jednostka – mniejsze zasoby będą zwiększać praw-
dopodobieństwo oceny sytuacji w kategorii bardziej stresującej. Wśród korzystnych za-
sobów osobistych można między innymi wyróżnić: poczucie koherencji i pozytywną
samoocenę. Obok nich istotną rolę odgrywa również środowisko, w którym żyje jed-
nostka. Szczególną uwagę zwraca się zwłaszcza na rodzinę, która powinna być gwa-
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rantem optymalnego środowiska stymulującego i wspierającego rozwój człowieka.
Specyfika oddziaływań wychowawczych i atmosfera panująca w rodzinie w dużej mie-
rze determinuje styl zachowania się i sposoby radzenia sobie ze stresem przez mło-
dzież. Współczesna rodzina przechodzi liczne transformacje, obejmujące między inny-
mi jej strukturę, konsekwencją czego jest wzrastająca liczba rodzin niepełnych.

Sytuację dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej w dużym stopniu wyzna-
cza przyczyna niekompletności rodziny oraz fakt, że czynniki powodujące niepełność
rodziny mają działanie długookresowe. Przedmiotem zainteresowania uczyniono za-
gadnienia dotyczące zasobów osobistych młodzieży z rodzin niepełnych w zakresie po-
czucia koherencji i samooceny z wykorzystaniem: Kwestionariusza Orientacji Życio-
wej Antonovsky’ego oraz Skali Samooceny Rosenberga.

Słowa kluczowe: zasoby osobiste, poczucie koherencji, samoocena, rodzina niepełna.

Abstract

The contemporary world offers humans a fast pace of life which creates a need to
shape ourselves and the environment in which we function. It also provides us with
a lot of experiences, events and situations, not only pleasant but also difficult and
stressful ones. Stress has become an intrinsic part of human life leading to, among oth-
ers things, psychological discomfort, behavioural disorders or psychosomatic illnesses.
The personal resources of an individual are factors which may mediate in his/her inter-
action with the world. They have a lot of positive functions, among them a defensive
one, a regulating one and a pro-health one. Because of that, they are considered pre-
dictors of the subjective good state and life satisfaction of the individual which aid in
the fight against civilizational distress. Personal resources play a specific role in the se-
lection of adequate remedial strategies and they influence the evaluation of the events
in which the individual participates-lesser personal resources will increase the prob-
ability of evaluating the situation as more stressful. Among beneficial personal re-
sources we may distinguish the following; a sense of coherence and a positive self-
evaluation. Besides these, the environment in which the individual lives plays an im-
portant role. Special attention is paid to the family, which should be the guarantee of an
optimal environment, stimulating and supporting the development of the human. A spe-
cific character of pedagogical influence and the overriding atmosphere in the family
considerably determines behavioural styles and ways of managing stress among adoles-
cents. The contemporary family is undergoing numerous transformations including that
of its structure. The consequence of that is a growing number of incomplete families.
The situation of a child raised in an incomplete family is determined, to a large extent,
by the reason for the family’s incompleteness and the fact that the factors causing it
may have a long-term effect. The subject of interest are the issues concerning the per-
sonal resources of adolescents from incomplete families in terms of a sense of cohe-
rence and self-evaluation, involving Antonovsky’s Orientation to Life Questionnaire
and Rosenberg’s Self-Esteem Scale.

Keywords: personal resources, sense of coherence, positive self-evaluation, incomplete
family.
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Wprowadzenie

Naturalną potrzebą człowieka jest życie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu.
Tymczasem wiele sytuacji, w których uczestniczy, różnorodne wymagania
i zadania stawiane przez środowisko, obowiązki i role, które wypełnia, konflikty
czy problemy życiowe, z którymi musi się zmierzyć może oddziaływać na niego
zarówno w sposób konstruktywny, jak też dostarczać stresowych czy wręcz
traumatycznych przeżyć, zakłócających funkcjonalną równowagę organizmu.
Zdaniem Ryszarda Poprawy do sytuacji życiowych traktowanych przez jednost-
kę jako skrajnie urazowe czy też krytyczne można zaliczyć m.in.: 1) poważne
zagrożenie życia; 2) poważne zagrożenie fizycznej integralności; 3) poważne
zagrożenie najbliższych członków rodziny; 4) nagłe zniszczenie domu/całej
społeczności; 5) bycie świadkiem okrutnego zdarzenia; 6) przemoc fizyczną1.

Szczególną rolę w spostrzeganiu i doświadczaniu sytuacji życiowych jako
krytycznych odgrywają procesy subiektywnego ich interpretowania oraz wysiłek
podejmowany przez jednostkę w celu zmiany niekorzystnych warunków i opa-
nowania przykrych emocji. Dlatego niezwykle istotne z punktu widzenia zdro-
wia psychosomatycznego są czynniki, które pośredniczą w radzeniu sobie ze
stresującymi wydarzeniami życiowymi. Mogą one nie tylko ułatwiać ich opa-
nowanie, przeciwdziałać pojawianiu się poważnych konsekwencji w wymiarze
zdrowotnym, emocjonalnym czy adaptacyjnym, ale również uodparniać, dzięki
czemu wydarzenia te nie będą przeżywane jako szkodliwe i zagrażające2. Czyn-
niki te określa się zwykle mianem zasobów. Większego znaczenia pojęcie zaso-
bów nabrało dzięki teorii zachowania zasobów (Conservation of Resources Theory
– COR) Stevan’a E. Hobfolla, przedstawionej pod koniec lat 80. ubiegłego wieku.
Zdaniem autora zasoby są rzeczami cenionymi przez ludzi. Zalicza do nich przed-
mioty, warunki, cechy osobowości oraz pokłady energii (pieniądze, wiarygodność
kredytowa, wiedza). Według Hobfolla stres pojawia się wówczas, gdy istnieje groź-
ba utraty zasobów, następuje ich faktyczna utrata lub gdy zainwestowanie zasobów
nie prowadzi do satysfakcjonującego zysku, co jest równoznaczne ze stratą3.

Z kolei Rudolf H. Moos i Jeanne A. Schaefer określają zasoby jako względ-
nie stałe czynniki o charakterze osobowym i społecznym, które decydują o tym,
w jaki sposób człowiek radzi sobie z kryzysami życiowymi i stresem4.

                             
1 R. Poprawa, Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, [w:] G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy

psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 105.
2 Tamże, s. 104.
3 S.E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 70–71.
4 Za: J. Chodkiewicz, Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Humanistycz-

no-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2006, s. 152.
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Krzysztof Mudyń jest natomiast zdania, że zasobem dla człowieka może
stać się tak naprawdę wszystko (materia, informacja, energia), co zostanie wyko-
rzystane przez niego do zaspokojenia potrzeb i realizacji celów5.

Najogólniej więc, przez zasoby rozumie się określone właściwości korzyst-
nie wpływające na proces radzenia sobie z wymaganiami (stresorami) życia6.

Rozwijanie i pomnażanie zasobów odgrywa zatem istotną rolę w utrzyma-
niu i potęgowaniu potencjałów zdrowia, dzięki czemu możliwe jest skuteczne
przeciwstawianie się stale rosnącym oczekiwaniom społecznym7. Bowiem oso-
ba, która dysponuje wyższym poziomem zasobów, prawdopodobnie rzadziej
identyfikuje doświadczane sytuacje jako stresujące, szybciej rozwiązuje pro-
blem, co w efekcie sprzyja powiększaniu zasobów8.

Najogólniej zasoby można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zasoby oso-
biste, czyli indywidualne, wewnętrzne oraz środowiskowe, tzn. społeczne, ze-
wnętrzne9. Według Ireny Heszen i Heleny Sęk zasoby osobiste stanowią najbar-
dziej rozbudowaną grupę zasobów, które określa się również mianem potencja-
łów zdrowia10. Wśród najczęściej wymienianych przez autorów zasobów osobi-
stych wymienia się: poczucie koherencji, pozytywną, względnie wysoką samo-
ocenę i samoakceptację, poczucie sprawstwa i kontroli, otwartość, poczucie
kompetencji społecznej, optymizm, wiarę w siły nadprzyrodzone11. Ponadto
istotnymi zasobami są również kompetencje poznawcze, a wśród nich inteligen-
cja wraz z elastycznością, refleksyjnością, kreatywnością oraz kompetencje
emocjonalne12.

W niniejszym artykule skoncentrowano się na dwóch zasobach osobistych –
poczuciu koherencji i samoocenie.

Poczucie koherencji uznawane jest za główny metazasób osobisty. Zdaniem
Aarona Antonovsky’ego zarządza ono pozostałymi uogólnionymi zasobami
człowieka, dlatego też jest określane przez niego jako „klucz do zdrowia”13.
Autor określa poczucie koherencji jako:

                             
5 K. Mudyń, Czy można mieć zasoby nie mając do nich dostępu? Problem dostępności zasobów,

[w:] Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu
jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 66.

6 I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 161.
7 H. Wrona-Polańska, Zdrowie i jego psychobiologiczne mechanizmy, [w:] Taż, Zdrowie – stres –

choroba w wymiarze psychologicznym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 34.
8 A. Kühn-Dymecka, Występowanie wybranych zasobów osobistych u osób z rozpoznaniem schi-

zofrenii, „Psychiatria Polska” 2012, t. XLVI, nr 2, s. 167–176.
9 H. Sęk, Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do

wydarzeń stresowych, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 53.

10 I. Heszen I., H. Sęk, Psychologia zdrowia…, dz. cyt., s. 163.
11 R. Poprawa, Zasoby osobiste w radzeniu..., dz. cyt., s. 107–110.
12 B. Borys, Zasoby zdrowotne w psychice człowieka, „Forum Medycyny Rodzinnej. Wybrane

Problemy Kliniczne” 2010, t. 4, nr 1, s. 45–46.
13 I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia…, dz. cyt., s. 81.
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„[...] globalną orientację człowieka, wyrażającą stopień, w jakim człowiek ten
ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że (1) bodźce na-
pływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają
charakter ustrukturowany, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są
zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce;
(3) wymagania te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania”14.

Na poczucie koherencji składają się trzy komponenty: poczucie zrozumiałości,
poczucie zaradności oraz poczucie sensowności. Pierwszy element – poczucie zro-
zumiałości – odnosi się do stopnia spostrzegania przez człowieka napływających do
niego z wewnątrz i zewnątrz bodźców jako sensownych poznawczo, uporządkowa-
nych, spójnych i jasnych. Silne poczucie zrozumiałości daje jednostce przekonanie,
że sytuacje, z którymi może się zetknąć w przyszłości będą przewidywalne15. Po-
czucie zaradności – sterowalności określa, w jakim stopniu człowiek spostrzega
dostępne zasoby jako umożliwiające radzenie sobie z wymogami otoczenia. Dzięki
temu nie czuje się on bezradny wobec zdarzeń, w których uczestniczy i ma przeko-
nanie, że trudnościom można zaradzić16. Ostatni element – poczucie sensowności –
jest uznawany przez Antonovsky’ego za najważniejszy, decyduje bowiem o global-
nym poziomie poczucia koherencji. Jest to komponent emocjonalno-motywacyjny,
który wyraża się w przekonaniu, że warto się angażować i inwestować swój czas
i siły we własne życie i wyzwania, które ono stawia17.

Obok wyodrębnionych komponentów Antonovsky zwraca uwagę na istnie-
nie wymiaru granic. Granice określają przestrzeń życiową, która dla człowieka
odgrywa szczególne znaczenie. Dla jednych może to być np. życie rodzinne, dla
innych praca zawodowa. To, co znajduje się poza osobistymi granicami jednost-
ki, nie ma dla niej specjalnego znaczenia. W ciągu życia granice mogą ulegać
zmianie – poszerzać się lub zwężać. Ich cechą jest więc elastyczność, dzięki
czemu osoba może dokonywać selekcji doświadczeń, biorąc pod uwagę stopień
ich ważności. Antonovsky zwraca jednak uwagę na istnienie czterech obszarów,
które powinny być wprowadzone w osobiste granice jednostki, dzięki temu bo-
wiem może ona utrzymywać wysoki poziom poczucia koherencji. Są to:
— własne życie emocjonalne,
— bezpośrednie relacje interpersonalne,
— podstawowa aktywność życiowa,
— zadania egzystencjalne18.
                             
14 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować,

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005, s. 34.
15 Tamże, s. 32.
16 H. Sęk, Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji, [w:] H. Sęk, T. Pasikow-

ski (red.), Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia, Wydawnic-
two Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 30.

17 G. Dolińska-Zygmunt, Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Model Anto-
novsky’ego, [w:] G. Dolińska-Zygmunt, Podstawy psychologii..., dz. cyt., s. 24.

18 Tamże, s. 24–25.
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Osoby z wysokim poziomem koherencji wykazują większą gotowość wyko-
rzystania swoich potencjalnych zasobów. Wiąże się to z percypowaniem przez
człowieka siebie, świata i swoich z nim związków. Wysokie poczucie koherencji
powoduje wzrost wiary, że życie ma sens, jest przewidywalne i uporządkowane,
że warto w nie inwestować, angażować się w różne działania, korzystać z do-
stępnych i zdobywać nowe zasoby w celu osłabienia lub wyeliminowania szko-
dliwych czynników, powodujących chaos, zagubienie i bezradność człowieka19.

Innym, bardzo ważnym zasobem osobistym jest samoocena, dzięki której
człowiek może poznać samego siebie, kierować swoim zachowaniem, realizo-
wać plany i dążenia życiowe, wyodrębniać siebie ze środowiska20. Świadomość
swojej wartości i siły, a jednocześnie swoich ograniczeń daje szansę na wyko-
rzystanie swojego potencjału, wiarę w możliwość osiągnięcia celu i skuteczność
podejmowanych działań.

W literaturze przedmiotu termin ten jest różnie definiowany. Zdaniem Le-
ona Niebrzydowskiego samoocena stanowi element systemu wiedzy człowieka
o sobie samym i jest zespołem sądów i opinii, które odnoszone są do własnej
osoby. Dotyczą one aktualnych właściwości fizycznych i psychicznych, a także
możliwości życiowych jednostki21.

Nathaniel Branden, z kolei jest zdania, że na samoocenę składają się dwa
elementy: poczucie pewności, że człowiek potrafi stawiać czoło różnym wy-
zwaniom oraz przekonanie, że ma prawo do szczęścia i zasługuje na zaspokoje-
nie swoich potrzeb i pragnień. „Zdrowa” samoocena jest dyspozycją do do-
świadczania siebie jako osoby kompetentnej w radzeniu sobie z życiowymi wy-
maganiami. Koreluje ona w znacznym stopniu z racjonalizmem, realizmem,
intuicją, kreatywnością, niezależnością, umiejętnością przyznania się do błędów
i korygowania ich, umiejętnością radzenia sobie ze zmianami, współpracą i życz-
liwością wobec innych22.

Morris Rosenberg, definiując pojęcie samooceny, uważa, że jest ona pozy-
tywną lub negatywną postawą wobec Ja. W jego ujęciu wysoka samoocena to
przekonanie człowieka, że jest się wartościową osobą, co nie jest równoznaczne
z opinią, że jest się lepszym od innych. Niska samoocena przejawia się w nieza-
dowoleniu z siebie i odrzuceniu własnego Ja23.

Samoocena może być cząstkowa – wówczas człowiek ocenia siebie w róż-
nych sferach różnie i niezależnie oraz globalna – to całościowy stosunek do
                             
19 Tamże, s. 28.
20 J. Kirenko, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, WSUPiZ, Ryki 2002, s. 129.
21 L. Niebrzydowski, O poznawaniu i ocenie samego siebie, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1976,

s. 52; L. Niebrzydowski, Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki
interpersonalne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989, s. 25.

22 N. Branden, 6 filarów poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Feeria, Łódź 2012, s. 19, 42, 59.
23 I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, Samoocena i jej pomiar. Polska adapta-

cja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa
2008, s. 7.
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siebie, oparty na ocenie cech uznawanych za najważniejsze wśród właściwości,
z którymi jednostka się identyfikuje, pozostaje ona względnie stała, rzutując na
zachowanie człowieka. Ewentualne zmiany w samoocenie globalnej są następ-
stwem zdarzeń o wyjątkowej sile o charakterze pozytywnym (np. uznanie spo-
łeczne, odkrycie wcześniej niedostrzeganych u siebie możliwości) lub negatyw-
nym (np. śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, niespodziewany wypadek)24.

To, w jaki sposób człowiek spostrzega samego siebie determinuje jego
funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, określa jego gotowość do po-
dejmowania wyzwań, strategie postępowania w sytuacjach trudnych i charakter
kontaktów z innymi ludźmi. Dzięki pozytywnej samoocenie jednostka lepiej
radzi sobie z problemami, które pojawiają się zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym, szybciej i efektywniej mobilizuje się po niepowodzeniach, formu-
łuje ambitne cele, dąży do samorealizacji i samoaktualizacji, nawiązuje trwałe
relacje interpersonalne.

Na kształtowanie samooceny wpływ ma wiele czynników, do najważniej-
szych z nich można zaliczyć: czynniki anatomiczno-fizjologiczne (funkcjono-
wanie organizmu, wygląd zewnętrzny, sprawność fizyczna, dojrzewanie biolo-
giczne) oraz czynniki psychospołeczne (pochodzenie społeczne, kultura rodziny,
zdobyte doświadczenie, aktywność jednostki)25.

Rozwojowi silnego poczucia koherencji i optymalnej samooceny sprzyjają
prawidłowe relacje i doświadczenia zdobywane przez jednostkę w środowisku
rodzinnym. W różnych okresach swego życia człowiek znajduje się pod silnym
wpływem wychowawczych oddziaływań rodziny. Dlatego też jest ona pierw-
szym, podstawowym i najważniejszym środowiskiem, które stwarza warunki dla
jego rozwoju, edukacji i zaspokajania potrzeb.

W ostatnich dekadach w życiu społeczno-ekonomicznym dokonują się licz-
ne zmiany, które dotyczą również modelu rodziny, jej struktury i osłabienia
trwałości. Wzrost liczby rozwodów, urodzeń dzieci ze związków nieformalnych
czy nasilone procesy migracyjne to zjawiska powodujące zwiększenie liczby
przypadków formalnego i rzeczywistego samotnego rodzicielstwa, które mają
związek z głębokimi przeobrażeniami o charakterze obyczajowo-kulturowym26.
Do powyższych przyczyn samotnego rodzicielstwa należy dodać również śmierć
jednego z rodziców.

Kategorię rodzin niepełnych, oprócz przyczyny powstania samotnego rodzi-
cielstwa, różnicuje również czas trwania tego stanu oraz płeć rodzica zajmujące-
go się wychowaniem dzieci. Współcześnie w strukturze rodziny niepełnej moż-

                             
24 J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 91.
25 D. Wosik-Kawala, Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum, Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 30.
26 B. Balcerzak-Paradowska (red.), Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym,

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014, s. 17.
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na zaobserwować zmianę, która dokonuje się na skutek spadku udziału samot-
nych matek, przy jednoczesnym wzroście udziału samotnych ojców27.

Bez względu na przyczynę, nieobecność jednego z rodziców jest krytycz-
nym wydarzeniem życiowym dla młodego człowieka. Wśród szeregu utrudnień,
które pojawiają się jako konsekwencja braku matki czy ojca zwraca się uwagę
między innymi na brak wzoru roli jednego z rodziców, co może przełożyć się na
problemy dziecka w budowaniu prawidłowych relacji w dorosłym życiu, nawią-
zywaniu trwałych związków emocjonalnych. Dziecko wychowywane przez
samotnego rodzica może przejawiać postawy bierności i wycofania, nadmierne-
go uzależnienia od rodzica, reakcje agresywne, problemy z poczuciem własnej
wartości czy nerwice. Kumulowanie się przez dłuższy czas przykrych doświad-
czeń życiowych może prowadzić do odreagowania nagromadzonych emocji
przez zachowania ryzykowne (np. eksperymenty z alkoholem, narkotykami,
dopalaczami, ucieczki z domu, drobne przestępstwa). Zdarza się również, że
rodzic przesadnie obciąża dziecko własnymi problemami, traktując je jak po-
wiernika, co przekracza jego możliwości psychiczne i emocjonalne28.

Materiał i metoda badań

Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych u osób
dorosłych jest dość dobrze udokumentowana. Jednak w odniesieniu do dzieci
i młodzieży tej problematyce poświęcono stosunkowo niewiele miejsca. Dlatego
celem podjętych badań jest określenie charakteru zależności między poczuciem
koherencji i samooceną młodzieży wychowywanej przez samotne matki, w po-
równaniu z młodzieżą wychowywaną przez samotnych ojców.

W związku z powyższym kwestie, wokół których koncentruje się problematyka
niniejszych badań, dają się sprowadzić do następujących pytań badawczych:
— Jaki poziom poczucia koherencji wykazuje młodzież wychowywana przez

samotne matki w porównaniu z młodzieżą wychowywaną przez samotnych
ojców?

— Jaka jest samoocena młodzieży wychowywanej przez samotne matki w po-
równaniu do samooceny młodzieży wychowywanej przez samotnych ojców?

— Czy, a jeśli tak, to jaki jest charakter zależności między poczuciem koheren-
cji a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotne matki i samot-
nych ojców?

                             
27 B. Kołaczek, Sytuacja społeczna i ekonomiczna rodzin niepełnych w Polsce, [w:] B. Balcerzak-

-Paradowska (red.), Samotne rodzicielstwo..., dz. cyt., s. 68.
28 M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem, Centrum

Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 11; J.U. Lis, Solo, ale w ostrogach. Poradnik
dla samotnych rodziców, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., Kielce 2012, s. 30;
H. Liberska, Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej
w rodzinach pełnych i niepełnych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, t. X, s. 233.
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Zgodnie z zasadami przyjętymi w metodologii badań nie wszystkie problemy
badawcze wymagają wysuwania hipotez roboczych. Są one konieczne w przypad-
ku problemów, które dotyczą współzależności pomiędzy określonymi zmienny-
mi29. W związku z powyższym hipotezę sformułowano jedynie do pytania trze-
ciego. Stąd też: zależności między poczuciem koherencji a samooceną młodzieży
wychowywanej w rodzinach niepełnych są różne. Umiejętne radzenie sobie w sy-
tuacjach trudnych pozytywnie koreluje z dodatnią samooceną. Założono, iż dla
młodzieży wychowywanej przez samotne matki oraz samotnych ojców charakte-
rystyczne będzie współdziałanie powyższych zasobów indywidualnych.

Realizując cel badań posłużono się metodą sondażu diagnostycznego,
obejmującego następujące techniki badawcze: Kwestionariusz Orientacji Ży-
ciowej SOC-29 A. Antonovsky’ego oraz Skalę Samooceny SES M. Rosenberga
w polskiej adaptacji Ireny Dzwonkowskiej, Kingi Lachowicz-Tabaczek i Marioli
Łaguny.

Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 został stworzony przez Anto-
novsky’ego w 1983 roku30. Składa się z 29 pozycji testowych, wyrażonych
w formie pytań. Każda pozycja zawiera 7-punktową skalę szacunkową. Kwe-
stionariusz umożliwia ustalenie poziomu trzech komponentów poczucia kohe-
rencji: poczucia zrozumiałości (PZR – 11 stwierdzeń), poczucia zaradności (PZ
– 10 stwierdzeń) i poczucia sensowności (PS – 8 stwierdzeń). Na podstawie
zliczenia punktów ze wszystkich pozycji testowych ustalany jest wynik ogólny
poczucia koherencji31.

Skala Samooceny (the Rosenberg Self-Esteem Scale – SES) opracowana zo-
stała przez Morrisa Rosenberga i po raz pierwszy opublikowana w 1965 roku.
Pozwala ona na pomiar globalnej samooceny u młodzieży i osób dorosłych.
Arkusz testowy składa się z 10 twierdzeń, którym przyporządkowana jest
4-punktowa skala odpowiedzi. Wskaźnikiem ogólnego poziomu samooceny jest
uzyskana suma punktów. Im wyższy jest otrzymany wynik, tym wyższa jest
samoocena. Przy ocenie odpowiedzi odwraca się twierdzenia, które sformuło-
wane są pozytywnie. Robi się to po to, aby wyższa wartość punktowa była przy-
znawana za odpowiedzi, które wyrażają wyższy poziom samooceny32.

Ogółem przebadano 210 uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Lublina.
Badana młodzież znajduje się w okresie dojrzewania – jest w wieku od 14 do 16
lat. Większość badanych (138 = 65,71%) była płci żeńskiej. Podstawą doboru
był brak jednego z rodziców. Uwzględniając strukturę rodziny badaniem objęto
105 osób wychowujących się w rodzinach samotnych matek i tyle samo pocho-

                             
29 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Im-

puls”, Kraków 2006, s. 126.
30 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem..., dz. cyt., s. 83.
31 J. Kirenko, S. Byra, Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 144–145.
32 I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, Samoocena i jej..., dz. cyt, s. 30 i 62.
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dzących z rodzin samotnych ojców. Jako główne przyczyny samotnego rodzi-
cielstwa badana młodzież podawała rozwód rodziców (118 = 56,19%), migrację
zarobkową jednego z rodziców (53 = 25,24%) oraz śmierć jednego z rodziców
(39 = 18,57%). Wszystkie problemy związane z okresem dorastania (ambiwa-
lentność reakcji emocjonalnych, tendencja do zachowań impulsywnych, wysoki
poziom krytycyzmu, mała odporność na stres) mogą być nasilone przez wycho-
wywanie w rodzinie niepełnej.

Wyniki badań własnych

Z teoretycznych rozważań wynika, że trudne życiowo sytuacje, do których
niewątpliwie należy brak jednego z rodziców, mogą prowadzić do różnorodnych
zmian, mających istotne znaczenie dla rozwoju i zdrowia człowieka. Efekty
zmagania się z krytycznymi wydarzeniami życiowymi można rozpatrywać na
dwóch płaszczyznach: pozytywnej i negatywnej. Oceniając dane wydarzenie
w kategoriach zysku, człowiek wspomaga swój rozwój, uruchamia zasoby,
przejmuje odpowiedzialność, planuje rozwiązanie problemu i dokonuje pozy-
tywnego przewartościowania. Jeśli natomiast transakcje stresowe spostrzegane
są jako zagrażające, wówczas człowiek przeżywa silne emocje negatywne, oce-
nia swoje możliwości zaradcze jako niewystarczające, doświadcza poczucia
bezradności, co może prowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu
psychospołecznym. Dlatego tak ważna jest skuteczność jednostki w procesie
radzenia sobie, dzięki temu bowiem buduje ona odporność psychobiologiczną,
stanowiącą podstawowy warunek satysfakcjonującego życia33.

Poniżej zaprezentowano wyniki uzyskane przez badaną młodzież w Kwestio-
nariuszu Orientacji Życiowej SOC-29 i Skali Samooceny SES M. Rosenberga.

Porównanie poziomów poczucia koherencji między
młodzieżą wychowywaną przez samotne matki i młodzieżą
wychowywaną przez samotnych ojców
Ludzie różnią się od siebie poziomem poczucia koherencji, a jego ukształ-

towanie wyznacza stopień efektywności radzenia sobie z problemami, satysfak-
cję życiową czy dobre samopoczucie. Osiągnięcie wysokiego poziomu poczucia
koherencji wyraża się w przekonaniu, że można zapanować, wyjaśnić i ująć
w sensowną całość jedynie wybrane obszary rzeczywistości, ze szczególnym
uwzględnieniem własnego życia emocjonalnego, bezpośrednich relacji interper-

                             
33 R. Poprawa, Zasoby osobiste w radzeniu..., dz. cyt., s. 105; H. Makowska, R. Poprawa, Radze-

nie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia, [w:] G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podsta-
wy psychologii..., dz. cyt., s. 84; H. Sęk, Stres krytycznych wydarzeń życiowych, [w:] H. Sęk,
T. Pasikowski (red.), Zdrowie – stres – zasoby..., dz. cyt., s. 20.
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sonalnych, podstawowej aktywności życiowej oraz zadań egzystencjalnych,
tj. np. doświadczania porażki czy śmierci. Poczucie koherencji jest właściwością
względnie trwałą, która osiąga charakterystyczny dla danej osoby poziom we
wczesnym okresie dojrzałości34.

Aby odpowiedzieć na pytanie badawcze dotyczące poczucia koherencji
młodzieży wychowywanej przez samotne matki, dokonano porównania danych
zebranych z użyciem Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC-29 z danymi
uzyskanymi w grupie młodzieży wychowywanej przez samotnych ojców. Do
obliczeń wykorzystano test parametryczny t-Studenta dla par nieskorelowanych.

Uzyskane wyniki badań wskazują, iż między młodzieżą wychowywaną
przez samotne matki i młodzieżą wychowywaną przez samotnych ojców zacho-
dzą istotne różnice w zakresie całej struktury poczucia koherencji i dotyczą
wszystkich jego komponentów.
Tabela 1. Poczucie koherencji młodzieży wychowywanej przez samotne matki i sa-

motnych ojców
Młodzież wycho-

wywana przez
samotne matki

Młodzież wycho-
wywana przez

samotnych ojcówPoczucie koherencji

M SD M SD

t p

Poczucie zrozumiałości 47,91 11,47 41,96 7,45 4,458 0,000

Poczucie zaradności 50,26 8,74 43,50 9,06 5,497 0,000

Poczucie sensowności 42,68 8,80 35,96 8,57 5,603 0,000

Wynik ogólny 140,85 26,72 121,43 19,51 6,013 0,000

Źródło: Opracowanie własne.

Table 1. Sense of coherence youth brought up by single mothers or single fathers
Youth brought up
by single mothers

Youth brought up
by single fathersSense of coherence

M SD M SD
t p

Sense of understanding 47.91 11.47 41.96 7.45 4.458 0.000

Sense
of resourcefulness 50.26 8.74 43.50 9.06 5.497 0.000

Sense
of meaningfulness 42.68 8.80 35.96 8.57 5.603 0.000

General result 140.85 26.72 121.43 19.51 6.013 0.000

Source: Prepared by the authors.

Analiza wartości średnich pozwala stwierdzić, że znacząco wyższy poziom
poczucia koherencji występuje u młodzieży wychowywanej przez samotne mat-
ki. Jest to jednak wstępna orientacja co do stopnia, w jakim badani dysponują

                             
34 G. Dolińska-Zygmunt, Orientacja salutogenetyczna..., dz. cyt., s. 25–26.
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zdolnościami do adaptacyjnego funkcjonowania. Dokładnej charakterystyki tej
właściwości dostarcza analiza jej poszczególnych komponentów.

Młodzież wychowywana przez samotne matki wykazuje istotnie wyższe
poczucie zrozumienia niż młodzież z grupy porównawczej, co oznacza, że spo-
strzega napływające do niej bodźce wewnętrzne i zewnętrzne jako spójne i upo-
rządkowane, dzięki czemu jest w stanie przewidywać wydarzenia, tłumaczyć je
i nadawać im sens poznawczy. Pojawiające się trudności interpretuje jako moż-
liwe do przezwyciężenia, zgoła odmiennie niż młodzież wychowywana przez
samotnych ojców.

Dla grupy podstawowej charakterystyczne jest również istotnie wyższe po-
czucie zaradności, które wyraża stopień, w jakim człowiek wykorzystuje dostępne
zasoby w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Zatem młodzież z rodzin samot-
nych matek uruchamia większy zakres zasobów w radzeniu sobie z wymaganiami
stawianymi przez życie, aktywniej wpływając na sytuację, w której się znalazła,
ma bowiem większe przekonanie, iż może znaleźć w kimś lub w czymś oparcie,
gdy pojawi się taka potrzeba. Wyższe poczucie sensowności młodzieży wycho-
wywanej przez samotne matki wskazuje z kolei na dostrzeganie i poszukiwanie
sensu w podejmowanych przez siebie działaniach, przejawianie większego zaan-
gażowania w swoje życie, stawiania czoła wyzwaniom i radzenia sobie z nimi.

Poziom ogólnego poczucia koherencji jest również zdecydowanie wyższy
u osób z grupy podstawowej niż u osób z grupy porównawczej. Wyższy SOC
u młodzieży z rodzin samotnych matek mobilizuje ją do aktywności, która po-
zwala na uruchomienie konstruktywnych i realistycznych strategii radzenia so-
bie, dzięki którym można zredukować działanie napływających stresorów lub
wręcz oceniać je jako bodźce pozytywne, co prawda obciążające, ale bardziej
w kategorii wyzwania niż zagrożenia czy straty.

Porównanie samooceny młodzieży wychowywanej
przez samotne matki i młodzieży wychowywanej
przez samotnych ojców
Kształtowanie samooceny jest procesem długim, trwającym niemal przez

całe życie. Są jednak w rozwoju samooceny dwa okresy szczególnie istotne:
dzieciństwo i dorastanie. Okres dorastania to czas, kiedy sposób myślenia o so-
bie ulega poważnym modyfikacjom. Młody człowiek staje się coraz bardziej
świadomy swoich cech osobowości. Obserwowanie własnych działań, porów-
nywanie się z innymi, opinie na swój temat od osób znaczących powodują, że
jednostka staje się zdolna do wglądu we własne motywy i skłonności, stara się
zrozumieć własną osobę. To, w jaki sposób młodzież myśli o sobie, zależy za-
równo od jej rozwoju poznawczego, jak i doświadczeń społecznych, szczególnie
od postaw i oczekiwań innych osób35.

                             
35 H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 335 i 370.
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Dla uzyskania odpowiedzi na drugie pytanie badawcze, dotyczące samo-
oceny młodzieży z rodzin samotnych matek, dokonano porównania danych
otrzymanych ze Skali Samooceny SES M. Rosenberga z danymi młodzieży wy-
chowywanej przez samotnych ojców. Wykorzystano tu test parametryczny
t- studenta dla par niezależnych.
Tabela 2. Samoocena młodzieży wychowywanej przez samotne matki i samotnych

ojców
Młodzież wychowy-
wana przez samotne

matki

Młodzież wychowy-
wana przez samot-

nych ojców

M SD M SD

t p
Samoocena

31,09 5,12 31,60 3,44 –0,855 0,394

Źródło: Opracowanie własne.

Table 2. Self-esteem of young people brought up by single mothers or single fathers

Youth brought up by
single mothers

Youth brought up by
single fathers

M SD M SD
t p

Self-esteem

31.09 5.12 31.60 3.44 –0.855 0.394

Source: Prepared by the authors.

Analiza wartości średnich uzyskanych za pomocą Skali Samooceny SES
M. Rosenberga prezentowanych w tabeli 2. wskazuje, że młodzież z grupy pod-
stawowej wykazuje nieznacznie niższy poziom samooceny niż jej rówieśnicy
z grupy porównawczej.

W przypadku młodzieży wychowywanej przez samotnych rodziców na jej
samoocenę ma wpływ z jednej strony wiek rozwojowy, czyli okres dorastania,
który jest czasem intensywnych zmian we wszystkich sferach, a z drugiej po-
stawa rodzica. Samotne matki mogą częściej niż samotni ojcowie przejawiać
silną tendencję do zacieśniania swoich relacji z dzieckiem, dążąc tym samym do
zrekompensowania braku ojca. Nadmierne chronienie dziecka przez kobietę
może doprowadzić do rozwoju poczucia społecznej niepewności, lęku przed
nieznanym, trudności w nawiązywaniu kontaktów, braku wiary we własne moż-
liwości, niezaradności życiowej czy też nadmiernego krytycyzmu wobec własnej
osoby. To wszystko sprawia, że młodemu człowiekowi trudno budować pozy-
tywny stosunek do własnej osoby i akceptować siebie. Ojcowie częściej niż
matki rozbudzają w dzieciach ciekawość świata, zachęcają do podejmowania
samodzielnych decyzji, dzięki czemu rozwijają w nich ambicje i aspiracje oraz
poczucie kierowania swoim życiem. Dziecko rośnie świadome swoich możliwo-
ści i kompetencji, budując zręby zdrowej samooceny.



Janusz KIRENKO, Agnieszka BOCHNIARZ 166

Korelacje między poczuciem koherencji a samooceną  
w badanych grupach 
Ustalenie charakteru zależności między poczuciem koherencji i samooceną 

wyznacza dalszy etap analiz, który prowadzi do uzyskania rezultatów w ramach 
procedury korelacyjnej. Pomiędzy wynikami Kwestionariusza Orientacji Życio-
wej SOC-29 a wynikami Skali Samooceny SES M. Rosenberga obliczono kore-
lacje wykorzystując test r-Pearsona.  

Wartość wszystkich współczynników korelacji dla grupy podstawowej i po-
równawczej przedstawiają tabele 3. i 4. 
Tabela 3. Współzależność między elementami składowymi poczucia koherencji  

a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotne matki 
Samoocena 

Koherencja 
Poziom samooceny 

Zrozumiałość 0,11 

Zaradność 0,20 
Sensowność 0,16 

Wynik ogólny 0,17 

Źródło: Opracowanie własne. 

Table 3. The interaction between components of a sense of coherence and self- 
-esteem of young people brought up by single mothers 

Self-esteem 
Coherence 

Level of self-esteem 

Understanding 0.11 

Resourcefulness 0.20 
Meaningfulness 0.16 

General result 0.17 

Source: Prepared by the authors. 

Przedstawione w tabeli 3. współczynniki korelacji wskazują na dodatnie za-
leżności między samooceną a poczuciem koherencji (SOC) młodzieży wycho-
wywanej przez samotne matki. Im wyższe poczucie zrozumiałości, zaradności, 
sensowności i wynik ogólny poczucia koherencji, tym wyższa samoocena. 
Oznacza to, że młodzież wychowywana przez samotne matki potrafi poradzić 
sobie z wymogami otaczającej rzeczywistości, jest zdania, że rozwiązywanie 
problemów warte jest ich zaangażowania i ma sens, co przekłada się na ich za-
dowolenie z siebie, świadomość swoich zalet, szacunek do siebie. Życie jest dla 
nich ważną wartością, mającą sens z poznawczego i emocjonalnego punktu wi-
dzenia, uczestnicząc w różnorodnych sytuacjach społecznych, mają pewność, że 
można z nich wiele wynieść, dlatego też wszystko co ich spotyka traktują  
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w kategorii wyzwania a nie zagrożenia. Dzięki temu rośnie ich wiara we własne 
siły i możliwości, poczucie sprawstwa i motywacji do podejmowania coraz to 
nowych wyzwań. Są w stanie wykorzystywać potencjalne zasoby tkwiące  
w nich samych i w środowisku, co umożliwia im realizację wyznaczonych celów.  

Analizując dane dotyczące korelacji między wynikami składowymi poczu-
cia koherencji a samooceną w grupie młodzieży wychowywanej przez samot-
nych ojców, można ustalić, że żaden spośród wszystkich współczynników kore-
lacji nie jest istotny statystycznie. Wszystkie współczynniki korelacji mają cha-
rakter odwrotnie proporcjonalny. 
Tabela 4. Współzależność między elementami składowymi poczucia koherencji  

a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotnych ojców 
Samoocena 

Koherencja 
Poziom samooceny 

Zrozumiałość –0,08 

Zaradność –0,04 

Sensowność –0,08 

Wynik ogólny –0,08 

Źródło: Opracowanie własne. 

Table 4. The interaction between components of a sense of coherence and self- 
-esteem of young people brought up by single fathers 

Self-esteem 
Coherence 

Level of self-esteem 

Understanding –0.08 

Resourcefulness –0.04 

Meaningfulness –0.08 

General result –0.08 

Source: Prepared by the authors. 

Przedstawione w tabeli 4. współczynniki korelacji wskazują na ujemne za-
leżności między poczuciem koherencji a samooceną młodzieży z rodzin samot-
nych ojców. Im niższe poczucie zrozumiałości, zaradności i sensowności, tym 
wyższa samoocena. Oznacza to, że im bardziej pozytywna ocena własnej osoby 
młodzieży z grupy porównawczej, tym mniejsza gotowość do spostrzegania 
otaczającego świata jako uporządkowanego, spójnego i przewidywalnego, bez 
względu na to czy jest on przyjazny, czy wrogi. Osoby wychowywane przez 
samotnych ojców, przy wysokiej samoocenie, interpretują wyzwania jakie sta-
wia im życie jako trudne do pokonania i niewarte zaangażowania, nie szukając 
efektywnych strategii radzenia sobie z nimi. Ujemna korelacja między poczu-
ciem koherencji a samooceną może mieć związek z wychowaniem dzieci przez 
samotnych ojców, bowiem częściej niż w przypadku samotnych matek polegać 
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ono może na większej kontroli dziecka i kierowaniu nim, wydawaniu poleceń
i instruowaniu niż rozmawianiu i słuchaniu, ukierunkowywaniu jego aktywności
zgodnie z własną wolą. Prowadzi to do przyjmowania przez młodego człowieka
biernej postawy i niepodejmowania działań zmierzających do rozwiązania
ewentualnych trudności napotykanych na swojej drodze.

Wnioski

Zdaniem Antonovsky’ego główny problem, przed którym staje młody
człowiek w okresie dorastania to zintegrowanie swojego zachowania i uformo-
wanie osobowości w ramach zrozumiałej rzeczywistości społecznej. Dokonuje
tego poprzez obserwację tego, czym dysponuje dana kultura, próbę uporządko-
wania i zrozumienia docierających informacji oraz określenie swojego miejsca
w tym układzie. Dzięki temu jednostka kształtuje swój indywidualny styl radze-
nia sobie z własnymi doświadczeniami oraz świadomość skuteczności w tym
zakresie36.

Dysponowanie przez jednostkę zasobami osobistymi wpływa na jej funk-
cjonowanie, determinuje jej odporność, wspomaga reakcję na stres wydarzeń
i umożliwia efektywne radzenie sobie z nimi. Do ważnych zasobów osobistych
zalicza się między innymi poczucie koherencji i pozytywną, względnie wysoką
samoocenę.

Celem niniejszego opracowania była analiza charakteru zależności między
poczuciem koherencji a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotne
matki oraz samotnych ojców. Wzrastająca liczba rodzin niepełnych stawia ro-
dziców przed koniecznością samodzielnego wypełniania ról rodzicielskich. Bez
względu na przyczynę, brak jednego z rodziców stanowi zakłócenie procesu
wychowawczego. W przypadku dorosłych – brakuje wzajemnego wspierania się
matki i ojca w wychowaniu dzieci. W przypadku dziecka, nieobecność jednego
z rodziców może prowadzić do pojawienia się problemów związanych z doj-
rzałością emocjonalną i funkcjonowaniem społecznym.

Rezultaty przeprowadzonych badań ukazały zróżnicowanie między mło-
dzieżą z rodzin samotnych matek i młodzieżą wychowywaną przez samotnych
ojców w zakresie zmiennej poczucia koherencji. Przejawia się ono zarówno
w poziomie ogólnym tej dyspozycji, jak i w jego trzech składowych: poczuciu
zrozumiałości, zaradności i sensowności. Znacząca przewaga grupy podstawo-
wej nad grupą porównawczą wyraża się w spostrzeganiu napływających infor-
macji jako spójnych i dających się zrozumieć, dzięki czemu napływające bodźce
wewnętrzne i zewnętrzne dają się logicznie uporządkować i przewidzieć. Mło-
dzież wychowywana przez samotne matki jest przekonana, że dostępne są jej

                             
36 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia..., dz. cyt., s. 102.
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zasoby, dzięki którym możliwe jest sprostanie wymogom otaczającego świata,
może więc aktywnie radzić sobie z napotykanymi trudnościami i niespodzian-
kami. W większym także stopniu niż młodzież z grupy porównawczej czuje, że
życie ma sens, a wymagania, jakie ono stawia, warte są zaangażowania i wysił-
ku. Osoby z rodzin samotnych matek wysoko wartościują pojawiające się w ich
życiu problemy, spostrzegając je częściej w kategorii wyzwania niż zagrożenia
czy straty, co sprzyja większej motywacji do uporania się z nimi. Strukturalnie
w obu badanych grupach dominuje komponent poczucia zaradności. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż w obu grupach występuje zróżnicowanie w poziomach
poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności, co świadczy o dysponowaniu
przez badaną młodzież niestabilnym poczuciem koherencji. Zgodnie z koncepcją
Antonovsky’ego ostateczna stabilizacja tego metazasobu dokonuje się około 30.
roku życia37.

Doświadczanie trudnych sytuacji życiowych, takich np. jak chociażby brak
jednego rodzica może prowadzić do zachwiania, a nawet obniżenia samooceny
młodego człowieka. Warunkiem wydobycia się z traumatycznych przeżyć jest
odzyskanie dobrego mniemania na swój temat, czyli wzmocnienie swojego Ja.
Dzięki temu jednostka może podejmować nowe wyzwania, angażować się w nie
i odnosić sukcesy. Analiza wyników uzyskanych z wykorzystaniem Skali Sa-
mooceny SES M. Rosenberga ukazała brak istotnego statystycznie zróżnicowa-
nia w samoocenie młodzieży wychowywanej przez samotne matki i samotnych
ojców. Jednakże można zauważyć, że młodzież z grupy podstawowej wykazuje
nieznacznie niższą samoocenę niż rówieśnicy z grupy porównawczej. Może
mieć to związek ze środowiskiem rodzinnym badanych. Sytuacja psychologicz-
na dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej z jednej strony zależy od
przyczyny niekompletności rodziny, zaś z drugiej od tego, kto sprawuje opiekę
nad dzieckiem. Osobowość matki, doświadczenia wyniesione z rodziny pocho-
dzenia, uznawany system wartości, preferowane cele życiowe, warunki bytowe
i strategie radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych wyznaczać będą jej
stosunek do dziecka i charakter kontaktów. Dlatego też zdarza się, że samotne
matki zbytnio koncentrują się na potomstwie, poświęcając się dziecku i dla
dziecka, przejawiają wysoki poziom niepokoju i niepewności, nie zawsze potra-
fią poradzić sobie z napotykanymi trudnościami. To powoduje, że dzieci wy-
chowywane bez ojców trudniej rozwiązują problemy życiowe, wykazują więcej
napięć emocjonalnych, mają niższą motywację do osiągnięć i niższe poczucie
własnej wartości. Nie są więc w stanie formułować ambitnych celów, realizować
trudnych wyzwań, często ustalają cele poniżej poziomu swoich możliwości albo
z góry skazują się na przegraną.

Samotny rodzic, niezależnie od płci, powinien szczególnie dbać o budowa-
nie pozytywnego obrazu własnej osoby u swojego dziecka. Z jednej strony istot-

                             
37 J. Kirenko, S. Byra, Zasoby osobiste w chorobach..., dz. cyt., s. 87.
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ne jest zwrócenie uwagi na swoje oddziaływanie na dziecko, zaś z drugiej należy
utwierdzać je w przekonaniu, że brak matki lub ojca nie jest wyznacznikiem
tego, że jest ono gorsze od rówieśników.

Struktura zależności między badanymi zmiennymi, ustalona w obu grupach
za pomocą testu r-Pearsona, cechuje się brakiem silnych korelacji między po-
czuciem koherencji a samooceną. W grupie młodzieży wychowywanej przez
samotne matki występujące zależności są wprost proporcjonalne, z kolei w gru-
pie młodzieży wychowywanej przez samotnych ojców odwrotnie proporcjonal-
ne. Możliwe jest zatem, że ujawniony brak silnego związku między poczuciem
koherencji i samooceną spowodowany jest wkładem innych zasobów służących
radzeniu sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi.

Z punktu widzenia zdrowia i funkcjonowania człowieka krytyczne wyda-
rzenia, z którymi człowiek ma styczność przez całe swoje życie, stanowią dla
niego stan obciążenia i napięcia, wymagający dokonania zmian. Dlatego tak
istotny jest proces konstruktywnego radzenia sobie z nimi, który powinien spro-
wadzać się do znalezienia sensownego wytłumaczenia ich przyczyn, określenia
jaki miały, mają lub będą miały wpływ na człowieka i określenia ich wagi. Tyl-
ko wtedy jednostka może odzyskać kontrolę nad własnym życiem, poczucie
mocy osobistej, wiary, że można wpływać na sytuacje życiowe, niektórym za-
pobiegać w przyszłości, inne zaś pokonywać38.
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Students of secondary schools about Fetal Alcohol Spectrum
Disorders (FASD)

Streszczenie

W ostatnich latach w polskiej literaturze naukowej pojawiła się nowa jednostka
chorobowa, która w nomenklaturze Międzynarodowej Organizacji Zdrowia oznaczona
jest symbolem Q.86.0 – jest to Płodowy Zespół Alkoholowy. Choroba jest efektem
spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Wydaje się, że w związku ze znaczną
skalą występowania choroby, powinno się podejmować szeroko rozumianą działalność
profilaktyczną, polegającą między innymi na dostarczaniu niezbędnej wiedzy młodzie-
ży szkół ponadgimnazjalnych. Jest to szczególnie ważne w tym okresie dorastania, kie-
dy wchodzi ona w dorosłe życie, często spożywając alkohol oraz podejmując pierwsze
kroki związane z życiem płciowym. Zastosowana w badaniach skala pozwala określić
podstawy i wiedzę młodzieży w tym zakresie. W opracowaniu prezentujemy wyniki
badań przeprowadzonych w 2008 i 2016 roku na grupach młodzieży maturalnej z krze-
szowickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Słowa kluczowe: alkohol, płodowy zespół alkoholowy, młodzież, postawa, wiedza
o FASD, zagrożenia.
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Abstract

In recent years, a new entity called Fetal Alcohol Syndrome which is marked
Q.86.0 in the nomenclature of the International Health Organization appeared in Polish
literature. The disease is a result of alcohol consumption by pregnant women. It seems
that due to the large scale of the disease, preventive actions should be taken, for exam-
ple by providing the necessary knowledge to secondary school students. This is espe-
cially important in the period of adolescence when they enter adulthood, often drinking
alcohol and taking the first steps related to their sex life. The scale used in research al-
lows us to specify the understanding and knowledge of youth in this regard. In this arti-
cle we present the results of studies conducted in the years 2008 and 2016 among youth
groups from senior years of High School in Krzeszowice.

Keywords: alcohol, fetal alcohol syndrome, youth, attitude, knowledge about FASD,
threats.

Podstawowe informacje o FASD

„Blisko tysiąc dzieci rocznie rodzi się w Polsce z alkoholowym zespołem pło-
dowym (ang. FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome), bo ich mamy w czasie ciąży
piły alkohol. Do sięgania po kieliszek przyznaje się co 10 kobieta. Wiele pań
jest zdania, że niewielka ilość alkoholu wypita w trakcie ciąży nie jest szko-
dliwa dla płodu. Ba, niektóre kobiety są przekonane, że nawet picie dużych
ilości alkoholu nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Zdarza się, że sam lekarz
namawia na małe piwko czy kieliszek wina”1.

Cytat przywołany na początku naszego artykułu to fragment jednego z tek-
stów, jakie coraz częściej pojawiają się na stronach internetowych w Polsce.
Można stwierdzić, że to pozytywny przejaw informowania społeczeństwa
o niebezpieczeństwach związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobiety
w ciąży. Niestety tych informacji jest ciągle za mało, a fakt publikowania ich
tylko w Internecie, już sam w sobie ogranicza możliwość dostępu do nich dla
szerokiego kręgu odbiorców. Zakładamy, że odbiorcą do którego te informacje
docierają jest młodzież, z uwagi na częstotliwość korzystania z tego właśnie
środka masowego przekazu. Stąd także pomysł na przeprowadzenie badań w tej
właśnie grupie.

Płodowy Zespół Alkoholowy2 jest nieuleczalną chorobą o symbolu Q.86.0,
której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. „Płodowy

                             
1 M. Stańczuk, Ciężarne na rauszu, por. źródło: http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/cie

zarne-na-rauszu/5275d [dostęp: 18.03.2016].
2 Zob.: M. Klecka, FAScynujące dzieci, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakow-

skiej, Kraków 2007; D. Hryniewicz, Dziecko, które nigdy nie dorośnie. Co to jest FAS, Wydaw-



Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych... 175

Zespół Alkoholowy oznacza zespół wad wrodzonych, zarówno somatycznych
jak i neurologicznych, wywołanych na skutek ekspozycji płodu na alkohol”3.
Można wyróżnić trzy kategorie charakteryzujące pełnoobjawowy FAS:
1. Dysmorfia twarzy, czyli specyficzne anomalie w budowie twarzy, którą

charakteryzują między innymi: krótkie szpary powiekowe, opadające po-
wieki, szeroko rozstawione oczy, krótki zadarty nos, wygładzona rynienka
nosowa, wąska górna warga, brak czerwieni wargowej.

2. Spowolniony rozwój fizyczny przed i po urodzeniu, przejawiający się opóź-
nieniem wzrostu, niską wagą urodzeniową, małą głową, niskim wzrostem
i wagą w stosunku do wieku.

3. Objawy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, np.:
zaburzenia małej i dużej motoryki; zaburzenia sensoryczne w odbieraniu
bodźców; zaburzenia uwagi; trudności z uczeniem się; trudności w zrozu-
mieniu pojęć abstrakcyjnych; trudności komunikacyjne i językowe. Pełno-
objawowy FAS stanowi zaledwie 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych
związanych z ekspozycją płodu na działanie etanolu, noszących nazwę
Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)4.
W ujęciu klinicznym wykorzystuje się nomenklaturę zaproponowaną przez

narodową Akademię Nauk USA, związaną z prenatalną ekspozycją na alkohol.
Jej podstawową jednostką jest pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy.
Dodatkowo wyróżnia się Płodowy Zespół Alkoholowy bez potwierdzonej we-
wnątrzmacicznej ekspozycji na alkohol, Niepełny Płodowy Zespół Alkoholowy,
Związane z Alkoholem Wady Wrodzone, Związane z Alkoholem Zaburzenia
Rozwoju Układu Nerwowego. Każda z tych jednostek posiada odrębne kryteria
kliniczne, pozwalające na zakwalifikowanie pacjenta do konkretnej grupy
i ustalenie dla niego najwłaściwszej formy terapii5.

„Fundamentem trudności rozwojowych dzieci z FASD są uszkodzenia w za-
kresie OUN, to one należą do tzw. zaburzeń pierwotnych [...], które wynikają
z uszkodzenia mózgu, do którego może dojść w czasie całego okresu rozwoju
płodu, a bezpośrednią przyczyną jest prenatalna ekspozycja na alkohol. Ro-
dzaj i wielkość uszkodzeń zależą od dawki wypijanego przez ciężarną alko-

                             
nictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008; T. Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny
profil dziecka z FASD, Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2008; K. Liszcz, Rozpoznaję Al-
koholowy Zespół Płodowy – FAS. Materiały informacyjne dla lekarzy, Wydawnictwo Fundacja
„Daj Szansę”, Toruń 2008; M. Banach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria, diagnoza,
praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011; M. Banach, J. Matejek, W trosce o zdrowie
dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Wydawnictwo
„Scriptum”, Kraków 2016.

3 J. Klimczak, Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód, [w:] M. Ba-
nach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu..., dz. cyt., s. 151.

4 Tamże, s. 152.
5 M. Banach, J. Matejek, W trosce o zdrowie dziecka…, dz. cyt., s. 62–63.
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holu, częstotliwości picia, okresu ciąży, predyspozycji osobniczych, wieku
i zdrowia matki”6.

Zaburzenia wtórne związane są z funkcjonowaniem psychicznym i zacho-
waniem dziecka. Pojawiają się, jeśli opiekunowie nie rozumieją przyczyn nie-
prawidłowego funkcjonowania dziecka, nie rozumieją mechanizmów, jakie po-
wodują jego zachowaniem. Wynika to z braku podstawowej wiedzy o zaburze-
niach wywołanych przez FASD u ich dziecka.

Wydaje się zatem konieczne monitorowanie wiedzy różnych grup o zjawi-
skach związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol. Nasze badania są taką
właśnie próbą podjęcia tego tematu. Przeprowadzone badania miały za cel okre-
ślenie stanu postaw młodzieży dotyczącej FASD, w oparciu o komponent wie-
dzy o badanym przedmiocie.

Metoda i grupa badawcza

Metoda wykorzystana w badaniach to sondaż diagnostyczny, w ramach któ-
rego przeprowadzono badania kwestionariuszem Skali Postaw wobec Płodowe-
go Zespołu Alkoholowego, wzorowanym na Skali Postaw wobec Osób Niepeł-
nosprawnych Andrzeja Sękowskiego. Jedną z różnic pomiędzy tymi dwoma
skalami jest fakt, że nasza skala koncentruje się bardziej na komponencie po-
znawczym, natomiast w mniejszym stopniu ujmuje komponent behawioralny
oraz emocjonalny.

Przeprowadzone badania mają charakter porównawczy. Badania przepro-
wadzono dwukrotnie, w ośmioletnim odstępie czasowym. Pierwsze badanie
przeprowadzono w 2008 roku, drugie natomiast w 2016 roku. Zarówno w jed-
nym jak i w drugim, badaniami objęto młodzież ponadgimnazjalną klas trzecich
z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach.
W badaniu z roku 2008 uczestniczyło łącznie 46 uczniów, do analizy zakwalifi-
kowano wypełnionych 45 kwestionariuszy (jednego z uwagi na braki formalne
nie zakwalifikowano do analizy). W roku 2016 w badaniu wzięło udział łącznie
60 uczniów i tyle kwestionariuszy zakwalifikowano do badań.

Grupa badawcza to w zdecydowanej większości dziewczęta (odpowiednio
32 dziewczęta, czyli 71,11% w 2008 roku oraz w 45 dziewcząt, czyli 75%
w 2016 roku). Wszyscy badani to uczniowie klas maturalnych. Założono, że
wiedza maturzystów dotycząca badanego zjawiska będzie stosunkowo najwyż-
sza z uwagi na zaawansowany wiek edukacyjny oraz potencjalne zainteresowa-
nie kwestiami związanymi z wchodzeniem w dorosłość, planowaniem przyszło-

                             
6 Tamże, s. 119.
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ści, planowaniem rodziny, relacjami z przyszłymi i aktualnymi partnerami oraz
wiedzą dotyczącą biologizmu kobiety.

Wyniki i interpretacja badań

Skala postaw wobec FAS, wzorowana na Skali Postaw Wobec Osób Nie-
pełnosprawnych Sękowskiego, składa się z 30 twierdzeń o dwubiegunowym
charakterze. Połowa z nich to stwierdzenia pozytywne, natomiast druga nega-
tywne. Odwołują się one do różnorodnych problemów i przejawów zaburzeń
pojawiających się u osób chorych na Płodowy Zespół Alkoholowy. „Wynik
ogólny oblicza się [...] według następującej procedury:
— w twierdzeniach pozytywnych zmienia się znak,
— dodaje się wszystkie punkty uwzględniając zmianę znaków,
— zmienia się znak w uzyskanej sumie, a następnie dodaje się do niej 90

punktów. Dzięki temu nie ma wyników mniejszych od zera i większych od
180 pkt. Im wyższy jest wynik, tym bardziej pozytywna postawa”7.

Ustalono trzy przedziały wyników, tj. pozytywny (wynik punktowy w przedziale
121–180), obojętny (punkty z przedziału 61–120) oraz negatywny (0–60 punk-
tów) w odniesieniu do wyników ogólnych.

Średni wynik uzyskany w pierwszym badaniu z roku 2008 to 121,15 punk-
tów. W odniesieniu do środka skali, który wynosi 126 pkt oraz granicach zmien-
ności od 90 do 152 jest to wynik przeciętny z tendencją do wyników niskich na
poziomie pozytywnym. Na podstawie otrzymanych w tym badaniu wyników
można stwierdzić, że respondenci przejawiają postawę pozytywną, co wskazuje
na niewielką właściwą wiedzę na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Na podstawie kolejnych badań przeprowadzonych w 2016 roku można
stwierdzić, że postawa młodzieży ponadgimnazjalnej wobec zjawiska Płodowe-
go Zespołu Alkoholowego także jest pozytywna. Średni wynik uzyskany w tym
badaniu to 129,06 punktów. Mediana w tych badaniach wyniosła 127 punktów,
przy granicy zmienności od 91 do 155 punktów. I chociaż relatywnie wyniki są
w tej grupie wyższe, to także wskazują na niski poziom postaw pozytywnych.
Można zatem twierdzić, że młodzież rozumie znaczenie problemów związanych
ze skutkami prenatalnej ekspozycji na alkohol dla funkcjonowania osób obar-
czonych tą chorobą. Ma ona zatem świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą
spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży, a w dalszej perspektywie także
skutki, jakie doświadczają dzieci z różnych środowisk.

                             
7 J. Kirenko, M. Korczyński, Niepełnosprawni wobec niepełnosprawności, „Annales Universitatis

Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2000, t. LV, Suppl. VII, 18, SECTIO D, s. 81.
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Analizie poddano także szczegółowe wyniki uzyskane w twierdzeniach do-
tyczących postaw wobec zjawiska FASD. W poszczególnych twierdzeniach,
składających się na całość skali, wyniki przedstawiają się następująco.

Twierdzenie pierwsze: W czasie ciąży kobieta powinna przestrzegać absty-
nencji uzyskało średnią ocen 2,40, przy medianie równej 3 i granicy zmienności
od 3 do [–3] co jest wynikiem wysokim pozytywnym. W rozkładzie wyników
dominują wysokie oceny na poziomie 2 i 3 punktów. Pozwala to na stwierdze-
nie, iż znacząca większość respondentów ma świadomość zagrożeń płynących
ze spożywania alkoholu w ciąży. Nie można tylko stwierdzić czy dotyczy to
kwestii zdrowia kobiety czy także zdrowia jej dziecka. W badaniach przeprowa-
dzonych w 2016 roku uzyskano następujące wyniki: średni wynik to 2,88 pkt.,
mediana wyniosła tak jak poprzednio 3 punkty, a granice zmienności znalazły się
w przedziale od 3 do [–2] punktów, co jest pozytywnym wzrostem w stosunku bo
badań z 2008 roku. Można zatem stwierdzić, że więcej młodych ludzi ma świa-
domość konieczności przestrzegania abstynencji przez kobiety w okresie ciąży.

Twierdzenie drugie: Wraz z krwioobiegiem matki alkohol przedostaje się do
płodu i uszkadza go, uzyskało odpowiednio 2,60 pkt. To bardzo wysoki wynik
świadczący, że młodzież potrafi zrozumieć związek pomiędzy spożywaniem
alkoholu przez matkę a kondycją rozwijającego się płodu. Mediana dla tego
twierdzenia wyniosła 3, a przebieg zmienności rozłożył się w przedziale od 1 do
3 pkt. W porównaniu do badań z 2008 roku nastąpił nieznaczny spadek wyniku
średniego do poziomu 2,48 przy medianie równej 3 i takiej samej granicy
zmienności. Taki wynik nieco zaskakuje, ponieważ wynik pierwszego twierdze-
nia był wyższy.

Trzecie twierdzenie: Alkoholowy zespół płodowy to choroba, z której można
w każdej chwili się wyleczyć, średni wynik [–1,2] pkt, mediana [–1], przebieg
zmienności od [–3] do 3. Uzyskany wynik to wynik z przedziału pozytywnego,
stosunkowo niski, to jednak wskazujący na fakt, że młodzież w większości
przypadków jest świadoma trudności czy wręcz niemożności zwalczenia jej
niepożądanych skutków. Znaczny rozrzut wyników może świadczyć także
o braku wystarczającej wiedzy na temat FAS. W badaniach z 2016 roku średni
wynik wynosi [–1,05] i jest to wynik z zakresu przedziału niskiego pozytywne-
go, co może świadczyć o mniejszej wiedzy na temat specyfiki oraz przebiegu
choroby w porównaniu z badaniami z 2008 roku. Mediana wynosi [–1], podob-
nie jak we wcześniejszych badaniach, a granica zmienności nieco ograniczona
od 3 do [–2] pkt.

Twierdzenie czwarte: dziecko z alkoholowym zespołem płodowym ma pro-
blemy z funkcjonowaniem społecznym, średnia 1,57, mediana 2, zmienność od
3 do [–2]. Znaczne zróżnicowanie odpowiedzi na to pytanie, sugeruje stosunko-
wo niewysoki i często niewystarczający poziom wiedzy na temat opiniowanego
twierdzenia. Aczkolwiek uzyskany wynik jest pozytywny, to jednak stosunkowo
niski. Podobnie w badaniach z 2016 roku, gdzie średnia wyniosła odpowiednio
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1,44 pkt., mediana 2, granica zmienności od 3 do [–2]. Na podstawie uzyska-
nych wyników można stwierdzić, że świadomość ograniczeń osób chorujących
na FASD jest nieco niższa.

Twierdzenie piąte: W Polsce działa wiele instytucji zajmujących się diagno-
zowaniem i terapią alkoholowego zespołu płodowego, średnia [–1,06], mediana
[–1], przebieg od 3 do [–3]. Młodzież nie posiada adekwatnej wiedzy na temat
instytucji zajmujących się problematyką Płodowego Zespołu Alkoholowego.
Świadczy o tym zróżnicowany przebieg odpowiedzi oraz niska mediana. Wynik
z 2016 roku wskazuje wzrost wiedzy respondentów w tym zakresie. Średnia
wyniosła odpowiednio [–0,56], mediana na poziomie 1 punktu wskazuje, że
aktualna wiedza na temat instytucji zajmujących się diagnozowaniem jest mała.
Większość badanych za takowe uznaje poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
a te niestety nie zawsze mają kompetentną do prowadzenia diagnozy FASD
kadrę. Mniejszy jest też przebieg zmienności i mieści się on w przedziale od
2 do [–2] punktów.

Twierdzenie szóste: Zaburzenia wtórne pojawiające się w życiu dziecka
z alkoholowym zespołem płodowym to m.in.: problemy z pamięcią, nadpobudli-
wość, średnia 1,44, mediana 2, przebieg zmienności do [–3]. Ten aspekt wiedzy
na temat FASD w świetle badań wypada korzystnie, aczkolwiek wynik pozy-
tywny pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Wydaje się, że dwa najczę-
ściej wymieniane aspekty zaburzeń funkcjonowania chorego dziecka powinny
być znane w szerszym kręgu respondentów. W badaniach z 2016 roku średnia
wyniosła 1,63 punktu, mediana: 2, a przebieg zmienności od 3 do [–1]. Wyniki
są zbieżne z wcześniejszymi, zasadnicza zmiana dotyczy tylko przebiegu
zmienności, co może świadczyć o większej pewności i wiedzy respondentów
odnośnie do przejawów FASD.

Twierdzenie siódme: Terapia dzieci z alkoholowym zespołem płodowym jest
stosunkowo łatwa i skuteczna, średnia [–1,60], mediana [–2], przebieg od [–3]
do 3. Przebieg zmienności od [–3] do 3 punktów sugeruje, że brak wyraźnego
zrozumienia co do faktu występowania ogromnych trudności, na jakie narażone
są dzieci poddawane terapii oraz problemów rodziców i osób organizujących
leczenie, którzy nie są w stanie dobrać w odpowiedni sposób właściwych od-
działywań w stosunku do nich. Z drugiej strony nie wszyscy mają dostęp do
stosowanych i zarazem odpowiednich form terapii oraz oddziaływań specjal-
nych, niezbędnych dla dziecka cierpiącego na FASD. Wyniki są znacznie zbli-
żone do wcześniejszych, średnia wyniosła [–1,70] i jest to wynik wyższy od
poprzedniego, mediana na tym samym poziomie [–2], nieco mniejszy przebieg
zmienności od 2 do [–3].

Twierdzenie ósme: Każda kobieta pijąca w czasie ciąży alkohol musi liczyć
się z konsekwencją, jaką może być wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego
u jej dziecka, średnia 2,17, mediana 3, przebieg od 3 do [–2]. Wysoki wynik
pozytywny świadczy o wystarczającej wiedzy młodzieży, dotyczący powyższe-
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go twierdzenia. Co prawda z rozkładu przebiegu odpowiedzi wyłania się obraz
niezdecydowania znacznej grupy respondentów, to wynik na poziomie powyżej
dwóch punktów jest realnym odzwierciedlaniem wiedzy młodzieży w tym za-
kresie. Wyniki uzyskane w 2016 roku wykazują znaczną progresję świadomości
zagrożeń związanych z konsekwencjami spożywania alkoholu przez kobietę
w ciąży. Średnia to aż 2,76, mediana 3, a przebieg zmienności od 3 do 1 punk-
tów na poziomie pozytywnym. Można zatem wnioskować, że respondenci wy-
kazali się o wiele wyższą wiedzą w tym aspekcie.

Twierdzenie dziewiąte: Iloraz inteligencji dzieci z alkoholowym zespołem
płodowym mieści się znacznie poniżej normy, średnia 0,91, mediana 1, zmien-
ność od 3 do [–3]. Wynik pozytywny dla powyższego twierdzenia nie jest za-
skoczeniem, bowiem znaczna część respondentów odbiera osobę z FASD jako
osobę z niepełnosprawnością umysłową, podczas gdy w rzeczywistości tak nie
jest. A zatem niski wynik pozytywny w tym aspekcie wskazuje na brak wiedzy
co do specyfiki Płodowego Zespołu Alkoholowego. Potwierdza to duże zróżni-
cowanie odpowiedzi wśród respondentów. Wyniki uzyskane w kontekście tego
twierdzenia są na porównywalnym poziomie z uzyskanymi w 2008 roku. Śred-
nia wyniosła odpowiednio 0,89 punktów, mediana i przebieg zmienności pozo-
staje na tym samym poziomie: odpowiednio 1 oraz od 3 do [–3] punktów.

Twierdzenie dziesiąte: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym w szkole
zawsze są objęte indywidualnym tokiem nauczania, średni wynik [–0,86], mediana
[–1], przebieg od 3 do [–3]. W przypadku tego twierdzenia pojawia się niski wynik
pozytywny. Może to świadczyć o fakcie, że spora grupa respondentów nie ma wła-
ściwej wiedzy co do stosowania indywidualnego nauczania. Dodatkowo fakt znacz-
nego rozrzutu w przebiegu świadczy o tym, że wiedza związana z tym twierdzeniem
jest w dużym stopniu rozproszona. W zakresie tego twierdzenia zauważyć można
nieznaczny progres wiedzy, o czym świadczy uzyskany średni wynik punktowy, tj.
[–0,94]. Mediana i przebieg pozostaje na tym samym poziomie.

Twierdzenie jedenaste: Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jaka może być
wypita przez kobietę w ciąży, średnia 0,57, mediana 1, od 3 do [–3]. Bardzo niski
wynik pozytywny informuje o braku podstawowej wiedzy i mechanizmach po-
wstawania Płodowego Zespołu Alkoholowego. Przyjmuje się bowiem, że nawet
najmniejsza dawka alkoholu wypita przez kobietę w ciąży może wywołać nie-
pożądane zjawiska u rozwijającego się płodu. Ten brak uporządkowanej wiedzy
potwierdza także przebieg udzielanych przez respondentów odpowiedzi. W ba-
daniach z 2016 roku widać wyraźną progresję wiedzy odnośnie do treści twier-
dzenia o bezpiecznej dawce alkoholu. Średni wynik punktowy to w tym przy-
padku 2,31, co jest bardzo znaczącym przyrostem pozytywnym, świadczącym
o większej odpowiedzialności i wiedzy respondentów. Świadczy o tym także
mediana, która w tych badaniach wyniosła 3 punkty, w porównaniu do wcze-
śniejszego, zaledwie 1 punktu. Nie zmienił się tylko zakres zmienności, od 3 do
[–3] punktów.
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Twierdzenie dwunaste: Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym może
bez specjalnych trudności funkcjonować w społeczeństwie, średnia [–0,55], me-
diana [–1], przebieg od 3 do [–3]. Niski wynik negatywny pojawiający się w tym
twierdzeniu sugeruje niewielką, ale jednak świadomość młodzieży o występują-
cych problemach w społecznym funkcjonowaniu dziecka z FASD. Średni wynik
na poziomie [–0,42] punktu, minimalna pozytywna progresja w stosunku do
wyniku uzyskanego w pierwszym badaniu. Mediana wyniosła 0, a przebieg,
podobnie jak we wcześniejszych badaniach, od 3 do [–3] punktów.

Twierdzenie trzynaste: Alkoholowy zespół płodowy można zdiagnozować
w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej, średni wynik [–0,13], mediana
1, przebieg od 3 do [–3]. Bardzo niski wynik pozytywny oddaje poziom wiedzy
respondentów w tym zakresie. Mają oni świadomość braku wyspecjalizowanych
jednostek diagnostycznych zajmujących się problematyką FASD. Także w tym
twierdzeniu zanotowano lekki przyrost pozytywnych odpowiedzi. Średnia, jaką
uzyskano to [–0,19] punktu, mediana 0, a przebieg tak jak poprzednio 3 do [–3].

Twierdzenie czternaste: Osoby naznaczone przez alkoholowy zespół płodo-
wy cierpią przez całe życie, średnia 0,93, mediana 1, przebieg od 3 do [–3]. Po-
zytywny wynik wskazuje na fakt, iż młodzież wie o różnorodnych problemach
w funkcjonowaniu osób chorych na Płodowy Zespół Alkoholowy – chorobę, na
którą cierpi się całe życie. W tym twierdzeniu wyniki są dla odmiany niższe od
otrzymanych w badaniu z 2008 roku. Średnia wartość punktowa dla tego twier-
dzenia dla danych z 2016 roku wyniosła 0,72. Mediana 1, przebieg od 3 do [–3].
Można założyć, że respondenci nie znając mechanizmów i przebiegu choroby są
przekonani, iż można się z niej wyleczyć.

Twierdzenie piętnaste: Lampka wina pomaga w lepszym trawieniu i przy-
swajaniu substancji odżywczych, dlatego jest wskazana u kobiet w ciąży, średnia
[–0,13], mediana 1, przebieg od 3 do [–3]. Uzyskany wynik jest pozytywny, ale
jednocześnie stosunkowo niski. Sam fakt, że młodzież dopuszcza możliwość
spożywania alkoholu przez kobietę w czasie ciąży jest w wysokim stopniu nie-
pokojący – a na taki fakt wskazują uzyskane wyniki. W badaniach przeprowa-
dzonych w 2016 roku wyniki wykazują progresję pozytywną. Średni wynik
punktowy dla twierdzenia jest na poziomie [–1,00] punktu, mediana [–2], prze-
bieg pozostaje taki sam. Świadczy to o aktualnie większym rozumieniu zagrożeń
związanych ze spożywaniem alkoholu w trakcie ciąży.

Twierdzenie szesnaste: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym z reguły
mieszczą się w normie intelektualnej, średni wynik [–0,35], mediana [–1], prze-
bieg od 3 do [–3]. Wynik, jaki uzyskano w odniesieniu do tego twierdzenia jest
sporym zaskoczeniem. Jak się jednak okazuje znaczny odsetek respondentów
łączy FASD z niepełnosprawnością intelektualną, co w zdecydowanej większo-
ści przypadków nie jest prawdą. W powtórzonych badaniach z 2016 roku średni
wynik wyniósł [–1,13], mediana 0, a zmienność od 2 do [–3] punktów. Wynik
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niższy niż w badaniu z 2008 roku. Wnioskujemy, że respondenci w dalszym
ciągu traktują dziecko z FASD jako niepełnosprawne intelektualnie.

Twierdzenie siedemnaste: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym nie
wymagają specjalnego traktowania, średnia [–0,60], mediana [–1], przebieg od
3 do [–3]. Wydaje się, że badana młodzież ma świadomość konieczności podej-
mowania w stosunku do dziecka z FAS stosownych oddziaływań. Średni wynik
[–0,55], oraz mediana i przebieg zmienności uzyskany w badaniach z 2016 roku
jest praktycznie taki sam jak we wcześniejszych. Wydawać się mogło, że wynik
ten powinien być wyższy, ale jego w sumie niski poziom potwierdza fakt słabej
znajomości specyfiki choroby.

Twierdzenie osiemnaste: Dziecko przychodzące pijane na świat, to na pew-
no dziecko z alkoholowym zespołem płodowym, średnia 0,26, mediana 1, prze-
bieg od 3 do [–3]. Spora grupa respondentów utożsamia Płodowy Zespół Alko-
holowy z upiciem się przez matkę przed porodem. Podczas gdy urodzone
w takich okolicznościach dziecko nie jest dzieckiem, które może cierpieć z po-
wodu FAS. Niestety także aktualnie wiele osób łączy fakt urodzenia się „pijane-
go dziecka” z występowanie FASD o czym świadczą wyniki zbliżone do po-
przednich. Średnia 0,19 niewiele odbiega na plus od poprzedniego wyniku,
a mediana na poziomie 0 punktów i przebieg od 3 do [–3] są wynikiem w dużym
stopniu zbliżonym.

Twierdzenie dziewiętnaste: Alkohol jest szczególnie niebezpieczny dla roz-
wijającego się w okresie życia płodowego układu nerwowego, średnia 2,11, me-
diana 2, przebieg od [–3] do 3. Stosunkowo wysoki pozytywny wynik sugeruje
wiedzę młodzieży o problemach dziecka, wynikających z prenatalnej ekspozycji
płodu na alkohol. A także dodatkowo o fakcie, że w znacznym stopniu uszkadza
on układ nerwowy rozwijającego się płodu. Uzyskana średnia 2,18 jest niewiele
wyższa od tej z wcześniejszych badań. Wyższa mediana, tj. 3 punkty i przebieg,
bez skrajnego dolnego wyniku od 3 do [–2], może sugerować nieco większą
świadomość zagrożeń płodu poddanego prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Twierdzenie dwudzieste: Wyższe uczelnie (medyczne i pedagogiczne) po-
winny w większym stopniu zajmować się problematyką alkoholowego zespołu
płodowego – średnia 1,57, mediana 2, przebieg od 3 do [–3]. Ten wynik wska-
zuje na zainteresowanie samych badanych tą problematyką. Z drugiej strony
pokazuje konieczność dodatkowych szkoleń, jakie winny podejmować wyspe-
cjalizowane uczelnie: medyczne w kierunku diagnozowania choroby, oraz peda-
gogiczne w kierunku pracy terapeutycznej z dzieckiem z FASD. W bieżących
badaniach otrzymany wynik, może wskazywać na nieco większe zainteresowa-
nie respondentów faktem konieczności wprowadzania podczas zajęć na uczelni
tematyki dotyczącej FASD. Średnia to odpowiednio 1,73, mediana 2 oraz prze-
bieg od 3 do [–2].

Twierdzenie dwudzieste pierwsze: Wypijana przez kobietę w ciąży niewiel-
ka ilość alkoholu nie zaszkodzi rozwijającemu się płodowi, średnia [–0,48], me-
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diana [–1], przebieg od 3 do [–3]. Wynik odnoszący się do tego twierdzenia
potwierdza fakt, że młodzież posiada wiedzę na temat szkodliwego wpływu
alkoholu na rozwijający się w czasie ciąży płód. Żałować należy, iż odsetek ten
jest stosunkowo mały. Niski wynik pozytywny w tym aspekcie potwierdza fakt
lekceważenia sobie przez respondentów zagrożenia, jakie niesie spożywanie
alkoholu przez kobiety w ciąży. Średnia wynosząca [–1,62] wskazuje na wysoką
zmianę na plus w tym zakresie. Respondenci mają o wiele większą świadomość
teratogennego wpływu alkoholu na nienarodzone dziecko. Świadczy o tym także
wysoka mediana [–3], uzyskana w bieżącym badaniu.

Twierdzenie dwudzieste drugie: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym
rodzą tylko kobiety nadużywające alkoholu, średnia 0,15, mediana 1, przebieg
od 3 do [–3]. Fakt, że znaczna część respondentów pozytywnie ustosunkowuje
się do tego twierdzenia wskazuje na funkcjonowanie w tej grupie pewnych ste-
reotypów związanych ze spożywaniem alkoholu. Z jednej strony młodzież de-
klaruje w zasadniczy sposób konieczność przestrzegania abstynencji w czasie
ciąży, z drugiej jednak nie ma świadomości, że fakt ten może przydarzyć się
praktycznie w każdym środowisku, niezależnie od jego statusu i występowania
uzależnienia kobiety od alkoholu. W badaniach z 2016 roku twierdzenie to ma
potwierdzenie w liczniejszej grupie respondentów. Średni wynik wynosi bo-
wiem 0,29 punktu. Mediana 0,5 i przebieg zmienności od 3 do [–3] jest na po-
dobnym niskim poziomie. Częste przekazy telewizyjne, informujące o coraz
liczniejszych przypadkach narodzin „pijanych dzieci” matek alkoholiczek,
utwierdzają taki właśnie pogląd badanych w tej kwestii. Młodzieży wydaje się,
że dziecko chore na FAS może urodzić tylko matka alkoholiczka, a kobiety
w ciąży, pijące incydentalnie nie narażą dziecka na niebezpieczeństwo.

Twierdzenie dwudzieste trzecie: W mediach powinno być zdecydowanie
więcej audycji poruszających problematykę alkoholowego zespołu płodowego,
średnia 1,68, mediana 2, przebieg od 3 do [–3]. Wynik pozytywny sugeruje, że
młodzież jest zainteresowana pozyskiwaniem wiadomości na temat zagrożeń
związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym, mechanizmów jego powsta-
wania i problemów, jakie mogą dotyczyć osób cierpiących na tę przypadłość. Śred-
nia na takim samym poziomie 1,69, taki sam wynik mediany i przebiegu zmienności
wskazuje, że zainteresowanie osób badanych treściami dotyczącymi alkoholowego
zespołu płodowego nie słabnie, chociaż pozostaje na średnim poziomie.

Twierdzenie dwudzieste czwarte: Alkoholowy zespół płodowy wywołany jest
działaniem alkoholu na rozwijający się płód, średnia 2,33, mediana 2, przebieg
od 1 do 3. Wysoki wynik pozytywny jest konsekwencją wynikającą z wiedzy na
temat FASD oraz jego przyczyny deklarowanej przez respondentów. Wysoka
mediana oraz mały przebieg odpowiedzi wskazują na uporządkowaną i posiada-
ną wiedzę w tym zakresie. W badaniu z 2016 roku wynik kształtuje się na po-
równywalnym poziomie, tzn. mediana i przebieg są takie same, nieco niższa jest
średnia wynosząca odpowiednio 2,03 punktu.
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Twierdzenie dwudzieste piąte: Powinno się zalecać picie alkoholu kobietom
w ciąży, jeżeli to pomoże im lepiej znieść ten trudny dla nich okres, średnia
[–1,91], mediana [–3], przebieg od 3 do [–3]. Pozytywny wynik w tej skali jest
kolejnym sygnałem, że młodzież zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie
spożywanie alkoholu w ciąży. Aczkolwiek przebieg odpowiedzi ukazuje znacz-
ny ich rozrzut, to można przyjąć, że te skrajnie negatywne odpowiedzi w tym
zakresie są raczej kwestią przypadku niż racjonalnego myślenia. Wyższa świa-
domość dotycząca szkodliwości alkoholu potwierdziła się w zakresie tego twier-
dzenia. Znaczący wzrost średniej w porównaniu z badaniami z 2008 roku jest
tego najlepszym dowodem [–2,69]. Pozostałe wskaźniki są takie same.

Twierdzenie dwudzieste szóste: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym
wymagają wielozakresowej i fachowej opieki, średnia 1,57, mediana 2, przebieg
od 3 do [–3]. Z faktu konieczności profesjonalnej opieki nad dzieckiem z FAS
zdaje sobie sprawę znaczna część respondentów. Wynik na poziomie 1,5 punktu
jest jednak na średnim poziomie. Wydaje się, że wiedza młodzieży w tym zakre-
sie powinna być wyższa. Różnorodność niepożądanych następstw spożywania
alkoholu przez kobietę w ciąży i co z tym związane – konieczność podejmowania
różnorodnych zabiegów opiekuńczych i terapeutycznych, nie jest jednak znana
młodzieży. Wydaje się, że wiedza na temat opieki nad dzieckiem z FASD jest
niższa niż w poprzednich badaniach. Średnia 1,19 jest niższa niż we wcześniej
prowadzonych badaniach, mediana i przebieg zmienności są porównywalne.

Twierdzenie dwudzieste siódme: Kobieta w ciąży może spożywać alkohol –
zwłaszcza piwo i wino w małych ilościach, bo te nie szkodzą rozwijającemu się
płodowi, średnia [–0,82], mediana [–1], przebieg od 3 do [–3]. Niski wynik po-
zytywny wskazuje na stosunkowo małą wiedzę o szkodliwości jakiegokolwiek
alkoholu na rozwijający się płód. W znacznej części społeczeństwa panuje prze-
konanie o nieszkodliwości napojów o niskiej zawartości alkoholu, a często
wręcz o ich dobroczynnym wpływie na kobietę w ciąży. Wynik średniej warto-
ści twierdzenia w badaniach z 2016 r. na poziomie [–2,44] oraz mediana [–3]
świadczą o najwyższej progresji w wymiarze całej skali. Jest to wynik pozytyw-
ny wysoki, dający podstawę do stwierdzenia, że respondenci potwierdzają po raz
kolejny dużą wiedzę w zakresie szkodliwości spożywanego alkoholu na rozwi-
jający się płód.

Twierdzenie dwudzieste ósme: W Polsce jest za mało instytucji zajmujących
się diagnozowaniem i terapią alkoholowego zespołu płodowego, średnia 1,40,
mediana 2, przebieg od [–3] do 3. Wynik pozytywny wskazuje na właściwe
rozeznanie młodzieży co do faktu podanego w twierdzeniu. Z drugiej jednak
strony znaczny rozrzut wyników odpowiedzi sugeruje, że są one czysto przy-
padkowe, podawane na wyczucie, nie zawsze adekwatne do poziomu wiedzy na
ten temat. Pozytywne zdanie na ten temat pojawia się także w bieżących bada-
niach. Wyniki są porównywalne z poprzednimi. Wzrósł minimalnie wynik śred-
ni 1,43 oraz przebieg zmienności od 3 do 1, ale obniżyła się nieco mediana 1,5.
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Wiedza na temat instytucji diagnozowania i terapii FASD jest w dalszym ciągu
wśród respondentów za niska.

Twierdzenie dwudzieste dziewiąte: W Polsce istnieje społeczne przyzwole-
nie na picie alkoholu przez kobiety w ciąży, średnia 0,15, mediana 1, przebieg od
3 do [–3]. Wynik na tym poziomie jest sporym zaskoczeniem, bowiem wynika
z niego, że znaczna część respondentów zgadza się z postawionym twierdze-
niem. Często młodzież w ten sposób próbuje usprawiedliwiać fakt spożywania
alkoholu, wskazując na społeczne przyzwolenie dla takiego działania. W przy-
padku kobiet w ciąży takie przyzwolenie spowodować może, że będą one sięgać
po alkohol, ale także na fakt, że w ten sposób będą negatywnie oddziaływać na
rozwijający się płód. W badaniach w 2016 roku uzyskany wynik średni [–1,67]
oraz mediana [–3] w tym twierdzeniu daje pozytywny obraz zmian w świado-
mości badanych. Zmienia się obraz naszego społeczeństwa i jego stosunek do
osób spożywających alkohol. Co najważniejsze – to fakt braku przyzwolenia na
spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży.

Twierdzenie trzydzieste: Alkoholowy zespół płodowy to choroba wynikająca
ze spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży, średnia 1,88, mediana 2, przebieg
od 3 do [–3]. Wynik pozytywny na tym poziomie zaskakuje negatywnie. Wyda-
wać się może, że w samym stwierdzeniu zawarte jest już wskazanie do jego
interpretacji. A tak naprawdę znaczna grupa młodzieży nie jest tego oczywistego
faktu świadoma. Dodatkowo przebieg odpowiedzi od [–3] do 3 potwierdza ten
negatywny aspekt. W bieżących badaniach wyniki wyraźnie pozytywnie wzro-
sły. Średnia wartość punktowa dla twierdzenia wyniosła 2,13, co jest istotnym
przyrostem w stosunku do wyniku z 2008 roku.

Podsumowanie

Podsumowując zebrany materiał badawczy warto raz jeszcze podkreślić, że
z jego analizy wynika pozytywny obraz postawy młodzieży w odniesieniu do
Płodowego Zespołu Alkoholowego w obu przeprowadzonych badaniach. Obraz
charakteryzujący się przewagą pozytywnych odpowiedzi uzyskiwanych w po-
szczególnych twierdzeniach, składających się na zastosowaną skalę, wskazuje,
że młodzież posiada wystarczającą wiedzę o zagrożeniach płynących z faktu
spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. A co najważniejsze, zakres tej po-
zytywnej wiedzy jest porównywalny u dziewcząt i chłopców. Pojawiają się spo-
radyczne odpowiedzi, mogące wzbudzać kontrowersje i niepokój. Najczęściej
jednak wynika to z funkcjonujących w naszym społeczeństwie stereotypów my-
ślenia o problematyce alkoholowej oraz stosunku młodzieży do opisywanych
zjawisk.

Wydaje się, że wiedza jaką prezentują na ten temat jest wystarczająca, aby
podejmować stosowne życiowe wybory i decyzje. W pierwszej kolejności te,
które będą dotyczyły ich osobiście oraz ewentualnie ich przyszłych dzieci.
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Tabela 1. Różnice średnich wartości dla poszczególnych twierdzeń z lat 2008 i 2016

Twierdzenie Wartość średnia
(badanie z 2008 r.)

Wartość średnia
(badanie z 2016 r.)

Różnica pomiędzy
wartościami śred-
nimi badań z 2008

i 2016 [wartość
bezwzględna]*

1 2,40 2,88 0,48

2 2,60 2,48 0,12

3 [–1,2] [–1,05] 0,15

4 1,57 1,44 0,13

5 [–1,06] [–0,56] 0,50

6 1,44 1,63 0,19

7 [–1,60] [–1,70] 0,10

8 2,17 2,76 0,59

9 0,91 0,89 0,02

10 [–0,86] [–0,94] 0,08

11 0,57 2,31 1,74
12 [–0,55] [–0,42] 0,13

13 [–0,13] [–0,19] 0,06

14 0,93 0,72 0,21

15 [–0,13] [–1,00] 0,87

16 [–0,35] [–1,13] 0,78

17 [–0,60] [–0,55] 0,05

18 0,26 0,19 0,07

19 2,11 2,18 0,07

20 1,57 1,73 0,16

21 [–0,48] [–1,62] 1,14

22 0,15 0,29 0,14

23 1,68 1,69 0,01

24 2,33 2,03 0,30

25 [–1,91] [–2,69] 0,78

26 1,57 1,19 0,38

27 [–0,82] [–2,44] 1,62
28 1,40 1,43 0,03

29 0,15 [–1,67] 1,82
30 1,88 2,13 0,25

Źródło: Opracowanie własne (* z uwagi na fakt, że część twierdzeń ma odwróconą wartościowość,
do obliczania różnicy przyjęto ich wartość bezwzględną).
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Table 1. Differences between average values for the individual statements of the
years 2008 and 2016

Statement Average value (re-
search in 2008)

Average value (re-
search in 2016)

Difference between
average values

in 2008 and 2016
[absolute value]*

1 2.40 2.88 0.48

2 2.60 2.48 0.12

3 [–1.2] [–1.05] 0.15

4 1.57 1.44 0.13

5 [–1.06] [–0.56] 0.50

6 1.44 1.63 0.19

7 [–1.60] [–1.70] 0.10

8 2.17 2.76 0.59

9 0.91 0.89 0.02

10 [–0.86] [–0.94] 0.08

11 0.57 2.31 1.74
12 [–0.55] [–0.42] 0.13

13 [–0.13] [–0.19] 0.06

14 0.93 0.72 0.21

15 [–0.13] [–1.00] 0.87

16 [–0.35] [–1.13] 0.78

17 [–0.60] [–0.55] 0.05

18 0.26 0.19 0.07

19 2.11 2.18 0.07

20 1.57 1.73 0.16

21 [–0.48] [–1.62] 1.14

22 0.15 0.29 0.14

23 1.68 1.69 0.01

24 2.33 2.03 0.30

25 [–1.91] [–2.69] 0.78

26 1.57 1.19 0.38

27 [–0.82] [–2.44] 1.62
28 1.40 1.43 0.03

29 0.15 [–1.67] 1.82
30 1.88 2.13 0.25

Source: Own creation (* due to the fact, that half ad statements have their valences witched, we
used their absolute values in order to count differences).
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Co prawda poziom ogólny postawy wobec FASD jest pozytywny, to jednak
zważywszy fakt, że uzyskane wyniki mieszczą się w dolnym przedziale wyni-
ków pozytywnych może budzić niepokój. Wiedza, jaką posiadają badani, z jed-
nej strony wydaje się wystarczająca, z drugiej natomiast stosunkowo niski wynik
świadczyć może o niepełnym zrozumieniu znaczenia konieczności powstrzyma-
nia się od spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży, a także niepełnej
znajomości konsekwencji takiego działania.

W badaniach z 2016 roku dało się zauważyć wyraźny wzrost wiedzy doty-
czącej zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży.
Wzrost wyników średnich nastąpił w 18 z 30 twierdzeń. Zdecydowana więk-
szość z nich dotyczy różnych aspektów spożywania alkoholu. Spadki najczęściej
następowały w zakresie wiedzy dotyczącej konkretnych działań odnoszących się
do dziecka z FASD i specyfiki samego zaburzenia. Zmiana, jaką zauważamy
dotyczy także wielkości różnicy we wzrostach lub spadkach poszczególnych
średnich wartości dla każdego z twierdzeń.

Otóż najwyższe zmiany na korzyść badanej w 2016 roku młodzieży może-
my zauważyć w następujących twierdzeniach:
1) W Polsce istnieje społeczne przyzwolenie na picie alkoholu przez kobiety

w ciąży (badanie 2008 roku z 0,15 punktu do [–1,67] punktu w 2016 roku,
różnica 1,82 punktu, co w badaniach porównawczych z 2008 i 2016 roku
jest najwyższym wynikiem – twierdzenie 29.

2) Kobieta w ciąży może spożywać alkohol – zwłaszcza piwo i wino w małych
ilościach, bo te nie szkodzą rozwijającemu się płodowi (odpowiednio z [–0,82]
do [–2,44], różnica 1,62 punktu) – twierdzenie 27.

3) Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jaka może być wypita przez kobietę
w ciąży (odpowiednio z 0,57 do 2,31), czyli różnica wynosi 1,74 punktu –
twierdzenie 11.
Różnice średnich sięgają tu ponad 1,5 punktu. Wymienione powyżej twier-

dzenia, w szczególności dwudzieste siódme i jedenaste wzajemnie się uzupeł-
niają. Można także zauważyć wyraźną zmianę w kontekście społecznym (twier-
dzenie 29), gdzie respondenci zauważają zmianę w zakresie zwyczajów doty-
czących spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.

Można zatem wysunąć wniosek, że młodzież w wystarczającym stopniu za-
znajomiona jest ze szkodliwym działaniem alkoholu na organizm człowieka oraz
teratogennym działaniem alkoholu na płód, natomiast stosunkowo niewiele wie
na temat mechanizmów funkcjonowania osoby chorej na FAS lub inne zaburze-
nia poalkoholowe. Zatem wydaje się ważne oraz zasadne włączenie i podjęcie
tematyki dotyczącej Alkoholowego Zespołu Płodu na zajęciach z zakresu profi-
laktyki oraz edukacji zdrowotnej, realizowanych na poziomie szkoły gimnazjal-
nej, a na pewno wręcz konieczne w szkołach ponadgimnazjalnych, a także na
społeczno-medycznych kierunkach studiów.
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Streszczenie

Badania wrodzonych typów osobowości oraz pięciu jej podstawowych dymensji
prowadzą do konkluzji, że oddziaływanie czynników genetycznych na osobowość sięga
przynajmniej 40%1. W badaniach psychologicznych większy nacisk kładzie się na
czynniki środowiskowe, wśród których szczególne miejsce ma relacja z rodzicami. To
przede wszystkim rodzice kształtują podstawy osobowości dziecka. Wśród różnych od-
działywań rodzicielskich wyróżnić można postawy rodzicielskie. Jednym ze sposobów
prowadzenia badań jest ewaluacja, w jaki sposób osoby dorosłe, o różnych typach oso-
bowości, retrospektywnie oceniają postawy swoich rodziców.

Przedmiotem badań prowadzonych przez autorów była ocena zależności między za-
burzeniami osobowości badanych studentów a retrospektywną oceną postaw rodziców.
Celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki związek istnieje pomiędzy
zaburzeniami osobowości studentów a retrospektywną oceną postaw matek i ojców?
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1 H.J. Eysenck, Biological dimensions of personality, [w:] L.A. Pervin (red.), Handbook of Per-
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Badania prowadzone były wśród 450 studentów różnych kierunków studiów rze-
szowskich uczelni, którzy odpowiadali na pytania kwestionariusza badającego zaburze-
nia osobowości oraz retrospektywnie oceniali postawy swoich rodziców. W badaniach
zastosowano następujące techniki badawcze: własną adaptację Kwestionariusza Oso-
bowości uzupełniającego Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń
Osobowości SCID II M.B. First, M. Gibbon, R.L. Spitzer i J.B., W. Benjamin w oprac.
B. Zawadzkiego, A. Popiel i E. Pragłowskiej oraz Kwestionariusz Retrospektywnej
Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc) M. Plopy. W przypadku zaburzeń osobowości
występujących u mężczyzn istotne znaczenie miały postawy ojców, studenci sygnali-
zowali zwłaszcza ich niekonsekwentne zachowania. W grupie badanych kobiet, stwier-
dzono istotne zależności w odniesieniu do spostrzeganych postaw zarówno matek, jak
i ojców.

Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, determinanty zaburzeń osobowości, postawy
rodzicielskie, retrospektywna ocena postaw rodziców, studenci.

Abstract

The research of genetic personality types and five main personality dimensions
come to the conclusion that genetic factors influence one’s personality to a degree of at
least 40 percent. Psychological research pays more attention to environmental factors,
mainly to the relationship with parents. Parents have a crucial impact on the develop-
ment of the main features of the child’s personality. Among different parental influ-
ences, parental attitudes seem very important. One of the ways to collect data in this
area is to evaluate how adults with a variety personality types retrospectively assess
their parent’s attitudes.

The research conducted by the authors was the subjective evaluation of the relation-
ship between personality disorders in a group of students and a retrospective assessment
of parental attitudes. The aim was to answer the question: ‘What sort of relationship
exists between different personality disorders and a retrospective assessment of the
mother and father’s attitudes?’ The research was conducted among 450 students from
Rzeszów, of various subjects, who answered the personality disorders questionnaire and
the inventory of retrospectively assessed parents’ attitudes towards them. The study
used the following techniques: the authors’ adaptation of the Personality Inventory
which supplemented The Structured Clinical Interview for Assessing Personality Dis-
orders SCID II by M. B. First, M. Gibbon, R.L. Spitzer and J. B. W. Benjamin adapted
by B. Zawadzki, A. Popiel and  E. Praglowska, and Retrospective Assessment of Pa-
rental Attitudes by M. Plopa. The results revealed that in cases of male students with
personality disorders the most significant factors are retrospective fathers’ attitudes, es-
pecially inconsistency. For female students both fathers’ and mothers’ attitudes are sig-
nificant.

Keywords: personality disorders, determinants of personality disorders, parental atti-
tudes, retrospective assessment of parental attitudes, students.
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Wprowadzenie

Okres studiów to dla wielu młodych ludzi początek samodzielnego i doro-
słego życia. Potrzeba wewnętrznego rozwoju, pragnienie niezależności, a z dru-
giej strony oczekiwania i wymagania ze strony środowiska społecznego spra-
wiają, że w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zachodzi wiele istotnych zmian
w przeżywaniu siebie przez młodych dorosłych. Przede wszystkim jest to czas
dynamicznego rozwoju osobowości, realizacji wielu wyzwań, uczenia się umie-
jętności, tworzenia ważnych relacji interpersonalnych i wprowadzania w życie
programów działania, które często w decydujący sposób kształtują dalsze losy
człowieka2.

Do zadań realizowanych w okresie wczesnej dorosłości można zaliczyć:
wybór kierunku studiów lub innej drogi zawodowej; kształtowanie umiejętności
zawodowych i znalezienie odpowiedniego miejsca ich realizacji; stabilizację
własnej tożsamości, integrację i rozwój osobowości; znalezienie partnera życio-
wego, założenie rodziny, wychowanie dzieci; nawiązywanie głębszych związ-
ków interpersonalnych; stopniowe zwiększanie zakresu odpowiedzialności za
siebie, uniezależnianie się materialne i emocjonalne od rodziny pochodzenia,
zmianę relacji z rodzicami na bardziej partnerską; rozwój zainteresowań, dąże-
nie do samorealizacji, integrację dotychczasowych doświadczeń, uczestniczenie
w życiu otoczenia społecznego; wzrost znaczenia troski o innych ludzi, nie tylko
najbliższych; realizację wartości życiowych, a także zwiększenie istotności do-
strzegania problemów moralnych3. Jeżeli wyzwania stawiane przed młodymi
ludźmi są generalnie realizowane, wiąże się to najczęściej z prawidłowym roz-
wojem osobowości i dobrym przystosowaniem społecznym. Nieprawidłowości
w rozwoju mogą wyrażać się w różnych aspektach. Ich wskaźnikiem może być
brak zaangażowania w role strukturujące dorosłe życie, niewypracowanie wła-
snych schematów zachowania w relacjach partnerskich i w sytuacji wykonywa-
nia obowiązków zawodowych i związane z tym skupianie się na ciągłym okre-
ślaniu własnej tożsamości. Niepokojące jest również nadmierne wydłużanie
wczesnej dorosłości jako fazy przejściowej w oczekiwaniu na stabilizację i brak
niezależności od innych (finansowej, emocjonalnej). Poza tym przejawem nie-
dojrzałości mogą być nadmiernie silne związki z rodzicami i niemożliwość ich

                             
2 Por.: A.I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, [w:] J. Strelau,

D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, Gdańsk 2015, s. 256–257.

3 J. Miluska, Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996; B. Smykowski, Wczesna dorosłość – szanse rozwoju,
„Remedium” 2004, nr 2(132), s. 49–52; P.K. Oleś, O różnych rodzajach tożsamości oraz ich
stałości i zmianie, [w:] P.K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura, Wy-
dawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 41–84.; A.I. Brzezińska,
K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka…, dz. cyt., s. 95–292.
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osłabienia oraz przeniesienia uczuć na inną osobę. Do ujawniania tego typu za-
chowań może przyczyniać się brak wsparcia społecznego w realizacji nowych
ról, ale także wyręczające w obowiązkach otoczenie (np. rodzice, instytucje
państwowe i społeczne, inni bliscy)4. Za opóźnienie usamodzielniania się mło-
dych dorosłych odpowiedzialne mogą być także czynniki socjoekonomiczne,
związane z niemożnością znalezienia odpowiedniej pracy dla młodych ludzi czy
ich niskie zarobki.

Często skutkiem trudności w znalezieniu swojej tożsamości są zachowania
nieprzystosowawcze – nieprawidłowy rozwój osobowości, ucieczka w chorobę
i bezradność, a także zachowania buntownicze. Jak wynika z wielu przeprowa-
dzonych badań w okresie adolescencji i młodej dorosłości występują pierwsze
objawy wielu zaburzeń psychicznych5. Ronald C. Kessler i wsp., po przebadaniu
prawie 10 000 osób potwierdzili, że początek wielu zaburzeń psychicznych po-
jawia się najczęściej u młodych dorosłych, m.in.: schizofrenia, depresja, choroba
afektywna dwubiegunowa, zaburzenia dysocjacyjne ujawniają się zwykle w wie-
ku 20–30 lat. Z kolei szczyt zachorowań, gdy bierzemy pod uwagę zaburzenia
lękowe przypada na 15. do 25. rok życia, a zespoły obsesyjno-kompulsywne
zwykle pojawiają się między 12. a 35. rokiem życia. Z kolei zespoły somatomor-
ficzne ujawniają się między 18. a 30. r.ż., a zaburzenia odżywiania, w tym ano-
reksja przypada na 14.–18. r.ż., a bulimia na 18.–25. r.ż. Zaburzenia osobowości
najczęściej diagnozowane są między 17.–30. r.ż.6

Przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu są zarówno czynniki wewnętrzne,
jak i zewnętrzne7. Uwarunkowania endogenne to m.in. dojrzewanie biologiczne,
kryzys tożsamości, ról płciowych, trudności w uzyskiwaniu autonomii. Wśród
czynników zewnętrznych istotne znaczenie ma m.in. oddziaływanie norm kultu-
rowych, np. związanych z wyglądem, wpływ grupy rówieśniczej, trudności
w sprostaniu wymaganiom społecznym, wydarzenia stresowe, np. urazowe do-
świadczenia seksualne. Istotne znaczenie przypisuje się tu głównie rodzinie.
Przedmiotem naszych rozważań jest poszukiwanie zależności między specyfiką
postaw rodzicielskich (ocenianą z perspektywy studentów) a nieprawidłowo-
ściami w rozwoju osobowości.

                             
4 Por.: J. Wojciechowska, Wczesna dorosłość – zagrożenia rozwoju, „Remedium” 2004, nr 3(133),

s. 53–56.
5 I. Jurewicz, Mental health in young adults and adolescents – supporting general physicians to

provide holistic care, „Clinical Medicine” 2015, t. 15, nr 2, s. 151–154.
6 R.C. Kessler, P. Berglund, O. Demler, R. Jin, K.R. Merikangas, E.E. Walters, Lifetime preva-

lence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey
Replication, „Archives of General Psychiatry” 2005, t. 62(6), s. 593–602.

7 Por.: A.I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka…, dz. cyt.,
s. 256–257.
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Retrospektywna ocena postaw rodziców

Na kwestię prawidłowego usamodzielniania się i uniezależniania się od ro-
dziny pochodzenia spojrzeć można z perspektywy młodego dorosłego lub sys-
temu rodzinnego. Okres opuszczania przez dzieci domu rodzinnego, rozpoczy-
nanie przez nich dorosłego życia jest silnym przeżyciem także dla rodziców.
Może to wiązać się z wyraźną zmianą struktury ich związku, w którym wycho-
wywanie dzieci, relacja z nimi i bliskość, były do tej pory ważną częścią życia
obojga rodziców lub jednego z nich. Tę fazę rozwoju rodziny określa się jako
„fazę pustego gniazda”8. Gdy małżonkom lub jednemu z nich sprawia znaczną
trudność znalezienie się na nowo w diadzie partnerskiej, system rodzinny, naj-
częściej nieświadomie, może opóźniać uniezależnianie się dorosłych już dzieci9.

Istotną perspektywę stanowi tu retrospektywna ocena postaw rodziców, bę-
dąca uwewnętrznionym obrazem rodziców lub ich oddziaływań wychowaw-
czych, także będących ekspresją ich osobowości. Postawę rodzicielską Maria
Braun-Gałkowska definiuje jako względnie stały sposób odnoszenia się do
dziecka10, natomiast Maria Ziemska określa ją jako:

„[...] w pewnym stopniu utrwaloną, nabytą strukturę poznawczo-drążeniowo-
-afektywną, ukierunkowującą zachowanie się rodziców wobec dziecka”11.

W literaturze psychologicznej znanych jest wiele różnych koncepcji postaw
rodzicielskich12. Na ich kształtowanie oddziałują różne czynniki: dziedzictwo
rodzin pochodzenia rodziców, podmiotowe cechy rodziców, jakość relacji mał-
żeńskiej rodziców czy czynniki tkwiące w dziecku13. Oprócz modeli teoretycz-
nych postaw rodzicielskich autorzy zazwyczaj konstruują techniki umożliwiają-
ce ich pomiar. Badanie postaw samych rodziców dostarcza cennych informacji
dotyczących ich oddziaływań wychowawczych, lecz coraz częściej osobami
badanymi są same, dorosłe już dzieci, a badaną zmienną – retrospektywnie spo-
strzegane postawy rodziców. Retrospektywnie percypowane przez dorosłe dzieci
postawy rodzicielskie uważa się za bardziej trafne narzędzie realnej estymacji
                             
8 J. Haley, Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona, Gdańskie Wydaw-

nictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995, s. 36–56.
9 I. Goldenberg, H. Goldenberg, Terapia rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2006; I. Namysłowska, Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa 1997; Barbaro de B.
(red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 1999, s. 18–44.

10 M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i nie-
zadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992, s. 33.

11 Por.: M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków,
2011, s. 245; A. Roe, M. Siegelman, A Parent-Child Relations Questionnaire, „Children Deve-
loment” 1963, nr 34(2), s. 355–369.

12 A. Roe, M. Siegelman, A Parent-Child Relations Questionnaire…, dz. cyt., s. 355–369.
13 M. Plopa, Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 246–263.
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procesów związanych z wychowaniem w rodzinie, ponieważ mierzy się tutaj
natężenie i jakość tych oddziaływań z perspektywy odbiorców.

Zaburzenia osobowości ich rodzaje

Osobowość rozwija się od początku życia człowieka. Współcześnie osobo-
wość traktuje się jako złożony wzorzec głęboko zakorzenionych cech psychicz-
nych, przejawiających się automatycznie w niemal w każdej sferze funkcjono-
wania psychologicznego człowieka14. Pojęcie osobowości odróżnia się od poję-
cia charakteru – określającego cechy nabyte w trakcie wychowania – oraz tem-
peramentu – odnoszącego się do podstawowej biologicznej predyspozycji jed-
nostki15. Badania wrodzonych typów osobowości oraz pięciu jej podstawowych
dymensji16 pozwalają na stwierdzenie, że udział czynników genetycznych
w kształtowaniu osobowości to około 40%17. Badania psychologiczne podkre-
ślają znaczenie czynników środowiskowych: zwłaszcza relacji z rodzicami, ale
także funkcjonowania rodziny jako systemu. Chociaż można opisywać i warto-
ściować rozwój osobowości dziecka czy adolescenta w poszczególnych okre-
sach rozwojowych, psychologowie dokonują klasyfikacji osobowości dopiero
człowieka dorosłego. Za granicę przyjmuje się tu najczęściej uzyskanie pełno-
letności, a więc wiek 18 lat. Wystarczająca potencjalna dojrzałość i integracja
osobowości a także indywiduacja (samodzielność) osoby pozwalają na estyma-
cję zarówno typu lub typów osobowości, jak i określenie jej miejsca na dymen-
sji: osobowość zdrowa – zaburzona18. Trudno całkowicie obiektywnie odróżnić
normę od patologii osobowości. Millon i wsp. piszą, że amerykańscy badacze
często definiowali normalność jako zdolność do niezależnego i kompetentnego
funkcjonowania, ukierunkowanego na uzyskiwanie osobistego zadowolenia
i poczucia satysfakcji19. Generalnie norma i patologia tworzą kontinuum, jeden
stan stopniowo przeradza się w drugi. Istnieją zatem dwa sposoby pogłębiania
się patologii. Po pierwsze, pewne cechy mogą intensyfikować swoją ekspresję
(np. asertywność może przeradzać się w agresję a uległość w masochizm). Po
                             
14 T. Millon, R. Davis, C. Millon, L. Escovar, S. Meagher, Zaburzenia osobowości we współcze-

snym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa
2005, s. 2–3.

15 H.J. Eysenck, Biological dimensions of personality…, dz. cyt., s. 244–276.
16 R.R. McCrae, P.T. Costa, Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków

2005, s. 16–55.
17 L.A. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002,

s. 49–78; P. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe „Scho-
lar”, Warszawa 2003, s. 275–291.

18 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, American Psychiatric Associa-
tion, Washington, DC, London, England 2013, s. 645.

19 T. Millon, R. Davis, C. Millon, L. Escovar, S. Meagher, Zaburzenia osobowości..., dz. cyt.,
s. 14–18.
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drugie, powiększać się może liczba nieprzystosowawczych cech u danej osoby.
Stosując inne kryteria klasyfikacyjne, zaburzenia osobowości posiadają trzy
cechy patologii. Pierwszą z tych cech stanowi znaczący brak elastyczności
w sytuacjach stresowych. Strategie radzenia sobie ze stresem dla większości
ludzi są zróżnicowane i elastyczne, gdy jedna zawodzi, człowiek sięga do innej.
Osoby z zaburzeniami osobowości wykazują tendencję do permanentnego sto-
sowania tych samych strategii, z niewielkimi tylko zmianami. W rezultacie za-
zwyczaj pogarszają swoją sytuację, narasta nasilenie stresu, pojawiają się sytu-
acje krytyczne czy konfliktowe, wzmacnia się zniekształcanie percepcji rzeczy-
wistości społecznej. Druga cecha pokrywa się częściowo z pierwszą. Osoby
z zaburzeniami osobowości przejawiają niewiele alternatywnych strategii i za-
chowań, forsując uparcie swój ograniczony repertuar działania, chociaż często
słabo przystaje do sytuacji. Pośrednio kontrolują przebieg sytuacji interpersonal-
nych z powodu nasilenia i sztywności swoich cech. Stwarzają ograniczenia dla
przebiegu interakcji. Im mniej są elastyczne, tym większą giętkością musi się
wykazywać ich otoczenie. Kiedy nie daje się dostosować otoczenia do takiej
osoby, dochodzi do kryzysu. Trzecia cecha tych osób wynika z drugiej. Ponie-
waż osoby te nie są w stanie się zmienić, patologiczne treści, charakterystyczne
dla ich życia, powtarzają się stale jak w błędnym kole – stale kreują sytuacje
przynoszące im wciąż te same porażki. Theodore Millon i wsp.20 przedstawiają
cztery poziomy funkcjonowania osobowości: od postaci przystosowawczej do
głęboko zaburzonej. Biorąc przykładowo pod uwagę cechę perfekcjonizmu (je-
den z komponentów osobowości obsesyjno-kompulsyjnej): postać przystoso-
wawcza charakteryzuje się samoopisem: „Jestem dumny z tego, co robię”; mniej
przystosowawcza: „Zawsze muszę popracować nad różnymi sprawami, żeby
doprowadzić je do porządku”; zaburzona: „Nie mogę przestać pracować nad
czymś, dopóki nie osiągnę doskonałości, nawet jeśli to, co już osiągnąłem, za-
dowala mnie” oraz ciężko zaburzona: „Ponieważ nic nigdy nie jest wystarczają-
co dobre, nigdy niczego nie kończę”.

Zgodnie z klasyfikacją DSM-5 przez zaburzenie osobowości rozumiemy
trwały wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań, które istotnie odbiegają
od oczekiwań występujących w kulturze, w której jednostka żyje. Zaburzenie
osobowości pojawia się w adolescencji lub wczesnej dorosłości, wiąże się
z małą elastycznością i prowadzi do przeżywania napięć czy stresu i upośledze-
nia funkcjonowania jednostki. Wzorzec zaburzonej osobowości ujawnia się
w przynajmniej w dwóch z poniższych czterech obszarów:
— poznawczym (tzn. w sposobach postrzegania i interpretowania siebie, in-

nych ludzi i wydarzeń),
— afektywnym (wyraża się w różnym zakresie, sile, stopniu zmienności i ade-

kwatności przeżyć emocjonalnych),

                             
20 Tamże, s. 16.
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— funkcjonowaniu interpersonalnym (nieprawidłowości w relacjach z innymi
ludźmi),

— kontroli impulsów (trudności w kontrolowaniu stanów emocjonalnych i za-
chowań)21.
Wzorzec zaburzonej osobowości jest sztywny i przejawia się w wielu sytu-

acjach osobistych i społecznych, prowadzi do klinicznie znaczącego cierpienia
lub ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym czy zawodowym. Strukturę tę
cechuje stabilność czasowa.

Klasyfikacja DSM-5 ujmuje dziesięć typów zaburzeń osobowości. Poniżej
zaprezentowano ich krótką charakterystykę:
— osobowość paranoiczna – brak zaufania i podejrzliwość, motywy innych

osób są interpretowane jako intencjonalnie szkodzące jednostce;
— osobowość schizoidalna – wycofywanie się z relacji społecznych, ograni-

czony zakres ekspresji emocjonalnej;
— osobowość schizotypowa – poczucie silnego dyskomfortu w bliskich rela-

cjach, występowanie znacznych zniekształceń percepcyjnych i poznaw-
czych, dziwaczne lub ekscentryczne zachowania;

— osobowość antyspołeczna – wzorzec braku poszanowania praw innych osób,
impulsywność oraz trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich za-
chowań, brak odpowiedzialności za siebie i innych;

— osobowość borderline – wzorzec niestabilności w relacjach interpersonal-
nych, obrazie siebie i przeżywaniu emocji, znaczna impulsywność;

— osobowość histrioniczna – nadmierna ekspresja emocji i poszukiwanie uwa-
gi innych osób;

— osobowość narcystyczna –poczucie nadmiernego znaczenia, pragnienie by-
cia podziwianym, niski poziom empatii;

— osobowość unikająca – zahamowanie społeczne, poczucie nieadekwatności
i nadmiernej wrażliwości na prawdziwą lub wyobrażoną negatywną ocenę
społeczną;

— osobowość zależna – uległość, potrzeba związku z innymi celem uzyskania
opieki, lęk przed byciem samemu;

— osobowość obsesyjno-kompulsyjna – zaabsorbowanie porządkiem, perfek-
cjonizmem i kontrolą. Zgodnie z klasyfikacją jedna osoba może manifesto-
wać symptomy jednego dwóch a nawet więcej zaburzeń osobowości22.

                             
21 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5…, dz. cyt., s. 645.
22 Tamże, s. 645–684.
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Zaburzenia osobowości a retrospektywna ocena
postaw rodziców u młodych dorosłych – przegląd
badań

Wielu badaczy podejmuje zagadnienie estymacji rozpowszechnienia zabu-
rzeń psychicznych, a więc także i zaburzeń osobowości. Badania są prowadzone
na różnych próbach badawczych z zastosowaniem różnych technik badawczych,
stąd też należy ostrożnie porównywać wyniki tych badań.

Zagadnienie zależności zaburzeń osobowości i postaw rodzicielskich oraz
retrospektywnie spostrzeganych postaw rodziców znalazło odzwierciedlenie
w badaniach psychologicznych. Badacze zgromadzili wiele danych świadczą-
cych o transgeneracyjnej transmisji cech zaburzenia osobowości typu borderline.
Marijn A. Distel i wsp. stwierdzili, że dzieci rodziców, z których przynajmniej
jedno z rodziców miało zdiagnozowane zaburzenie osobowości borderline, dzie-
dziczyli geny predysponujące ich do trudnego temperamentu, emocjonalnej re-
aktywności i impulsywności a dziedziczność cech borderline była na poziomie
42%. Wskazuje to na silne związki cech genetycznych i środowiskowych
(w tym także oddziaływań rodzicielskich) w etiologii zaburzenia23. Postawy
rodzicielskie matek z zaburzeniem borderline można określić jako skrajnie nie-
konsekwentne, oscylujące między wrogim ograniczaniem autonomii i biernością
oraz dewaluacją. Te strategie rodzicielskie mogą być przekazywane z pokolenia
na pokolenie24. Nastoletnie dzieci matek z osobowością borderline oceniały po-
stawę matki jako odrzucającą, a same uzyskiwały wyniki badań świadczące
o niskiej samoocenie, poczuciu niskiej atrakcyjności społecznej, lękowo-
ambiwalentnym stylu przywiązania oraz częstym doświadczaniu stresu (cechy
unikającego zaburzenia osobowości)25. Stephanie D. Stepp i wsp. wskazują, że
dzieci matek z zaburzeniem borderline percypują ich postawy rodzicielskie jako
wymagające i odrzucające. Ponadto matki mają tendencję do odwracania ról
w relacji matka – dziecko. Ich dzieci pełniły tu rolę przyjaciela lub rodzica. Wy-
chowanie takiego rodzaju może oddziaływać na rozwój różnych zaburzeń oso-
bowości u ich dorastających i dorosłych dzieci26. Dorosłe dzieci matek z zabu-

                             
23 M.A. Distel, T.J. Trull, C.A. Derom, E.W. Thierry, M.A. Grimmer, N.G. Martin, G. Willemsen,

D.I. Boomsma, Heritability of borderline personality disorder features is similar across three
countries, „Psychological Medicine” 2007, nr 38(9), s. 1219–1229.

24 L.K. Newman, S. Stevenson, Issues in infant-parent psychotherapy for mothers with borderline
personality disorders, „Clinical Child Psychology and Psychiatry” 2008, nr 13(4), s. 505–514.

25 R. Herr, C. Hammen, P.A. Brennan, C. Maternal, Borderline personality disorder symptom and
adolescent psychosocial functioning, „Journal of Personality Disorders” 2008, nr 22(5), s. 451–
465.

26 S.D. Stepp, D.J. Whalen, P.A. Pilkonis, A.E. Hipwell, M.D. Levine, Children of Mothers with
Borderline Personality Disorder: Identifying Parenting Behaviors as Potential Targets for In-
tervention, „Personal Disorders” 2011, nr 3(1), s. 76–91.
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rzeniem borderline spostrzegały postawę swoich matek jako w większym nasile-
niu nadmiernie ochraniającą i odrzucającą w porównaniu z grupą porównaw-
czą27. W badaniu Borwin Bandelow i wsp. pacjenci z zaburzeniem osobowości
borderline spostrzegali retrospektywnie postawy swoich rodziców jako istotnie
niewłaściwe we wszystkich wymiarach28. Z innych badań wynika, że za 66%
wariancji narcystycznego zaburzenia osobowości u studentów odpowiedzialne
były spostrzegane postawy rodziców oraz przeżyte traumy wczesnodziecięce.
Postawy odrzucenia i nadmiernego ochraniania okazały się predyktorami tego
zaburzenia29.

Analizy empiryczne sugerują także, że niskie nasilenie postawy ochraniania
oraz postawa odrzucenia mogą być odpowiedzialne za wystąpienie zaburzeń
osobowości u osób dorosłych (antyspołeczne, unikające, borderline, depresyjne
paranoiczne, schizoidalne i schizotypowe)30. Z kolei spostrzegana przez dorosłe
dzieci postawa nadmiernie wymagająca jest związana z pojawieniem się u nich
zaburzenia osobowości unikającej (zawstydzanie, generowanie poczucia winy,
nietolerancja)31.

Badanie prawie 200 japońskich studentów ujawniło, że pozbawiony poczu-
cia bezpieczeństwa styl przywiązania (unikający i ambiwalentny) oraz spostrze-
gana postawa odrzucająca były predyktorem rozwoju zaburzeń psychicznych
(w tym zaburzeń osobowości) u mężczyzn, natomiast postawy odrzucenia, nad-
miernego ochraniania i lękowe sprzyjały wystąpieniu zaburzeń u kobiet32. Retro-
spektywnie oceniana postawa odrzucenia i nadmiernych wymagań stanowiła
czynnik ryzyka dla pojawienia się zaburzenia osobowości unikającej33.

                             
27 J. Eyden, C. Winsper, D. Wolke, M.R. Broome, F. MacCallum, A systematic review of the pa-

renting and outcomes experienced by offspring of mothers with borderline personality patho-
logy: potential mechanisms and clinical implications, „Clinical Psychologt Review” 2016,
nr 47, s. 85–105.

28 B. Bandelow, J. Krause, D. Wedekind, A. Brocks, G. Hajak, E.E. Ruther, Early traumatic life
events, parental atitudes, family history, and birth risk factors in patients with borderline per-
sonality disorder and healthy control, „Psychiatry Research” 2005, nr 134(2), s. 169–179.

29 V. Ahmadi, A. Nasrolahi, S. Mirshekar, Examining the simple and multiple relationship of
parenting styles and early life trauma with narcissistic personality in university students, „Jour-
nal of Paramedical Sciences” 2015, nr 6(1), s. 24–29.

30 J.G. Johnson, P. Cohen, H. Chen, S. Kasen, J.S. Brook, Parenting Behaviors Associated With
Risk for Offspring Personality Disorder During Adulthood, „Archives Of General Psychiatry”
2006, nr 63(5), s. 579–587.

31 A. Stravynski, R. Elie, R.L. Franche, Perception of early parenting by patients diagnosed
avoidant personality disorder: a test of the overprotection hypothesis, „Acta Psychiatrica Scan-
dinavica” 1989, nr 80(5), s. 415–420.

32 S. Nishikawa, E. Sundbom, B. Hägglöf, Influence of Perceived Parental Rearing on Adolescent
Self-Concept and Internalizing and Externalizing Problems in Japan, „Journal of Child and
Family Studies” 2010, nr 19(1), s. 57–66.

33 N. Arbel, A. Stravynski, A retrospctive study of separation in the development of adult perso-
nality disorder, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 1991, nr 83(3), s. 174–178.
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Cel badań, materiał i metoda

Celem prowadzonych badań była przesiewowa estymacja rozpowszechnie-
nia nieprawidłowości w kierunku zaburzonej osobowości i analiza uwarunko-
wań rodzinnych nieadekwatnych zachowań (pod kątem retrospektywnej oceny
postaw matek i ojców badanych studentów.

Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie są zależności pomiędzy określonymi typami nieprawidłowości w roz-

woju osobowości u synów a retrospektywną oceną postaw matek?
2. Jak retrospektywnie oceniają postawy ojców synowie z różnymi nieprawi-

dłowościami osobowości?
3. Czy istnieją związki między retrospektywną oceną postaw matek a częstością

występowania określonych nieprawidłowości w rozwoju osobowości u córek?
4. Jak retrospektywnie oceniają postawy ojców córki ujawniające różne nie-

prawidłowości w rozwoju osobowości?
W przeprowadzonych przez nas badaniach wzięło udział 450 studentów

(w tym 276 kobiet i 174 mężczyzn). Osoby badane studiowały na Uniwersytecie
Rzeszowskim oraz na Politechnice Rzeszowskiej. Z badanej grupy wyłoniono
osoby ujawniające cechy w kierunku nieprawidłowej osobowości (przy czym
jedna osoba mogła mieć więcej niż jeden rys nieprawidłowej osobowości).
Szczegółowe dane odnośnie do liczby osób ujawniających poszczególne zabu-
rzenia osobowości uwzględniono w tabelkach.

W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze:
— Zmodyfikowany przez autorów kwestionariusz do badania zaburzeń osobo-

wości (zgodny z DSM-5), oparty o SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad
Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV, M.B. First,
M. Gibbon, R.L. Spitzer., J.B.W. Williams, L.S. Benjamin34;

— Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc)
M. Plopy35. Składa się on z 50 pytań i posiada dwie równoległe wersje –
dotyczące matek i ojców. Wynik prezentowany jest w skali stenowej. Skalę
cechuje wysoka trafność teoretyczna w aspekcie strukturalnym oraz wskaź-
nik rzetelności wymiarów, wahający się w przedziale 0,84–0,93. Kwestiona-
riusz ten bada postawy rodziców w percepcji dorosłych dzieci. Skala
uwzględnia następujące postawy: akceptacja/odrzucenie, wymagania, auto-
nomia, niekonsekwencja oraz ochranianie. Plopa zakłada, że rodzina gene-
racyjna znacząco współdeterminuje proces indywiduacji młodego człowie-

                             
34 M.B. First, M. Gibbon, R.L. Spitzer, J.B.W. Williams, L.S. Benjamin, SCID-II Ustrukturalizo-

wany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV, Pracownia Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2014.

35 M. Plopa, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie: Pracownia Testów Psychologicznych,
Warszawa 2008.
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ka. Dzięki skali KPR-Roc można lepiej poznać środowisko rozwoju kon-
kretnej jednostki w rodzinie pochodzenia, jej relacji z matką i ojcem, a tym
samym uzyskać lepsze jej rozumienie jako osoby dorosłej.
Prowadzenie badań służących do oceny rozpowszechnienia zaburzeń psy-

chicznych wiąże się z różnymi ograniczeniami. Diagnoza nieprawidłowości
powinna bowiem opierać się nie tylko na metodzie kwestionariuszowej, ale tak-
że na obserwacji i rozmowie z daną osobą. Można zatem przyjąć, że wyniki
prezentowanych badań dotyczących czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń
osobowości mają charakter przesiewowy i ich zadaniem jest identyfikacja jedno-
stek manifestujących cechy zaburzeń osobowości, a rezultaty badań dla po-
szczególnych osób nie stanowią diagnozy nozologicznej.

Wyniki badań

Poniżej zaprezentowano rezultaty badań kwestionariuszem diagnozującym
zaburzenia osobowości opartym o SCID-II. Uwzględniono tu osoby, które speł-
niły pełne kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości oraz
część tych kryteriów. W tym drugim przypadku można mówić bardziej o ce-
chach lub rysie osobowościowym charakteryzującym daną osobę, lecz nie o oso-
bowości zaburzonej.
Tabela 1. Nieprawidłowe cechy osobowości synów a spostrzegane przez nich posta-

wy rodzicielskie ich matek – korelacje r Pearsona
Retrospektywna ocena postaw matek

Dominujące cechy
osobowości Akcepta-

cja*
Wyma-
gania

Autono-
mia

Niekon-
sekwen-

cja

Ochra-
nianie

Paranoicznej (N = 44) –0,050 0,18 –0,01 0,15 0,08

Schizoidalnej(N = 13) –0,118 0,08 –0,03 0,17 –0,09

Schizotypowej (N = 15) –0,087 0,06 –0,08 0,20* –0,05

Antyspołecznej (N = 16) –0,103 0,22** –0,12 0,19* 0,05

Borderline (N = 19) –0,071 0,12 –0,04 0,18 0,10

Histrionicznej (N = 45) –0,051 0,16 –0,07 0,12 0,01

Narcystycznej (N = 48) –0,065 0,23** –0,02 0,23** 0,05

Unikającej (N = 42) –0,305** 0,19* –0,16 0,18 0,01

Zależnej (N = 15) –0,175 0,18 –0,17 0,01 –0,06

Obsesyjno-kompulsyjnej
(N = 67) –0,138 0,13 –0,11 0,09 0,10

* korelacja istotna na poziomie 0,05; ** korelacja istotna na poziomie 0,01; N – liczebność
Źródło: Opracowanie własne.
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Table 1. Abnormal personality traits of sons and their perception of the parental
attitudes of their mothers – Pearson’s r correlation

Retrospective evaluation of mother’s attitudes
Dominant personality traits Accep-

tance*
Expecta-

tions
Auton-

omy
Inconsis-

tency
Protec-

tion
Paranoid (N = 44) –0.050 0.18 –0.01 0.15 0.08

Schizoid (N = 13) –0.118 0.08 –0.03 0.17 –0.09

Schizotypal (N = 15) –0.087 0.06 –0.08 0.20* –0.05

Antisocial (N = 16) –0.103 0.22** –0.12 0.19* 0.05

Borderline (N = 19) –0.071 0.12 –0.04 0.18 0.10

Histrionic (N = 45) –0.051 0.16 –0.07 0.12 0.01

Narcissistic (N = 48) –0.065 0.23** –0.02 0.23** 0.05

Avoidant (N = 42) –0.305** 0.19* –0.16 0.18 0.01

Dependent (N = 15) –0.175 0.18 –0.17 0.01 –0.06

Obsessive-compulsive
(N = 67) –0.138 0.13 –0.11 0.09 0.10

* Correlation significant on the level of 0.05; **Correlation significant on the level of 0.01;
N – Number
Source: Own study.

Jak wskazują rezultaty badań, niewiele jest korelacji odnośnie do oddziały-
wań wychowawczych matek a specyficznych właściwości osobowości synów.
Zależności odnoszą się jedynie do osobowości narcystycznej, unikającej i anty-
społecznej, a w mniejszym stopniu schizotypowej. Synowie o cechach narcy-
stycznych i antyspołecznych częściej (p < 0,01) oceniali swoje matki jako nad-
miernie wymagające i niekonsekwentne. Z kolei osoby z cechami osobowości
unikającej najczęściej deklarowały brak akceptacji ze strony matek (p < 0,01)
oraz nadmierne wymagania (p < 0,05). Synowie z dominującymi cechami oso-
bowości schizotypowej częściej dostrzegali brak konsekwencji w postępowaniu
matek (p < 0,05).
Tabela 2. Nieprawidłowe cechy osobowości synów a spostrzegane przez nich posta-

wy rodzicielskie ich ojców – korelacja r Pearsona
Retrospektywna ocena postaw ojców

Dominujące cechy
osobowości Akcepta-

cja
Wyma-
gania

Autono-
mia

Niekon-
sekwen-

cja

Ochra-
nianie

Paranoicznej(N = 44) –0,18 0,25** –0,22* 0,35** 0,04

Schizoidalnej(N = 13) –0,03 0,06 –0,03 0,24* 0,10

Schizotypowej (N = 15) –0,19 0,08 –0,22** 0,25** –0,02

Antyspołecznej(N = 16) –0,05 0,11 –0,05 0,26** 0,10
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Borderline(N = 19) –0,19 0,19 –0,19 0,34** 0,01

Histrionicznej (N = 45) –0,10 0,10 –0,06 0,28** –0,02

Narcystycznej (N = 48) –0,11 0,17 –0,06 0,28** –0,02

Unikającej(N = 42) –0,32** 0,20* –0,32** 0,24* –0,01

Zależnej (N = 15) –0,31** 0,26** –0,30** 0,33** 0,01

Obsesyjno-kompulsyjnej
(N = 67) –0,20* 0,24* –0,23* 0,28** 0,10

* korelacja istotna na poziomie 0,05; ** korelacja istotna na poziomie 0,01; N – liczebność
Źródło: Opracowanie własne.

Table 2. Abnormal personality traits of sons and their perception of the parental
attitudes of their fathers – Pearson’s r correlation

Retrospective evaluation of fathers’ attitudes
Dominant personality traits Accep-

tance*
Expecta-

tions
Auton-

omy
Inconsis-

tency
Protec-

tion
Paranoid (N = 44) –0.18 0.25** –0.22* 0.35** 0.04

Schizoid (N = 13) –0,03 0.06 –0.03 0.24* 0.10

Schizotypal (N = 15) –0.19 0.08 –0.22** 0.25** –0.02

Antisocial (N = 16) –0.05 0.11 –0.05 0.26** 0.10

Borderline (N = 19) –0.19 0.19 –0.19 0.34** 0.01

Histrionic (N = 45) –0.10 0.10 –0.06 0.28** –0.02

Narcissistic (N = 48) –0.11 0.17 –0.06 0.28** –0.02
Avoidant (N = 42) –0.32** 0.20* –0.32** 0.24* –0.01
Dependent (N = 15) –0.31** 0.26** –0.30** 0.33** 0.01
Obsessive-compulsive
(N = 67) –0.20* 0.24* –0.23* 0.28** 0.10

* Correlation significant on the level of 0.05; **Correlation significant on the level of 0.01;
N – Number
Source: Own study.

Analizując postawy ojców wobec synów, okazało się, że istnieje związek
między percepcją oddziaływań wychowawczych ojców a różnymi typami nie-
prawidłowej osobowości. Synowie ujawniający cechy osobowości paranoicznej,
schizotypowej, antyspołecznej, borderline, histrionicznej, narcystycznej, zależ-
nej i obsesyjno-kompulsyjnej częściej (p < 0,01) określali ojców jako niekonse-
kwentnych w postępowaniu (p < 0,01). Poczucie braku konsekwencji u ojców
dotyczy także osób ujawniających nieprawidłowości w kierunku osobowości
unikającej i schizoidalnej (p < 0,05). Najsilniejsze związki między negatywnymi
postawami ojców a dysfunkcjami w zachowaniu dotyczyły osobowości zależnej.
Synowie z tej grupy najczęściej deklarowali, że ich ojcowie nie akceptowali ich
(p < 0,01), ograniczali swobodę (brak autonomii – p < 0,01), byli niekonse-
kwentni (p < 0,01) i nadmiernie wymagający (p < 0,01). Na brak akceptacji na-
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rzekali też mężczyźni z osobowością unikającą (p < 0,01) i obsesyjno-kom-
pulsyjną (p < 0,05), którzy jednocześnie częściej oceniali ojców jako nadmiernie
wymagających i ograniczających swobodę. Synowie ujawniający objawy para-
noiczne, oprócz braku konsekwencji u swoich ojców, narzekali także na nadmiar
wymagań (p < 0, 01) i ograniczanie autonomii (p < 0,05).
Tabela 3. Nieprawidłowe cechy osobowości córek a spostrzegane przez nie postawy

rodzicielskie ich matek – korelacja r Pearsona
Retrospektywna ocena postaw matek

Dominujące cechy
osobowości Akcepta-

cja
Wyma-
gania

Autono-
mia

Niekon-
sekwen-

cja

Ochra-
nianie

Paranoicznej (N = 72) –0,26** 0,21** –0,23** 0,26** 0,06
Schizoidalnej (N = 25) –0,16* –0,01 –0,09 0,03 –0,02
Schizotypowej (N = 10) –0,24** 0,17** –0,16* 0,26** 0,07
Borderline (N = 43) –0,28** 0,22** –0,30** 0,28** 0,09
Histrionicznej (N = 51) –0,05 0,13* –0,09 0,17** 0,09
Narcystycznej (N = 45) –0,20** 0,19** –0,25** 0,24** 0,12
Unikającej (N = 34) –0,23** 0,07 –0,18** 0,03 –0,02
Zależnej (N = 29) 0,10 0,13* –0,18** 0,13* 0,11
Obsesyjno-kompulsyjnej
(N = 116) –0,19** 0,14* –0,19** 0,18** 0,03

* korelacja istotna na poziomie 0,05; ** korelacja istotna na poziomie 0,01; N – liczebność
Źródło: Opracowanie własne.

Table 3. Abnormal personality traits of daughters and their perception of the pa-
rental attitudes of their mothers – Pearson’s r correlation

Retrospective evaluation of mother’s attitudes
Dominant personality

traits Accep-
tance*

Expecta-
tions

Auton-
omy

Inconsis-
tency

Protec-
tion

Paranoid (N = 72) –0.2** 0.21** –0.23** 0.26** 0.06
Schizoid (N = 25) –0.16* –0.01 –0.9 0.03 –0.02
Schizotypal (N = 10) –0.24** 0.17** –0.16* 0.26** 0.07
Borderline (N = 43) –0.28** 0.22** –0.30** 0.28** 0.09
Histrionic (N = 51) –0.05 0.13* –0.09 0.17** 0.09
Narcissistic (N = 45) –0.20** 0.19** –0.25** 0.24** 0.12

Avoidant (N = 34) –0.23** 0.07 –0.18** 0.03 –0.02
Dependent (N = 29) 0.10 0.13* –0.18** 0.13* 0.11
Obsessive-compulsive
(N = 116) –0.19** 0.14* –0.19** 0.18** 0.03

* Correlation significant on the level of 0.05; **Correlation significant on the level of 0.01;
N – Number
Source: Own study.
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Badania potwierdzają istnienie związku między określonymi postawami
matek a specyficznymi cechami osobowości córek. Okazało się, że studentki
ujawniające nieprawidłowe cechy osobowości miały skłonność do negatywnej
oceny negatywnych zachowań matek wobec nich. Kobiety z nasilonymi cechami
paranoicznymi, schizotypowymi, borderline, narcystycznymi i obsesyjno-kom-
pulsyjnymi częściej uznawały matki jako nadmiernie wymagające, ograniczające
swobodę, niekonsekwentne i nieakceptujące do końca swoich córek (p < 0,01).
Najmniej zależności stwierdzono w przypadku osób z cechami osobowości schi-
zoidalnej, gdzie niektóre córki zwracały uwagę jedynie na brak akceptacji ze
strony matek. W przypadku osobowości histrionicznej stwierdzono tylko zależno-
ści w odniesieniu do percepcji postaw matek jako nadmiernie wymagających
(p < 0,01). Studentki z cechami osobowości zależnej częściej spostrzegały matki
jako ograniczające ich autonomię. Nie wykazano żadnego związku między nasile-
niem postawy ochraniającej a ujawnieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
Tabela 4. Nieprawidłowe cechy osobowości córek a spostrzegane przez nie postawy

rodzicielskie ich ojców – korelacje r Pearsona
Retrospektywna ocena postaw ojców

Dominujące cechy
osobowości Akcepta-

cja
Wyma-
gania

Autono-
mia

Niekon-
sekwen-

cja

Ochra-
nianie

Paranoicznej (N = 72) –0,36** 0,16* –0,29** 0,32** –0,12

Schizoidalnej (N = 25) –0,17** 0,04 –0,08 0,10 –0,08

Schizotypowej (N = 10) –0,22** 0,16* –0,16* 0,20** 0,01

Borderline (N = 43) –0,25** 0,18** –0,22** 0,29** –0,02

Histrionicznej (N = 51) 0,08 0,13* –0,01 0,07 0,16*

Narcystycznej (N = 45) –0,22** 0,19** –0,20** 0,26** 0,01

Unikającej (N = 34) –0,26** 0,02 –0,20** 0,08 –0,18*

Zależnej (N = 29) –0,08 0,14* –0,07 0,12 0,06

Obsesyjno-kompulsyjnej
(N = 116) –0,19** 0,17** –0,15* 0,24** –0,04

* korelacja istotna na poziomie 0,05; ** korelacja istotna na poziomie 0,01; N – liczebność
Źródło: Opracowanie własne.

Table 4. Abnormal personality traits of daughters and their perception of the pa-
rental attitudes of their fathers – Pearson’s r correlation

Retrospective evaluation of fathers’ attitudes
Dominant personality

traits Accep-
tance*

Expecta-
tions

Auton-
omy

Inconsis-
tency

Protec-
tion

Paranoid (N = 72) –0.36** 0.16* –0.29** 0.32** –0.12

Schizoid (N = 25) –0.17** 0.04 –0.08 0.10 –0.08
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Schizotypal (N = 10) –0.22** 0.16* –0.16* 0.20** 0.01

Borderline (N = 43) –0.25** 0.18** –0.22** 0.29** –0.02

Histrionic (N = 51) 0.08 0.13* –0.01 0.07 0.16*

Narcissistic (N = 45) –0.22** 0.19** –0.20** 0.26** 0.01

Avoidant (N = 34) –0.26** 0.02 –0.20** 0.08 –0.18*

Dependent (N = 29) –0.08 0.14* –0.07 0.12 0.06

Obsesyjno-kompulsyjnej
(N = 116) –0.19** 0.17** –0.15* 0.24** –0.04

* Correlation significant on the level of 0.05; **Correlation significant on the level of 0.01;
N – Number
Source: Own study.

Wyniki badań potwierdzają istnienie zależności między specyfiką funkcjo-
nowania studentek a ich percepcją postaw ojców. Okazało się, że córki ujaw-
niające cechy osobowości paranoicznej, schizotypowej, borderline, narcystycz-
nej, unikającej i obsesyjno-kompulsyjnej częściej miały przekonanie, że ojcowie
ich nie akceptowali (p < 0,01) i byli niekonsekwentni (p < 0,01). Kobiety o do-
minujących cechach schizoidalnych jedynie często spostrzegały swoich ojców
jako nieakceptujących. Najmniej związków stwierdzono między postawą ochra-
niającą a objawami nieprawidłowości w funkcjonowaniu (minimalne zależności
odnosiły się jedynie do postawy histrionicznej – nadmierne ochranianie i unika-
jącej – brak ochraniania).

Podsumowanie wyników badań i wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły istotne znaczenie oddziały-
wań w rodzinie pochodzenia dla kształtowania się cech osobowości potomstwa.
Z jednej strony niemałe znaczenie mają czynniki genetyczne, ale – jak to po-
twierdzają badania innych autorów – przenosimy z rodziny pochodzenia okre-
ślone nastawienia emocjonalne, sposób percepcji siebie i otoczenia36.

Z badań przez nas prowadzonych wynika, że synowie z cechami w kierunku
nieprawidłowej osobowości częściej negatywnie spostrzegali postawy ojców,
w porównaniu z matkami. Podobnie Małgorzata Sitarczyk wykazała, że „[…]
postawy matek oddziałują słabiej na osobowość syna, niż zachowania ojców”37.
Może to mieć związek z silniejszymi procesami identyfikacyjnymi z ojcami,
a jednocześnie typowym w tym okresie konfliktem, gdzie ojcowie chcą utrzy-

                             
36 Por.: G. Głębocka, Znaczenie ojcostwa z perspektywy mężczyzny i dziecka, [w:] K. Palus (red.),

Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Spo-
łecznych UAM, Poznań 2011, s. 67.

37 M. Sitarczyk, Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 67.
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mać władzę nad synami, a z drugiej strony oczekują od nich niezależności.
Z perspektywy systemowego ujęcia rodziny, w sytuacji nieprawidłowych relacji
między rodzicami, często to matki tworzą specyficzne koalicje z synem, co mo-
że przyczyniać się do negatywnego spostrzegania ojca.

Wyniki badań własnych wskazują, że jedynie synowie, przejawiający nie-
prawidłowości w kierunku osobowości narcystycznej, częściej spostrzegali mat-
ki jako nadmiernie wymagające i niekonsekwentne, a osoby o typie unikającym
oceniały matki jako nieakceptujące i nadmiernie wymagające. Poza tym synowie
o cechach antyspołecznych częściej określali matki jako wymagające i niekon-
sekwentne.

Znacznie więcej zależności odnosiło się do postaw ojców. Badania wyka-
zały, że synowie (bez względu na rodzaj nieprawidłowej osobowości) zwykle
postrzegali ojców jako niekonsekwentnych. Postawy tego rodzaju mogą wiązać
się z różnego typu patologiami w rodzinie, dysfunkcjami osobowości, jak rów-
nież skłonnościami ojców do wycofywania się, niewiarą we własne możliwości.
Brak konsekwencji w postępowaniu skutkuje przede wszystkim brakiem poczu-
cia bezpieczeństwa u dziecka, gdyż nigdy nie wie ono czy za dane zachowanie
będzie ukarane, czy nagrodzone. To z kolei prowadzi do zachowań kompensa-
cyjnych (np. unikania określonych sytuacji, izolowania się od otoczenia czy
rozładowywania napięcia w formie agresji). Takie zachowania, ciągle powtarza-
ne, stają się utrwalonymi schematami reagowania w różnych sytuacjach, a więc
nabierają rysów osobowościowych. Okazało się także, że synowie z cechami
osobowości unikającej, zależnej i obsesyjno-kompulsyjnej częściej przypisywali
ojcom same negatywne (poza ochranianiem) oddziaływania, tj. brak akceptacji,
brak konsekwencji, ograniczanie swobody i nadmierne wymagania. Z kolei oso-
by o skłonnościach paranoicznych, schizotypowych narzekały na nadmierne
wymagania. Stawianie wysokich wymagań, przy braku konsekwencji w postę-
powaniu, może być wyrazem poczucia u ojca, że nie jest autorytetem dla dziec-
ka. Ojciec czując się niekompetentny wychowawczo, nasila wymagania, aby
mieć władzę nad dzieckiem, a to z kolei skutkuje zaburzeniami we wzajemnych
relacjach i w rezultacie prowadzi do nieprawidłowości w procesach identyfika-
cyjnych z ojcem jako mężczyzną oraz trudności adaptacyjnych potęgujących
nieprawidłowe cechy osobowości.

Badania nie wykazały zależności między nadmiernym ochranianiem a wy-
stępowaniem określonych zaburzeń osobowości. Potwierdzają to również anali-
zy empiryczne innych autorów, np. w odniesieniu do osobowości unikającej38.

Analizując postawy matek w percepcji córek ujawniających nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu, okazało się, że studentki spostrzegały zarówno postawy
matek, jak i ojców jako niewłaściwe. Zatem można wysunąć hipotezę o większej
sile wpływu obojga rodziców na córki (w porównaniu z synami) oraz zgodzić

                             
38 A. Stravynski, R. Elie, R.L. Franche, Perception of early parenting..., dz. cyt., s. 415–420.
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się z tezą, że jeśli obydwoje rodzice przejawiają niewłaściwe zachowania zwięk-
sza to prawdopodobieństwo nieprawidłowości w rozwoju osobowości. Córki
ujawniające cechy osobowości paranoicznej, schizoidalnej, schizotypowej, bor-
derline, narcystycznej, unikającej, obsesyjno-kompulsyjnej często wskazywały
na brak akceptacji zarówno ze strony matek, jak i ojców. Podobnie, poza oso-
bowością unikającą i zależną, większość kobiet oceniała zarówno ojców, jak
i matki jako osoby niekonsekwentne. Z kolei więcej badanych kobiet z objawa-
mi wskazującymi na nieprawidłowości w osobowości dostrzegało nadmierne
wymagania ze strony matek (studentki z osobowością paranoiczną, schizotypo-
wą, borderline, narcystyczną), podczas gdy tylko osoby z cechami borderline
i narcystycznymi dostrzegały wysokie oczekiwania ojców. Zarówno matki, jak
i ojcowie, zdaniem wielu badanych kobiet (poza osobowością zależną – brak
negatywnej oceny postaw ojców), byli osobami ograniczającymi autonomię. Na
zachowania nadmiernie ochraniające ze strony ojców częściej wskazywały córki
z osobowością histrioniczną, a na brak ochraniania ze strony ojców córki z ce-
chami osobowości unikającej.

Podsumowując, osoby ujawniające cechy w kierunku nieprawidłowej oso-
bowości zwykle wskazywały na niewłaściwe oddziaływania jednego lub obojga
rodziców. Należy zdawać sobie sprawę, że sposób percepcji postaw rodziców
przez osoby dorosłe, oprócz obrazu obiektywnych zachowań rodziców, obej-
muje również subiektywne treści, zniekształcone przez układ różnych dodatko-
wych czynników (np. zrzucenie odpowiedzialności na rodziców za niezrealizo-
wanie swoich celów odnośnie do wykształcenia, relacji z innymi, sposobu życia:
„nic mi się nie udaje, bo mój ojciec był alkoholikiem”; lub pojawia się skłonność
do „wybielania” nieżyjącego rodzica). Poza tym określone postawy rodziców
mogą być na zasadzie sprzężenia zwrotnego efektem niewłaściwych reakcji dzieci
(np. opryskliwa córka łatwiej może wyzwalać u rodzica negatywne emocje).

Uzyskane rezultaty badań, wskazujące na znaczenie określonego typu spo-
strzeganych postaw rodziców w kształtowaniu określonych cech u ich dzieci,
wymagają dalszych analiz. Przede wszystkim niezbędne jest skoncentrowanie
się na funkcjonowaniu rodziny jako systemu, szczególnie z uwzględnieniem
zachowań rodziców jako diady małżeńskiej. Ważna jest również analiza interak-
cji różnych czynników psychospołecznych (szersze otoczenie, wsparcie spo-
łeczne, czynniki traumatyczne itd.) oddziałujących na jednostkę. Znajomość
psychospołecznych i biologicznych uwarunkowań zaburzeń osobowości stanowi
podstawę do podjęcia szeroko rozumianej profilaktyki i terapii.
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Streszczenie

Autorka wysunęła i uzasadniła tezę, iż kłamstwo, będące naruszeniem normy
prawdomówności, stanowi zagrożenie zarówno dla trwałości związku małżeńskiego,
jak i spójności rodziny. By podjąć refleksję nad kłamstwem – przedmiotem badań pe-
dagogicznych, usytuowała problematykę kłamstwa w obrębie różnych dyscyplin na-
ukowych, między innymi: filozofii, antropologii, językoznawstwa, psychologii, socjo-
logii, historii, etnologii, neuronauk. W rezultacie analiz interdyscyplinarnych wyodręb-
niła kilka kierunków badań nad kłamstwem: semantyczny, typologiczny, etiologiczny,
kulturowy, moralny, historyczno-strategiczny. Treść właściwą artykułu tworzą zagad-
nienia: stosunku do prawdy w kontekście doboru partnera i rozwoju związku uczucio-
wego (narzeczeńskiego i małżeńskiego); doraźnych i odroczonych w czasie konse-
kwencji kłamstwa członków rodziny. Kwintesencję i zarazem końcową część artykułu
stanowi stwierdzenie, iż dezaprobata wobec okłamywania bliskich oraz respekt dla
prawdy są czynnikami umacniającymi rodzinną więź emocjonalną wśród reprezentan-
tów jednego pokolenia, np. małżonków, rodzeństwa oraz więź międzypokoleniową, np.
między rodzicami i dziećmi, dziadkami i wnukami.

Słowa kluczowe: kłamstwo, prawda, małżeństwo, rodzina, norma moralna, spójność
rodziny, więź emocjonalna.
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Abstract

The author puts forward and justifies a thesis that the lie, as an infringement on the
standard of veracity, poses a threat both to the durability of marriage and to the cohe-
sion of family. In order to address the lie as a subject of pedagogical studies, the author
addresses the lie in several different scientific disciplines, including: philosophy, an-
thropology, linguistics, psychology, sociology, history, ethnology and neurosciences.
As a result of interdisciplinary analyses the author identifies several aspects in her study
of the lie: semantic, typological, etiological (also communicating the results of her
studies), cultural, moral, historical and strategic. The main part of the paper focuses on
the following issues: the attitude towards the truth while selecting a partner and the de-
velopment of an emotional relationship (engagement and marriage) and short-term and
long-term effects of the lie on family members. The climax and final part of the paper is
the statement that disapproval towards lying to those close to us and the respect towards
the truth are the factors that strengthen the familial emotional relationship between rep-
resentatives of one generation, e.g. between spouses or siblings and between represen-
tatives of different generations, e.g. between parents and children or between grandpa-
rents and their grandchildren.

Keywords: lie, truth, marriage, family, moral standard, cohesion of family, emotional
relationship.

Wprowadzenie

Dyskredytacja prawdy we współczesnych społeczeństwach jest spowodo-
wana wieloma czynnikami, m.in. wzorcami lansowanymi w mediach (fałsz re-
klamy, prasy, przyzwolenie na upowszechnianie kłamstwa w Internecie i telewi-
zji); przekonaniami relatywistycznymi, liberalistycznymi i materialistycznymi;
rugowaniem takich typowo ludzkich cech charakteru, jak refleksyjność i kryty-
cyzm. W takich warunkach społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych docho-
dzi bez trudu do eskalacji kłamstwa, zaś proces przeciwny – kształtowanie po-
stawy prawdomówności czy profilaktyka bądź usuwanie skutków kłamstwa,
okazują się niezwykle skomplikowane.

Kłamstwo bywa przedmiotem badań rozmaitych nauk: filozofii (zwłaszcza
jej subdyscyplin – logiki i etyki), antropologii, językoznawstwa (m.in. semioty-
ki), psychologii, socjologii, historii, etnologii czy nawet neurofizjologii. Stanowi
również przedmiot dociekań pedagogiki, której przedstawiciele badają najczę-
ściej problem kłamstwa w odniesieniu do różnych podmiotów procesu wycho-
wania oraz obecności zjawiska w środowiskach wychowujących dzieci bądź
młodzież. Pedagodzy analizują na ogół przyczyny kłamstwa swych uczniów,
wychowanków, podopiecznych oraz metody zapobiegania kłamstwu za pośred-
nictwem prawidłowego procesu wychowania w rodzinie, szkole, instytucjach
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pozaszkolnych, placówkach opieki częściowej i całkowitej nad dzieckiem (lub
dzieckiem i jego rodziną). Usuwanie negatywnego przyzwyczajenia do kłamania
stanowi troskę zwłaszcza pedagogów resocjalizujących młodzież w ośrodkach
socjoterapeutycznych, wychowawczych i penitencjarnych.

Kierunki badań nad kłamstwem we współczesnej nauce

W obrębie nauk humanistycznych i społecznych, obszerną problematykę
kłamstwa wyznaczają następujące zagadnienia:
1. S e m a n t y c z n e  (vs l e k s y k a l n e ). Nie ma konsensusu odnośnie do

definicji kłamstwa, a przyjęte w danej nauce definicje mają różny zakres.
Klasyczne pojmowanie kłamstwa, jako wypowiedzi niezgodnej z przekona-
niem wypowiadającego, reprezentuje Bogusław Wolniewicz1. Niesłusznie
zawęża jednak definicję kłamstwa do mówienia nieprawdy – kłamstw wy-
powiadanych. Zdaniem Jolanty Antas:

„[...] kłamanie to złożony akt pragmatyczny i zarazem strategia językowa, której
zasadniczą cechą jest stan podwójnej świadomości mówiącego, a co za tym idzie,
taki rodzaj procesowania semantycznego, który można nazwać nieprawdziwym
komunikowaniem, opartym na naruszeniu podstawowych prawideł i maksym
konwersacyjnych, regulujących zasady naturalnej i rzetelnej komunikacji”2.

Zaletą podejścia Antas jest analiza kłamstwa nie tylko na poziomie seman-
tycznym, ale również pragmatycznym języka, natomiast niedostatkiem ta-
kiego ujęcia kłamstwa – to, że sprowadza się je do niezgodnej z prawdą ko-
munikacji językowej. Z kolei w definicji Roberta W. Mitchella „[...] oszu-
kiwanie stanowi fałszywy komunikat mający na celu przyniesienie korzyści
osobie komunikującej”3, zatem z jego definicji wynika, że nieświadome
i niezamierzone wprowadzanie innych w błąd również powinno zostać za-
kwalifikowane do oszukiwania. W odpowiedzi na wątpliwości tego rodzaju
przytoczmy propozycję R. Michaela Kraussa, który definiuje kłamstwo jako
„[...] akt mający na celu wytworzenie w innej osobie przekonania lub prze-
świadczenia, które oszukujący uważa za fałszywe”4. Definicja ta nie ograni-

                             
1 Zob.: B. Wolniewicz, O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „Edukacja Filozoficzna”

2012, nr 54, s. 5.
2 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Towarzystwo Autorów

i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1999, s. 166.
3 R.W. Mitchell, A framework for discussing deception, [w:] R.W. Mitchell, N.S. Thompson (red.),

Deception: perspectives on human and nonhuman deceit, State University of New York Press,
Albany 1986, s. 3–4.

4 R.M. Krauss, Impression formation, impression management, and nonverbal behaviors, [w:]
E.T. Higgins, C.P. Herman, M.P. Zanna (red.), Social cognition: the Ontario Symposium, t. 1,
NJ: Erlbaum, Hillsdale 1981, s. 324.
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cza kłamstwa do zachowania werbalnego, lecz obejmuje także zachowanie
niewerbalne, wprowadzające w błąd. Przykładem takiego kłamstwa jest za-
chowanie sportowca, który chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji w po-
staci żółtej kartki, symuluje własną kontuzję przez napięcie mięśni twarzy
(ekspresja bólu). Definicja Kraussa nie wydaje się zadowalająca, gdyż zi-
gnorowano w niej kolejny aspekt oszukiwania, na który zwrócił uwagę Paul
Ekman, pisząc: „[...] kłamstwo jest świadomą decyzją wprowadzenia osoby
w błąd bez wcześniejszego powiadomienia o swym zamiarze”5. Twierdzi on,
że ludzie kłamią tylko wtedy, gdy nie uprzedzą innych o swym zamiarze
skłamania (magicy nie kłamią podczas występów, ponieważ ludzie na wi-
downi oczekują, że zostaną wprowadzeni w błąd). Oryginalną i komplekso-
wą definicję kłamstwa zaproponował również Aldert Vrij. Psycholog ten za
kłamstwo uznaje:

„[...] skuteczną lub nieskuteczną świadomą próbę, bez wcześniejszego powia-
domienia o swym zamiarze, wytworzenia w innych przekonania, które autor
komunikatu uważa za nieprawdziwe”6.

Powszechne dyskusje związane z definiowaniem kłamstwa dotyczą również
przypisywania go wyłącznie człowiekowi bądź także zwierzętom (zjawisko
mimikry; zachowanie szympansów – nadymanie się jako imitacja fizycznej
przewagi oraz zakrywanie palcami swych zębów w celu ukrycia objawów
strachu; pasożyty – organizmy, które aby przetrwać wyspecjalizowały się
w oszukiwaniu układu odpornościowego żywiciela) i roślinom (orchidea,
wytwarzając zapach imitujący seksualne feromony owadów – samic os,
mami osobniki męskie, by po pseudokopulacji owad przeniósł zarodniki na
kolejną orchideę i w ten sposób doszło do zapylenia krzyżowego).

2. T y p o l o g i c z n e  ( s y s t e m a t y z a c j e  i  k l a s y f i k a c j e  k ł a m s t w a ) .
Analizie poddaje się t y p y  k ł a m s t w a  oraz typy sprawców (kłamców)
i ofiar (okłamanych). Przykładowo Immanuel Kant scharakteryzował kłam-
stwo z e w n ę t r z n e  i w e w n ę t r z n e .

„[...] Przez to pierwsze kłamca czyni siebie przedmiotem pogardy w oczach
innych, przez drugie zaś [...] przedmiotem pogardy we własnych oczach, obra-
żając godność człowieczeństwa we własnej osobie”7.

Współczesnym odpowiednikiem tej typologii jest klasyfikacja Bell M. DePaul’a,
który wyróżnił k ł a m s t w a  z o r i e n t o w a n e  n a  s i e b i e  i i n n y c h 8.
                             
5 P. Ekman, Tellinglies: clues to deceit in the marketplace, politics and marriage, W.W. Norton,

New York 1992.
6 A. Vrij, Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki

zawodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 6.
7 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, Wydawnictwo „Antyk”, Kęty 2005, s. 100.
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Z kolei Tomasz Witkowski wyodrębnił następujące rodzaje kłamstw: m i m o -
w o l n e, a l t r u i s t y c z n e, ż a r t o b l i w e, e g o t y c z n e, m a n i p u l a -
c y j n e, d e s t r u k c y j n e9, natomiast Paul Ekman scharakteryzował po pierw-
sze – k ł a m s t w a  o t w a r t e  (tzw. wierutne) – przekazujące informacje dia-
metralnie sprzeczne z prawdą, np. w sytuacji, gdy winny wyparł się swego
udziału w zbrodni; po drugie – w y o l b r z y m i e n i a  – kłamstwa, w których
fakty zostają ubarwione lub przekazana informacja wykracza poza prawdę, np.
ludzie mają skłonność wyolbrzymiania swego żalu spowodowanego spóźnie-
niem na spotkanie z przyjaciółmi; po trzecie – k ł a m s t w a  t z w .  s u b t e l -
n e  – polegają na mówieniu prawdy, ale w taki sposób, by wprowadzić roz-
mówcę w błąd, np. przez uchylanie się od odpowiedzi na pytanie bądź pomijanie
istotnych szczegółów10. Robert Michael Krauss kładzie nacisk na różnicowanie
kłamstwa ze względu na rodzaj zachowania, za pośrednictwem którego ujawnia
się fałszywy komunikat. Zatem dokonał podziału na k ł a m s t w a  w e r b a l -
n e  i  n i e w e r b a l n e11. Biorąc pod uwagę dziedzinę, w której doszło do
kłamstwa daje się analizować kłamstwo w: r o d z i n i e, s z k o l e, g r u p i e
r ó w i e ś n i c z e j, m a s s  m e d i a c h, p o l i t y c e, h a n d l u itd. Wśród
t y p ó w  s p r a w c ó w  badacze, m.in. Tomasz Witkowski, wyliczyli kłam-
ców: pragmatyków, idealistów, makiawelistów, patologicznych (np. psychopa-
tów)12. Próbuje się również zróżnicować kłamców i ich o f i a r y  ze względu
m.in. na towarzyszące im emocje, cechy charakteru bądź osobowości, tempera-
ment, wiek i płeć13. Obecnie w celu zwiększenia skuteczności wykrywania
kłamstwa, badaniu poddaje się coraz częściej również osobowość profesjonali-
stów zajmujących się wykrywaniem kłamstw, np. psychologów, policjantów.
3. E t i o l o g i c z n e. P r z y c z y n ą  k ł a m s t w a  są, w przekonaniu Fryde-

ryka Wilhelma Foerstera14: chęć przypodobania się innym, która staje się
motywem silniejszym niż moralna wartość czynu (kłamstwo społeczne15

                             
8 Zob.: B.M. DePaulo, K.L. Bell, Truth and investment: lies retold to those who care, „Journal

of Personality and Social Psychology” 1996, nr 70, s. 703.
9 Zob.: T. Witkowski, Psychologia kłamstwa. Motywy – strategie – narzędzia, Oficyna Wydawni-

cza „Unus”, Wałbrzych 2002, s. 83–127.
10 Zob.: P. Ekman, Tellinglies: clues to deceit…, dz. cyt.
11 Zob.: R.M. Krauss, Impression formation, impression management, and nonverbal behaviors,

[w:] E.T. Higgins, C.P. Herman, M.P. Zanna (red.), Social cognition: the Ontario Symposium...,
dz. cyt., s. 325.

12 Zob.: T. Witkowski, Psychologia kłamstwa. Motywy – strategie – narzędzia..., dz. cyt., s. 141–
160.

13 Zob.: A. Vrij, Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Psychologia kłamania i konsekwencje dla
praktyki zawodowej..., dz. cyt., s. 11–16.

14 Zob.: E. Smołka, Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria
wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Wydawnictwo „Maternus Me-
dia”, Tychy 2005.

15 K ł a m s t w o  s p o ł e c z n e  wynika z pragnienia przystosowania się do środowiska spo-
łecznego. Mając na uwadze społeczną aprobatę osoba fałszuje fakty lub im zaprzecza, by zaspo-
koić w ten sposób swą potrzebę uznania. Szczególnie podatna na ten rodzaj kłamstwa jest mło-
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i altruistyczne16); lęk przed wyartykułowaniem faktów (kłamstwo fanta-
styczne17 i patologiczne18); ucieczka od odpowiedzialności za swe czyny
(kłamstwo egoistyczne19). Wyliczone typy kłamstwa wynikają z narcystycz-
nej niechęci do faktów, które stoją w sprzeczności z „ja” idealnym. Z kolei
Bogusław Wolniewicz dokonał klasyfikacji kłamstwa biorąc pod uwagę na-
stępujące m o t y w y  k ł a m s t w a: delikatność (takt); lojalność; współ-
czucie; pragnienie spokoju; strach o siebie, innych lub wspólne dobro; wy-
rachowanie; wygoda; próżność; reagowanie odwetem; chęć utrzymania nie-
zależności; przymus; precedens; pycha jako połączenie egotyzmu z pogardą
dla innych20. Badania ilościowo-jakościowe przeprowadzone przez Alicję
Żywczok wśród młodzieży śląskich szkół ponadgimnazjalnych (320 uczniów)
w latach 2014–2015 pozwoliły na zebranie danych empirycznych i uporząd-
kowanie przyczyn posługiwania się kłamstwem. Respondenci rozpoznali
liczne przyczyny zawierające szczegółowe powody uciekania się do kłam-
stwa. Wielość udzielonych odpowiedzi (na pytania: dlaczego czasem ucie-
kasz się do kłamstwa oraz w jakich warunkach i okolicznościach na ogół nie
jesteś prawdomówny/a), pozwoliła na ich logiczne uporządkowanie i wyod-
rębnienie kilku g r u p  p r z y c z y n :  p r z y c z y n y  z w i ą z a n e  z  n i e -
w i e d z ą  (przykładowe wypowiedzi: „[...]. Niewiedza i małe doświadczenie
życiowe spowodowało, że uciekłam się do kłamstwa”); p r z y c z y n y
z w i ą z a n e  z  z a k ł ó c e n i e m  f u n k c j o n o w a n i a  p r o c e s ó w  p o -
z n a w c z y c h :  m y ś l e n i a ,  k o n c e n t r a c j i  u w a g i ,  p a m i ę c i ,
s p o s t r z e g a n i a ,  n a  o g ó ł  n a  t l e  e m o c j o n a l n y m  (przykłado-

                             
dzież w okresie adolescencji, w którym akceptacja rówieśników stanowi jedno z najważniej-
szych kryteriów oceny swego postępowania i słuszności dokonywanych wyborów.

16 K ł a m s t w o  a l t r u i s t y c z n e  jest formą nieprawdomówności, wypływającą z moty-
wów szlachetnych. Przykładem takiego kłamstwa w środowisku szkolnym jest np. podpowiada-
nie, wysyłanie ściąg osobie nieprzygotowanej podczas klasówki. Motyw – chęć pomocy kole-
dze/koleżance znajdującej się w trudnej sytuacji – należy do szlachetnych, lecz i w tym przy-
padku cel nie powinien uświęcać środków. Skutkiem takiego postępowania jest nie tylko otrzy-
manie niesprawiedliwej, bo niezasłużonej oceny, ale i przyzwyczajenie się do oszukiwania.

17 K ł a m s t w o  f a n t a s t y c z n e  wynika z naturalnej dziecięcej nieumiejętności rozróżnia-
nia rzeczywistości od fantazji. Rozwijająca się dopiero mowa dziecka pozwala mu wypowiadać
zdania dotyczące zarówno faktów, uczuć, jak i wytworów wyobraźni. W kolejnych latach życia
dziecka cierpliwość, wyrozumiałość i spokojne wyjaśnienia rodziców lub wychowawcy poma-
gają mu skoncentrować się na własnym postrzeganiu i sumiennym werbalizowaniu wrażeń i po-
strzeżeń, a także na uświadamianiu sobie znaczenia prawdy.

18 K ł a m s t w o  p a t o l o g i c z n e  objawia się swoistym perfekcjonizmem w kłamaniu.
Człowiek kłamiąc na ogół odczuwa lęk, zażenowanie, wstyd, natomiast kłamca patologiczny nie
przeżywa traumatycznie sytuacji okłamania kogoś, a nawet czerpie z niej przyjemność. Ten ro-
dzaj kłamstwa prowadzi osobę zakłamaną do odsunięcia się od życia w świat pozorów, iluzji.
Z biegiem czasu kłamca patologiczny może utracić świadomość tego, że kłamie bądź że posłu-
guje się kłamstwem, mając na uwadze własne korzyści.

19 K ł a m s t w o  e g o i s t y c z n e  wynika z chęci uniknięcia przykrych konsekwencji swych
czynów, z tchórzliwości.

20 Zob.: B. Wolniewicz, O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności..., dz. cyt., s. 20–22.
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wa wypowiedź: „[...]. Byłam tak zdenerwowana, że nie potrafiłam przypo-
mnieć sobie, jak było naprawdę”); p r z y c z y n y  z w i ą z a n e  z  b r a -
k i e m  w y c h o w a n i a  a k s j o l o g i c z n e g o  – wdrożenia do warto-
ści moralnych (przykładowe wypowiedzi: „kłamię z przyzwyczajenia”,
„[...], kłamię, bo nie miałam dobrego przykładu w domu”, „[...], czasem
kłamię – jak wszyscy”); „sz l a c h e t n e” p r z y c z y n y  k ł a m s t w a
(przykładowa wypowiedź: „skłamałam, żeby nie zranić uczuć bliskiej oso-
by”); k u l t u r o w e  p r z y c z y n y  k ł a m s t w a  (przykładowa wypo-
wiedź: „[...], gdy ktoś pyta: co słychać, mówimy: okay, nawet gdy czujemy
się fatalnie”); s p o ł e c z n e  p r z y c z y n y  k ł a m s t w a  (przykładowe
wypowiedzi: „w obecnych czasach mówienie prawdy nie jest w modzie”);
s y t u a c y j n e  p r z y c z y n y  k ł a m s t w a  (przykładowe wypowiedzi:
„w kontakcie z obcymi”, „gdy jest zagrożony mój wizerunek”, „gdy czuję,
że nikt nie liczy się z mym zdaniem”)21.

4. K u l t u r o w e. Przedstawiciele zwłaszcza sztuk plastycznych: malarze,
rzeźbiarze, graficy rozmaicie dawali wyraz swemu wyobrażeniu kłamstwa.
Prawda dzieła sztuki, np. literackiego wyraża się w jego autentyzmie (prze-
ciwieństwie kopii, falsyfikatu). Symbol najpowszechniej łączony z kłam-
stwem stanowi rozdwojony język węża (rajskiego, który nakłonił pierw-
szych rodziców do grzechu pierworodnego). W symbolu tym został zaak-
centowany udział ludzkiej mowy w generowaniu kłamstwa, a zatem również
ostrzeżenie, że za pośrednictwem komunikacji werbalnej może dochodzić
do eskalacji kłamstwa. Innym symbolem kłamstwa jest pochodzący z XVI
wieku wizerunek młodej kobiety z jedną nogą drewnianą, w kolorowej,
wytwornej sukni mieniącej się różnymi językami i maskami, w lewej dłoni
trzymającej wiązkę płonącej słomy. W symbolice zostały zawarte zarówno
cechy kłamstwa: złudna i zwodnicza atrakcyjność, pozorna skuteczność,
nietrwałość rezultatu, jak i ogólna wymowa kłamstwa ujmowanego jako
poważne obciążenie, ograniczenie ludzkiego ciała i ducha. Kulturoznawcy,
antropolodzy kulturowi i psycholodzy podejmują badania nie tylko symboli-
ki kłamstwa, ale również kulturowego zróżnicowania ekspresji emocji
(wzorców ekspresji mimicznej, pantomimicznej i fonologicznej), jakże
istotnych w wykrywaniu kłamstwa. Pojmowanie prawdy bywa analizowane
również w odniesieniu do kultury pedagogicznej jednostek (np. rodziców,
rodzeństwa) oraz środowisk wychowujących dzieci i młodzież (np. rodziny).
Uzasadnione byłoby poddanie badaniom komparatystycznym także stosunku
do prawdy w społecznościach należących do różnych kręgów kulturowych.

5. M o r a l n e. Etycy i moraliści rozpatrują szczegółowo normy moralne, takie
jak norma zakazu „nie kłam”, analizują kłamstwo jako antywartość, treść
kodeksów moralnych, np. Dekalogu (ósme przykazanie: „Nie mów fałszy-

                             
21 Zob.: A. Żywczok, Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdro-
żenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
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wego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”), naturę aksjologiczną czło-
wieka z cnotami, między innymi prawdomównością i jej głównym przeci-
wieństwem – kłamstwem, ujmowanym jako przywara, wada, występek.
W kwestii wartościowania kłamstwa etycy wypowiadają się niejednoznacz-
nie, na przykład Stefen Dietzsch uważa, że k ł a m s t w o  n i e  j e s t  a n i
d o b r e ,  a n i  z ł e, gdyż jest f o r m ą  s p o ł e c z n e g o  d z i a ł a n i a,
której nie można oceniać w oderwaniu od kontekstu społeczno-
historycznego. Zdolność zwodzenia uznaje za n i e z b ę d n y  c z y n n i k
e w o l u c j i  i  o z n a k ę  i n t e l i g e n c j i  c z ł o w i e k a22. Immanuel
Kant był przekonany, że kłamstwem jest tylko to, co n a r u s z a  c z y j e ś
p r a w o, nie zaś każde wprowadzenie w błąd23. Z kolei François Marie
Arouet Voltaire reprezentował klarowny pogląd intelektualny, wyrażający
się w przeświadczeniu, że kłamstwo jest g r z e c h e m, j e ś l i  w y r z ą -
d z a  z ł o, a  w i e l k ą  c n o t ą ,  j e ś l i  c z y n i  d o b r o24. Badania
empiryczne pozwoliły na wysunięcie wniosku, że ludzie kategoryzują kłam-
stwa, podobnie jak czynią to etycy. Zatem daje się je uporządkować według
stopnia aprobaty danego zachowania. Zapoznanie się ze schematem ilustru-
jącym, jaką ocenę moralną badani przypisują poszczególnym rodzajom
kłamstw25, pozwala na stwierdzenie, że ludzie wyrażają największą dez-
aprobatę wobec kłamstw krzywdzących kogoś innego (poza kłamcą i okła-
mywanym), a przynoszących korzyść kłamcy, natomiast największa aprobata
związana jest z kłamstwami chroniącymi przed wstydem i zakłopotaniem.

6. H i s t o r y c z n o - s t r a t e g i c z n e. Historycy badają zarówno historię
kłamstwa – stosunek do kłamstwa w różnych okresach ludzkich dziejów –
jak i taktyki czy strategie prowadzenia działań wojennych i handlu wyma-
gających przebiegłości, posłużenia się podstępem. Już w najstarszych cywi-
lizacjach uznawano taką konieczność. Świadczą o tym kodeksy Asyrii i Ba-
bilonii. Z kolei starożytni Grecy terminu metis używali na określenie prze-
biegłości, inteligencji, sprawności działania, przezorności – cech pomagają-
cych człowiekowi wydobyć się z opresji. Metis to sprawność myśliwego,
który zastawia sidła i umie zwodzić zwierzęta. Terminologia łowiecka
z upływem czasu została zastąpiona wojskową; posłużenie się podstępem
wymagało umiejętności planowania intryg, przygotowania zasadzki i starcia.
Dowodem postępowania strategicznego było doprowadzenie do tego, by
jednostka działała wbrew własnym interesom. W średniowieczu, podobnie,
przebieg walki obfitował w fortele. Szermierze i oszczepnicy mylili prze-

                             
22 Zob.: S. Dietzsch, Krótka historia kłamstwa, przekorne eseje filozoficzne, Warszawskie Wy-

dawnictwo Literackie „Muza” SA, Warszawa 2000.
23 Zob.: I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, Wydawnictwo „Antyk”, Kęty 2005.
24 Zob.: F.M. Voltaire, Listy o Anglikach albo listy filozoficzne, Państwowy Instytut Wydawniczy,

Warszawa 1952.
25 Zob.: T. Witkowski, Psychologia kłamstwa. Motywy – strategie – narzędzia..., dz. cyt., s. 52.
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ciwników, gdy chcieli kogoś ugodzić. Zręczność uczestników turniejów
wiązała się z wyborem określonej taktyki. Termin „machinacja” i „manew-
ry” wszedł w użycie na początku XVII wieku, a termin „manipulacja” w wie-
ku XVIII, kiedy zrodziło się pojęcie podmiotu politycznego26. Współcze-
śnie, oprócz terminu „manipulacja”, popularny stał się termin „gry” rozu-
mianej jako wyrafinowane oszustwo bądź symulacja, np. gry psychologicz-
ne, dydaktyczne. Dziś w rozpoznawaniu strategii oszukiwania i zapobiega-
niu kłamstwu niezwykle istotne są badania nad regulacją i kontrolą emocji.

Stosunek do prawdy w kontekście doboru partnera
(vs partnerki) i rozwoju związku uczuciowego

Niezależnie od tego czy uważa się rodzinę za grupę pierwotną, instytucję
społeczną, zrzeszenie czy wspólnotę27, jedną z norm obowiązujących jej człon-
ków jest mówienie prawdy. Prawda, obok miłości, wierności, uczciwości, od-
powiedzialności, sprawiedliwości, troski, stanowi wartość konstytuującą system
rodziny. Etapem poprzedzającym wstąpienie w związek małżeński jest na ogół
o k r e s  n a r z e c z e ń s t w a, w trakcie którego osoby związane więzią przy-
jaźni, a następnie miłości poznają swój temperament, charakter, osobowość,
indywidualność, a także środowisko macierzyste. W hierarchię wartości narze-
czonych wpisany jest również stosunek do takiej wartości, jak prawda, a zwłasz-
cza jej usytuowanie w klasach wartości, np. moralnych, estetycznych, material-
nych. Postrzeganie istotnej roli prawdy w budowaniu wspólnoty małżeńskiej
wspomaga rozwój uczuciowy i aksjologiczny kandydatów do związku małżeń-
skiego.

Częste kontakty narzeczonych sprzyjają uważnej obserwacji swego zacho-
wania, a rozmowy i interakcje z innymi ludźmi stają się okazją pozyskiwania
cennych informacji odnośnie do poglądów, przekonań i postaw przyszłego part-
nera życiowego. Narzeczonych nie bez powodu interesuje sposób manifestowa-
nia się deklarowanych wartości w postępowaniu partnera, a zatem również
ewentualny rozdźwięk między słowami (np. obietnicami) a czynami. Wiele sy-
tuacji życiowych weryfikuje ludzką nieprawdomówność dotyczącą np. poprzed-
nich związków uczuciowych, niepokojących faktów z życia rodziny, stanu
zdrowia somatycznego czy psychicznego, uzależnień, problemów zawodowych
i materialnych czy przeszłości przestępczej. Zatajenie tak podstawowych w bu-
dowaniu konstruktywnej relacji prawd może obciążyć z w i ą z e k  m a ł ż e ń -
s k i, doprowadzając nawet do rozpadu.
                             
26 Zob.: F. d’Almeida, Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 9–17.
27 Zob.: F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Kraków 2002, s. 27.
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Osoba zdecydowana na założenie rodziny słusznie oczekuje od partnera
szczerości w komunikowaniu swych aktualnych emocji, uczuć, intencji, celów,
liczy również na ujawnienie przekonań dotyczących małżeństwa (np. trwałości
względnie nietrwałości), pożycia intymnego, prokreacji, dzietności, rodziciel-
stwa, stylu wychowywania potomstwa, aktywności zawodowej, łączności bądź
rozdzielności majątkowej, stopnia ingerencji w relację małżeńską innych człon-
ków rodziny macierzystej. To czy partner w okresie narzeczeństwa dotrzymuje
obietnic czy jest odpowiedzialny za dane słowo, dostarcza również informacji
o przyszłości związku i rokowaniach co do dochowania przysięgi małżeńskiej,
która stanowi zarazem formalne, jak i nieformalne zobowiązanie do miłości,
wierności i uczciwości wobec małżonka (bądź żony).

Prawdomówność zapobiega eskalacji problemów małżeńskich i rodzinnych,
osłabieniu więzi małżeńskiej, natomiast tworzy dogodne warunki emocjonalne
i moralne do naprawienia wyrządzonych krzywd, autokorekty zachowania, kon-
struktywnego rozwiązania konfliktów, np. dzięki przebaczeniu, pojednaniu i uzy-
skaniu zgodności, konsensusu.

Doraźne i odroczone w czasie konsekwencje kłamstwa

W większości sytuacji konsekwencje niewykrycia kłamstwa są niewielkie,
jednak w niektórych okolicznościach, np. podczas śledztwa, rozprawy sądowej,
negocjacji politycznych czy biznesowych, składania przysięgi w urzędzie stanu
cywilnego, mogą być znaczne. Kłamstwo dotyczące istotnych kwestii, np. naru-
szenia normy uczciwości czy wierności, obciąża psychologicznie zarówno do-
puszczających się niegodziwego czynu (sprawców), jak i odbiorców fałszywych
komunikatów (ofiary), np. członków rodziny.

Czasami nie ma pewności co do zysków psychologicznych wynikających
z przyznania się do winy, w porównaniu z kontynuowaniem ukrywania faktów
biograficznych. Niektóre czyny są tak nikczemne, że przyznanie się do nich nie
pociąga za sobą uznania dla sprawcy, a ukrywanie ich tylko nieznacznie zwięk-
szy karę, która czeka winowajcę. Tak dzieje się w przypadku, gdy kłamstwem
tuszuje się nadużycia popełnione wobec dziecka, kazirodztwo, morderstwo,
kradzież itd. Na przebaczenie małżonka mogą liczyć tylko niektórzy przestępcy
żałujący za popełnione czyny. Powiedzenie prawdy w przypadku tak wielkich
przewinień, w mniemaniu oszukującego, pociąga za sobą straty, podczas gdy
kłamstwo daje szansę uniknięcia negatywnych konsekwencji. Perspektywa za-
oszczędzenia sobie natychmiastowej kary, np. więzienia, może być tak atrakcyj-
na, że pragnienie skorzystania z niej sprawia, iż okłamujący nie decyduje się na
ujawnienie prawdy.

Warto rozważyć także, co traci ofiara kłamstwa. Zwykle kłamca coś zyskuje
kosztem okłamywanego i nie zawsze korzyść kłamiącego równa jest stracie, jaką
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ponosi okłamany, np. niewierny mąż oprócz poczucia winy doświadcza również
gratyfikacji w postaci doznanej przyjemności, wzmocnienia „ego”, natomiast
zdradzona żona traci poczucie godności, bezpieczeństwa oraz zaufanie, jakim
dotychczas darzyła małżonka, a zatem poczucie straty, jakiej doświadcza jest
znaczne28. Utrata zaufania stanowi koszt psychologiczny, który trudno zrekom-
pensować innymi gratyfikacjami emocjonalnymi. Nie tylko w relacji małżeń-
skiej ponowne wzbudzenie zaufania wymaga wysiłku i okazuje się realizacyjnie
niełatwe.

Odbudowa zaufania między rodzicem a dzieckiem, np. ojcem a synem,
wymaga obopólnej dbałości o odpowiednią atmosferę rodzinną, relację przyjaźni
opartą na rozsądnej trosce i rozwiązywaniu konfliktów przez dialog. Rozstrzy-
gające znaczenie ma również obecność ojca i czas spędzany wspólnie z żoną
i dziećmi. Nieobecność ojca (lub matki), spowodowana utratą któregoś z rodzi-
ców bądź czasową rozłąką z nim (np. z powodu pracy zarobkowej za granicą),
może prowokować syna bądź córkę do preferowania prostych rozwiązań sytuacji
tzw. trudnych oraz uciekanie się do kłamstwa. Wobec braku wzorca prawdo-
mówności oraz niewystarczającego codziennego wspierania wysiłku i odwagi
związanej z mówieniem prawdy, dzieci korzystają z utylitarnych pseudowalo-
rów kłamstwa, co stanowi niewątpliwie zagrożenie ich rozwoju moralnego.

Przyzwyczajenie do posługiwania się kłamstwem, nabyte we wczesnym
dzieciństwie, warto starać się usunąć jeszcze przed okresem dorastania. Później-
sza modyfikacja zachowania może wymagać już dodatkowych wzmocnień, a na-
wet profesjonalnego psychologicznego treningu szczerości, autentyczności,
prawdomówności czy dojrzałości etycznej.

Dezaprobata wobec okłamywania bliskich – czynnik
umacniający rodzinną więź międzypokoleniową

Władysław i Zofia Tatarkiewiczowie we Wspomnieniach pisali:

„Rodzina ma odwieczną i potężną cnotę, polegającą na wspólnocie przy wie-
czornym stole wśród swoich, na szczerości bycia takim, jakim się jest, bez po-
zoru i fałszu. To ostatnie jest bardzo cenne. Życie zmusza nas do grania jakiejś
roli: społeczeństwo, praca zawodowa, stanowiska urzędowe zmuszają do na-
kładania maski, do nieszczerych słów. Często dopiero, gdy wejdziemy za próg
rodzinnego domu, stajemy się prostsi, bardziej szczerzy, jednym słowem sta-
jemy się naprawdę sobą. Znane są liczne przykłady ludzi władzy, polityki,
którzy bez tej dobroczynnej i ożywczej oazy rodzinnej nie mieliby sił do dal-
szej walki, do grania koniecznej, ale jakże męczącej roli. Przyjaciel kocha nas

                             
28 Zob.: P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 58, 59.
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za inteligencję, [...], rodzina zaś kocha bez powodu, tylko dlatego, że się
w niej urodziliśmy, że jesteśmy jej częścią, że płynie w nas ta sama krew [...].
Nikt tu się nie krępuje, nie wysila na uprzejmość, natomiast bez żenady oka-
zuje swój zły humor i niezadowolenie; to rzeczywiście jest mało upajające, ale
każdy jest sobą. Niech jednak ktoś oświadczy, że czuje się niezdrów – solidar-
ność rodzinna zaczyna działać: ścielą łóżko, przygotowują gorącą herbatę,
ktoś biegnie do apteki lub telefonuje po doktora”29.

Autentyczność i szczerość bliskichdecyduje o stałej atrakcyjności rodziny
jako środowiska wychowującego. Panująca w rodzinie atmosfera swobody
i nieskrępowania motywuje jej członków do wierności prawdzie, zaś naturalny
opór przeciw okłamywaniu bliskich stanowi ważny czynnik kształtujący posta-
wę prawdomówności. Szczerość i autentyczność to dyspozycje psychiczne sta-
nowiące walor indywidualny nie tylko matki czy ojca, ale również potomstwa
wychowywanego od najwcześniejszego okresu życia w klimacie wzajemnego
szacunku i respektu dla normy prawdomówności.

Człowiek prawdomówny lepiej porozumiewa się nie tylko z partnerem mał-
żeńskim, ale i ze swymi dziećmi, śmiało uzgadniając zasady kontaktu oraz kon-
sekwentnie egzekwując ich przestrzeganie. Oczekiwanie prawdomówności dys-
cyplinuje członków rodziny i uczy uwzględniania wspólnego dobra.

W związku z tym rodzice nie powinni odraczać momentu przekazania dzie-
ciom tak ważnych informacji, jak fakt adopcji, śmierci rodzica, ciężkiej choroby
członka rodziny czy opuszczenia rodziny przez ojca bądź matkę. Jeżeli dzieci
wychowuje ojczym bądź macocha, warto zapoznać dzieci z sytuacją relatywnie
wcześnie, by nie narazić się ze strony adolescentów na podejrzliwość bądź, co
gorsze, zarzut kłamstwa. Nadwerężenie zaufania wskutek licznych kłamstw
może okazać się destruktywne dla wzajemnej komunikacji dorosłych (np. rodzi-
ców, dziadków) i dzieci oraz budowania pozytywnej atmosfery wychowawczej.
Może spowodować również ukształtowanie w młodym pokoleniu takiej nega-
tywnej cechy charakteru, jak dwulicowość. Nie należy postrzegać kłamstw
swych dzieci jako przejawu zaradności życiowej czy lekceważyć tendencji do
przechwalania się oszustwami przed audytorium rodzinnym. Liberalizm tego
typu nie tylko potęguje kłamstwo, ale zachęca do odmian coraz bardziej wyrafi-
nowanych, niemalże brawurowych.

Wzór prawdomównych rodziców silnie motywuje potomstwo do wysiłku
mówienia i wyznawania prawdy. Rodzic powinien jednak odpowiednio wzmac-
niać prawdomówność swych dzieci, zwłaszcza związaną z koniecznością poko-
nania przez nie pewnych barier komunikacyjnych. Rozsądne wartościowanie
prawdy istotnej i mniej istotnej stanowi cenną rodzicielską umiejętność, która
pozwoli im oraz dzieciom uchronić się przed perfekcjonizmem.

                             
29 Z.W. Tatarkiewiczowie, Wspomnienia, Wydawnictwo „Makmed”, Gdańsk 1998, s. 237–238.
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Przestrzeganie zasady prawdomówności sprzyja integracji rodziny w obli-
czu różnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, sprzyja identyfikacji z jej
członkami, spójności, decyduje również o trwałości związku małżeńskiego. Ro-
dzina stanowi bowiem pierwsze i naturalne środowisko wychowujące młode
pokolenie tak, by potrafiło przyjąć określony stosunek do prawdy i reprezento-
wać postawę poszanowania prawdy weryfikowanej za pośrednictwem takiej
cechy charakteru, jak prawdomówność.

Podsumowanie

Kłamstwo będące naruszeniem normy prawdomówności, a zwłaszcza
kłamliwość (skłonność; tendencja) i zakłamanie (przyzwyczajenie; postawa),
stanowią zagrożenia zarówno dla trwałości związku małżeńskiego, jak i spójno-
ści rodziny. Choć współczesna eskalacja kłamstwa jest spowodowana wieloma
trudnymi do identyfikacji czynnikami, naukowcy reprezentujący nauki humani-
styczne, społeczne i medyczne, nieustannie podejmują próby rozwiązana tego
problemu społecznego. Daje się wyodrębnić zatem kilka kierunków badań nad
kłamstwem: semantyczny, typologiczny, etiologiczny, kulturowy, moralny, hi-
storyczno-strategiczny.

Kłamstwo członków zróżnicowanych grup społecznych, np. rodziny, szko-
ły, subkultur młodzieżowych, placówek opieki nad dzieckiem jest przedmiotem
badań pedagogicznych (zwłaszcza takich subdyscyplin, jak: pedagogika rodziny,
pedagogika szkolna, pedagogika społeczna, pedagogika resocjalizacyjna, peda-
gogika lecznicza). Warto zaznaczyć, iż w pedagogice pozytywnej mniejsze zna-
czenie przypisuje się zagrożeniu kłamstwem, zaś większe kształtowaniu takiej
dyspozycji psychicznej, jak prawdomówność oraz dyspozycji pokrewnych, np.
uczciwości, autentyczności, szczerości30.

Analizując stosunek do prawdy w kontekście doboru partnera i rozwoju
związku uczuciowego (narzeczeńskiego i małżeńskiego) oraz doraźnych i odro-
czonych w czasie konsekwencji kłamstwa w analizowanym środowisku wycho-
wującym dzieci i młodzież, kwintesencję stanowi stwierdzenie, że dezaprobata
wobec okłamywania bliskich oraz respekt dla prawdy są czynnikami ewidentnie
umacniającymi rodzinną więź emocjonalną, zarówno przedstawicieli jednego
pokolenia, np. małżonków, rodzeństwa, jak i więź międzypokoleniową, np. ro-
dziców i dzieci; rodziców i dziadków; dziadków i wnuków.

                             
30 Główne założenia pedagogiki pozytywnej zostały zawarte w monografii naukowej: A. Żywczok,

Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2011.
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Satysfakcja z małżeństwa u małżonków
pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych

Marital satisfaction of the spouses coming from from broken
and incomplete families

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni,
poza wzajemną miłością!”

[Rz 3,18]

Streszczenie

Artykuł prezentuje badania dotyczące satysfakcji z małżeństwa u małżonków po-
chodzących z rodzin rozbitych i niepełnych. Satysfakcja z małżeństwa zależy od wielu
czynników i jednym z nich mogą być uwarunkowania rodzinne, a szczególnie „do-
świadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia”1. W tym kontekście proces transmisji
międzypokoleniowej wzmacnia rodzinę albo ją osłabia, a korzystanie z zasobów rodzi-
ny pochodzenia może być czasem zagrożeniem dla młodszych pokoleń. Powyższe za-
łożenie stało się centrum prowadzonych rozważań i stanowi punkt wyjścia badań wła-
snych. Satysfakcję z małżeństwa zdiagnozowano za pomocą Kwestionariusza Dobra-
nego Małżeństwa (KDM-2) w opracowaniu Mieczysława Plopy i Jana Rostowskiego.
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1 I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny. Wstęp, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2014, s. 13.
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Kwestionariusz opisuje jakość związku małżeńskiego w percepcji każdego z małżon-
ków. Można nim uzyskać ogólny pomiar więzi oraz pomiary następujących czynników:
intymność, samorealizacja, podobieństwo, rozczarowanie2.

Słowa kluczowe: satysfakcja z małżeństwa, rodzina pochodzenia, rodzina rozbita i niepełna.

Abstract

The article presents the research concerning marital satisfaction of the spouses
coming from from broken and incomplete families. Marital satisfaction depends on
many factors; one of these can be family predispositions, especially “experience gained
from the family of origin”. In this context, the process of intergenerational transmission
reinforces the family or weakens it and using the resource of the family of origin can be
a threat to younger generations. The foregoing assumption became a central subject
of discussion and it is a starting point to this research. Marital satisfaction was ascer-
tained using the Questionnaire of the Attuned Marriage developed by M. Plopa and
J. Rostowski. The questionnaire describes the quality of the marriage as perceived by
each spouse. A general measurement of the bounds and the measurement of the factors
such as closeness, self-realization, similarity and disappointment can be achieved.

Keywords: martial satisfaction, the family of origin, broken and incomplete family.

Wprowadzenie

W ujęciu systemowym rodzina stanowi całość, a podstawą jej funkcjono-
wania jest wzajemne współoddziaływanie na siebie wszystkich osób wchodzą-
cych w jej skład. Oznacza to, że osoby w danym systemie rodzinnym mają jedną
historię, łączy je wspólna więź emocjonalna oraz wzajemne interakcje, które
potrzebne są każdej jednostce i grupie jako całości. Tak widziana rodzina jest
systemem psychospołecznym, który stanowi kontekst życia i rozwoju kolejnych
pokoleń (m.in. Anderson i Sabatelli, de Barbaro, Braun-Gałkowska, Drożdżo-
wicz, Plopa, Radochoński, Ryś, Świętochowski3). Prawdopodobnie więc zacho-

                             
2 M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-

ków 2008, s. 69.
3 S.A. Anderson, R.M. Sabatelli, Family Interaction. A Multigenerational Developmental Per-

spective, Pearson Education Inc., Boston 2007, s. 3; B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemo-
wego rozumienia rodziny. Wstęp, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999,
s. 5–8; M. Braun-Gałkowska, Metody badania systemu rodzinnego, Wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 5–6; L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów, [w:]
B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 9–17; M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i bada-
nia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 15; M. Radochoński, Rodzina jako system
psychospołeczny, „Problemy Rodziny” 1986(25), nr 4, s. 13; M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody
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wania poszczególnych członków systemu rodzinnego mają wpływ na działania
innych osób w rodzinie i mogą warunkować odczuwaną satysfakcję z własnego
małżeństwa już dorosłego.

Związek małżeński jako podsystem rodziny

Rodzina jako system jest złożona z różnych podsystemów, które mają od-
rębne cele i zadania do wykonania4. Wśród nich znaczące miejsce zajmują tzw.
systemy pierwotne – małżonkowie, rodzice i dzieci5. Można więc ujmować ro-
dzinę jako grupę osób połączonych stosunkiem małżeństwa lub stosunkiem ro-
dzice – dzieci6. Osoby te nie tylko wzajemnie na siebie oddziałują, ale także
łączą je różnorakie relacje7. Wyjątkową siłą w tym systemie są wzajemne więzy,
a także cel, jakim jest wspólne życie8. Wyznaczone przez rodzinę cele i zadania
determinują jakość relacji rodzinnych. Zadania wiążą się z wypełnianiem obo-
wiązków i, aby te obowiązki spełnić, rodzina stosuje strategie. Strategie są wy-
jątkowe, charakterystyczne dla określonego systemu rodzinnego i jednocześnie
dobrze w nim zakorzenione, a stosowane regularnie stają się podstawą rządzącą
życiem rodzinnym. Takie strategie można nazwać regułami zachowań w rodzi-
nie i stanowią powtarzane wzory interakcji9. Wzajemne oddziaływania człon-
ków rodziny mogą zmieniać się w zależności od etapu życia rodzinnego, pod
wpływem innych zmian zachodzących w poszczególnych osobach, wiązać się
z wiekiem członków rodziny lub ich stanem zdrowia10.

Virginia Satir twierdzi, że życie każdego człowieka jest częścią systemu i to
powoduje, że zarówno poszczególni członkowie systemu, jak i podsystemy
wzajemnie od siebie zależą i na siebie wpływają. Tak więc w rodzinie dowolny
czynnik staje się siłą napędową innych działań. Każdy członek rodziny odgrywa
ważną rolę w podtrzymywaniu funkcjonowania systemu według respektowa-
nych w nim reguł, ale także w dokonywaniu się w nim zmian. System rodzinny
tworzy więc poczucie własnej wartości jego uczestników oraz warunkuje sposo-
                             

badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Wydawnictwo CMPP-P, Warszawa
2009, s. 8–10; W. Świętochowski, Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska
(red.), Psychologia rodziny…, dz. cyt., s. 21–45.

4 M. Plopa, Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 15.
5 M. Plopa, P. Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersje dla młodzieży. Podręcznik,

Wydawnictwo VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2010, s. 11.
6 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2002, s. 25.
7 M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i nie-

zadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992, s. 23.
8 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn

1990, s. 16.
9 M. Plopa, P. Połomski, Kwestionariusz Relacji..., dz. cyt., s. 14.

10 M. Braun-Gałkowska, Metody badania..., dz. cyt., s. 6.
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by ich komunikowania się, w połączeniu z uznawanymi zasadami i ich przeko-
naniami11.

Podstawą rodziny jest małżeństwo, które z założenia jest związkiem trwa-
łym, a jakość więzów między mężem i żoną ma znaczenie dla całego systemu.
Warunkuje prawidłowe funkcjonowanie rodziny i jej spójność oraz ma wpływ
na wychowanie i rozwój wszystkich jej członków12.

W ujęciu ogólnym jakość małżeństwa jest rozumiana jako osobista ocena
tworzonego przez partnerów związku małżeńskiego13. Jakość małżeństwa to
subiektywne poczucie, że związek jest zintegrowany, daje satysfakcję, poczucie
szczęścia, przystosowania i możliwość porozumienia się. Taką operacjonalizację
wprowadzili Graham Spaniel i Robert Lewis14, twórcy tego pojęcia. Maria
Braun-Gałkowska15 za kryterium powodzenia małżeństwa uznała subiektywne
zadowolenie małżonków, natomiast Iwona Janicka i Leon Niebrzydowski16

wskazują na subiektywne poczucie szczęścia u partnerów w wyniku udanego
i dobrego małżeństwa. Autorzy wskazują ponadto na otwartość, empatię i satys-
fakcję seksualną, które mają istotny wpływ na jakość relacji małżeńskiej. Jan
Rostowski17 jakość więzi między mężem a żoną określa terminem dobranego
związku małżeńskiego, który definiuje jako swoisty proces integracji małżeń-
stwa, określony odpowiednim stopniem miłości, więzi interpersonalnej, intym-
ności, podobieństwa, pożycia seksualnego, sposobu doboru współmałżonka, ale
także stosunku rodziców do własnych dzieci. W podobny sposób dobrą jakość
relacji małżeńskiej określa Maria Ziemska18 definiując ją jako integrację męża
i żony, oznaczającą ich jedność we wspólnocie życia, ale też i różnorodność
dwóch indywidualności.

Mieczysław Plopa i Jan Rostowski19 jakość związku małżeńskiego określają
za pomocą czterech czynników. Pierwszym czynnikiem jest intymność. Dotyczy
satysfakcji z bycia w bliskiej relacji z partnerem, a relacje te oparte są na zaufa-
                             
11 V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2000, s. 127.
12 M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza..., dz. cyt., s. 23.
13 T. Rostowska, P. Żylińska, Stopień zaangażowania religijnego a poziom jakości małżeńskiej

u partnerów, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec
współczesnych wyzwań (s. 117–135), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 121.

14 G.B. Spaniel, R.A. Lewis, Marital quality: A review of the seventies, „Journal of Marriage and
Family” 1990, nr 42, s. 826.

15 M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna: psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa,
Wydawnictwo Pax, Warszawa 1985, s. 22.

16 I. Janicka, L. Niebrzydowski, Psychologia małżeństwa. Zafascynowanie partnerem, otwartość,
empatia, miłość, seks, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 66.

17 J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związ-
ku małżeńskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987, s. 6.

18 M. Ziemska, Integracja małżeństwa i rodziny, jej podstawy i konsekwencje, Wydawnictwo
CPBP, Warszawa 1990, s. 242.

19 M. Plopa, J. Rostowski, Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), [w:] M. Plopa, Więzi
w małżeństwie..., dz. cyt., s. 69–70.
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niu, bliskości, otwartości, szczerości. Małżonkowie mają poczucie bliskiego
związku opartego na prawdziwej miłości. Ponadto cechuje ich wysoka motywa-
cja do pracy nad związkiem, chcą dbać o jego jakość i wzajemne szczęście.
Otwartość wiąże się z nieukrywaniem przed sobą ważnych spraw dotyczących
związku. Czynnikiem drugim jest samorealizacja. Odnosi się do satysfakcji
z małżeństwa jako sposobu na udane i szczęśliwe życie. W tym wymiarze mał-
żeństwo umożliwia realizację siebie, możliwość bycia tym, kim chce się być
w związku. Małżeństwo daje też możliwość wdrażania swojego systemu warto-
ści czy zadań życiowych, a pełnienie ról małżeńskich i rodzinnych przynosi
duże zadowolenie. Czynnik trzeci to podobieństwo. Wskazuje on na dużą zgod-
ność między partnerami, która odnosi się do realizacji ważnych celów małżeń-
skich i rodzinnych. Małżonkowie są zgodni w wielu kwestiach, np. sposobów
rozwijania związku, określania zewnętrznych granic rodziny, organizowania
życia rodzinnego, spędzania wolnego czasu, pielęgnowania tradycji rodzinnych,
sposobów wychowywania dzieci. I wreszcie czynnik czwarty – rozczarowanie.
Ten wymiar związany jest z poczuciem porażki życiowej, wynikającej z zawar-
cia związku małżeńskiego. Małżonkowie nie odczuwają przyjemności z faktu
bycia ze sobą, nie chcą zbliżyć się do siebie, unikają się wzajemnie. W sytu-
acjach problemowych też dominują tendencje unikowe. Często myślą o rozwo-
dzie i nowym życiu, ponieważ obecny związek ogranicza ich autonomię i nie-
zależność. Wyraźnie też zmniejsza się poczucie odpowiedzialności za związek.

W świetle powyższych rozważań można przyjąć, że jakość relacji małżeń-
skiej stanowi podstawę relacji rodzinnych i warunkuje wiele obszarów życia
rodzinnego20. Związek małżeński jest jednak związkiem dynamicznym, a więc
stale zmieniającym się. Zmiany te przebiegają w dwóch kierunkach – w stronę
realizacji coraz głębszej i twórczej wspólnoty albo w kierunku dezintegracji. Nie
można zatem w sposób dychotomiczny podzielić związków małżeńskich na
udane i nieudane. Można je jedynie uszeregować na pewnym kontinuum: od
tych najbardziej zdezintegrowanych, zbliżających się do całkowitego rozpadu,
do takich, w których relacje małżeńskie są najwyższej jakości21.

Rodziny rozbite i niepełne

Rodzina jest bardzo zróżnicowaną grupą i może składać się z różnych osób,
zmieniając ich liczbę, o różnej płci i w różnym wieku. Ta ogromna różnorod-
ność stwarza problemy z ich klasyfikacją. Obecnie, obok rodzin pełnych i kom-
pletnych, istnieją też inne typy rodzin. Należą do nich rodziny rozbite i niepełne.

                             
20 D. Opozda, Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży, Wydawnictwo Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 28.
21 M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza..., dz. cyt., s. 169–170.
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Rodzina rozbita to ta, w której doszło do zerwania więzi między małżonkami
i utraty spójności wewnętrznej, najczęściej z powodu trwających długo nieporo-
zumień małżeńskich i w konsekwencji doprowadziło to do nieobecności jednego
z rodziców, separacji lub rozwodu22. W takiej rodzinie nad dziećmi opiekę
sprawuje najczęściej jedna osoba, która jednocześnie staje się jedynym wzorem
do naśladowania dla swoich potomków, jednak jest to wzór, w którym brakuje
pełnego obrazu prawidłowych relacji między matką a ojcem23. W podobny spo-
sób określa się rodzinę niepełną. Powstaje ona wskutek braku jednego z rodzi-
ców z powodu śmierci bądź też losowego lub świadomego wyboru stanu wolne-
go przez rodzica24.

Współcześnie niektórzy badacze podkreślają, że rodziny nietradycyjne,
w tym m.in. rozbite lub niepełne, mogą prawidłowo funkcjonować, ponieważ
często posiadają unikalną strukturę i strategie pozwalające im na uniknięcie
dysfunkcji25. Poszukuje się więc innych niż negatywne, czynników pozwalają-
cych je ocenić. Większość autorów zwraca jednocześnie uwagę, że rozwód czy
śmierć rodzica jest procesem silnie oddziałującym na dzieci i nawet wiele lat
później rzutuje na ich rozwój psychiczny i społeczny26, wpływa na samoocenę,
charakter, postawy, a nawet wyznacza rodzaje związków interpersonalnych na-
wiązywanych w dorosłości27. Ponadto, w przypadku osób pochodzących z ro-
dzin rozbitych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doświadczą potem wła-
snego rozwodu lub separacji z małżonkiem z powodu problemów w relacjach
o podłożu emocjonalnym w kontakcie z bliskimi28. Trzeba jednak zwrócić uwa-
gę na to, że nie wszystkich konsekwencje te w jednakowym stopniu dotyczą,
bowiem znaczenie ma tu nie sam fakt rozbicia rodziny, ale raczej sytuacja do-
mowa i rodzinna przed i po rozwodzie, która oddziałuje na dziecko29.

                             
22 L. Wojciechowska, Oddziaływanie wychowawcze rozwiedzionych matek a przystosowanie

społeczne ich dzieci, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria II,
t. 11, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984, s. 281.

23 U. Sokal, Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wydaw-
nictwo EU H-E, Elbląg 2005, s. 8.

24 L.L. Davidoff, Introduction to Psychology, Wydawnictwo McGraw-Hill Inc., USA 1987, s. 418;
J. Brągiel, Wychowanie w rodzinie niepełnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Opole 1990, s. 12.

25 S.A. Anderson, R.M. Sabatelli, Family Interaction..., dz. cyt., s. 17; U. Sokal, Więzi uczucio-
we..., dz. cyt., s. 8.

26 J. Brągiel, Wychowanie w rodzinie..., dz. cyt., s. 12.
27 H. Cudak, Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wydawnictwo

Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 33.
28 B.M. Kaja, Bliskie związki emocjonalne dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Przemijają-

cy syndrom rozwodowy?, [w:] B.M. Kaja (red), Małżeństwo. Rodzina. Rozwód, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 132.

29 B.M. Kaja, A.W. Wróblewska, Psychospołeczne funkcjonowanie dorosłych dzieci rozwiedzio-
nych rodziców, [w:] B.M. Kaja (red), Małżeństwo. Rodzina..., dz. cyt., s. 147.
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Transmisja międzypokoleniowa w systemie rodzinnym

W systemie rodzinnym zachodzi zjawisko transmisji międzypokoleniowej.
Jest to ciągłość pokoleniowa w zakresie czerpania przekonań oraz wzorów za-
chowań odnoszących się do podobieństw i różnic między rodzicami a dziećmi,
które są skutkiem przebywania jednostki w rodzinie. Wyróżnić tu można trans-
misję ciągłą, rozumianą jako powielanie wzorów zachowań przez pokolenia,
oraz transmisję nieciągłą – czyli przekształcanie pod wpływem własnej aktyw-
ności wzorów postępowania wyniesionych z domu rodzinnego30. Wspomniane
podobieństwa i różnice między rodzicami a dziećmi najczęściej dotyczą cech
psychofizycznych, norm, wartości, schematów ról społecznych, a szczególnie
ról rodzinnych, a także koncepcji życia kolejnych generacji31.

Według teorii Murraya Bowena32, pierwotne dziedzictwo pokoleniowe ro-
dziny determinuje rozwój tożsamości jej poszczególnych członków, tworząc
całą tożsamość rodziny. W tym kontekście młodsze pokolenie może więc korzy-
stać z zasobów rodziny pochodzenia, kontynuować doświadczenie rodzinne,
a więc występujące w niej wartości, normy, postawy przechowywane w trady-
cjach i zwyczajach rodzinnych, sposoby pełnienia ról czy radzenia sobie z trud-
nościami, nadzieje lokowane w przyszłości oraz niepokoje i obawy. Taki prze-
kaz tradycji kulturowej w rodzinie zapewnia jej ciągłość i nadaje ponadczaso-
wego charakteru, a także stabilizuje rodzinę, zabezpieczając ciągłość zachowań
jej członków oraz określając kierunek, zakres i granice ich zmian33. W oparciu
o tę wiedzę można przypuszczać, że relacje w rodzinie pochodzenia będą wią-
zały się z jakością małżeństwa młodych rodziców dzieci przedszkolnych.

Opis metodologiczny badań własnych

Celem badań prezentowanych w niniejszym opracowaniu jest poznanie ja-
kości małżeństwa u małżonków pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych.
W celu weryfikacji postawionego problemu sformułowano następujące pytania
badawcze:
— Jaka jest jakość małżeństwa badanych osób pochodzących z rodzin rozbi-

tych i niepełnych?

                             
30 D. Ochojska, Transmisja pokoleniowa oddziaływań wychowawczych w rodzinie, [w:] I. Ulfik-

-Jaworska, A. Gała, Dalej w tę samą stronę, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 2012, s. 249.

31 M. Farnicka, H. Liberska, Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku poko-
leń, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 186.

32 Za: M. Plopa, Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 69.
33 M. Farnicka, H. Liberska, Transmisja międzypokoleniowa..., dz. cyt., s. 186.
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— Czy istnieją różnice w ocenie jakości własnego małżeństwa przez mężczyzn
i kobiety pochodzące z rodzin rozbitych i niepełnych?

— Czy istnieją istotne statystycznie różnice w jakości związku małżeńskiego
u badanych pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych?
Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono badania w grupie 200 par

małżeńskich, w wieku 23–35 lat, które wychowywały przynajmniej jedno dziec-
ko w wieku przedszkolnym. Do ostatecznych analiz zakwalifikowano protokoły
126 małżonków pochodzących z rodzin pełnych oraz 91 małżonków pochodzą-
cych z rodzin niepełnych i rozbitych. W badaniach wykorzystano Kwestiona-
riusz Dobranego Małżeństwa KDM-2, w opracowaniu Mieczysława Plopy i Jana
Rostowskiego34, który pozwala ocenić ogólny poziom jakości związku małżeń-
skiego, a także jej cztery różne wymiary: intymność, samorealizację, podobień-
stwo i rozczarowanie. Skala składa się z 32 twierdzeń, do których badany usto-
sunkowuje się na 5-stopniowej skali. Dodatkowe informacje uzyskano za pomo-
cą Metryczki w opracowaniu własnym, pozwalającą zebrać podstawowe dane
o badanym i jego rodzinie (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, struktura rodziny
pochodzenia, poziom religijności itp.).

Analiza wyników opiera się na średnich arytmetycznych i odchyleniach
standardowych uzyskanych u badanych małżonków pochodzących z rodzin roz-
bitych i niepełnych oraz pochodzących z rodzin pełnych – jako grupa porów-
nawcza. Do analizy różnic pomiędzy grupami zastosowano test t-Studenta.
Przyjęto, że różnice są istotne statystycznie przy poziomie istotności p < 0,05.

Wyniki badań własnych

Kwestionariusz KDM-2 bada jakość związku małżeńskiego. Z jego pomocą
można uzyskać ogólny pomiar więzi, w którym wyniki mieszczą się w granicach
od 32 do 162 punktów, a średnia teoretyczna wynosi 127 punktów. Przyjęto, że
wyniki w przedziale 32–120 punktów to wyniki niskie, 121–136 punktów – to
wyniki przeciętne, zaś wyniki w przedziale 137–162 punktów – to wyniki wyso-
kie. Za pomocą tego narzędzia można też uzyskać wyniki dla czterech wymia-
rów satysfakcji ze związku: intymności, rozczarowania, samorealizacji i podo-
bieństwa. Dla poszczególnych skal badany może otrzymać wyniki w przedzia-
łach od 7–8 do 35–50 punktów. Autorzy35 sugerują przeliczenie wyników suro-
wych na steny. Skala stenowa składa się z 10 różnych jednostek. Steny 1–2
świadczą o bardzo niskich wynikach; steny 3–4 o niskich wynikach; steny 5–6 o
przeciętnych wynikach, steny 7–8 o wysokich wynikach, a steny 9–10 o bardzo
wysokich wynikach. Z punktu widzenia teorii psychologicznej wyniki wyrażone
                             
34 M. Plopa, J. Rostowski, Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), [w:] M. Plopa, Więzi

w małżeństwie..., dz. cyt., s. 69, 104–106.
35 Tamże, s. 95.
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w stenach interpretuje się jako stopień nasilenia danej zmiennej w kierunku po-
żądanym bądź niepożądanym.

Dane zgromadzone w tabeli 1. wskazują, że średnie wyniki ogólne dla całej
badanej grupy oraz mężczyzn i kobiet pochodzących z rodzin rozbitych i niepeł-
nych, oscylują w granicach od 4 do 7 stena. Wynik ogólny dla całej grupy bada-
nych wywodzących się z rodzin niepełnych jest wynikiem niskim (sten 4), co
wskazuje na niezadowalający poziom oceny jakości związku małżeńskiego
u badanych. Wyniki dla poszczególnych skal są też na niskim poziomie. Jedyna
istotna różnica płciowa badanych osób ujawniła się w zakresie rozczarowania
z małżeństwa, które uplasowało się na poziomie przeciętnym u kobiet. U męż-
czyzn pojawia się na wysokim poziomie, co prawdopodobnie ukazuje pewne
poczucie porażki życiowej, wynikające z faktu zawarcia małżeństwa. Może też
być sygnałem zachwiania niezależności i autonomii osobistej. Kobiety uzyskały
najniższy wynik w samorealizacji, co może świadczyć o tym, że małżeństwo
w pewnym stopniu uniemożliwia im realizację siebie, swojego systemu wartości
i swoich zadań życiowych. Na uwagę zasługuje też odchylenie standardowe dla
wyniku ogólnego badanych mężczyzn, bowiem ilustruje ono duże zróżnicowa-
nie uzyskanych pomiarów. Mężczyźni z rodzin rozbitych i niepełnych są zatem
niejednorodną grupą w ocenie jakości własnego związku małżeńskiego.
Tabela 1. Różnice w ocenie jakości związku u badanych kobiet i mężczyzn pocho-

dzących z rodzin niepełnych i rozbitych
Ogółem Mężczyźni Kobiety

Skale
KDM-2 M SD sten M SD sten M SD sten

Różni-
ce

t-Stu-
denta

Intymność 28 6,80 4 28 8,39 4 29 5,58 5 ni

Rozcza-
rowanie 23 6,88 6 25 8,60 7 24 5,06 5 2,37*

Samore-
alizacja 24 4,93 4 25 6,68 4 25 4,00 4 ni

Podobień-
stwo 25 6,13 4 25 7,84 4 26 5,42 5 ni

Wynik
ogólny 117 23,58 4 118 32,91 4 120 16,63 5 ni

Oznaczenia w tabeli: * przy poziomie istotności p < 0,05; ni – różnica nieistotna statystycznie
Źródło: Opracowanie własne autorów.
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Table 1. The difference in marking the quality of the spouses in researched women
and men coming from broken and incomplete families

General Men Women

KDM-2
scales M SD sten M SD sten M SD sten

t-Stu-
dent
diffe-
rences

Intimacy 28 6.80 4 28 8.39 4 29 5.58 5 ni

Disap-
pointment 23 6.88 6 25 8.60 7 24 5.06 5 2.37*

Self-actu-
alisation 24 4.93 4 25 6.68 4 25 4.00 4 ni

Similarity 25 6.13 4 25 7.84 4 26 5.42 5 ni

General
result 117 23.58 4 118 32.91 4 120 16.63 5 ni

Indications in the table: * the significance level p < 0,05; ni – irrelevant differences statistically
Source: developed by the authors.

Porównanie uzyskanych wyników dla kobiet pochodzących z rodzin rozbi-
tych i niepełnych oraz rodzin pełnych nie ukazało żadnych istotnych statystycz-
nie różnic (por. Tab. 2.).
Tabela 2. Różnice w ocenie jakości związku u badanych kobiet pochodzących

z rodzin niepełnych i rozbitych (grupa A) oraz pochodzących z rodzin
pełnych (grupa B)

Kobiety – grupa A Kobiety – grupa B
Skale KDM-2

M SD sten M SD sten
Różnice

t-Studenta*

Intymność 29 5,58 5 30 4,79 5 ni

Rozczarowanie 24 5,06 5 22 4,72 6 ni

Samorealizacja 25 4,00 4 27 4,22 5 ni

Podobieństwo 26 5,42 5 28 2,94 6 ni

Wynik ogólny 120 16,63 5 125 14,99 6 ni
Oznaczenia w tabeli: * przy poziomie istotności p < 0,05; ni – różnica nieistotna statystycznie
Źródło: Opracowanie własne autorów.

Table 2. The difference in marking the quality of spouses in researched women
coming from broken and incomplete families (group A) and complete
families (group B)

Women – group A Women – group B
KDM-2 scales

M SD sten M SD sten
t-Student

differences*

Intimacy 29 5.58 5 30 4.79 5 ni

Disappointment 24 5.06 5 22 4.72 6 ni
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Self-actu-
alisation 25 4.00 4 27 4.22 5 ni

Similarity 26 5.42 5 28 2.94 6 ni

General result 120 16.63 5 125 14.99 6 ni
Indications in the table: * the significance level p < 0,05; ni – irrelevant differences statistically
Source: developed by the authors.

Kolejne dane wskazują na istotne różnice w zakresie wymiaru podobień-
stwa dla mężczyzn pochodzących z odmiennych rodzin. Mężczyźni wywodzący
się z pełnej rodziny generacyjnej istotnie częściej cenią sobie zgodność między
partnerami w związku małżeńskim. To podobieństwo powinno ujawniać się
podczas realizacji ważnych celów rodzinnych i dotyczyć wspólnych poglądów,
na przykład dotyczących wychowywania dzieci, sposobów spędzania wolnego
czasu czy też dbania o rodzinne tradycje. Powyższe wnioski zawiera tabela 3.
Tabela 3. Różnice w ocenie jakości związku u badanych mężczyzn pochodzących

z rodzin niepełnych i rozbitych (grupa A) oraz pochodzących z rodzin
pełnych (grupa B)

Mężczyźni – grupa A Mężczyźni – grupa B
Skale KDM-2

M SD sten M SD sten
Różnice

t-Studenta

Intymność 28 8,39 4 31 3,74 5 ni

Rozczarowanie 25 8,60 7 23 5,13 6 ni

Samorealizacja 25 6,68 4 28 3,50 5 ni

Podobieństwo 25 7,84 4 28 2,90 6 2,16*

Wynik ogólny 118 32,91 4 124 14,16 5 ni
Oznaczenia w tabeli: * przy poziomie istotności p < 0,05; ni – różnica nieistotna statystycznie
Źródło: Opracowanie własne autorów.

Table 3. The difference in marking the quality of spouses in researched men co-
ming from broken and incomplete families (group A) and complete fami-
lies (group B)

Men – group A Men – group B
KDM-2 scales

M SD sten M SD sten

t-Student
differ-
ences

Intimacy 28 8.39 4 31 3.74 5 ni

Disappointment 25 8.60 7 23 5.13 6 ni

Self-actu-
alisation 25 6.68 4 28 3.50 5 ni

Similarity 25 7.84 4 28 2.90 6 2.16*

General result 118 32.91 4 124 14.16 5 ni
Indications in the table: * the significance level p < 0,05; ni – irrelevant differences statistically
Source: developed by the authors.
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Na koniec prezentowanych analiz porównano wszystkie przebadane osoby
z analizowanych grup rodzinnych. W zakresie trzech rozpatrywanych skal: in-
tymności, rozczarowania i samorealizacji oraz wyniku ogólnego satysfakcji
z małżeństwa nie wykryto istotnych statystycznie różnic. Można zatem stwier-
dzić (na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 4.), że jedynie skala podo-
bieństwa w związku małżeńskim jest czynnikiem istotnie różnicującym bada-
nych. Podobieństwo to jest znacznie niżej oceniane u osób pochodzących z ro-
dzin rozbitych i niepełnych niż u osób z rodzin kompletnych. Okazuje się, że
współdziałanie we własnych relacjach rodzinnych może wiązać się z podobnymi
wzorami wyniesionymi z rodziny generacyjnej.
Tabela 4. Różnice w ocenie jakości związku małżeńskiego u badanych osób pocho-

dzących z rodzin niepełnych i rozbitych (grupa A) oraz pochodzących
z rodzin pełnych (grupa B)

Grupa A Grupa B
Skale KDM-2

M SD sten M SD sten
Różnice

t-Studenta*

Intymność 28 6,80 4 31 5,31 5 ni

Rozczarowanie 23 6,88 6 23 5,64 6 ni

Samorealizacja 24 4,93 4 27 4,42 5 ni

Podobieństwo 25 6,13 4 28 4,35 6 2,74*

Wynik ogólny 117 23,58 4 125 14,84 5 ni
Oznaczenia w tabeli: * przy poziomie istotności p < 0,05; ni – różnica nieistotna statystycznie
Źródło: Opracowanie własne autorów.

Table 4. The difference in marking the quality of spouses in researched people
coming from broken and incomplete families (group A) and complete
families (group B)

Group A Group B
KDM-2 scales

M SD sten M SD sten
t-Student

differences

Intimacy 28 6.80 4 31 5.31 5 ni

Disappointment 23 6.88 6 23 5.64 6 ni

Self-actu-
alisation 24 4.93 4 27 4.42 5 ni

Similarity 25 6.13 4 28 4.35 6 2.74*

General result 117 23.58 4 125 14.84 5 ni
Indications in the table: * the significance level p < 0,05; ni – irrelevant differences statistically
Source: developed by the authors.
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Podsumowanie

Wyniki badań własnych wskazały na pewne istotne różnice statystyczne
pomiędzy funkcjonowaniem w małżeństwie młodych dorosłych a ich rodziną
pochodzenia. Ogólny pomiar więzi małżeńskiej nie wskazał zasadniczo na róż-
nice pomiędzy badanymi grupami, zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i do
kobiet. Zróżnicowanie ujawnia się na poziomie analizowanych skal opisujących
jakość związku małżeńskiego w percepcji każdego z małżonków. Zmienna po-
dobieństwa istotnie różni badanych pochodzących z rodzin rozbitych i niepeł-
nych od osób wywodzących się z rodzin kompletnych. Innymi słowy, pozytyw-
ne wzory wyniesione z rodziny pochodzenia nasilają przekonanie, że w udanym
związku małżeńskim nieodzowne są wspólne cele, podobne poglądy dotyczące
fundamentalnych spraw rodzinnych czy kultywowanie tradycji rodzinnych.
Szczególnie mocno ten wymiar wyznacza satysfakcję z małżeństwa u badanych
mężczyzn. Można więc wnioskować, że wzorce wyniesione przez młodych ludzi
z własnej rodziny generacyjnej mają duże znaczenie dla podejmowanych przez
nich przyszłych ról rodzinnych i małżeńskich, bowiem od tych wzorców zależy
doświadczana satysfakcja z jakości własnej więzi małżeńskiej.
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Stałość i zmienność wybranych kontekstów
macierzyństwa w narracjach matek wychowujących

dziecko z niepełosprawnością

Stability and change in selected contexts of motherhood
in the narrative of mothers raising a child with disability

Streszczenie

Macierzyństwo z reguły podlega pozytywnemu wartościowaniu społecznemu. Choć
występują tu wyjątki – jednym z nich jest pełnienie roli matki dziecka z niepełno-
sprawnością.

Celem przeprowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie stałe
i zmienne elementy występują w macierzyństwie kobiet wychowujących dziecko z nie-
pełnosprawnością na przestrzeni życia badanych matek? Wykorzystano technikę wy-
wiadu otwartego, pogłębionego. W badaniu wzięły udział cztery matki, wychowujące
dziecko z niepełnosprawnością. Analiza zebranego materiału badawczego pozwala
uchwycić pozytywne zmiany dokonujące się w pełnieniu roli matki dziecka z niepełno-
sprawnością. Współcześnie czas diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej zna-
cząco się skrócił. Młodsze kobiety mogą liczyć na wsparcie partnerów, starsze – nie
otrzymywały takiej pomocy. Zwiększyła się dostępność wsparcia ze strony organizacji
pozarządowych, w przeszłości brakowało fundacji czy stowarzyszeń.
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Są jednak aspekty macierzyństwa, które, pomimo upływających lat, są stałe. Należą
do nich strach i smutek matki na wiadomość o niepełnosprawności dziecka, trudności
napotykane w pełnieniu roli matki, które wynikają ze specyfiki niepełnosprawności
oraz poczucie niedostatecznej pomocy ze strony państwa.

Słowa kluczowe: macierzyństwo, niepełnosprawność.

Abstract

In general, motherhood is subject to a positive social valuation. However, there are
exceptions here – one of them is fulfilling the role of a mother of the child with disability.

The aim of the conducted study was to answer the question: What similarities and
differences exist in the role of a mother of a disabled child over the lifetime of women
taking part in the research? A technique of an open, in-depth interview was used. Four
mothers, who are raising a child with disability, participated in the study.

The analysis of collected research material allows capturing positive changes taking
place in the fulfilment of the role of a disabled child’s mother. Today the time of diag-
nosing the intellectual disability has significantly shortened. Younger women can count
on the partners’ support; older ones – did not receive such help. Currently the availabil-
ity of support has increased from non-governmental organisations; in the past there was
a lack of foundations or associations. However, there are aspects of motherhood, which,
despite the passing years, are permanent. These include fear and sadness of a mother
originating from hearing the news about the child’s disability, difficulties encountered
while performing the mother’s role, which arise from the nature of disability, and the
sense of insufficient assistance from the state authorities.

Keywords: motherhood, disability.

Ustalenia definicyjne – macierzyństwo,
niepełnosprawność, niepełnosprawność intelektualna

Macierzyństwo to zjawisko oczywiste i naturalne. To jedna z podstawo-
wych funkcji pełnionych przez dorosłą kobietę. Macierzyństwo z reguły podlega
pozytywnemu wartościowaniu społecznemu. Choć występują tu wyjątki – jed-
nym z nich jest pełnienie roli matki dziecka z niepełnosprawnością. W takim
przypadku pozytywny wydźwięk macierzyństwa nie jest już tak oczywisty.

Według Zofii Gawliny macierzyństwo jest „[...] powołaniem każdej kobiety
– jest jej podstawową rolą biologiczną i społeczną”1. Należy zauważyć, że „[...]
częściej niż samo pojęcie macierzyństwa spotkać można termin macierzyńskie

                             
1 Z. Gawlina, Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, „Blaski i cienie
życia rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny”, Poznań 2003, t. XV, s. 35.
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zachowania, rozumiane jako przywiązanie matki do swojego potomstwa przy
zastrzeżeniu, że u ludzi, obok przyczyn biologicznych i fizjologicznych, istnieją
czynniki natury psychospołecznej, odgrywające niezaprzeczalną rolę w postawie
opiekuńczości wobec dziecka”2. Kobieta więc nie staje się matką z racji urodze-
nia dziecka, a staje się nią poprzez opiekę nad swoim dzieckiem oraz obdarzanie
go miłością3. Pojmując macierzyństwo jako proces wyróżnia się trzy jego etapy:
przyjęcie dziecka, opieka fizyczna i psychiczna oraz pomoc dziecku w odejściu4.

W literaturze podkreśla się znaczenie wyobrażeń rodziców na temat przy-
szłości dziecka dla kształtowania się pozytywnej więzi między nimi a dziec-
kiem. Macierzyństwo z dzieckiem z niepełnosprawnością jest określane jako
„trudne” ze względu na fakt, iż matka takiego dziecka musi zrezygnować ze
swoich marzeń dotyczących przyszłości dziecka tuż po jego urodzeniu5. Ponad-
to, jak zauważa Aleksandra Maciarz, ocena macierzyństwa „[...] zwykle doko-
nywana jest przez pryzmat stanu zdrowia i rozwoju jej dzieci, ich osiągnięć
w nauce i zachowaniu się”6. Zatem zdarza się, że niepełnosprawność dziecka
jest podstawą do negatywnej oceny jej funkcjonowania.

Światowa Organizacja Zdrowia w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjo-
nowania, Niepełnosprawności i Zdrowia uwzględniła zmianę nastawienia społe-
czeństwa w stosunku do niepełnosprawności. Zgodnie z nową terminologią,
niepełnosprawność rozumiana jest nie tylko jako rezultat uszkodzenia czy też
stanu zdrowia, ale również jako wynik barier, na jakie napotyka w środowisku.
Brzmi ona następująco: niepełnosprawność to wielowymiarowe zjawisko, które
wynika ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi a ich fizycznym i społecz-
nym otoczeniem7. U Władysława Dykcika występuje określenie niepełnospraw-
ności jako pojęcie, które obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek
ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wyko-
nywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia

                             
2 E. Górnikowska-Zwolak, Macierzyństwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI

wieku, t. III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 9.
3 Por.: L. Bakiera, Ż. Stelter, Rodzicielstwo z perspektywy rodzica dziecka pełnosprawnego i nie-

pełnosprawnego, „Zalety i wady życia w rodzinie i poza nią. Roczniki Socjologii Rodziny”, Po-
znań 2010, t. XX, s. 135.

4 A. Śniegulska, Macierzyństwo w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społecznych, [w:]
D. Opozda, S. Maria Loyola-Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), Rodzina miejscem integralnego
rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015, s. 173.

5 Por.: Ż. Stelter, Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo, „Obrazy życia rodziny z perspek-
tywy interdyscyplinarnej, Roczniki Socjologii Rodziny” Poznań 2006, t. XVII, s. 261; M. Ko-
ścielska, Trudne macierzyństwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998,
s. 121–146.

6 A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2004, s. 16.

7 A. Bujnowska, Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 19.
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ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całko-
wity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicznej8.

Najnowsza definicja niepełnosprawności intelektualnej została stworzona
przez zespół specjalistów American Association on Intellectual and Deve-
lopmental Disabilities (AAIDD). Według niej:

„[...] niepełnosprawność intelektualna charakteryzuje się znacznymi ograni-
czeniami w funkcjonowaniu intelektualnym (dotyczącym ogólnych zdolności
umysłowych, takich jak: rozumowanie, uczenie się, rozwiązywanie proble-
mów) oraz równocześnie w zachowaniach przystosowawczych (które obej-
mują codzienne umiejętności społeczne i praktyczne). Niepełnosprawność ta
ujawnia się przed 18 rokiem życia”9.

O ile dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w dużej
mierze mogą sprostać oczekiwaniom rodziców, o tyle osoby z niepełnosprawno-
ścią w stopniu umiarkowanym i znacznym odznaczają się poważnymi uszko-
dzeniami centralnego układu nerwowego, przez co ich rozwój przebiega z istot-
nym opóźnieniem10. To zasadniczo uniemożliwia realizację nadziei rodziców
związanych z wizją przyszłości dziecka, a w konsekwencji może wpływać na
trudności w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzic – dziecko.

Założenia metodologiczne

Celem przeprowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Ja-
kie stałe i zmienne elementy występują w macierzyństwie kobiet wychowują-
cych dziecko z niepełnosprawnością na przestrzeni życia badanych matek?
Uszczegółowiając pytanie badawcze, postanowiono zwrócić uwagę na takie
kategorie kontekstu wewnętrznego macierzyństwa, jak: reakcja na niepełno-
sprawność dziecka, życie codzienne z dzieckiem z niepełnosprawnością, trudno-
ści w pełnieniu roli matki oraz takie kategorie kontekstu zewnętrznego macie-
rzyństwa, jak wsparcie ze strony najbliższych, państwa i organizacji pozarządo-
wych.

Wykorzystano technikę wywiadu otwartego, pogłębionego. Rozmowa była
nagrywana a następnie transkrybowana. Próba badawcza – cztery osoby – dobie-
rane były w sposób celowy. Poproszono o wzięcie udziału w badaniu cztery
matki, wychowujące dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Różnica wie-
                             
8 W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań

1997, s. 15.
9 A. Żyta, Niepełnosprawność intelektualna – najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne

w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2014, nr 1, s. 17.
10 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2011, s. 33–34.
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ku między dziećmi poszczególnych kobiet miała wynosić około 10 lat. Matki,
które zgodziły się wziąć udział w badaniu to:
— K a t a r z y n a  – ma 30 lat. Mieszka w mieście. Ma wykształcenie wyższe.

Jej 3-letni syn Przemek ma Zespół Downa oraz niepełnosprawność intelek-
tualną w stopniu znacznym.

— A n n a  – ma 37 lat. Mieszka na wsi. Kobieta ma wykształcenie średnie. Jej
syn Adrian ma 11 lat i ma Zespół Canavan11 oraz niepełnosprawność inte-
lektualną w stopni znacznym. Adrian ma starszą siostrę.

— J o a n n a  – to 51-letnia kobieta. Podobnie jak Anna, Joanna mieszka na wsi
i ma wykształcenie średnie. Ma syna – 21-letniego Filipa, który choruje na
mózgowe porażenie dziecięce oraz ma niepełnosprawność intelektualną
w stopniu umiarkowanym.

— W ł a d y s ł a w a  – ma 62 lata. Tak jak Katarzyna, Władysława mieszka
w mieście, ma wykształcenie wyższe. Jej 34-letni syn Igor ma autyzm i nie-
pełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym.
Wszystkie badane kobiety zostały matkami w podobnym wieku – około 26–

30 lat. Każda z matek żyje z partnerem, będącym ojcem jej dziecka. Status mate-
rialny każdej z rodzin można uznać za dobry – żadna z rodzin nie potrzebuje
wsparcia pomocy społecznej, ich dochody są wystarczające, aby zaspokoić po-
trzeby członków rodziny.

Macierzyństwo w narracjach matek wychowujących
dziecko z niepełnosprawnością w świetle wyników
badań własnych

Reakcja na informację o niepełnosprawności dziecka
Podczas analizy zebranego materiału empirycznego zauważalną różnicą

między badanymi matkami jest czas diagnozowania niepełnosprawności inte-
lektualnej dziecka.

Najstarsza z kobiet – Władysława (62 lata) – opowiada o bardzo długiej
drodze trwającej 7 lat, jaką musiała przebyć, by dowiedzieć się o niepełno-
sprawności syna. Podobne doświadczenia ma Joanna (51 lat), u której proces
                             
11 Zespół Canavan (zwyrodnienie gąbczaste układu nerwowego), choroba demielnizacyjna powo-

dująca zanik układu nerwowego. Objawy choroby to: wielkogłowie, zmienne napięcie mięśnio-
we, zanik nerwu wzrokowego, napady padaczkowe (jednak nie u wszystkich występujące). De-
finicja została stworzona na podstawie informacji przekazanych przez matkę chłopca podczas
wywiadu; trudno dotrzeć do rzetelnego źródła, w którym byłaby podana krótka definicja Ze-
społu Canavan. Celem przypisu było sformułowanie zwięzłej informacji na temat ZC, aby przy-
bliżyć Czytelnikowi, czym on się charakteryzuje, bez wgłębiania się w medyczne podłoże, stąd
nasza decyzja o powołanie się na charakterystykę podaną przez matkę, która – naszym zdaniem –
w prosty i przejrzysty sposób oddaje sedno trudności, z jakimi musi się zmierzyć. [przyp. red. –
W.P – A.R.].
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diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej syna trwał aż do 6. roku życia.
Z kolei Anna (37 lat) na ostateczną diagnozę syna czekała 18 miesięcy. Naj-
młodsza z badanych matek – Katarzyna (30 lat) już w 12 tygodniu ciąży otrzy-
mała informację o prawdopodobnej niepełnosprawności syna, która została po-
twierdzona tuż po urodzeniu dziecka – w drugim dniu jego życia.

U wszystkich matek w chwili uzyskania informacji o niepełnosprawności
dziecka pojawia się silne poczucie strachu związane z przyszłością swoją
i dziecka. U matek, u których diagnoza dzieci trwała długo, widać rozgoryczenie
trudnościami, z jakimi musiały się borykać. Co ważne, podkreślają one, że wie-
działy, iż ich dziecko jest chore, jednak – z uwagi na brak diagnozy – nie wie-
działy, jak mu pomóc. Sytuacje, w jakiej znalazły się kobiety, trafnie oddają ich
wypowiedzi przytoczone poniżej:

„Już w czasie ciąży przygotowywałam się na narodziny dziecka z Zespołem
Downa. Miałam nadzieję, że urodzi się zdrowy chłopiec, ponieważ nieraz sły-
szałam, że podejrzewano u dziecka Zespół Downa, a i tak dziecko rodziło się
zdrowe, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że może być niepełnosprawny. [...]
[Gdy usłyszałam diagnozę – W.P – A.R.] nie wiem dlaczego, ale zaczęłam
płakać, czułam smutek, ale bardziej związany był z obawą o to, że synek może
umrzeć”. (Katarzyna, 30 lat)
„Proces diagnozowania mojego syna był długi i bardzo męczący [...]. U Igora
zaobserwowałam pewne zachowania, które w mojej opinii świadczyły o pew-
nych nieprawidłowościach. [...] Objawy były na tyle niepokojące, że dość
szybko zasygnalizowałam pediatrze, że być może dzieje się coś niedobrego
z Igorem. Na początku sprawę bagatelizowano. Dopiero gdy objawy zaczęły
się nasilać, skierowano nas do szpitala psychiatrycznego [...]. Potem były ko-
lejne badania m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, spotkania
z psychologami, psychiatrami, aż w końcu w Warszawie postawiono diagnozę
– autyzm”. (Władysława, 62 lata)

Należy zauważyć, że dzięki rozwojowi medycyny, w ostatnich 30 latach
czas diagnozy niepełnosprawności intelektualnej u dziecka uległ znacznemu
skróceniu, dając rodzicom szansę na szybsze podjęcie odpowiednich działań
usprawniających dziecko. Należy jednak zauważyć, że szybsza informacja
o niepełnosprawności dziecka, wcale nie ułatwia pogodzenia się z tym stanem
rzeczy. Wypowiedzi matek wpisują się w ustalenia Lucyny Bakiery i Żanety
Stelter, które stwierdzają, że:

„[...] dziecko z ograniczoną sprawnością intelektualną to szok dla rodziców, to
coś poza marzeniami i planami dotyczącymi szczęśliwego rodzicielstwa”12.

                             
12 L. Bakiera, Ż. Stelter, Rodzicielstwo z perspektywy..., dz. cyt., s. 135; Por.: Ż. Stelter, Rodzina

z dzieckiem..., dz. cyt., s. 262.
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Życie codzienne z dzieckiem z niepełnosprawnością
Po narodzinach przychodzi czas na życie codzienne z dzieckiem z niepełno-

sprawnością. Opieka i wychowanie zdrowego dziecka jest dla rodziców bardzo
satysfakcjonującym doświadczeniem, umożliwiającym obserwowanie tego, jak
dziecko zdobywa coraz to nowe umiejętności oraz stopniowo usamodzielnia się.
W przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną,
często sytuacja wygląda inaczej: dziecko nie rozwija się w sposób harmonijny
a matka musi pogodzić się z informacją, że jej dziecko nigdy nie będzie w stanie
samodzielnie funkcjonować13. Jak zauważa Beata Górnicka niepełnosprawność
dziecka oznacza dla jego rodziców:

„[...] początek trudnej i często długotrwałej drogi jaką muszą pokonać, radząc
sobie z szeregiem negatywnych emocji [...], w poczuciu krzywdy często z nie-
uzasadnionym poczuciem winy, z obawą i niepokojem co do czekającej ich
samych oraz ich dziecko przyszłości”14.

Badane matki podkreślają, jak bardzo inne są opieka i wychowanie dziecka
z niepełnosprawnością od życia z dzieckiem zdrowym. Kobiety podkreślają, że
muszą uczyć się czynności pielęgnacyjnych oraz, że ich życie podporządkowane
jest dziecku. Katarzyna (30 lat) – pewnie z uwagi na to, że syn jest jeszcze mały
– skupia się na poznawaniu swojego dziecka i radzeniu sobie z opieką nad nim.
Anna (37 lat) – na walce o życie syna i jego rehabilitacji. Otwarcie mówi, że
całe życie podporządkowuje synowi. Joanna (51 lat) podczas rozmowy częściej
niż pozostałe badane kobiety zestawia swoją sytuację z sytuacją matek dzieci
zdrowych. Władysława (62 lata) wydaje się w największym stopniu akceptować
swoją sytuację. Zauważa wiele pozytywnych stron swojego życia. Matki tak
opowiadają o swoim codziennym życiu:

„Jak na razie najwięcej trudności sprawia mi komunikacja z moim dzieckiem.
Przemek praktycznie nie mówi”. (Katarzyna, 30 lat)
„[Pani neurolog – W.P – A.R.] powiedziała nam, że żaden lekarz nie powie
nam, ile lat Adrianek będzie żył. Mamy cieszyć się każdą chwilą, a co będzie,
to tylko Bóg wie. Tego trzymamy się po dziś dzień [...] nasze życie jest inne.
Ciągłe wyjazdy na rehabilitacje, na turnusy, do lekarzy. Świat kręcił się wokół
Adrianka. No cóż i tak jest dalej”. (Anna, 37 lat)

                             
13 Por.: Ż. Stelter, Rodzina z dzieckiem..., dz. cyt., s. 263.
14 B. Górnicka, Niepełnosprawność w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa, [w:] B. Górnicka,

A. Kurcz (red.), Pedagogiczne refleksje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie
Brągiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 376; Por.: I. Grzegorzewska, Sprawowanie funkcji
rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego, [w:] G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska
(red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2008, s. 351–352.
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„Przez bardzo długi okres nie mogłam pogodzić się z tym, że mój syn będzie
poruszał się na wózku, że nie będzie – tak jak inne dzieci – biegał, jeździł na
rowerze. To było moje pierwsze dziecko i na pewno w inny sposób wyobra-
żałam sobie swoje macierzyństwo”. (Joanna, 51 lat)
„Mamy sporo szczęścia, ponieważ Igor jest w miarę samodzielny. [...] Od 34
lat Igor jest moim największym szczęściem, znam, a przynajmniej wydaje mi
się, że znam go bardzo dobrze. Obecnie nie widzę w swoim rodzicielstwie
trudności uniemożliwiających nam w jakimś znacznym stopniu funkcjonowa-
nie. Staram się cieszyć z tego, co posiadam pomimo tego, że nie zawsze jest
dobrze”. (Władysława, 62 lata)

Każda z kobiet wydaje się w inny sposób pojmować swoje macierzyństwo
i – pewnie z racji różnego wieku dzieci – skupia się na innych aspektach wspól-
nego życia. Łączy je to, iż wszystkie kochają swoich synów, pomimo ich niepeł-
nosprawności oraz zauważają, że ich życie jest inne niż matek dzieci pełno-
sprawnych. Do podobnych wniosków w swojej pracy doszła Iwona Lindyberg,
która stwierdza, że:

„[...] wszystkie badane matki kochały swoje upośledzone dorosłe już dzieci.
I to właśnie był ten najważniejszy z wymiarów przestrzeni biograficznej, za-
wierającej się w doświadczeniu macierzyństwa badanych kobiet. Siła tej miło-
ści pozwalała badanym matkom na radzenie sobie nawet w najtrudniejszych
momentach swojego życia”15.

Trudności w pełnieniu roli matki dziecka z niepełnosprawnością
Wszystkie matki, bez względu na czas, w jakim urodziły dziecko, przeży-

wały podobne problemy dotyczące trudności w komunikacji, nietypowych za-
chowań dziecka, braku potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz niewystar-
czającego poziomu wiedzy na temat właściwej pielęgnacji dziecka. Każda
z matek podkreśla, że dużą trudnością była konieczność zdobycia rzetelnej wie-
dzy na temat niepełnosprawności dziecka. Była to wiedza przede wszystkim
z zakresu pedagogiki, psychologii oraz medycyny. Egzemplifikacją przytoczo-
nych trudności są poniższe wypowiedzi badanych matek:

„Posiadanie dziecka z niepełnosprawnością nauczyło mnie, że muszę być nie tylko
mamą, ale też lekarzem, psychologiem, fizjoterapeutą”. (Katarzyna, 30 lat)
„Początki były bardzo trudne. Występowały u niego silne cechy autystyczne
[...] Dawniej występowały trudności wynikające z tego, że nie wiedziałam zu-
pełnie czym jest autyzm”. (Władysława, 62 lata)

                             
15 I. Lindyberg, Świat(y) upośledzonego macierzyństwa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2012, s. 144; Por.: A. Sołtys, E. Tyburski, Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnospraw-
nego, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zanie-
dbania, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 118.
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„Na co dzień [syn – W.P – A.R.] wymaga specjalistycznego wózka rehabilita-
cyjnego. W związku z tym przebywanie w miejscach, gdzie nie ma windy lub
podjazdu jest utrudnione [...] potrzebny był zakup samochodu do przewozu
osoby niepełnosprawnej. Adrianek waży 30 kg i przemieszczanie go jest bar-
dzo trudne”. (Anna, 37 lat)
„Są to głównie problemy dotyczące pielęgnacji syna [...] Ma problemy z mó-
wieniem, połykaniem. Często dochodzi do zadławienia”. (Joanna, 51 lat)

Źródła wszystkich tych problemów można dopatrywać się w trudnościach
z dostępem do rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności dziecka. Słuszne
zatem wydają się słowa Mariusza Garbca:

„[...] przed rodzicami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie stoją więc bar-
dzo trudne, złożone zadania, które wymagają ciągłego podnoszenia swojej
wiedzy, systematycznej pracy z dzieckiem, a także podejmowania działań na
zasadach partnerskich z nauczycielami, psychologami i specjalistami z zakresu
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji”16.

Wszystkie te działania w dużej mierze umożliwiają poradzenie sobie z na-
potkanymi trudnościami.

Wsparcie w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością
W opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością nieoceniona jest pomoc,

zwłaszcza ze strony bliskich. W prezentowanych badaniach starsze kobiety
opowiadają, że nie otrzymywały żadnego wsparcia od najbliższych w opiece nad
dziećmi. Pomimo że pozostawały w związkach, ich mężowie nie zajmowali się
dziećmi. Kobiety próbują usprawiedliwić brak zaangażowania mężów ich stra-
chem oraz trudnościami z akceptacją sytuacji, w jakiej się znaleźli. Inny obraz
wsparcia otrzymywanego ze strony bliskich nakreślają młodsze kobiety, dekla-
rując, że ich mężowie biorą udział w pielęgnacji dziecka, wspierają je w opiece
i wychowaniu dziecka, są oparciem.

„Mąż był przy mnie, ciągle powtarzał, że damy radę, że jakoś to będzie. Mimo
takich deklaracji, czułam, że ma problem z zaakceptowaniem sytuacji, w któ-
rej się znaleźliśmy [...] Właściwie nie miałam wsparcia w opiece [...] Igor nie
wymagał aż tak znacznej pielęgnacji”. (Władysława, 62 lata)
„Początkowo tylko ja zajmowałam się Filipem. [...] Mąż bał się robić cokol-
wiek przy nim”. (Joanna, 51 lat)
„Osobą, która mi najwięcej pomagała to mój mąż. Większość bała się zostać
przy Adrianku”. (Anna, 37 lat)

                             
16 M. Garbiec, Dylematy rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:]

J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności..., dz. cyt., s. 129.
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„Mąż i rodzice pomagali mi jak tylko mogli. Robili przy dziecku wszystko,
przewijali, karmili, kąpali. Zresztą wciąż biorą czynny udział w opiece nad
Przemkiem”. (Katarzyna, 30 lat)

Analiza zabranego materiału skłania do wniosku, że na przestrzeni ostatnich
35 lat życia badanych kobiet zmienił się obraz rodziny z dzieckiem z niepełno-
sprawnością: z rodziny, której centralną postacią była matka, na barkach której
spoczywała cała odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka z niepełno-
sprawnością, na rodzinę, w której partnerskie relacje między małżonkami są
widoczne także w podziale obowiązków dotyczących opieki i wychowania
dziecka z niepełnosprawnością. Jest to wniosek niezwykle istotny, gdyż badacze
podkreślają znaczenie dobrych relacji współmałżonków oraz wsparcia mężów
dla pozytywnego postrzegania swojego macierzyństwa przez matki wychowują-
ce dziecko z niepełnosprawnością17.

Każda z badanych kobiet lepiej ocenia pomoc ze strony organizacji poza-
rządowych niż pomoc państwa. Zauważając bardzo duże niedostatki w dostępie
do publicznej służby zdrowia. Skarżą się przede wszystkim na trudności z umó-
wieniem wizyty u specjalistów, problemy z pozyskaniem dofinansowania na
zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Ilustracją tych problemów są na-
stępujące wypowiedzi badanych:

„W ramach publicznej służby zdrowia jest problem z dostępem do pomocy
medycznej, głównie okulistów oraz do rehabilitantów”. (Katarzyna, 30 lat)
„Choroba Adrianka jest bardzo rzadkim schorzeniem metabolicznym. Obecnie
choruje na nie około 12 dzieci w Polsce. Leczenia dla tej choroby nie ma, więc
po zdiagnozowaniu syna nie kierowano nas na żadne badania specjalistyczne,
kontrolne czy innej opieki. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, jeżeli
chodzi o tę chorobę”. (Anna, 37 lat)
„Państwo wspiera, ale jest to wciąż za mało, choćby gdy chodzi o zakup sprzętu
niezbędnego do normalnego funkcjonowania naszego syna”. (Joanna, 51 lat)
„Dawniej był łatwiejszy dostęp do specjalistów niż obecnie, ale z kolei postęp
medycyny daje nam obecnie więcej możliwości”. (Władysława, 62 lata)

Potwierdzeniem tych danych są badania Agnieszki Żyty i Katarzyny Ćwi-
rynkało, które:

„[...] wskazały na szereg niedociągnięć oferowanego rodzicom dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną systemu wsparcia. Wśród nich badane matki
wymieniają m.in: trudności w dostępie do usług i środków medycznych, reha-

                             
17 Por.: P. Kaniok, Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opie-

ce nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu, „Wychowanie na co Dzień” 2012,
nr 7–8, s. 22; M. Pągowska, Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – analiza spo-
łecznego kontekstu zjawiska, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 73.
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bilitacyjnych i psychologicznych, niewystarczające wsparcie informacyjne
oraz materialne”18.

Wszystkie badane matki podkreślają, że nieocenioną pomoc uzyskują od
organizacji pozarządowych. Zauważają, że wsparcie z tego źródła jest o wiele
większe niż te uzyskiwane od państwa. Organizacje pozarządowe pomagają
w zbieraniu funduszów na rehabilitację i niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, udzie-
lają wsparcia psychologicznego, zapewniają konsultacje medyczne ze specjalista-
mi. Starsze kobiety zwracają uwagę na to, że w przeszłości nie było możliwości
korzystania z pomocy fundacji i stowarzyszeń. Matki tak o tym opowiadają:

„Do dnia dzisiejszego korzystam ze wsparcia psychologicznego, medycznego
pracowników stowarzyszenia. To dzięki terapeutce, pracującej w stowarzy-
szeniu dowiedziałam się m.in. o tym, że mój syn może uczestniczyć we wcze-
snym wspomaganiu”. (Katarzyna, 30 lat)
„Adrianek należy do fundacji, w której zbieramy 1% podatku dochodowego.
Parę razy udało nam się zdobyć z innej fundacji fundusze na turnusy rehabili-
tacyjne”. (Anna, 37 lat)
„Współcześnie na pewno jest łatwiej w dostępie do fundacji, które w moim
mniemaniu udzielają największego wsparcia [...] Obecnie korzystamy z po-
mocy fundacji. Jest to głównie pomoc rehabilitacyjna, ortopedyczna, logope-
dyczna oraz medyczna. Pomagają nam w zbieraniu pieniędzy na turnusy.
Wspierają mnie i męża psychologicznie”. (Joanna, 51 lat)
„Tak, jak najbardziej korzystam [z pomocy fundacji – W.P – A.R.]. Jeszcze
kilkanaście lat temu, gdy wiedza na temat niepełnosprawności, autyzmu nie
była tak rozpowszechniona, mieliśmy duży problem z dostępem do jakiejkol-
wiek pomocy i wparcia [...]. Teraz jest zupełnie inaczej. Są fundacje, stowa-
rzyszenie, choćby te znajdujące się w województwie opolskim, mające na celu
udzielanie wsparcia w diagnozowaniu, w informowaniu o niepełnosprawności,
w poszukiwaniu odpowiednich metod terapii, leczenia, rehabilitacji. To co jest
dla mnie cenne i bardzo istotne – to, że są psychologowie, terapeuci, którzy
znają się na swojej pracy. Dawniej trudno było znaleźć osobę kompetentną”.
(Władysława, 62 lata)

Urszula Klajmon-Lech podkreśla, że:

„[...] pozainstytucjonalne formy pomocy świadczonej rodzinie [...] spotkania,
wzajemne rozmowy, wymiana informacji między rodzicami jest ważną
współcześnie formą ich pedagogizacji”19.

                             
18 A. Żyta, K. Ćwirynkało, Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany,

„Wychowanie w Rodzinie”, t. XI (1/2015), s. 393, doi: 10.23734/wwr20151.377.396.
19 U. Klajmon-Lech, Pedagogizacja rodziny dziecka niepełnosprawnego – tradycyjne i nowator-

skie ujęcie problemu, „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4, s. 169.
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Należy zatem uznać, że pojawienie się organizacji pozarządowych wspierają-
cych rodzinę z dzieckiem z niepełnosprawnością jest bardzo pozytywną zmianą.
Podkreślenia wymaga fakt, że pomoc państwa, pomimo wielu zapewnień ze stro-
ny rządzących o wsparciu dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, nie popra-
wiła się, a w niektórych sytuacjach została nawet uznana za pogorszoną.

Wnioski

Macierzyństwo z dzieckiem z niepełnosprawnością niepodważalnie jest ma-
cierzyństwem trudnym. Analiza zebranego materiału badawczego pozwala jed-
nakże uchwycić pozytywne zmiany dokonujące się w pełnieniu roli matki dziec-
ka z niepełnosprawnością:
— współcześnie czas diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej zna-

cząco się skrócił;
— młodsze kobiety mogą liczyć na wsparcie partnerów, starsze – nie otrzymy-

wały takiej pomocy;
— obecnie zwiększyła się dostępność wsparcia ze strony organizacji pozarzą-

dowych, w przeszłości brakowało fundacji czy stowarzyszeń.
Są jednak aspekty macierzyństwa, które, pomimo upływających lat, są stałe:

— strach i smutek matki na wiadomość o niepełnosprawności dziecka;
— trudności napotykane w pełnieniu roli matki, które wynikają ze specyfiki

niepełnosprawności;
— poczucie niedostatecznej pomocy ze strony państwa.

Reasumując, można zauważyć, że w macierzyństwie z dzieckiem z niepeł-
nosprawnością na przestrzeni ostatnich 35 lat dokonują się pozytywne zmiany,
niemniej pozostają obszary, które powinny zostać zmodyfikowane.

Szeroki wachlarz wsparcia matki już na etapie diagnozy niepełnosprawności
dziecka w czasie trwania ciąży dają pojawiające się coraz liczniej w Polsce ho-
spicja perinatalne (jak na przykład te działające przy Hospicjum dla Dzieci Dol-
nego Śląska), wspierające rodziców zarówno zapewniając dostęp do specjali-
stów z zakresu medycyny, jak również oferując pomoc psychologiczną czy du-
chową20. Tak forma wsparcia ułatwia godzenie się z niepełnosprawnością dziec-
ka oraz – w późniejszym czasie – przezwyciężanie napotkanych trudności. Jed-
nakże w celu niwelowania poczucia niedostatecznej pomocy ze strony państwa
niezbędne jest podjęcie systemowych działań, obejmujących przede wszystkim
wsparcie finansowe rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością oraz
zapewnienie dostatecznie szerokiego i szybkiego dostępu do specjalistów.

                             
20 Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, por. źródło: https://hospicjum-dolnyslask.pl/dla-rodzicow/hospi

cjum-perinatalne/ [dostęp: 27.10.2017].
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Internetowa grupa dyskusyjna jako źródło wsparcia
dla rodziców dzieci niewidomych

Online discussion group as a source of support for parents
of blind children

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie sytuacji stresowych, doświadczanych przez rodziców
wychowujących dziecko niewidome a także rodzajów poszukiwanego wsparcia na in-
ternetowym forum dyskusyjnym. W części teoretycznej nawiązano do koncepcji stresu
rodzicielskiego oraz przedstawiono główne problemy rodzin wychowujących dziecko
niewidome, w kontekście czterech grup czynników psychologicznych, wywołujących
stres według klasyfikacji J. Terelaka. Zwrócono także uwagę na interakcyjną zależność
między poziomem stresu i doświadczanym wsparciem społecznym. Scharakteryzowano
wsparcie społeczne w ujęciu funkcjonalnym oraz wymieniono jego rodzaje wyróżniane
ze względu na treści wymiany w interakcji: wsparcie emocjonalne, informacyjne, in-
strumentalne, wartościujące, rzeczowe i duchowe. Oprócz tego wyłoniono główne ce-
chy wsparcia udzielonego przez Internet, zwracając uwagę na jego specyfikę: hiperdo-
stępność, hiperanonimowość, hiperotwartość i hiperinformacyjność. W części badaw-
czej poddano analizie wątki oraz posty zamieszczane przez użytkowników forum prze-
znaczonego dla rodziców dzieci niewidomych pod kątem rodzajów poszukiwanego
wsparcia oraz problemów rodzicielskich. Analiz jakościowych dokonano dzięki wyko-
rzystaniu metody cyberetnografii oraz techniki tzw. asynchronicznej obserwacji online.

                             
∗ e-mail: b.papuda@gmail.com

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska.
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Z analizy ponad 2 000 postów wynika, że rodzice dzieci niewidomych znajdują tam
cenne źródło wsparcia, głównie informacyjnego, emocjonalnego i instrumentalnego.
Dokonane analizy wpisów na forum internetowym rodziców dzieci niewidomych do-
bitnie obrazują opisywane w literaturze modele, fazy, prognozy emocjonalnego radze-
nia sobie z problemem wychowania dziecka niewidomego, ale także wnoszą pierwia-
stek niepowtarzalności, poprzez pryzmat indywidualnych narracji.

Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, forum internetowe, niepełnosprawność wzroku,
stres rodzicielski.

Abstract

The main aim of this article is to present stressful situations experienced by parents
in raising a blind child and the types of wanted support in the online discussion forum.
In the theoretical part, there is a reference to parental stress theory and a description of
main problems of bringing up the blind child concerning four groups of psychological
factors causing stress according to J. Terelak’s classification. Attention has been also
paid to the interactive relationship between stress level and the experienced social sup-
port. There are short characteristics of social support in terms of the functional model
and a list of its types singled out because of the content in exchange interaction: emo-
tional, informational, instrumental, physical, evaluative and spiritual. Apart from this,
the main features of the support provided through the Internet emerged and were char-
acterized, paying attention to its specificity: hyperaccessibility, hyperanonymity, hy-
peropenness, hyperinformativeness. In the empirical part there is an analysis of posts
written by the members of forum designed for parents of blind children in terms of
types of support required and parenting problems. Qualitative analyses were made
through the use of virtual ethnography methods and asynchronous observation online.
An analysis of more than 2.000 parents’ posts shows that the online discussion group is
a valuable source of emotional, informational and instrumental support. Research done
in the online forum for parents of blind children clearly illustrate models described in the li-
terature, phases, forecasts of emotional coping with the problem of the child, but also bring
an element of uniqueness through the prism of histories and individual confessions.

Keywords: social support, online discussion group, visual impairment, parental stress.

Wprowadzenie

Informacja o niepełnosprawności dziecka jest w stanie zniekształcić rodzi-
cielskie wyobrażenia o nim i stanowi tak silne przeżycie, że porównywane jest
ono do żałoby1. Zanim rodzice zaakceptują niepełnosprawność dziecka i nauczą
się żyć z tym faktem, przeżywają ciąg zmieniających się emocji, postaw, prze-
mierzają długą drogę obaw, niepokojów i nadziei. Literatura naukowa dosyć
                             
1 A. Solnit, M. Stark, Mourning and the birth of a defective child, „Psychoanalytic Study of the

Child” 1961, nr 16, s. 523–537.
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dokładnie opisuje stany emocjonalne rodziców, będące rezultatem zderzenia
z wiadomością o niepełnosprawności ich dziecka: stres, stany depresyjne, lęk
przed przyszłością, a także mechanizmy obronne, takie jak: zaprzeczanie, racjo-
nalizacja, wyparcie, ignorowanie informacji o negatywnej diagnozie2. Jednym
z czynników warunkujących przeżycia emocjonalne rodziców po orzeczeniu
niepełnosprawności dziecka jest jej rodzaj i stopień. W społeczeństwie panuje
przekonanie, że niektóre typy niepełnosprawności są szczególnie ciężkie, wśród
tychże znajduje się niepełnosprawność wzroku. Doświadczenie utraty wzroku
uważa się za jedno z największych nieszczęść, jakiego może doświadczyć czło-
wiek3. Funkcjonowanie takich przekonań u rodziców potęguje siłę przeżycia
związanego z otrzymaniem informacji o problemie wzroku ich dziecka.

W sytuacji nowych wymagań i wyzwań, jakie niesie ze sobą wychowywa-
nie dziecka z niepełnosprawnością wzroku, zasoby rodziny, umożliwiające ra-
dzenie sobie z nimi, mogą okazać się niewystarczające. Znacząco ujawnia się
wówczas dysproporcja między możliwościami osoby a wymaganiami środowi-
ska, będąca przyczyną stresu. Twórcy transakcyjnej teorii stresu Richard S. La-
zarus i Susan Folkman definiują go jako:

„[...] określoną relację między jednostką a środowiskiem, ocenianą przez jed-
nostkę jako obciążająca albo przekraczająca jej zasoby lub zagrażająca jej do-
brostanowi”4.

W literaturze przedmiotu zjawisko stresu doświadczanego przez rodziców
określane jest pojęciem „stres rodzicielski”. Stres rodzicielski występuje u wszyst-
kich rodziców, a więc zarówno u tych, którzy posiadają dzieci z niepełnospraw-
nościami, jak i rodziców dzieci rozwijających się prawidłowo. Jego siła jednak
nie jest stała, ale uzależniona od wielkości, intensywności, długotrwałości i nie-
przewidywalności stresorów5. Niewątpliwie ta pierwsza grupa rodziców narażo-
na jest na częstsze występowanie stresorów o takiej charakterystyce. W klasyfi-
kacji źródeł stresu Jana F. Terelaka wyróżniono cztery zasadnicze grupy czynni-
ków psychologicznych wywołujących stres: zakłócenia, zagrożenia, przeciąże-
nia i deprywacje6. Zostaną one scharakteryzowane, z uwzględnieniem specyfiki
sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

Pierwsza z nich to zakłócenia, a więc sytuacje, w których człowiek zmuszo-
ny jest do zwiększonego wysiłku. Do stresorów należą wówczas czynniki zwią-

                             
2 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko

niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991, s. 21–27.
3 R. Ossowski, Dzieci niedowidzące i niewidome, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełno-

sprawne…, dz. cyt., s. 320.
4 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, apprisal and coping, Springer, New York 1984, s. 19.
5 E. Pisula, Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa,

„Psychologia Wychowawcza” 1993, nr 1, s. 45.
6 J.F. Terelak, Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1995, s. 119.
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zane z niedostatecznym przygotowaniem do spełniania wymagań określonej
sytuacji. Jak pisze David Haslam „Powstanie sytuacji stresowej u rodziców nie
powinno nikogo dziwić. Jakaż praca wymaga tak wielkiej odpowiedzialności
przy tak niewielkim przygotowaniu?”7 O jeszcze mniejszym przygotowanu
można mówić w przypadku rodziców dziecka niewidomego, którzy odczuwają
brak kompetencji rodzicielskich w wielu okolicznościach. Pojawiają się trudno-
ści związane z opieką, podyktowane niewiedzą, nieumiejętnością rozróżniania
reakcji prawidłowych od specyficznych. Zachowanie pozbawionego wzroku
niemowlęcia nie mieści się w ramach typowych doświadczeń matki i może wy-
wołać jej dezorientację, zwłaszcza gdy niewiele wie na temat własnych możli-
wości dostarczania dziecku bodźców, które, mimo braku wzroku, może odbie-
rać8. Podobne dylematy doświadczają rodzice w późniejszych etapach rozwoju
dziecka. Nieznajomość problematyki rozwoju dziecka niewidomego sprawia, że
rodzice często nie wiedzą, jaki może być zakres przygotowania ich dzieci do
uzyskania niezależności w świecie. Mimo iż mają świadomość własnej roli
w tym względzie, to w obawie o dziecko ograniczają jego próby usamodzielnia-
nia się. Ponadto w dotychczasowym schemacie życia należy umieścić nowe
zadania – działania rehabilitacyjno-terapeutyczne, w których aktywny udział
rodziców jest nieodzowny. W sytuacji tej mogą zaistnieć zmiany w układzie ról
rodzicielskich, nierzadko też ograniczenie aktywności zawodowej, społecznej
i towarzyskiej. Modyfikują się relacje wewnątrzrodzinne, interakcje między
poszczególnymi członkami rodziny oraz sposoby komunikowania się9.

Zagrożenia to sytuacje, w których następuje naruszenie określonej wartości
cenionej przez człowieka10. Wartością taką dla rodziców może być bezpieczeń-
stwo i szczęście ich dziecka. W sytuacji niepełnosprawności wzroku dziecko
narażone jest na doświadczanie zagrożeń nawet w bardzo prozaicznych sytu-
acjach. Samodzielnemu chodzeniu, poruszaniu się towarzyszy ryzyko bolesnego
spotkania z przeszkodą. Wiele zagrożeń może wynikać też ze stosunku otocze-
nia do dziecka oraz obaw rodzica związanych z tym, jak inni będą je traktować.

Przeciążenia to sytuacje, w których człowiek funkcjonuje na granicy swoich
możliwości. Przeciążenia mogą być następstwem kumulowania się stresu przez
długi czas. Stres rodzicielski ma charakter permanentny, mimo że w różnych
fazach życia dziecka oraz rodzica jego natężenie może spadać lub wzrastać.
Nasilenie problemów występuje, gdy pojawiają się tzw. ważne wydarzenia ży-
ciowe: pójście do przedszkola lub szkoły, wybór dalszego kierunku kształcenia
                             
7 D. Haslam, Mieć dzieci i to przeżyć, Oficyna Wydawnicza „Reporter”, Warszawa 1993.
8 J. Konarska, Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego

i średniego dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 87.
9 M. Karwowska, Zmaganie się z problemami dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko

z niepełnosprawnością umysłową (w świetle badań własnych), „Rocznik Naukowy Kujawsko-
-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 3: „Nauki o Edukacji”, red. M. Karwowska, Wy-
dawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2008, s. 94.

10 J.F. Terelak, Stres psychologiczny..., dz. cyt., s. 122.
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i zawodu, podjęcie pracy, pojawienie się następnego dziecka w rodzinie, opera-
cja, wyjazd do ośrodka szkolno-wychowawczego11. Doświadczenie przeciążenia
wynikać może z połączenia naturalnie pełnionych ról rodzicielskich: roli opie-
kuńczej, wychowawczej z rolą rehabilitanta. Joanna Konarska w kontekście
rodziców z dzieckiem niewidomym pisze o „wychowaniu rehabilitującym”,
które utożsamia ze stałą rehabilitacją w trakcie wykonywania normalnych zadań
wychowawczych12.

Kolejną i ostatnią już grupą czynników wywołujących stres są deprywacje.
Jedną z jej odmian jest niezaspokojona potrzeba kontaktu emocjonalnego z dziec-
kiem, która w okresie niemowlęctwa realizowana jest poprzez kontakt wzrokowy.

„Tymczasem reakcje niewidzącego niemowlęcia są tak odmienne, że matka
nie wie nawet, czy jej dziecko wie, że ona jest jego matką i czy w jakiś sposób
wyróżnia ją z otoczenia innych osób bliskich”13.

Inne rodzaje deprywacji związane są z izolacją społeczną całej rodziny.
Może ona występować w dwóch formach: wewnętrznej i zewnętrznej. Izolacja
zewnętrzna ma miejsce wtedy, gdy rodzice czują się odsunięci przez środowi-
sko. Izolacja wewnętrzna zaś odbywa się, gdy rodzina sama zamyka się przed
wpływem środowiska społecznego14. Jeszcze inny rodzaj deprywacji dotyczy
fizycznej a przez to również emocjonalnej rozłąki rodziców i dziecka – niejed-
nokrotnie wybór szkoły specjalnej wiąże się z zamieszkaniem dziecka w przy-
szkolnym internacie, z dala od domu rodzinnego.

Według zacytowanej wyżej transakcyjnej definicji stresu wydarzenia same
w sobie nie są stresujące, ale stają się takie dopiero wówczas, gdy są w ten spo-
sób zinterpretowane przez osobę. Pozwala to twierdzić, że podobna sytuacja
może być różnie odczuwana przez rodziców dziecka niewidomego. Rodziny
zatem różnią się między sobą w zakresie możliwości sprostania sytuacji wycho-
wania dziecka z niepełnosprawnością, a także dostępu do różnego rodzaju źródeł
wsparcia, które tę subiektywną percepcję sytuacji trudnej może modyfikować.
Na potrzeby niniejszych analiz przyjęto funkcjonalną definicją wsparcia spo-
łecznego, które traktowane jest jako rodzaj interakcji, podjętej w sytuacji pro-
blemowej, stresowej lub krytycznej przez jednego lub obu uczestników, w toku
której dochodzi do przekazania lub wymiany emocji, informacji, instrumentów
działania i dóbr materialnych15.

                             
11 A. Twardowski, Sytuacja rodzin..., dz. cyt., s. 32.
12 J. Konarska, Rozwój i wychowanie..., dz. cyt., s. 224.
13 Tamże, s. 68.
14 H. Borzyszowska, Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu

lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 52.
15 H. Sęk, Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funckje wsparcia, [w:]

Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednost-
ki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 22.
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Wsparcie społeczne przynosi korzyści z punktu widzenia fizycznego i psy-
chicznego zdrowia osoby w sytuacjach stresowych, ponieważ jest czynnikiem
chroniącym ją przed konsekwencjami stresu. U rodziców, którzy doświadczają
satysfakcjonującego wsparcia rzadziej występują fizyczne i psychiczne sympto-
my zaburzeń. Niektórzy autorzy są zdania, że wsparcie społeczne chroni rodzi-
ców nawet przed dokonaniem oceny rodzicielstwa jako stresującego16. Jednakże
w sytuacji uznania rodzielstwa jako takiego, wsparcie społeczne nadal pozostaje
w interakcyjnej zależności z poziomem stresu. Rodzice, którzy doświadczają
silnego stresu, ale jednocześnie uczestniczą w satysfakcjonujących związkach
społecznych, są chronieni przed negatywnymi skutkami życia w stresie17.

Internet jako miejsce doświadczania wsparcia społecznego

W strukturalnej perspektywie wsparcia społecznego, skupiającej się na
obiektywnie istniejących sieciach społecznych jako jego źródłach wyróżnia się
wsparcie formalne i nieformalne18. Do formalnych należą wszelkie stowarzysze-
nia i instytucje zajmujące się różnoraką pomocą, natomiast do nieformalnych
zaliczyć można wszystkie naturalne źródła wsparcia, jak rodzina, przyjaciele,
grupy towarzyskie, grupy rówieśnicze. Badania pokazują, że w przypadku ro-
dziców dzieci z niepełnosprawnością w największym wymiarze mogą liczyć oni
właśnie na wsparcie nieformalne19. Współcześnie do tej grupy źródeł wsparcia
zaliczyć można fora internetowe czy grupy dyskusyjne online, które tworzone są
w wyniku oddolnych inicjatyw podejmowanych przez rodziców zmagających
się z podobnymi problemami. W dobie Internetu to właśnie różnego typu fora,
grupy dyskusyjne stanowią obszar, w którym dochodzić może do szybkiej,
efektywnej i zróżnicowanej wymiany treści wspierających. Idea tworzenia się
zbiorowości samopomocowych w środowisku wirtualnym przeniknęła do Polski
na przełomie lat 2003/200420. Forma ta rozprzestrzeniła się w sieci dosyć szybko
– coraz więcej użytkowników korzysta z wirtualnych form wsparcia21. Oprócz
argumentu wygody korzystania z takich źródeł wsparcia należy wspomnieć o ich
skuteczności. Badania pokazały, że uczestnicy spotkań internetowych, pomimo
braku możliwości odbierania pozawerbalnych sygnałów i otrzymywania na-

                             
16 E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 202.
17 Tamże, s. 202.
18 H. Sęk, Wsparcie społeczne..., dz. cyt., s. 21.
19 E. Rutkowska, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością,

„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 3, s. 47.
20 E. Wejbert-Wąsiewicz, Aborcja: między ideologią a doświadczeniem indywidualnym: mono-

grafia zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 145.
21 A. Jarzębińska, Wsparcie społeczne w sieci (na podstawie internetowej grupy dyskusyjnej sku-

piającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa), „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 2(52), s. 135.



Internetowa grupa dyskusyjna... 263

tychmiastowych sygnałów zwrotnych, odnieśli korzyści w zakresie wsparcia
informacyjnego i emocjonalnego22.

Platformy wirtualne są obszarem swoistym dla komunikacji międzyludzkiej,
na której opiera się między innymi udzielanie wsparcia. Wspólnota wirtualna
rządzi się innymi prawami niż wspólnota fizyczna, podlega komunikacji też
innym wzorom i interakcji. Magdalena Grabowska używa pojęcia „wartość do-
dana Internetu”, mając na myśli:

„[...] to wszystko, co odróżnia zjawiska mające miejsce w sieci od analogicz-
nych zjawisk zachodzących w świecie rzeczywistym. Jest wszystkim, co w In-
ternecie można znaleźć, a czego w rzeczywistości nie ma bądź w Internecie
wydaje się w subiektywnym stopniu lepsze niż w rzeczywistości”23.

Wśród komponentów wartości dodanej w odniesieniu do Internetu, jako
przestrzeni społecznego wsparcia, Jolanta Zielińska wymienia: hiperdostępność
– internetowa grupa nie jest związana z konkretną przestrzenią fizyczną, jest
dostępna z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie; hiperanonimowość pozwa-
lająca uniknąć skrępowania podczas zwierzania się z najbardziej osobistych
problemów; hiperotwartość – anonimowość sprzyjająca szczerości i otwartości
w wyrażaniu niepopularnych opinii, dzieleniu się tajemnicami i problemami
oraz hiperinformacyjność – uzyskiwanie kompendium wiedzy na określony
temat w bardzo krótkim czasie24. Zasadniczym motywem, który może nakłonić
rodzica do poszukiwania wsparcia nie wśród swoich najbliższych znajomych
czy przyjaciół, ale właśnie w Internecie jest anonimowość. Umożliwia ona uzy-
skanie tzw. „efektu odhamowania” co oznacza, że odczuwane ograniczenia łą-
czone z identyfikacją użytkownika znikają25. Dzięki temu są oni bardziej skłonni
do poszukiwania wsparcia w sprawach, z którymi w świecie rzeczywistym sta-
raliby się radzić sobie bez niczyjej pomocy. Dodatkowo bycie anonimowym
umożliwia wycofanie się z wirtualnej interakcji w każdej chwili i bez podawania
przyczyny26. Kolejnym argumentem, skłaniającym rodzica dziecka o nietypo-
wym rozwoju – dziecka niewidomego do poszukiwania pomocy w sieci są trud-
ności w zidentyfikowaniu osoby o podobnej sytuacji życiowej we własnym śro-

                             
22 J. Kuczyńska-Kwapisz, M. Kilian, Rola grup wsparcia w podwyższaniu jakości życia niewido-

mych i słabo widzących osób w starszym wieku, [w:] Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepeł-
nosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2006, s. 103.

23 M. Grabowska, Wartość dodana Internetu na przykładzie internetowych grup wsparcia, [w:]
J. Kurczewski (red.), Wielka sieć. E-eseje z socjologii Internetu, Wydawnictwo Trio, Warszawa
2006, s. 285.

24 J. Zielińska, Rodzice dziecka z niepełnosprawnością działający w triadzie: rodzic – Internet –
społeczeństwo, „Szkoła Specjalna” 2014, nr 5, s. 328.

25 A. Sobolewska-Popko, E-macierzyństwo: Internet miejscem spotkań i nowych doświadczeń
współczesnych kobiet: w kręgu dialogu i rozrywki, „Edukacja” 2011, nr 3, s. 90–99.

26 A. Styńska, Pomoc on-line, „Niebieska Linia” 2006, nr 5, s. 21–22.
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dowisku. Internet w tej sytuacji może wydawać się jedynym dostępnym źródłem
wsparcia.

Jakość i rodzaj wsparcia społecznego otrzymywanego w internetowych gru-
pach dyskusyjnych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych były przedmiotem
niewielu, jak do tej pory, badań. Zielińska w swoich analizach za cel postawiła
sobie stworzenie modelu rodzica korzystającego z internetowych form wsparcia.
Okazało się, że wsparcia poprzez Internet poszukują głównie młode kobiety,
w wieku około trzydziestu lat, bardzo dobrze wykształcone, mieszkające w du-
żym mieście, o dobrym statusie materialnym27. Aneta Jarzębińska z kolei prze-
analizowała wpisy bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa na forum interneto-
wym, dostrzegając tam wsparcie emocjonalne, wartościujące, informacyjne,
instrumentalne i duchowe28.

Opis założeń metodologicznych badań własnych

Przeprowadzone badania mieszczą się w podejściu jakościowym i jednej
z jego odmian – cyberetnografi29. Za technikę badawczą posłużyła tzw. asyn-
chroniczna obserwacja online30. Asynchroniczność ta polega na wymianie ko-
munikatów między uczestnikami forum nie w czasie rzeczywistym, ale z pew-
nym opóźnieniem. Sprawia to, że odpowiedzi mogą stać się do pewnego stopnia
mniej spontaniczne, bardziej przemyślane, ponadto często mogą podlegać edycji
i modyfikacjom nie tylko w toku samego konstruowania komunikatu, ale często
także już po jego zamieszczeniu31. W niniejszych badaniach relacja badanych
z badaczem przypominała poniekąd obserwację nieuczestniczącą, polegającą na
tym, że badacz obserwuje przebieg dyskusji z zewnętrz, ale sam nie udziela
opinii i nie zadaje pytań – nie wchodzi w interakcję z badanymi. W tego typu
badaniach kwestia jawności tejże obserwacji pozostaje płynna. Badani – uczest-
nicy forum zdają sobie sprawę z publicznej jawności udzielanych opinii, przy
czym nie mają wpływu na to, jak one zostaną wykorzystane. Dylemat etyczny,
związany z wyborem niejawności obserwacji, znajduje swoje rozwiązanie
w propozycji, by dane pozyskane w czasie obserwacji były udostępniane obser-
wowanym użytkownikom danego serwisu do krytycznej oceny32. Przeanalizo-
wane i opublikowane wyniki niniejszych badań zostaną udostępnione na forum,
                             
27 J. Zielińska, Rodzice dziecka..., dz. cyt., s. 331.
28 A. Jarzębińska, Wsparcie społeczne w sieci…, dz. cyt., s. 133–147.
29 D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 197.
30 P. Miller, Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej,

„Przegląd Socjologii Jakościowej” 2012, nr 2.
31 Tamże, s. 85.
32 M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, przekł. M. Brzozowska-Brywczyńska,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.



Internetowa grupa dyskusyjna... 265

do wglądu dla jego uczestników celem chociażby częściowego rozwiązania te-
goż dylematu.

W badaniach przeanalizowano 2 152 posty użytkowników korzystających
z forum zatytułowanym „dzieci niewidome” na portalu gazeta.pl. Posty umiesz-
czane były w okresie od 30.12.2004 do 26.07.2015. Na forum w tym czasie za-
łożono 419 wątków. Analiza opinii i wątków poruszanych przez rodziców dzieci
niewidomych miała przynieść odpowiedź na dwa główne pytania badawcze:
1. W jakich sytuacjach trudnych rodzice dzieci niewidomych poszukują wspar-

cia społecznego na forum internetowym?
2. Jakiego rodzaju wsparcie społeczne otrzymują rodzice dzieci niewidomych

na forum internetowym?
Materiał badawczy był dosyć obszerny i nieco bardziej skomplikowany

w analizie i interpretacji niż zwykły tekst lub narracja. Wchodząc głębiej
w strukturę forum odnajdywałam tam mniejszą lub większą dynamikę rozma-
itych wątków, które się rozgałęziały, powstawały tematy nowe, poruszające ten
sam problem. Do niektórych wątków powracano po upływie pewnego czasu od
pojawienia się ostatniego postu, inne odchodziły od tematu głównego. Przeana-
lizowane konwersacje, zamknięte w tematach poszczególnych wątków, zostały
sklasyfikowane do jednego z sześciu rodzajów wsparcia, wyróżnionych ze
względu na treść wymiany społecznej33. Klasyfikacji podlegały całe wątki a nie
pojedyncze posty, bez względu na to czy wsparcie było poszukiwane, czy
otrzymywane, bowiem kierunek konwersacji, jak i ról dawca – biorca w toku jej
trwania dynamicznie się zmieniał. Wyjaśnienia i definicje wszystkich rodzajów
wsparcia zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 1. Rodzaje wsparcia społecznego

Rodzaje wsparcia w ujęciu funkcjonalnym
Wsparcie emocjonalne Okazywanie troski, empatia, poczucie przynależności

Wsparcie informacyjne Wiedza – udzielanie porad, rad i wskazówek dotyczących sytuacji

Wsparcie instrumentalne Świadczenie usług, pomoc w wykonywaniu czynności

Wsparcie rzeczowe Świadczenie pomocy materialnej, rzeczowej i finansowej

Wsparcie wartościujące Akceptacja w wymiarze osobistym oraz innych wymiarach: rola
społeczna, twórczość, osiągnięcia

Wsparcie duchowe Kontemplacja sensu życia, bólu, cierpienia

Źródło: E. Rutkowska, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnospraw-
nością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012(4), nr III, s. 44.

                             
33 H. Sęk, Wsparcie społeczne..., dz. cyt., s. 23–25.
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Table 1. Types of social support
Types of support in the functional perspective

Emotional support Expressing care, empathy, sense of belonging
Informational support Knowledge – giving advice pertaining to situations
Instrumental support Providing services, help in actions
Material support Providing material and financial support

Appraising support Acceptance in the individual dimension as well as other
dimensions: social role, creativity, achievements

Spiritual support Contemplation of the meaning of life, pain, suffering
Source: E. Rutkowska, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnospraw-
nością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, 2012(4), no. III, p. 44.

Wyniki badań własnych

Najwięcej, bo aż 50% wątków udało się zakwalifikować do wsparcia infor-
macyjnego. Polegało ono na dzieleniu się doświadczeniem przez rodziców prze-
żywających podobne trudności opiekuńcze, wychowawcze, rehabilitacyjne czy
nawet zdrowotne. Według sondażu przeprowadzonego przez Polskie Badania
Internetu, połowa internautów deklaruje, że dostrzegając problemy zdrowotne,
w pierwszej kolejności szuka informacji w Sieci34. Podobnie czynią rodzice,
kiedy dostrzegą niepokojące sygnały u swoich dzieci. Na forum poszukiwano
odpowiedzi na kilka kategorii pytań. Pierwsza z nich obejmowała aspekty spe-
cjalistyczne, dotyczące zagadnień okulistycznych, których wyjaśnienie nie miało
charakteru profesjonalnego, a oparte było na podzielaniu podobnych doświad-
czeń: „Co to jest jaskra?” [agnieszkaw8]; Dlaczego dziecko nie widzi na słoń-
cu?” [renita1]; Czy stosujecie jakieś leki na poprawę wzroku? [tabaluga0]; Czy
wiecie coś o sztucznej siatkówce? [renia817]; Jaką epiprotezę wybrać – szklaną
czy akrylową? [mamano]. Pytania te sugerują doświadczanie stresu jako wyniku
zakłóceń związanych z brakiem lub niedostatkiem wiedzy, często o charakterze
specjalistycznym. Terelak nazywa je sytuacjami deficytu czasu i informacji –
pomimo braku informacji rodzice bowiem muszą podjąć jednoznaczne działanie
opiekuńcze lub wychowawcze celem rozwiązania problemu dotyczącego ich
dziecka35.

Rodzice dzieci niewidomych wymieniali się także informacjami na temat
edukacji swoich dzieci. Pojawiały się prośby o opinię na temat szkół i ośrodków,
które w zamyśle miały rozwiać wątpliwości rodziców związane z wyborem
szkoły a także o jakość edukacji i opieki w konkretnych placówkach. Często
powtarzającym się wątkiem był wybór formy organizacyjnej kształcenia: szkoły
                             
34 H. Świerczewska, S. Pliszka, Polskie badania Internetu. Internetowe serwisy o zdrowiu: za-

wartość, popularność, profil użytkowników, poszukiwane informacje, por. źródło: http://www.
pbi.org.pl/index.php/ida/86/?p=1 [dostęp: 20.08.2015].

35 J.F. Terelak, Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Warszawa 2008, s. 159.
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specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej. W tym względzie pojawiały się
obawy rodziców o postawy pełnosprawnych rówieśników wobec dziecka niewi-
domego w szkołach masowych:

„Mam do was prośbę: napiszcie jak takie dzieci są traktowane w szkole ma-
sowej, ponieważ strasznie się boję jak to będzie gdy pójdzie do pierwszej kla-
sy”. [ania0987]

lub też o długotrwałą rozłąkę z dzieckiem w przypadku ośrodka z internatem:

„Jeśli Oliwka byłaby w Krakowie to mielibyśmy ją w domu prawie na każdy
weekend, jeśli w Laskach – raz na miesiąc – góra. Bardzo Was proszę – po-
móżcie nam, napiszcie czy dobrze robimy, jakie decyzje podjąć jeśli chodzi o
przedszkole. Gdzie Oliwce będzie najlepiej, gdzie ma szansę normalnie się
rozwijać, kształcić?” [ol2]

Wypowiedzi rodziców potwierdzają rozdźwięk celów ogólnorozwojowych
i rehabilitacyjnych z uwagi na miejsce edukacji dziecka. Mimo że jest to decyzja
poważna i osobista, doświadczenia innych osób mogą pomóc w jej podjęciu.

Na forum w dialogach rodziców pojawiały się także wątpliwości natury
prawnej:

„Czy ktoś ma może dostęp do treści ustawy mówiącej o tym, że gmina jest
zobowiązana dowieźć dziecko do szkoły, jeżeli znajduje się ona powyżej 3 km
od miejsca zamieszkania? Niedługo będę się starała o refundację kosztów do-
jazdów i chciałabym wiedzieć na czym stoję”. [olamaja]
„Czy można otrzymać dofinansowanie do zakupu maszyny brajlowskiej? Je-
żeli tak, to w jaki sposób?” [magracka]

Rodzice dzieci niewidomych wymieniali się także informacjami na temat
dostępności pomocy tyflopedagogicznych: maszyna brajlowska, książki doty-
kowe, program S. Mangold, papier brajlowski, zestaw komputerowy dla niewi-
domego, gry komputerowe dla dzieci niewidomych a także o miejscach i termi-
nach turnusów rehabilitacyjnych.

Duża część postów zamieszczanych na forum dotyczyła sytuacji trudnych,
wymagających wsparcia emocjonalnego (18%). Polega ono na na przekazywa-
niu w toku informacji emocji podtrzymujących, uspokajających, odzwierciedla-
jących troskę, pozytywne ustosunkowanie do osoby wspieranej36. Mają one na
celu stworzenie poczucia przynależności, opieki i podwyższenia samooceny.
Osoby przeżywające kryzys mogą dzięki interakcji wsparcia uwolnić się od
własnych napięć i negatywnych uczuć, mogą wyrazić swoje obawy, cierpienie,
smutek.
                             
36 H. Sęk, Wsparcie społeczne..., dz. cyt., s. 23.
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Wymiany treści o zabarwieniu emocjonalnym uczestnicy forum – rodzice
dzieci niewidomych dokonywali przy okazji dzielenia się swoimi problemami.
Niektóre z nich dotyczyły dylematów związanych z wychowaniem dziecka nie-
widomego i odczuwaną bezradnością. Emocjonalnego wsparcia bardziej niż
informacyjnego rodzice potrzebowali w sytuacjach przeciążenia37 – nadmierne-
go obciążenia obowiązkami wychowawczymi i opiekuńczymi, wynikającymi
z niższej samodzielności dziecka czy też regresu w rozwoju. Jedna z uczestni-
czek, opisując nietypowe zachowanie dziecka, z którym nie może sobie pora-
dzić, napisała:

„Maja nic nie chce robić sama. To, z czym nie było problemów w zeszłym ro-
ku stało się problemem – samodzielne jedzenie, rozbieranie, ubieranie na gim-
nastykę... Ja już nie wiem co robić, żeby było dobrze. Wczoraj wpadłam
w dół”. [olamaja]

Wychowanie niepełnosprawnego dziecka może być dla rodziców źródłem
pozytywnych przeżyć, o ile osiągną etap konstruktywnego przystosowania się
do sytuacji38. Jak pisze Andrzej Twardowski często bywa również tak, że rodzi-
ce nie dochodzą w swych przeżyciach do okresu konstruktywnego przystosowa-
nia się39. Mogą oni trwać w rozpaczy i poczuciu beznadziejności lub też mogą
u nich dominować mechanizmy obronne, które z czasem ustępują miejsca prze-
konaniu, że nic już nie da się zrobić. Formą uwolnienia się od negatywnych
uczuć jest dla niektórych matek opisanie ich na forum:

„Mi też pomaga czasami pożalenie się. Napiszę to wszystko, co wydaje mi się
takie straszne, a po napisaniu robi mi się lżej i mam wrażenie, że teraz to już
na pewno sobie poradzę”. [nemiki1]

Kolejnym problemem, w obliczu którego rodzice dzieci niewidomych po-
szukują wsparcia emocjonalnego jest niepogodzenie się z istniejącą sytuacją:

„Wczoraj obserwowałam bawiące się dzieci... Jest ciepło więc było ich wyjąt-
kowo dużo. Obserwowałam i próbowałam powstrzymać łzy!!!... Tak bardzo
bym chciała, żeby mój Tomiś biegał jak te maluchy, żeby grzebał w piasku
i wygrzebywał kamyczki, żeby ciągnął mnie za rękę [...] tak bardzo bym
chciała”. [nemiki1]
„Myślę, że nigdy nie przestanę zadawać sobie pytania: dlaczego ja? Dlaczego
Oliwcia? I nie wierzę, a może nie chcę wierzyć w to, że jest w tym jakiś cel.
Dla mnie ważne jest to, że to mnie, nas spotkało i tyle”. [ol2]

                             
37 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., dz. cyt., s. 161.
38 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko

niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991, s. 26.
39 Tamże, s. 27.
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Obie te wypowiedzi ilustrują brak zgody na aktualny stan rzeczy, powraca-
jący brak akceptacji dla niepełnosprawności dziecka.

Emocjonalnego wsparcia rodzice poszukują także w kwestii radzenia sobie
z postawami otoczenia społecznego wobec ich dziecka oraz ich samych. Jak
pokazują wypowiedzi użytkowników forum postawy te bywają negatywne:

„[...] dlaczego jesteśmy inni, dlaczego ludzie, gdy tylko się dowiedzą... zaczy-
nają się nas bać? Unikają rozmowy na ten temat, dlaczego??? Nie jest łatwo
być rodzicami niewidomego dziecka (pewnie dobrze o tym wiecie), które ma
rok i 9 miesięcy i jeszcze nie biega, nie chodzi a ludzie się dziwią dlaczego???
Wybrani czy skazani??? Pytałam wczoraj męża... do niedawna twierdziłam, że
wybrani... a teraz sama już nie wiem”. [nemiki1]

Z naukowego punktu widzenia u źródeł negatywnych postaw wobec niepeł-
nosprawnych leży brak informacji i doświadczeń w kontaktach z niepełno-
sprawnymi. Ludzie często posługują się przekazywanymi kulturowo stereoty-
pami, w związku z tym mają do czynienia z rozbieżnością postaw deklarowa-
nych, związanych z równością praw wszystkich ludzi, i rzeczywistych, nazna-
czonych często lękiem, niechęcią a nawet stygmatyzacją40. Dla rodziców bardzo
przykrym i bolesnym doświadczeniem jest demonstracyjne wyrażanie litości
i współczucia wobec ich niepełnosprawnego dziecka41.

„Dzisiaj na spacerze spotkałam znajomą, która mówi tak do mnie: wiesz, cie-
bie już nic gorszego spotkać nie mogło, przecież wzrok jest najważniejszy
w życiu człowieka. Powiedziałam, że są gorsze rzeczy. Ale przyszłam do do-
mu i zaczęłam płakać. [...] Nikola jest do cholery zdrowa tylko niewidoma.
Nie chcę żeby mi ktoś współczuł, nie potrzebuje tego. Czy też mieliście gorsze
dni? [paulina_83]

Komunikaty rodziców zamieszczane na forach internetowych, które sygna-
lizują poszukiwanie wsparcia emocjonalnego nie pozostają bez odpowiedzi.
Zaobserwować można, że w wielu przypadkach wsparcie emocjonalne dokony-
wało się poprzez zapewnienia o doświadczaniu podobnych przeżyć:

„Życie dało nam popalić i musimy być silniejsze niż matki zdrowych, a raczej
pełnosprawnych dzieci, ale mamy prawo być smutne, zniechęcone, mamy
prawo płakać”. [olamaja]

oraz poprzez dodawanie otuchy:

„Apeluję do rodziców niewidomych dzieci. Powinnyśmy się trzymać razem,
bo my najlepiej siebie rozumiemy”. [paulina_83]

                             
40 L. Marszałek, Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 2007, nr 24, s. 342.
41 A. Twardowski, Sytuacja rodzin..., dz. cyt., s. 38.
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Mimo że przekazywanie wsparcia nie ma charakteru bezpośredniego, a ko-
munikowanie emocji odbywa się w formie pisemnej, to jednak takim wymianom
słów między rodzicami nie można odmówić waloru pomocowego. Wsparcie
emocjonalne w wersji online również może spełniać swoją funkcję – podnosić
zaufanie do ludzi, poprawiać samoocenę, redukować osamotnienie i niwelować
poczucie bezradności.

Kolejny rodzaj wsparcia, którym wymieniali się użytkownicy forum to
wsparcie instrumentalne (15%), które tożsame jest z instruktażem o konkretnych
sposobach postępowania. Pomoc ta może przyjąć formę wymiany sposobów
postępowania, zdobywania informacji i dóbr materialnych42. W analizowanych
dyskusjach również dało się zidentyfikować taką formę wsparcia. Głównym
tematem wymiany instrukcji postępowania była pielęgnacja i rehabilitacja
dziecka niewidomego. Zostały poruszone takie problemy, jak: Jak nauczyć
dziecko konceptu kontrastów? Jak ćwiczyć wzrok dzieci? Jak nauczyć dziecko
ładnie chodzić? Jak zachęcić do mówienia? Jak zajmujecie się swoimi dziećmi?
Jak rozwiązać problem, kiedy dziecko zamieniło sobie dzień z nocą? Niektóre
z tych pytań są postawione bardzo ogólnie, co sugeruje, że matki poszukują
jakichkolwiek wskazówek dotyczących wychowania dziecka niewidomego.
Ponownie, także i w tych przypadkach, źródłem stresu wydaje się zakłócenie
wynikające z nieoczekiwanego rezultatu działania czy deficytu czasu i informa-
cji43. Doświadczenie innych, którzy mają pewne etapy tego procesu już za sobą
okazuje się bardzo pomocne:

„Na początku byłam jak kura, trzymałam go [syna – B.P.-D.] tylko pod skrzy-
dłami i nie pozwalałam praktycznie ruszyć się beze mnie. Ale po jakimś cza-
sie stwierdziłam, że nie tędy droga. Pozwalałam mu wszystkiego dotknąć,
powąchać polizać, ugryźć, czyli sprawdzić na wiele sposobów [...]. Musisz
być jego oczyma i mówić, mówić i jeszcze raz mówić o tym co się da i gdzie
się da wejść lub «pokazać», czyli pozwolić dotknąć. Nie ograniczaj i nie za-
braniaj”. [2222-2e]

Tego typu odpowiedzi spotykają się z wdzięcznością innych uczestniczek
forum. Przeżycia matek, być może bardziej doświadczonych, pozwalają im ina-
czej spojrzeć na sytuację i znaleźć rozwiązanie, którego do tej pory nie dostrze-
gały. Ponadto porównywanie swojego dziecka do innych dzieci z podobnym
problemem pokazuje tym rodzicom, które zachowania dzieci są normą, a które
powinny zacząć niepokoić:

„Mój synek ma 3,6 roku i nie mówi [...] Proszę o rady i jak rozwijały się wa-
sze dzieciaczki. Może macie pomysły jak ćwiczyć z nim mowę i samoobsłu-
gowe czynności”. [furba23]

                             
42 H. Sęk, Wsparcie społeczne..., dz. cyt., s. 24.
43 J.F. Terelak, Człowiek i stres..., dz. cyt., s. 159.
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Kolejny rodzaj wsparcia dotyczył opisów sytuacji wymagających wsparcia
rzeczowego (6%). Obejmuje ono nie tylko świadczoną pomoc materialną, rze-
czową i finansową, ale także bezpośrednie fizyczne działanie na rzecz osób po-
trzebujących. Pomoc ta wiąże się z działalnością charytatywną. Mimo że forum
internetowe nie jest miejscem wymiany dóbr materialnych i w nie takim celu
zostało założone, to wśród uczestników również pojawiły się inicjatywy bezinte-
resownej pomocy rzeczowej. Dotyczy ona zabawek, pomocy optycznych i nie-
optycznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

„Dziewczyny, znalazłam maleńkie okularki – Natalia miała je robione jak
miała 8 miesięcy. Okazały się niepotrzebne [...] i może komuś się przyda-
dzą?”[sdr]

Na forum pojawił się także wątek, w którym bezinteresowanie zaoferowano
dostosowania do potrzeb dzieci niewidomych:

„Jestem wolontariuszką w zoo i od dłuższego czasu zastanawiam się czy ist-
nieje jakiś sposób dostosowania zoo dla niewidomych [...]. Niewidome dzieci,
co można dla was zrobić?” [sepia21]

Za rodzaj wsparcia rzeczowego można uznać oferty udostępnienia literatury
poradnianej:

„Witam dostałam spis literatury do pracy dla dzieci niewidomych i słabowi-
dzących, jeżeli ktoś chce to chętnie go zeskanuję i wyślę pocztą”. [sepia21]

Bardziej obszerną kategorię wsparcia rzeczowego stanowią komunikaty su-
gerujące poszukiwanie niż oferowanie pomocy. Rodzice dzieci niewidomych
poszukiwali wolontariuszy do pracy z dziećmi w domu, nauczycieli języka an-
gielskiego lub zwracali się z prośbą o wsparcie finansowe związane z budową
ośrodków dla niewidomych oraz zbiórki pieniędzy na pomoce naukowe i sprzęt
dla szkół integracyjnych dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Wsparcie wartościujące, którego treścią wymiany społecznej jest akceptacja
i docenienie dokonań w różnych formach aktywności pojawiało się stosunkowo
rzadko (5%). Pochwały w różnej formie kierowano w stronę dzieci i osób niewi-
domych i ich osiągnięć m.in za udział w produkcji filmowej, opanowanie umie-
jętności samoobsługowej, wyróżnienie w konkursie muzycznym, zdanie egza-
minu czy też obrony pracy doktorskiej. Słowa aprobaty dotyczyły także samych
rodziców i ich trudów wychowawczych:

„Przeczytałem z wielką uwagą prezentowany przez Panią proces rewalidacji
Krystiana. Jest Pani wspaniała. To dowód na ogromną i chyba najważniejszą
rolę rodziców w procesie rewalidacji dzieci z dysfunkcją wzroku. Sukces Pani
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syna jest właśnie efektem wczesnego wspomagania, jakie mu Pani zafundo-
wała. Gratuluję jeszcze raz”. [robertwar1]

Czy też:

„Pełna podziwu jestem dla ciebie i córki – dla ciebie, bo widzę jaką energią
i optymizmem wypowiadasz się na forum i dla córy, która wyrasta spod
skrzydeł silnej mamy”. [moniacz1]

Uczestnicy wyrażali także gratulacje w odpowiedzi na informacje o uda-
nych operacjach, narodzinach dziecka, pozytywnych diagnozach.

Przy wsparciu duchowym wymiana zwykle dotyczy poczucia sensu życia
i czynników indywidualnych tworzących ten sens. W przypadku problemów
poruszanych przez rodziców dzieci niewidomych (1%) dotyczyło ono sytuacji
krytycznych, w których cierpienie wymaga odniesień do sfery duchowości. We-
dług koncepcji psychologicznych źródeł stresu Terelaka44, większość z nich
przyjmowała formę zagrożenia – ryzyka utraty zdrowia lub nawet życia dziecka.
Prośby o tego typu wsparcie ze strony uczestników forum padały najrzadziej
i związane były z sytuacjami przełomowymi dla zdrowia i dalszego życia dziecka:

„Jadę z Mają do Polanicy na protezowanie oczodołów. Tak bardzo się boję
i nawet nie ma z kim o tym porozmawiać. Proszę o modlitwę za moją Majecz-
kę”. [kasica19791]

Tylko jeden wątek udało się rozpoznać jako ofertę a nie prośbę o wsparcie
duchowe. Autorka podkreśliła w nim wyjątkowość sytuacji matki dziecka nie-
pełnosprawnego poprzez zacytowanie alegorycznej opowieści, w której Bóg
wybiera kobietę odpowiednio szczęśliwą, ale i posiadającą pewną dawkę ego-
izmu na matkę dziecka niepełnosprawnego. Zebrane w toku życia doświadcze-
nia miałyby uczynić z niej osobę świętą. Opowieść ta została umieszczona na
forum celem „pokrzepienia serc”, niemniej nie u wszystkich odbiorców został
osiągnięty. Jedna z matek ustosunkowała się do niej w następujący sposób:

„Nie czuję się święta, ani wyróżniona. Częściej czuję się bezsilna, przegrana
i pokrzywdzona. Wystraszona, przestraszona i pełna obaw co dalej. Po prostu.
Bo okazuje się, że bycie mamą niepełnosprawnego dziecka to nie tylko część
życia. To całe życie. Chwilami czuję się jak więzień. Pocieszam się tylko, że
nie z wyboru”. [sdr]

Odpowiedź ta pokazuje, jak bardzo potrzebna zdaje się właśnie ta forma
wsparcia – wsparcia duchowego. Zdaniem Stanisława Kawuli jest to ostatni etap
wsparcia, kiedy osoba lub grupa, pomimo wysiłku własnego i pomocy ze strony
                             
44 Tamże, s. 159.
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innych osób, nadal pozostaje w sytuacji dla niej trudnej45. Niepełnosprawność
dziecka nie przemija a jedynie się zmienia. Podążanie za tymi zmianami jest dla
rodziców zadaniem trudnym, emocjonalnie angażującym, wyczerpującym w efek-
cie czego są narażeni na tzw. wypalenie się sił46. Ta niemożność zmiany wywołuje
w nich poczucie uwięzienia i wyobcowania, „schwytania w pułapkę”47.

Podsumowanie

Dokonane analizy wpisów na forum internetowym rodziców dzieci niewi-
domych dobitnie obrazują opisywane w literaturze modele, fazy, prognozy emo-
cjonalnego radzenia sobie z problemem niepełnosprawności dziecka, ale także
wnoszą pierwiastek niepowtarzalności poprzez pryzmat historii, biografii indy-
widualnych i jakże różnorodnych. Wspólnota przeżyć i doświadczeń osób de
facto sobie obcych sprawia, że uczestnicy forum internetowego są dla siebie
wiarygodni i mogą wzajemnie świadczyć realne wsparcie. Poza tym taka forma
wymiany treści związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem niewido-
mym niejednokrotnie bywa jedną z nielicznych opcji uzyskiwania wsparcia.
Rodzic z dzieckiem niewidomym w swoim otoczeniu, wśród przyjaciół czy na-
wet rodziny może czuć się osamotniony – nikt lepiej nie rozumie jego przeżyć
niż inni rodzice postawieni w tej samej sytuacji. Mimo dzielącej uczestników
odległości, mimo braku bezpośrednich relacji forum jest miejscem, w którym
można wyrzucić z siebie żal, znaleźć inspirację, rozwiązanie, informację czy
pocieszenie. Nie jest łatwo wypracować metody wychowawcze czy edukacyjne
wobec dziecka niewidomego, gdyż wymaga ono zupełnie odmiennego podejścia
pedagogicznego niż dziecko pełnosprawne. Wsparcie zarówno to formalne –
instytucjonalne, jak i wynikające z inicjatyw oddolnych – jak opisywane forum
internetowe – jest w tej sytuacji niezbędne.

Jak pokazują dokonane analizy, wsparcie uzyskiwane na forach interneto-
wych dotyczy bardzo wielu sytuacji trudnych, które mogą stanowić psycholo-
giczne źródła stresu według opisywanej w artykule klasyfikaji Terelaka. Wśród
analizowanych wątków zidentyfikowano zakłócenia związane z niedostatecz-
nym przygotowaniem do roli rodzica dziecka z niepelnosprawnością wzroku,
zagrożenia wynikające z postępu choroby i utraty zdrowia, przeciążenia będące
rezultatem dużej ilości obowiązków rodzicielskich oraz deprywacje na skutek
                             
45 S. Kawula, Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Pedagogika Opie-

kuńczo-Wychowawcza” 1996, nr 1.
46 M. Sekułowicz, Problemy funkcjonowania matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością – anali-

za narracji, [w:] Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne kon-
teksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 47–67.

47 R.C. Sullivan, Siblings of autistic children, „Journal of Autism and Developmental Disorders”,
1979, t. 9, nr 3, s. 287–298.



Beata PAPUDA-DOLIŃSKA274

ograniczonych kontaktów emocjonalnych z dzieckiem lub społecznych z oto-
czeniem. W tych sytuacjach rodzice poszukują wsparcia, które pozwoli, przy-
najmniej częściowo, problemy te rozwikłać i zredukować odczuwany stres. Jak
pokazały niniejsze dociekania, każdy z wyróżnionych rodzajów wsparcia: in-
formacyjne, emocjonalne, instrumentalne, rzeczowe, wartościujące i duchowe
znalazł się w treści komunikatów wymienianych między rodzicami na forum.
W ich dialogach najczęściej pojawiała się potrzeba lub oferta wsparcia informa-
cyjnego i emocjonalnego – te dwa rodzaje wsparcia dominowały w analizowa-
nych treściach dostępnych na forum internetowym. Zgodnie z opisywanymi
wyżej teoriami psychologicznymi na temat stresu rodzicielskiego wsparcie to
może przyczynić się do redukcji psychicznych skutków tegoż stresu poprzez
redefinicję sytuacji jako mniej stresującej lub wykorzystanie adaptacyjnych
strategii radzenia sobie z nią48.

Ze względu na to, że najbardziej poszukiwanym rodzajem wsparcia spo-
łecznego jest wsparcie informacyjne należałoby uczulić lekarzy, pedagogów,
psychologów, mających kontakt z tymi rodzicami, na koniecznośc przekazywa-
nia im rzetelnych informacji. Jednym z nasuwających się wskazań dla praktyki
jest udoskonalenie także nieformalnych form wsparcia, takich jak chociażbyby
analizowane forum internetowe. Propozycją może być zorganizowanie profesjo-
nalnej platformy internetowej, umożliwiającej systematyczną i uporządkowaną
wymianę informacji, do której to mogliby zostać zaproszeni specjaliści, pedago-
dzy czy wolontariusze.
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Streszczenie

Rzeczywistość społeczna nastawiona i skoncentrowana na ludzkim ciele wyznacza
nowy wymiar niepełnej sprawności fizycznej. Termin „osoba niepełnosprawna” oka-
zuje się pozbawiony płci. Kobiety niepełnosprawne uważają, że są traktowane jako
„trzecia płeć”. Ich dyskryminacja stanowi wynik braku wrażliwości na płeć osób nie-
pełnosprawnych. Płeć staje się kwestią zapomnianą, wręcz nieistotną. W sytuacji zu-
pełnie nieświadomego globalnego ujmowania niepełnosprawności z pominięciem płci
tych jednostek rodzi się poważny problem, dotyczący w szczególności percepcji kobiet
niepełnosprawnych.

Problematyka podejmowana w artykule odnosi się do obszaru zarówno pedagogiki
społecznej, jak i pedagogiki specjalnej. Poruszane rozważania stanowią próbę egzem-
plifikacji pomijania płci w odniesieniu do osób niepełnosprawnych traktowanych
w sposób globalny, z pomijaniem różnicy wynikającej z płci. Głównym celem prowa-
dzonych badań było poznanie sytuacji związanych z funkcjonowaniem społecznym ko-
biet niepełnosprawnych ruchowo oraz percepcją własnej niepełnosprawności. Badania
przeprowadzono w 2014 roku na terenie województwa lubuskiego, objęto nimi 92 ko-
biety niepełnosprawne. W badaniach ograniczono grupę kobiet z niepełnosprawnością
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do kobiet z dysfunkcją narządu ruchu. Badania prowadzone były indywidualnie i pole-
gały na wypełnieniu kwestionariusza. Charakter badań implikował metodę i narzędzie
badawcze. Zasadne było odwołanie się do metody wywiadu pogłębionego i kwestiona-
riusza wywiadu. Uzyskany materiał poddałam następnie analizie jakościowej i ilościo-
wej. Spośród wielu pytań, jakie zadałam niepełnosprawnym kobietom do niniejszej
analizy wybrałam kilka istotnych dla kontekstu podjętych w artykule rozważań. Dla
wyjaśniania postaw przyjmowanych wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególno-
ści sytuacji niepełnosprawnych kobiet, z powodzeniem zastosowanie może znaleźć
koncepcja naznaczania społecznego. Koncepcja ta, przyjmując społeczny model nie-
pełnosprawności, definiuje ją tym samym jako ograniczenie w pełnieniu ról społecz-
nych. W konsekwencji niepełnosprawność w reakcjach otoczenia traktowana jest jako
dewiacja, a osobom nią dotkniętym nadawane są tzw. etykietki, przypisujące je tym
samym do określonej kategorii.

Konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, iż aktualne postawy przejawiane
wobec kobiet niepełnosprawnych oraz percepcja własnej niepełnosprawności stanowią
wynik wieloletniego traktowania ich jako marginesu społecznego, przy jednoczesnym
odmawianiu im prawa do normalnego życia społecznego. Główne ograniczenia
w funkcjonowaniu tych osób stanowią nie tyle przyczyny związane z brakiem sprawno-
ści fizycznej, ile reakcje otoczenia społecznego na niepełnosprawność i jej odbiór.

Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, kobieta niepełnosprawna, „trzecia płeć”,
funkcjonowanie społeczne.

Abstract

The social reality is focused on the human body, which sets a new dimension of in-
complete fitness.  The term "disabled person” is without gender. Women with disabili-
ties believe they are treated as a "third sex". Their discrimination is the result of a lack
of sensitivity to the gender of the disabled. Gender becomes irrelevant.

The main purpose of the research was to find out the situation related to the social
functioning of women with physical disabilities and the perception of their disability.
The study was conducted in 2014 in Lubuskie; it included 92 women with disabilities.
These were women with reduced mobility. Research was carried out individually and
consisted of completing a questionnaire. I used the method of in-depth interview and
questionnaire interview. The resulting material was then analyzed qualitatively and
quantitatively by myself. I chose to analyze some questions relevant to the context
of measures taken in the article. The concept of social marking was applied to explain
the attitudes adopted towards people with disabilities.

Current attitudes exhibited towards women with disabilities and the perception
of their disability are the result of many years of treating them as the dregs of society
and denying them their right to a normal social life. The main limitations in the func-
tioning of these people are not related to the lack of physical fitness, but are a reaction
of the social environment on disability and how it is perceived.

Keywords: disabled person, disabled woman, “the third sex”, social functioning.
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Wprowadzenie

Od zarania dziejów rodziły się niepełnosprawne, słabe i chorowite dzieci,
a i ludzie dorośli z różnych powodów tracili sprawność, jednak podejście do
nich uległo znaczącej ewolucji. W sytuacji globalnego ujmowania niepełno-
sprawności z pominięciem płci tych jednostek rodzi się poważny problem doty-
czący w szczególności percepcji kobiet niepełnosprawnych. Zmiana podejścia
do tych kobiet wymaga przede wszystkim zmiany w binarnym sposobie myśle-
nia, wywodzącym się z uprzedzeń i stereotypów, w którym pomijana jest kwe-
stia płci osób niepełnosprawnych. Przeobrażenia w tym zakresie zauważalne są
także w naukowych dyskursach nad kategorią ciała, płci i kobiecości.

Dzisiejszy świat w zdecydowanej większości funkcjonuje zgodnie z zasa-
dami pluralizmu i demokracji, a jego domenami są różnorodność i odmienność.
Zaczyna się dopuszczać „inność”, a jedną z takich grup społecznych stanowią
również osoby niepełnosprawne. Główne ograniczenia w funkcjonowaniu osób
niepełnosprawnych stanowią nie tyle przyczyny związane z brakiem sprawności
fizycznej, ile reakcje otoczenia. Można poprawić styl społecznego spojrzenia na
niepełnosprawność i jej odbiór1. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym uwarunkowane jest
płcią, na co powszechnie nie zwraca się uwagi. Fakt pomijania płci w niepełno-
sprawności niesie z sobą daleko idące konsekwencje, w wyniku których sytuacja
kobiet niepełnosprawnych jest zdecydowanie trudniejsza niż niepełnosprawnych
mężczyzn. Społeczeństwo postrzega kobiety niepełnosprawne jako „podwójnie
słabe”, z jednej strony ograniczone przez chorobę, z drugiej zaś przez płeć2.
Choroba i niepełnosprawność ograniczają możliwość normalnego funkcjonowa-
nia, a co za tym idzie – konieczność potrzeby pomocy ze strony innych ludzi.
Płeć z kolei, a właściwie stereotypy płci ukazują kobietę jako słabszą płeć, wy-
magającą pomocy ze strony silniejszych z natury mężczyzn.

Kobiety niepełnosprawne stanowią grupę w szczególny sposób zagrożoną
dyskryminacją społeczną. Dotyka je podwójna dyskryminacja – z uwagi na płeć
i niepełnosprawność. Społecznie odbiera się im prawo do realizowania się
w typowych kobiecych rolach, pozwalając jedynie na funkcjonowanie w obrębie
tożsamości osoby niepełnosprawnej3. Czynnikiem dyskryminującym poza wy-
mienionymi stanowią stereotypy płci. Wywierają one wpływ na kształtowanie
się tożsamości kobiet i mężczyzn już od wczesnego dzieciństwa, przez dorasta-
nie i dorosłość. Funkcjonowanie ludzi w dużym stopniu zależne jest od utrwala-

                             
1 Zob.: A. Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, Kraków 2007.
2 M. Fine, A. Ash, Disabled Women: Sexism without the Pedestal, por. źródło: http://scholarworks.

wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1456&context=jssw [dostęp: 21.01.2016].
3 L. Marszałek, Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 10.
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nych przez społeczeństwo schematów (stereotypów) płci, z których wynikają
zachowania mieszczące lub niemieszczące się w jakiejś ogólnie narzuconej
i z góry przyjętej normie4. Jednostka, zauważając wyraźne rozbieżności pomię-
dzy nimi, nie czuje się w takiej sytuacji dobrze, ponieważ już z założenia nie
wpisuje się w odgórnie narzucony i akceptowany społecznie model czy wzór.

„Stereotypy płci, określając – w niemałym, jak się okazuje, stopniu – fizjono-
mię, determinując pewne aspekty zdrowia somatycznego, nie pozostają rów-
nież bez wpływu na zdrowie psychiczne poddających się ich presji jedno-
stek5”.

W konsekwencji takiego stanu rzeczy można przyjąć, że:

„[...] zbyt sztywne trzymanie się ich skazuje jednostki na życie niepełnowarto-
ściowe, bo poddane dyktatowi wąskiej i nieadekwatnej do wymagań życia roli”6.

Nie bez znaczenia pozostają także, wobec kształtowania się postaw spo-
łecznych, poczucia podmiotowości, motywacji i aspiracji zawodowych oraz
poczucia seksualności, która w szczególny sposób wpływa na budowanie relacji
w rodzinie, wchodzenie w związki i życie prywatne7. Dyskryminacja kobiet
niepełnosprawnych wynika zatem głównie z braku wrażliwości na płeć osób
niepełnosprawnych. Konieczne są zmiany nastawienia wobec osób niepełno-
sprawnych już we wczesnym dzieciństwie, postuluje się zwracanie większej
uwagi na płeć niepełnosprawnego dziecka. W przypadku narodzin zdrowego
dziecka do rodziców płyną gratulacje i zachwyty na jego urodą i płcią. W przy-
padku narodzin dziecka chorego zapada milczenie przybierające postać swoistej
żałoby. Jego płeć nie ma w tym momencie dla większości znaczenia, stanowi
kwestię drugoplanową. Sprawą najważniejszą staje się jego rehabilitacja. Płeć
staje się kwestią zapomnianą, wręcz nieistotną. Można przypuszczać, że sytuacja
taka jest jednym z istotnych czynników, prowadzących do dyskryminacji nie-
pełnosprawnych kobiet.

                             
4 I. Rudek, Kobieta niepełnosprawna – predestynacja czy transformacja funkcjonowania społecz-

nego?, [w:] B.A. Orłowska, P. Prüfer (red.), Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych zwią-
zane z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 37–
50; I. Rudek, Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci
w niepełnosprawności, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VI (2/2012), doi: 10.23734/wwr20122.165.186.

5 E. Flatow, Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań
o zdrowiu, [w:] L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność
w socjalizacji i edukacji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009, s. 205–206.

6 Tamże, s. 206.
7 B. Oleksy-Sanocka, Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób

z ograniczeniami sprawności, [w:] A. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.), Potrzeby specy-
ficznych grup osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa
2010, s. 81.
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W artykule podjęto próbę przedstawienia wyników badań własnych w ob-
szarze definiowania przez kobiety z niepełnosprawnością własnej kobiecości.
Celem jego powstania było zaprezentowanie materiału uzyskanego w toku prze-
prowadzonych badań oraz jego analiza idąca w kierunku wyjaśnienia znaczenia
płci w niepełnosprawności.

Założenia teoretyczne i metodologiczne badań własnych

Istotną dla wyjaśniania problemu okazuje się koncepcja naznaczania spo-
łecznego (labeling theory), szczególnie z uwzględnieniem jej dwóch odmian
w postaci: teorii Edwina M. Lemerta i teorii Howarda S. Beckera, zwanej teorią
„outsaiderów” czy stygmatyzacji lub etykietowania. Koncepcja ta, przyjmując
społeczny model niepełnosprawności, definiuje ją tym samym jako ograniczenie
w pełnieniu ról społecznych. W konsekwencji niepełnosprawność w reakcjach
otoczenia traktowana jest jako dewiacja8. Z powodu niemożności pełnienia
pewnych ról społecznych, osoby niepełnosprawne zaczęto traktować jako de-
wiantów, a samą niepełnosprawność jako formę dewiacji społecznej9. Przyjmu-
jąc taką koncepcję, niepełnosprawność rozpatrywana była z perspektywy inte-
rakcjonistycznej. Odchodziło się wówczas od upatrywania przyczyn powstawa-
nia zaburzeń w jednostkowych cechach biologiczno-osobowościowych, a po-
szukiwało się ich w konsekwencjach przypisywania jednostce przez otoczenie
społeczne roli dewianta i wynikających z tej sytuacji sankcji. Z punktu widzenia
społecznej percepcji niepełnosprawności wywołuje ona zmiany w p e ł n i e n i u
r ó l  s p o ł e c z n y c h . Ograniczenia w funkcjonowaniu przekładają się zatem
na sposób wypełniania przez jednostkę roli, która wyznacza jej pozycję
w strukturze grupy, określa jej uprawnienia nadane przez grupę i czynniki za-
bezpieczenia tych uprawnień oraz obowiązki, jakie musi ona wypełnić. Wpływ
wywierany przez środowisko odbywa się zarówno w sposób bezpośredni, jak
i pośredni. Dla praktyki oznacza to, że jednostka podlega tym wpływom w spo-
sób mniej lub bardziej świadomy. Jednak wypełnianie ról społecznych może być
zakłócone przez występowanie w życiu jednostki różnych czynników i zdarzeń.
Jednym z nich jest choroba lub utrata sprawności. Powodują one zmianę w do-
tychczasowym sposobie wypełniania ról społecznych.

Role społeczne i ich wypełnianie są ściśle powiązane z płcią, która stanowi
wyznacznik zachowania i podejmowania określonych czynności w związku
z reprezentowaną płcią. Według koncepcji Gender istotne jest znaczenie czynni-
ków konwencjonalnych, kulturowych, które w takim samym stopniu co czynniki
                             
8 A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Menterys, Społeczny kontekst upośledzenia, [w:] A. Gustavsson,

E. Zakrzewska-Menterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”, Warszawa 1997, s. 13.

9 A. Ostrowska, Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy, PAN IFiS, Kraków 1976.
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biologiczne mogą kształtować cechy i czynności przypisane płciom. Przedstawi-
ciele tej teorii rozróżniają płeć biologiczną (sex) od płci kulturowej (gender). Ich
zdaniem to nie biologia, a kultura i umowa wpływa na wzory kobiecości i mę-
skości. Jak wskazują partykularyści za Margaret Mead problem kobiecości jest
problemem kultury i tożsamości, identyfikacji z określonymi ideałami, warto-
ściami, które niestety nie posiadają uniwersalnego charakteru. Wzorce kobieco-
ści wynikają również z posiadania określonego światopoglądu10. Gender jest
więc stworzonym przed społeczeństwo obrazem ról, sposobów zachowania,
aktywności i atrybutów typowych dla kobiet i mężczyzn narzuconych im przez
kulturę. Nabywane są one w procesie inkulturacji w sposób performatywny.
Teoria ta opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie kobiet i mężczyzn, ukazując kultu-
rowe i społeczne uwarunkowania wpływające na rozwój osobowości i tożsamo-
ści społecznej w kontekście przedstawienia osobników tego samego gatunku,
lecz różnych kultur. Gender określa więc płeć w znaczeniu społecznym, odcho-
dząc od płci biologicznej, określanej poprzez anatomię ciała, cechy fizyczne
i zachowania seksualne11. Reakcja społeczna sytuuje więc jednostkę niepełno-
sprawną jako ograniczoną lub niezdolną do wypełniania roli kobiety lub męż-
czyzny. Choroba lub niepełnosprawność uzasadnia więc analizowanie ich w ka-
tegorii gender i naznaczania społecznego.

Głównym celem prowadzonych badań było poznanie funkcjonowania spo-
łecznego kobiet niepełnosprawnych ruchowo oraz percepcji własnej niepełno-
sprawności. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie województwa
lubuskiego, objęto nimi 92 kobiety niepełnosprawne, w tym niepełnosprawność
wrodzoną posiadało 32 z nich, co stanowiło 35,0% kobiet, a nabytą 60 (65,0%).
W badaniach wybrano grupę kobiet z dysfunkcją narządu ruchu. Wybór był
celowy, a jego przesłankę stanowiły względy percepcji społecznej przeciętnego
Polaka, dla którego ta grupa stanowi typową grupę niepełnosprawnych kobiet.
Badania prowadzone były indywidualnie i polegały na wypełnieniu kwestiona-
riusza, miały charakter diagnostyczny, co implikowało metodę i narzędzie ba-
dawcze. Zasadne było odwołanie się do metody sondażu diagnostycznego i kwe-
stionariusza ankiety. Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania:

Jak kobiety niepełnosprawne definiują swoją kobiecość w kontekście nie-
pełnosprawności?

Spośród wielu pytań, na które odpowiadały badane kobiety niepełnospraw-
ne do analizy wybrałam trzy istotne dla kontekstu podjętych w artykule rozwa-
żań: Czy płeć ma znaczenie w niepełnosprawności?; Czy niepełnosprawność
odebrała im poczucie kobiecości?; Czy kobiety niepełnosprawne nazywają sie-
bie „trzecią płcią”?

                             
10 M. Mead, Kultura i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
11 S.L. Bem, Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne, Gdańsk 2000.
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Kobieca niepełnosprawność w kontekście życia
prywatnego

W odpowiedzi na pytanie pierwsze, dotyczące znaczenia płci w niepełno-
sprawności, wyniki uzyskane od respondentek z niepełnosprawnością wrodzoną
w zasadzie rozłożyły się po połowie – 56,2% uznało, że tak, natomiast 43,8%, że
nie ma znaczenia. Kobiety z niepełnosprawnością nabytą odpowiedziały nieco
inaczej: niemal co trzecia wskazała, że ma znaczenie (36,7%), natomiast dla
większości z nich (63,3%) nie ma ona znaczenia.

Wejście w partnerskie relacje przejawia się chęcią zalegalizowania związku
i dążenia do zawarcia związku małżeńskiego, który umożliwia osiąganie życio-
wych celów, przejawiających się szczęściem osobistym, posiadaniem potomstwa
czy poczuciem bezpieczeństwa u boku bliskiej osoby. Osiągnięcie tych celów
jest oczywiście różnie rozumiane w różnych kręgach kulturowych. Jednak, nie-
zależnie od uwarunkowań o trwałości małżeństwa i układzie wzajemnych relacji
pomiędzy małżonkami decyduje więź małżeńska. Niepełnosprawność czy jej
ograniczenie nie wywołują zaniku odczuwania potrzeb psychospołecznych
i seksualnych, zaspokojenie których umożliwia funkcjonowanie w związku mał-
żeńskim. W wielu wypowiedziach zwracano także uwagę na niechęć członków
rodziny wobec ich pełnosprawnych partnerów. Najczęściej matki życzyłyby
sobie dla swoich synów zdrowych i sprawnych partnerek. W wypowiedziach
kobiet wyraźnie zarysowuje się poczucie mniejszej wartości, wynikającej z po-
siadanej niepełnosprawności, powoduje ona frustracje. Kobiety te przejmują się
tą sytuacją, podkreślają, iż daje się odczuć brak akceptacji dla ich inności. Dość
wyraźnie pokazuje to genderowe rozumienie płci i oczekiwań społecznych kie-
rowanych pod adresem kobiet. Poniżej zamieszczam przykładowe wypowiedzi,
wskazujące na znaczenie płci w niepełnosprawności:

„Myślę, że mężczyznom z racji pozycji w społeczeństwie jest łatwiej. Kobiety
jako słaba płeć zawsze stoją na przegranej pozycji. A kobiety niepełnosprawne
to podwójna przegrana”. (K52; NN; l.75)
„Mężczyźni są postrzegani inaczej, mają lżej. Kobieta z racji swojej roli musi
udowadniać przez całe życie, że jest kobietą”. (K84; NW; l.60)
„Wydaje mi się, że jakieś znaczenie ma. Kobietom trudniej jest zaistnieć, ale
wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że bardziej przejmują się opinia-
mi innych ludzi np. w kwestii swojego wyglądu”. (K2; NW; l. 18)
„Chyba tak, kobiety ogólnie są postrzegane jako słabsze, a już te z niepełno-
sprawnością – jakąkolwiek – muszą się wykazać większą inicjatywą w zdoby-
ciu wykształcenia, pracy”. (K22; NW; l.56)
„Kobietom niepełnosprawnym znacznie trudniej niż mężczyznom znaleźć pra-
cę, są gorzej traktowane. Trudniej są też akceptowane przez rodziny partnerów
pełnosprawnych”. (K14; NW; l.19)
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Kobiety uczestniczące w badaniu w większości zgodnie wskazywały, iż
płeć w niepełnosprawności wywiera zdecydowany wpływ na biografię człowie-
ka niepełnosprawnego. Autorkami zamieszczonych poniżej wypowiedzi są ko-
biety z niepełnosprawnością wrodzoną. W 68,7% respondentkami były panny,
którym, jak wskazywały, bardzo trudno znaleźć partnera. Ponadto, zwracają one
uwagę na jego osobowość, jednocześnie obawiają się konsekwencji swojej nie-
pełnosprawności dla funkcjonowania zawartego ewentualnie małżeństwa:

„Więcej niepełnosprawnych mężczyzn niż kobiet zakłada rodziny, mają dzie-
ci, łatwiej im o pracę”. (K92; NW; l.31)
„Kobieta pełnosprawna nie widzi takiego problemu w związku z mężczyzną
niepełnosprawnym, a mężczyzna pełnosprawny już inaczej to ogląda: kobieta
niepełnosprawna może nie móc mieć dzieci itp.” (K16; NW; l.46)
„Moim zdaniem ma, w pewnym sensie. Mężczyznom niepełnosprawnym łatwiej
jest w poznaniu partnerki, nawiązaniu stałego związku”. (K24; NW; l.30)

Z innej perspektywy oceniały to kobiety zamężne, które utraciły sprawność
po zawarciu małżeństwa. Reakcje męża na chorobę i niepełnosprawność żony
były różne, najczęściej opisywały je jako szok, potem powolne akceptowanie
nowej sytuacji, nowego podziału obowiązków domowych. W wielu przypad-
kach nagła zmiana sytuacji rodzinnej stanowiła powód kryzysu w związkach.
Poradzenie sobie z nim zależało od dojrzałości emocjonalnej i społecznej partne-
ra. Sytuację taką akcentowano szczególnie w związkach o krótkim stażu z ma-
łymi dziećmi, z uwagi na fakt konieczności przejmowania obowiązków związa-
nych z opieką i wychowywaniem małego dziecka. W literaturze wskazuje się, iż
negatywne postawy mężów można określić jako ucieczkowe. Przyjmują one różną
formę albo rzeczywistego porzucenia rodziny, albo ucieczki psychicznej: w postaci
braku zainteresowania sprawami rodziny lub ucieczki w nadużywanie alkoholu12.

„Myślę, że tak. Mężczyznom na wózku jest łatwiej, a my jesteśmy te gorsze
z powodu płci i z powodu niepełnosprawności”. (K45; NN; l.44)
„Tak, zdecydowanie. Ogólnie kobieta ma większą rolę do spełnienia niż męż-
czyzna np. urodzenie dzieci, ich wychowanie, praca, obowiązki domowe. To
też zależy czy z niepełnosprawnością się człowiek urodził, czy ją nabył
w swoim życiu, jeśli tak, to w jakim wieku”. (K11; NN; l.72)
„Uważam, że mężczyznom jest łatwiej, kobiety trwają przy swoich mężach
mimo niepełnosprawności. Mężczyźni najczęściej odchodzą zostawiając
swoje niepełnosprawne żony i dzieci. Kobieta zostaje wówczas sama ze
wszystkimi obowiązkami”. (K63; NN; l.32)

                             
12 M. Chodkowska, Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw, Wydawnic-

two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993, s. 43–50.
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„Uważam, że tak. Mężczyznom jest łatwiej, żony się nimi opiekują i nie od-
chodzą, nadal tworzą rodzinę. Natomiast kobiety częściej zostają same ze
swoją chorobą lub niepełnosprawnością”. (K3; NN; l.37)

Wśród zamieszczonych wypowiedzi zauważyć można, że kobiety niepełno-
sprawne doświadczają podwójnego poczucia bycia gorszymi, często ograniczo-
nymi w wymiarze biologicznym przez swoją niesprawność i w konsekwencji
porzuconymi przez mężów z powodu utraty tej sprawności Występuje tu katego-
ryzacja znaczeń płci w niepełnosprawności. Płeć może zatem wpływać na spo-
sób wypełniania ról społecznych. Ideałem kobiecości jest więc taka kobieta,
która potrafi pogodzić przypisane jej społecznie role żony i matki zajmującej
wysoką pozycję zawodową, niezależnie od obowiązków domowych, która jed-
nocześnie zachowuje atrakcyjny wygląd i jest zadbana.

Przedstawiony sposób myślenia zgodny jest z teorią Gender, która stanowi
narzucany konstrukt społeczny i psychologiczny, według którego kobieta i męż-
czyzna mają odgórnie przypisane przez szeroko rozumianą kulturę: cechy, po-
stawy, zachowania i role społeczne. Sandra Ruth Lipsitz Bem, autorka zweryfi-
kowanych koncepcji płci psychologicznej, uważa, że osoby identyfikujące się ze
swoją płcią reagują w sposób stały, zgodny z wprowadzonymi przez otoczenie
stereotypami płciowymi. To sprawia, że posiadają one ograniczony zasób reakcji
i bardziej konwencjonalne przekonania dotyczące społecznych ról płciowych.
Na podstawie badań Bem doszła do wniosku, że zachowania osób typowych są
możliwe do przewidzenia, ponieważ reagują one w sposób stały i zgodny ze
stereotypem płci. Jednostki utożsamiające się z tradycyjnymi przepisami roli
swojej płci reprezentują repertuar bardziej sztywnych zachowań, który jest pod
wieloma względami ograniczony13. Zatem role społeczne nie są uwarunkowane
genetycznie, stanowią konstrukt narzucony jednostce przez społeczeństwo
i kulturę, co w efekcie prowadzi do dyskryminacji płciowej, poprzez podział
zadań i pracy oraz atrybuty przypisane kobietom i mężczyznom. Posiadanie
niepełnosprawności zaburza więc w kontekście teorii ról społecznych i teorii
Gender wypełnianie typowych w naszym społeczeństwie ról przypisywanych
kobietom. Konieczność wspierania, a nawet w wielu czynnościach wyręczania
kobiet z niepełnosprawnością powoduje, iż nie są one odbierane – szczególnie
przez pełnosprawnych mężczyzn, w kategorii kandydatek na partnerki i żony.
W opiniach kobiet są traktowane przez mężczyzn jako niezdolne do wypełniania
typowych dla tej płci ról i wynikających z nich zadań.

Bycie kobietą można rozpatrywać także w kontekście utrudnienia lub uła-
twienia pełnienia roli osoby niepełnosprawnej. Uzyskany w badaniu materiał
można w związku z powyższym podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa wy-
powiedzi to te, w których respondentki sugerowały, że płeć ma pozytywny

                             
13 Zob.: S.L. Bem, Męskość, kobiecość..., dz. cyt.
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wpływ na wiele aspektów życia i zdecydowanie je ułatwia. Tutaj kobiety wska-
zywały głównie na możliwość wykorzystania kobiecości i niepełnosprawności
w załatwianiu wielu spraw urzędowych, unikania mandatów, pomocy w spra-
wach technicznych (naprawy, usługi). W innych przeciwnie: płeć kobieca po-
wszechnie i tak uznana za słabą, w przypadku niepełnosprawności stanowi do-
datkowe utrudnienie w przezwyciężaniu trudności, wynikających z ograniczenia
sprawności. Kobieta niepełnosprawna w tych wypowiedziach stale musi walczyć
o swoją kobiecość i ją udowadniać światu. Badane kobiety koncentrowały się na
związkach partnerskich, wskazywały na większą łatwość w zakładaniu ich przez
niepełnosprawnych mężczyzn. Sytuację taką wiązały z trudnościami w wyko-
nywaniu prac domowych i opieką nad dziećmi, a więc podstawowymi rolami
kobiet (żona i matka). Ograniczenia sprawności w odbiorze społecznym odbie-
rają im możliwość pełnienia tych ról. Sugerowały także małą tolerancję w kwe-
stii akceptacji niepełnosprawnych partnerek w rodzinach pełnosprawnych męż-
czyzn, które tego właśnie oczekują od kandydatek na żony dla swoich pełno-
sprawnych synów. Inną kwestię stanowi nabycie niepełnosprawności w czasie
trwania związku. W wyrażonych opiniach kobiety wskazywały, iż mężczyźni
bardzo często opuszczają w takich sytuacjach swoje niepełnosprawne partnerki po
utracie przez nie sprawności. Materiał uzyskany w przeprowadzonym badaniu
wskazuje na występowanie zarówno ułatwień, jak i utrudnień w pełnieniu roli
osoby niepełnosprawnej, w zależności od reprezentowanej przez nią płci.

Kobiecość przysłonięta niepełnosprawnością

Kwestia płci osób niepełnosprawnych najczęściej jest pomijana, traktowane
są one w sposób globalny. Zauważa się, że:

„[...] kobieta niepełnosprawna jest szczególnie narażona na wykluczenie spo-
łeczne. Często zdarza się, że kobiety niepełnosprawne – nawet jeśli zdobędą
wykształcenie – pozbawione są możliwości niezależnego życia i pełnienia ról
społecznych kulturowo związanych z ich płcią. Wiele kobiet z niepełnospraw-
nością żyje biernie zawodowo i całkowicie zależnie finansowo od członków
najbliższej rodziny. Stąd kobiety niepełnosprawne w Polsce są przez społe-
czeństwo postrzegane jako zakompleksione, zaniedbane i nieatrakcyjne. W ten
sposób po prostu odbiera im się kobiecość”14.

Sytuacja taka spowodowana jest przede wszystkim istnieniem stereotypów,
które przyczyniają się do nasilenia omawianego zjawiska.

Pytając niepełnosprawne kobiety czy niepełnosprawność odebrała im po-
czucie kobiecości otrzymałam odpowiedzi, które rozkładały się w zależności od

                             
14 Por. źródło: http://www.domotwarty.org.pl/20.html [dostęp: 10.01.2016].
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rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wrodzonej blisko
70% kobiet uznało, że niepełnosprawność nie odebrała im tego poczucia.
W przypadku kobiet, które nabyły ją w toku życia odpowiedzi rozłożyły się
odwrotnie, tutaj 73.3% stwierdziło przeciwnie – wskazały, że właśnie przez
swoją niepełnosprawność czują się pozbawione kobiecości, co oznacza, że wy-
niki były podobne i dla większości w każdej z grup niepełnosprawność miała
wpływ na postrzeganie kobiecości. Kobiety najczęściej wskazywały na utratę
atrakcyjnego wyglądu, będącego konsekwencją deformacji ciała lub zabiegów
operacyjnych, co w odczuciach wielu z nich (szczególnie w przypadku niepełno-
sprawności wrodzonej) przekłada się na trudności związane z założeniem rodziny.

„Odbiera poczucie kobiecości, bo kobiecość to też atrakcyjność, a w oczach
mężczyzn niepełnosprawność to nie jest nic atrakcyjnego”. (K16; NW; l.46)
„Nie mogę stroić się tak jak inne sprawne kobiety, ubierać butów na wysokim
obcasie, chodzić na imprezy. Nie mam męża i dzieci, więc nie mogę być żoną
i matką, a to najważniejsza rola kobiety”. (K12; NW; l.55)
„Mężczyźni są wzrokowcami, a kobieta na wózku nie wygląda atrakcyjnie”.
(K3; NN; l.37)
„Zabiegi operacyjne pozostawiły na moim ciele rozległe blizny (szczególnie
uda), atrofia mięśnia dużego pośladka także mnie zdeformowała. Wszystko to
spowodowało moje kompleksy. Nie czuję się atrakcyjna”. (K26; NW; l.31)
„Przeszkadza mi moja zniekształcona przez niepełnosprawność figura i przez
to nie czuję się kobieca”. (K72; NW; l.18)

Sposób opowiadania kobiet niepełnosprawnych o swojej atrakcyjności
określa więc definiowanie przez nie kobiecości w kontekście niepełnosprawno-
ści. Dla analizy ich wypowiedzi warto zwrócić się do przywoływanej wcześniej
teorii roli społecznej i teorii gender jako teorii wyjaśniających. Zgodnie z tymi
teoriami społeczny konstrukt, według którego ustanawiana jest płeć człowieka
poprzez uwewnętrznienie (internalizację) i reprodukcję zapisywana jest ona
w świadomości dziecka w postaci podejmowania przez nie oczekiwanych spo-
łecznie zachowań typowych dla danej płci. Stanowiąc tym samym „mianowa-
nie” na daną płeć w sposób performatywny, ponieważ żaden człowiek nie rodzi
się „kobietą” czy „mężczyzną” w sensie płci kulturowej15. Oczekiwania męż-
czyzn wobec niepełnosprawnych kobiet są takie same więc jak wobec kobiet
pełnosprawnych, wynikają z przypisywania kobietom cech i zadań z takiego
punktu widzenia, iż zdają się one uwarunkowane biologicznie, pomimo tego że
warunkuje je kultura zdeterminowana przez dominujące społecznie postawy
i przekonania w tym zakresie. Odczucia kobiet niepełnosprawnych związane
z utratą kobiecości wynikają przede wszystkim z relacji z mężczyznami, którzy

                             
15 J. Butler, Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
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nakładają na nie swoją definicję atrakcyjności. Dla mężczyzny kobieta „kobie-
ca” to kobieta atrakcyjna, zdolna do samodzielnego prowadzenia domu i rodze-
nia dzieci. Kobiety niepełnosprawne, jako typowe osoby niepełnosprawne, są
postrzegane najczęściej więc jako posiadające niewielką tylko kontrolę nad wła-
snym życiem, traktowane są jako niesamodzielne i zależne od innych ludzi, naj-
częściej bierne seksualnie oraz pozbawione nawet intymnych marzeń16.

Czynnikiem w szczególny sposób wpływającym na poczucie kobiecości jest
akceptacja niepełnosprawności przez partnera czy męża, jego pozytywne posta-
wy, odpowiedzialność oraz troska o niepełnosprawną żonę i rodzinę. Jak wska-
zywały badane kobiety zasadniczy wpływ na przetrwanie małżeństwa w przy-
padku utraty sprawności przez żonę ma długość stażu małżeńskiego, im więcej
lat przeżyli z sobą w zgodzie małżonkowie, tym większa szansa na przetrwanie
związku. Wskazało tak 19,6% kobiet.

W rozważaniach nad niepełnosprawnością warto zwrócić uwagę i zatrzy-
mać się nad pytaniem: Czy niepełnosprawność ma płeć?

„Pytanie może zaskakiwać. Jednak warto sięgnąć do genderowych i feministycz-
nych lektur, by przekonać się, że społeczna recepcja niepełnosprawności fizycznej
i intelektualnej jest waloryzowana poprzez dyskursy płci i cielesności”17.

Źródła problemu upatruje się już w samym sposobie nazywania tej grupy
osób. Termin „osoba niepełnosprawna” okazuje się pozbawiony płci. Same ko-
biety niepełnosprawne zjawisko to nazywają „wyzuciem z cielesności”, uważa-
ją, że są też traktowane jak „trzecia płeć”18. Zaistniałą sytuację wyjaśniają: „Są
trzy toalety: męska, żeńska i niepełnosprawna. Jakbyśmy należeli do trzeciej
płci. Aseksualnej”19.

Z pozoru może się zdawać, że aktualnie kobiety i mężczyźni posiadają jed-
nakowe prawa i przywileje, a płeć nie jest przeszkodą w realizacji życiowych
zamierzeń, pasji, zainteresowań oraz karierze zawodowej. Jednak w rzeczywi-
stości dostrzegamy inną perspektywę. Kobiety i ich funkcjonowanie spychane są
na dalszy plan, co odzwierciedla się w następujących kwestiach: stereotypowe
podziały ról społecznych wynikających z płci (tzw. role kobiece i męskie), trud-
niejsza droga w osiąganiu awansu zawodowego (tzw. zjawisko szklanego sufi-
tu), niższe zarobki kobiet w przypadku pracy na tych samych stanowiskach,
niski udział kobiet w życiu publicznym. Sytuacja taka jest konsekwencją typo-
wego dla cywilizacji europejskiej systemu wartości, opierającego się na klarow-
nych wzorcach kobiecości i męskości, które wyrażały i wyrażają się nadal
w stereotypach ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn.
                             
16 Por. źródło: http://www.pion.pl/artykuly/czytelnia/wizerunek-i-obraz-siebie-osob-z-niepelnosprawnos

cia [dostęp: 10.04.2016].
17 Por. źródło: www.bunkier.art.pl/kbs/pokaz/261 [dostęp: 10.01.2016].
18 Por. źródło: www.onepl.org.pl [dostęp: 10.01.2016].
19 Por. źródło: http://www.domotwarty.org.pl/20.html [dostęp: 10.01.2016].
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Badanym kobietom zadano pytanie czy kobiety niepełnosprawne nazywają
siebie „trzecią płcią”? W odpowiedzi na nie udzielały różnych wypowiedzi,
można je podzielić na samodzielne próby interpretowania tego określenia, wy-
powiedzi o zabarwieniu negatywnym i wypowiedzi o właściwym rozumieniu.
Największą grupę (76,1%) stanowiły kobiety, które intuicyjnie, na podstawie
percepcji własnej niepełnosprawności, próbowały wyjaśniać to określenie.
Wśród udzielonych wypowiedzi wybrałam następujące:

„Ponieważ ludzie najpierw zauważają wózek a potem dopiero kobietę”. (K47;
NN; l.55)
„Ponieważ kobieta niepełnosprawna nie uważa się już za prawdziwą 100%
kobietę, dla siebie jest już «wybrakowana» i «niepełnowartościowa»”. (K27;
NN; l.47)
„Nie wiem, może dlatego, że nie widzą już w niej kobiety (jej seksualności)”.
(K36; NN; l.74)
„Ponieważ kobiety niepełnosprawne często spostrzegane są przez społeczeń-
stwo jako osoby chore, ale nie są spostrzegane jako zwykłe kobiety. Ich ko-
biecość bywa tematem pomijanym, przemilczanym, nieukazywanym”. (K24;
NW; l.30)

W swoich wypowiedziach badane podkreślały przede wszystkim brak zain-
teresowania kobietami niepełnosprawnymi, trudnością w znalezieniu partnera,
utrzymania związku, wiele wskazywało na aseksualność niepełnosprawności, co
wskazuje na lokowanie określenia „trzecia płeć” w sferze relacji damsko-
męskich, a nawet seksualnych. Tylko kilka z biorących w badaniu respondentek
(6,5%) wyraziło swoje niezadowolenie i niemal oburzenie dla określenia „trze-
cia płeć”.

Od osób z niepełnosprawnością społeczeństwo oczekuje wypełniania okre-
ślonych ról społecznych. Stawia się im wymagania, bez uwzględnienia płci,
traktując jako „jednostkę” niepełnosprawną, nie zaś kobietę czy mężczyznę.
Niepełnosprawni dla społeczeństwa są „nijacy”, nie są ani kobietą ani mężczy-
zną, są niepełnosprawni. Odbiór społeczny zależny jest od tego, w jaki sposób
niepełnosprawni wypełniają przepisy roli. Jeśli wyrażą zgodę na postrzeganie
ich jako osoby ograniczone przez chorobę (i tak będą się zachowywali) albo
będą zachowywać się zgodnie z tym, co jest „zdeterminowane” przez płeć, którą
reprezentują. Mężczyzna ma prawo wyboru: albo decyduje się dzielić los jed-
nostki z założenia słabej, albo przeciwnie – będzie udowadniał na każdym kro-
ku, że mimo niepełnosprawności jest silny i niezależny. Sytuacja kobiet jest
odmienna. Kobiecie prawo wyboru nie przysługuje. To jaką opcję świadomie
wybiorą i tak będą postrzegane jako delikatne, słabe i zależne od innych ludzi.
Kobiety niepełnosprawne w opinii społecznej postrzegane są zazwyczaj przez
pryzmat choroby, co stanowi jedną z przyczyn ich uprzedmiotowienia. Poza tym
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uważane są za niezdolne do pełnienia przydatnych w społeczeństwie funkcji,
zakłada się, że nie sprawdzą się ani w roli gospodyni domowej, a tym bardziej
jako żywiciel rodziny. Społeczeństwo z jednej strony oczekuje od nich odnale-
zienia się w kierowanych pod ich adresem wyzwań, a z drugiej nie wkłada żad-
nych wysiłków, aby pomóc im w wypełnieniu tego zadania. Kultywowanie ste-
reotypów „słabej płci” i „biernych inwalidów” nie pomaga tym jednostkom w,
i tak już trudnym, funkcjonowaniu w otaczającej je rzeczywistości.

Wypowiedzi wyjaśniające określenie „trzecia płeć”, rozumiane jako brak
płci w niepełnosprawności, stanowiły 17,4%, podkreślają one niekobiecość ko-
biet niepełnosprawnych, oto niektóre z nich:

„Bardzo prosty przykład: toalety, dla kobiet, mężczyzn i niepełnosprawnych”.
(K16; NW; l.46)
„Myślę, że wynika to z uogólnienia. Nie mówi się o osobie niepełnosprawnej
jako o kobiecie czy o mężczyźnie. Jest jedno określenie OSOBA NIEPEŁ-
NOSPRAWNA”. (K58; NN; l.60)
„Ponieważ czują się traktowane jako odmienne. Istnieje podział na: kobiety,
mężczyzn i my jako trzeci – niepełnosprawni”. (K31; NW; l.22)

Role kobiece i męskie w naszym kręgu kulturowym są zróżnicowane, chociaż
różnice między płciami stopniowo się zacierają. Od mężczyzn oczekuje się prze-
ważnie rywalizacji, dominacji i dążenia do sukcesu definiowanego najczęściej
w kategoriach materialnych i prestiżowych, natomiast kobietom przypisuje się
takie cechy, jak uległość, opiekuńczość i współpraca. Warto zwrócić uwagę, że:

„[...] specyficzne warunki historyczno-kulturowe istniejące w poszczególnych
krajach, a nawet grupach społeczno-zawodowych i społecznościach regional-
nych, wprowadzają swoiste korekty i modyfikacje do tego względnie uniwer-
salnego w naszej cywilizacji wzoru ról kobiecych”20.

Akcentuje się szczególną rolę edukacji w tym zakresie, to właśnie ona po-
winna dokonywać istotnych zmian poprzez dążenie do unifikacji przez tworze-
nie szans dla kreowania różnych wzorów osobowych21.

Podsumowanie

Postrzeganie przez pryzmat niepełnosprawności i choroby jest dla osób nie-
pełnosprawnych bardzo trudne i niesie ze sobą wiele przykrych konsekwencji,
                             
20 A. Firkowska-Mankiewicz, Czy tak samo wychowujemy dziewczęta i chłopców?, [w:] A. Tit-

kow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, PAN IFiS, Warszawa 1995, s. 44.
21 M. Chomczyńska-Rubacha, Socjalizacja rodzajowa w rodzinie, „Roczniki Pedagogiki Rodziny”

2006, nr 1.
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odzwierciedlających się w ich funkcjonowaniu. Współczesny świat kobiecą
seksualność wiąże głównie z powierzchownością. Kobiety, które nie wpisują się
w obowiązujący, lansowany nagminnie kanon piękna i urody, mogą mieć trud-
ności z odnalezieniem swojej kobiecości. Często zdarza się, że wygląd kobiety
niepełnosprawnej odbiega od wzorów i standardów promowanych przez media.
Wszystko to, w efekcie sprawia i prowadzi do tego, że kobiety niepełnosprawne
postrzegane są jako aseksualne. Ich wygląd pozostający daleko za obowiązują-
cymi kanonami piękna, powoduje także, iż one same oczekują, że pozostaną
niewidzialne i bezpłciowe. Przekłada się to na fakt, że kobiety niepełnosprawne
rzadziej wychodzą za mąż, a jeżeli już dojdzie do zawarcia związku małżeńskie-
go, to tylko niewielki odsetek takich związków przetrwa. Ponadto to niepełno-
sprawni mężczyźni znacznie częściej biorą sobie za żonę pełnosprawną kobietę,
niż niepełnosprawna kobieta wychodzi za pełnosprawnego mężczyznę. Podjęte
w artykule rozważania prowadzą do konkluzji, że kobieca seksualność jedno-
znacznie i przede wszystkim kojarzy się z fizycznością22. Wszystko to wskazuje,
że mimo wysiłków podejmowanych w zakresie integracji społecznej kobiet nie-
pełnosprawnych pozostaje nadal wiele do zrobienia na tej płaszczyźnie.
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Nastoletnie rodzicielstwo dziewcząt i chłopców
z niepełnosprawnością

Teenage parenthood of disabled girls and boys

Streszczenie

Problematyka małżeństwa i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością, a co istotne,
zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną coraz częściej jest podejmowana przez
polskich badaczy. W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreśla się stereotypowe
postrzeganie przez ogół społeczeństwa osób z niepełnosprawnością, głównie intelektu-
alną, negujące ich dorosłość, a tym samym możliwość bycia mężem/żoną, mat-
ką/ojcem. Zauważa się, że trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich wspomnianej
grupy mogą wynikać nie tyle ze stanu zdrowotnego, ale z ciężkiej sytuacji ekonomicz-
nej, mniejszych umiejętności w opiece nad potomstwem, z samotności lub izolacji
społecznej. W przypadku nastoletniego rodzicielstwa dochodzą kolejne czynniki utrud-
niające realizację zadań macierzyńskich i ojcowskich. Dlatego też wszechstronnym
wsparciem w przygotowaniu do odpowiedzialnego, ale i satysfakcjonującego rodziciel-
stwa powinni być objęci nastoletni rodzice z niepełnosprawnością. Ważnym zagadnie-
niem wydaje się funkcjonowanie psychospołeczne nastoletnich rodziców z niepełno-
sprawnością. Niestety, zdarzają się sytuacje odrzucenia fizycznego i emocjonalnego na-
stoletnich rodziców nie tylko przez rówieśników, ale i przez najbliższych. Dziewczęta
z niepełnosprawnością, będące w ciąży, bywają szczególnie narażone na stygmatyzację.
Kwestie nastoletniego rodzicielstwa są tematem obecnym w piśmiennictwie nauko-
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wym, niewiele jednak istnieje opracowań z tego zakresu w kontekście macierzyństwa
lub ojcostwa dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością. W artykule przedstawiono
zatem główne obszary badań nad nastoletnim rodzicielstwem wspomnianej populacji
na przykładzie literatury zagranicznej. Odniesiono się także do badań rodzimych, które,
jak już zauważono, z reguły bezpośrednio nie odnoszą się do zasygnalizowanej pro-
blematyki.

Słowa kluczowe: nastoletnie rodzicielstwo, niepełnosprawność, niepełnosprawność
intelektualna, młodociani z niepełnosprawnością.

Abstract

The problem of disabled people’s marriage and parenthood, and which is essential,
especially of those with intellectual disability, is more and more often discussed by the
Polish researchers. The stereotypical perception of the disabled, mainly with an intel-
lectual disability, by the general public, negating their adulthood, and at the same time
a possibility of being a husband/a wife, a mother/a father is frequently emphasized in
the literature on the subject. It is noted that difficulties in fulfilling parental functions of
the aforementioned group may result not only from their heath condition, but also from
their difficult economic situation, their lower skills to care for their offspring, loneliness
or social isolation. In case of teenage adulthood there are other factors making the reali-
zation of maternal and paternal tasks difficult. Therefore, teenage parents with disabil-
ity should be provided with versatile support in preparation for a responsible as well as
satisfactory parenthood. The psychosocial functioning of disabled teenage parents ap-
pears to be an essential issue. Unfortunately, there are the situations of physical and
emotional rejection of teenage parents not only by their peers but also their loved ones.
Disabled girls who are pregnant are especially subject to stigmatization. The issues of
teenage parenthood are a subject present in scientific literature, yet there are few studies
in this field in the context of disabled girls’ and boys’ motherhood and fatherhood.
Thus, the article presents the main research areas on teenage parenthood of the men-
tioned population using the example of foreign literature. Moreover, reference was
made to Polish research which, as it was observed, generally does not refer to the indi-
cated problematic aspects directly.

Keywords: teenage parenthood, disability, intellectual disability, disabled adolescents.

Zjawisko nastoletniego rodzicielstwa

Niezależnie od zakresu podejmowanej problematyki nastoletniego rodzi-
cielstwa warto wyjaśnić samo pojęcie tegoż zjawiska. Jak się okazuje, istnieje tu
swego rodzaju chaos terminologiczny. W piśmiennictwie naukowym autorzy
opisujący młodych rodziców, matki lub ojców posługują się różnymi pojęciami,
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najczęściej na zasadzie synonimów: nastoletni, nieletni, młodociani, małoletni1.
Pojawia się także termin wczesnego macierzyństwa (a tym samym można by
mówić o wczesnym ojcostwie czy też rodzicielstwie). Występują też typologie
uwypuklające konkretne kryterium, jak na przykład wiek albo zakres wsparcia.
Przykładem są tu kategorie odnoszące się do nastoletnich matek, wśród których
wyróżnia się: bardzo młode nastolatki (do 16. roku życia), starsze nastolatki (od
16. do 19. roku życia), nastolatki samotne (nieposiadanie wsparcia ze strony
rodziny pochodzenia oraz ojca dziecka), nastolatki otrzymujące pomoc rodziców
i ojca dziecka2. Mariola Bidzan wspomniane problemy definicyjne tłumaczy
brakiem zgody między badaczami, dotyczącej nazwania granicy wieku dziew-
cząt i chłopców oczekujących na urodzenie dziecka albo będących już rodzica-
mi. Na podstawie analiz różnorodnych definicji Bidzan3 stwierdza, że termin
rodzica nastoletniego jest szerszy od kategorii rodzica małoletniego czy nielet-
niego4, ponieważ ten pierwszy obejmuje osoby, które urodziły pierwsze dziecko
przed ukończeniem 19 lat. Dalej wyjaśnia, iż najczęściej przyjmuje się stanowi-
sko Barbary Grzechocińskiej i Longina Marianowskiego, a także Bożeny Kule-
szy-Brończyk i jej współpracowników. Zdaniem tych badaczy, nastoletnie lub
młodociane ciężarne i matki to kobiety, które zaszły w ciążę i/lub urodziły
dziecko przed 18. rokiem życia. W konkluzji autorka słusznie podkreśla ko-
                             
1 Różnorodność terminologiczną można zauważyć już w samych tytułach piśmiennictwa nad

analizowanym zagadnieniem. Dla przykładu podaję wybrane pozycje bibliograficzne: M. Bi-
dzan, Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Harmonia Univer-
salis, Gdańsk 2013; U. Kempińska, Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw
przez młodocianych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 10, s. 13–19; R. Krajew-
ski, Prawne aspekty ciąży małoletniej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 3,
s. 44–50; S. Królikowska, Sytuacja społeczna młodocianych matek, [w:] A. Kotlarska-Michalska
(red.), Dysfunkcje rodziny, t. XXI, Seria: Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz
interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 79–102; B. Krzesińska-
-Żach, Nieletnie matki czyli utracone dzieciństwo, [w:] J. Izdebska, J. Szymanowska (red.),
Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Trans Humana Wydawnictwo
Uniwersyteckie, Białystok 2009, s. 175–180; W. Wróblewska, Nastoletnie matki w Polsce –
przygotowanie do życia seksualnego, „Problemy Rodziny” 1992, nr 3(183); A. Skowrońska-
-Pućka, Funkcjonowanie młodych matek w zmieniającym się świecie. Psychopedagogiczne
i społeczne konsekwencje (przed)wczesnego macierzyństwa, [w:] H. Liberska, A. Malina, D. Su-
walska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się
świecie, Difin SA, Warszawa 2012, s. 337–347; E. Zawisza-Masłyk, Nieletnie matki – niechcia-
ny problem, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2009, nr 3–4.

2 J. Aleksander, V. Levy, S. Roch, Nowoczesne położnictwo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1995, [cyt. za:] S. Królikowska, Sytuacja społeczna..., dz. cyt., s. 79.

3 M. Bidzan, Nastoletnie rodzicielstwo..., dz. cyt., s. 17.
4 Łukasz P. Ratajczak, analizując kwestie terminologiczne nastoletniego ojcostwa, wyjaśnia, że

pojęcia młodociany i nieletni stosowane są w Kodeksie karnym, dlatego używanie ich w kontek-
ście ojcostwa nie jest właściwe, ponieważ samo zostanie rodzicem nie może być rozpatrywane
jako czyn zabroniony. Dlatego też proponuje stosowanie terminów definiowanych przez Kodeks
cywilny, a więc niepełnoletni lub nastoletni. Zob.: Ł.P. Ratajczak, Ojcostwo w doświadczeniach
niepełnoletnich chłopców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyetetu Adama Mickiewicza, Poznań
2016, s. 84–85.
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nieczność ustaleń terminologicznych i uwzględnienia przedziałów wiekowych,
nie tylko ze względu na przyczyny nastoletniego rodzicielstwa, ale też na konse-
kwencje biopsychospołeczne, które będą inne u piętnastolatków, a jeszcze inne
u dziewiętnastolatków5.

Badacze zagraniczni, podobnie jak w Polsce, dostrzegają zróżnicowanie
w posługiwaniu się nazewnictwem opisywanego zjawiska. Kuljit Heer zauważa
różnice występujące wśród autorów z różnych państw w określaniu przedziału
wiekowego nastolatka. I tak np. w swojej perspektywie badawczej ujmuje na-
stolatków jako osoby w wieku od 11. do 19. roku życia6.

Skala zjawiska nastoletniego rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością7 nie
jest rozpoznana. W Polsce dane statystyczne w tym zakresie dotyczą ogólnej
populacji nastolatków. Podobnie, zagraniczne źródła zwracają uwagę na brak
informacji o częstotliwości występowania nastoletniego rodzicielstwa wśród
wspomnianej populacji, co z resztą koresponduje z konstatacją o nielicznych
badaniach koncentrujących się wokół tejże problematyki. Istnieją liczne donie-
sienia z eksploracji nad nastoletnim macierzyństwem, obejmujących nastolatki
w ciąży, niestety nie wyróżniają one kontekstu dziewcząt z niepełnosprawno-
ścią8. Heer, odnosząc się do badań prezentowanych w literaturze Zjednoczonego
Królestwa, zauważa tendencje do koncentrowania się bardziej na edukacyjnych
potrzebach związanych z płcią młodzieży z niepełnosprawnością aniżeli na kwe-
stii nastoletnich ciąż wspomnianej grupy9.

W Stanach Zjednoczonych każdego dnia około 1 100 dziewcząt w wieku od
15. do 19. roku życia zostaje matkami10. Sygnalizuje się, że nastolatki z niepeł-
nosprawnością są w przybliżeniu o 15% bardziej narażone na ciążę i rodziciel-
stwo niż pełnosprawne11. Okazuje się, że młodzi z niepełnosprawnością zostają
rodzicami przed ukończeniem 20 lat częściej niż osoby pełnosprawne, a opisy-

                             
5 M. Bidzan, Nastoletnie rodzicielstwo..., dz. cyt., s. 17–18.
6 K. Heer, Teenagers, Pregnancy, Learning Disabilities: Wolverhampton City in Context,

“Journal of Health and Social Care Improvement” 2008, [b.n.w.], s. 1.
7 W artykule wskazywane rodzaje niepełnosprawności wynikają z klasyfikacji przyjmowanej

przez autorów prezentowanych publikacji. Stąd w artykułach amerykańskich badaczy używana
jest terminologia federalna, nawiązująca do zapisów ustawy o edukacji specjalnej osób z niepeł-
nosprawnościami (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA). Zob.: D.D. Smith, Peda-
gogika specjalna, t. 1, (red. nauk.) A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56.

8 K. Heer, Teenagers, Pregnancy..., dz. cyt., s. 2.
9 Tamże.

10 Centers for Disease Control and Prevention (2011). Teen pregnancy: The importance of preven-
tion; por. źródło: http://www.cdc.gov/Features/VitalSigns/TeenPregnancy/, [cyt. za:] K.F. Lin-
ton, H. Adams Rueda, Experiences with pregnancy of adolescents with disabilities from the per-
spectives of the school social workers who serve them, “Health & Social Work” 2014, t. 39,
nr 2, s. 92.

11 C.L. Shandra, Life-course transitions among adolescents with and without disabilities,
“International Journal of Sociology” 2011, nr 41, [cyt. za:] K.F. Linton, H. Adams Rueda, Ex-
periences with..., dz. cyt., s. 92.
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wane zjawisko dotyczy z reguły kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności
(intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, psychicznej, sprzężonej)12. Niektóre
źródła podają, że poziom ciąż nastolatek w USA jest dwukrotnie większy niż
w innych uprzemysłowionych demokracjach i w dalszym ciągu stanowi o wielu
problemach społecznych13. Dane Krajowej Kampanii Przeciwdziałaniu Ciąży
Nastolatek w USA informują, że jedna nastoletnia matka na cztery, będzie miała
drugie dziecko w ciągu roku po urodzeniu pierwszego14.

Interesujące wydają się doniesienia z badań i analizy zjawiska ciąż nastolet-
nich dziewcząt w mieście Wolverhampton w Anglii. Według tamtejszego kra-
jowego urzędu statystycznego w 2005 roku liczba kobiet w ciąży poniżej 18.
roku życia w tym mieście była znacznie wyższa w porównaniu do skali kraju.
Wskaźnik ten wynosił 62,4 na 1 000 młodych kobiet w wieku od 15 do 17 lat, co
stanowiło o 51% wyższy wynik od ogólnokrajowego, który wykazywał 41,3 na
1 000 kobiet w całej Anglii. Zgodnie z danymi organizacji pomocy nastolatkom
(Connexions Black Country, CBC) około 28% nastoletnich matek w Wolver-
hampton to dziewczęta z trudnościami w uczeniu się (uczennice z niższym niż
przeciętny poziomem funkcjonowania intelektualnego bądź z niepełnosprawno-
ścią intelektualną). Dane zebrane przez lokalną Podstawową Opiekę Zdrowotną
(Primary Care Trust, PCT) ze szkoły specjalnej w Wolverhampton dla uczniów
z trudnościami w uczeniu się wykazały, że około 40% ich absolwentek zostało
nastoletnimi matkami w ciągu 18 miesięcy po opuszczeniu szkoły15. Badania
prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Karen H. Jones, Desirae M. Do-
menico i Janet S. Valente objęły 1 015 nauczycieli, z których większość dekla-
rowała specjalizację w zakresie problematyki rodzinnej. Ich celem było między
innymi zebranie ogólnokrajowych danych dotyczących przypadków ciąż i rodzi-
cielstwa młodzieży z niepełnosprawnością. Najliczniejsza grupa nauczycieli,
stanowiąca 48% stwierdziła, że w trakcie prowadzonych badań nie zetknęła się
z uczennicami ciężarnymi lub wychowującymi dzieci. Z kolei 26% pedagogów
wskazało na jedną lub dwie uczennice będące w tego typu sytuacji, a 11% re-
spondentów zaznaczyło od trzech do czterech uczennic, nieco mniej na dziesięć
i więcej dziewcząt. Ponadto 14% badanych deklarowało pracę z uczniami z nie-
pełnosprawnością, mających więcej niż jedno dziecko16. W Polsce, według
Głównego Urzędu Statystycznego, odnotowano w 2014 roku 13 287 urodzeń
żywych wśród matek w wieku 19 lat i mniej. Biorąc pod uwagę najmłodsze
                             
12 Tamże. Zob.: C.L. Shandra, A.R. Chowdhury, The first sexual experience among girls with and

without disabilities, “Journal of Youth and Adolescence” 2012, nr 41, s. 518–519.
13 K.H. Jones, C.O. Woolcock-Henry, D.M. Domenico, Wake up call: pregnant and parenting

teens with disabilities, “The International Journal of Special Education” 2005, t. 20, nr 1, s. 92.
14 Tamże.
15 K. Heer, Teenagers, Pregnancy..., dz. cyt., s. 2.
16 K.H. Jones, D.M. Domenico, J.S. Valente, Incidence of pregnant and parenting teens with

disabilities within FACS programs, “Journal of Family and Consumer Sciences Education”
2005, t. 24, nr 2, s. 28.
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matki, tzn. w wieku 15 lat i mniej ich liczba wyniosła 305 kobiet, w tym 3 zo-
stały matkami po raz drugi17. Jak już wspomniano, nie wiadomo, czy w tej gru-
pie są dziewczęta z niepełnosprawnością. W badaniach własnych prowadzonych
w czerwcu 2016 roku, obejmujących 34 specjalne ośrodki szkolno-wychowaw-
cze z różnych rejonów Polski, przypadki nastoletniego rodzicielstwa na prze-
strzeni 5 ostatnich lat potwierdziło 18 placówek, w zdecydowanej większości
przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Uwarunkowania nastoletniego rodzicielstwa osób
z niepełnosprawnością

Bycie rodzicem to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań, z jakim
mierzy się większość pokoleń. Dla wielu rodzicielstwo to sens życia, nieocenio-
na wartość wymagająca wielu umiejętności, dojrzałej osobowości pozwalającej
nie tylko zrozumieć jego istotę, ale też odczuwać satysfakcję z pełnionej funkcji.
Jeśli rodzicielstwo ujmuje się chociażby w kategoriach zadaniowych, to nie bez
przyczyny podkreśla się szereg problemów w przypadku rodziców nastoletnich.
Mają one charakter prawny, społeczny, ekonomiczny, a nawet medyczny. Spe-
cjaliści z różnych dziedzin naukowych, podejmując problematykę nastoletniego
rodzicielstwa, rozpatrują przyczyny tego zjawiska. Anna Resler zauważa, że
badacze wśród czynników sprzyjających wczesnym ciążom wymieniają: brak
dojrzałości psychospołecznej, obniżający się wiek inicjacji seksualnej, niski
poziom wiedzy na temat antykoncepcji, psychologiczne czynniki ryzyka (sa-
motność, nasilona potrzeba zależności, naiwny idealizm, obniżony krytycyzm,
nadmierna ugodowość i ufność). Wśród cech psychologicznych wymienia się
również: niski poziom dojrzałości emocjonalnej, samooceny i poczucia własnej
wartości oraz skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych. Wskazuje
się również na: poczucie braku akceptacji przez innych, nieumiejętność podej-
mowania decyzji, niską asertywność, altruizm, tendencje konformistyczne, silne
stresy, kryzysy sytuacyjne, niezaspokojenie w rodzinie podstawowych potrzeb18.

Badania Kristen Faye Linton i Heidi Adams Ruedy pozwoliły wyodrębnić
czynniki ryzyka obserwowane wśród nastolatek z niepełnosprawnością, sprzy-
jające zajściu w ciążę w opinii pracowników socjalnych19. Zaliczono do nich
m.in.: impulsywność, życie chwilą, nieprzewidywanie konsekwencji, brak
umiejętności interpersonalnych czy komunikacyjnych, pozostawanie w związku
w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. W kontekście młodzieży z niepeł-
nosprawnością intelektualną z różnymi jej stopniami wyróżniono przede wszyst-
                             
17 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Rocznik Demograficzny. Demographic Yearbook of Poland,

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015, s. 272.
18 A. Resler, Dzieci mają dzieci, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 4, s. 12–13.
19 K.F. Linton, H. Adams Rueda, Experiences with..., dz. cyt., s. 95.



Nastoletnie rodzicielstwo dziewcząt i chłopców... 299

kim ograniczenia w zrozumieniu podstaw anatomii seksualnej. Podkreślano, że
eksperymentowanie z seksualnością młodzieży z niepełnosprawnością przebie-
gało najczęściej bez zrozumienia tego, co się dzieje lub bez przewidywania po-
tencjalnych konsekwencji. Zdaniem pracowników socjalnych, szczególnie
dziewczęta z niepełnosprawnością były podatne na wykorzystywanie współżycia
seksualnego jako środka zwiększenia samooceny. U swoich podopiecznych ob-
serwowali połączenie potrzeb emocjonalnych z seksualnym przymusem lekce-
ważenia rozsądku. Badani pracownicy socjalni różnie oceniali skuteczność
wpływania na zachowania młodzieży, chociażby poprzez trening asertywności.
Okazuje się, że jakikolwiek przejaw świadczący o nieco bardziej intymnym
kontakcie stanowił wystarczający powód do rozmowy na temat interakcji po-
między dziewczętami i chłopcami, a także do nauczania podejmowania zacho-
wań asertywnych. Wynika to, zdaniem badanych, z odpowiedzialności zawodo-
wej. Inne doświadczenia pokazują, że trening asertywności nie sprawdził się
w pracy z niektórymi młodymi ludźmi z niepełnosprawnością. Przyczynę upa-
trywano w braku szacunku do samego siebie u podopiecznych. Skłanianie się ku
rozwiązłości seksualnej tłumaczono rozmaitymi powodami. Wypowiedź jednego
z pracowników socjalnych świadczy o nierozumieniu przez młodzież istoty mo-
nogamiczności albo też o przyjęciu takiego a nie innego stylu życia, ponieważ
jest ono modne i popularne wśród rówieśników. Rozwiązłość wyjaśniano także
przez pryzmat emocjonalnej krzywdy wynikającej z doświadczanego w prze-
szłości wykorzystywania seksualnego. Pracownicy socjalni zaznaczali, że mło-
dzież z niepełnosprawnością często odrzucała antykoncepcję z różnych powo-
dów. I tak, nie zawsze w środowisku rówieśniczym antykoncepcję pozytywnie
postrzegano. Utrudnienia w komunikacji, problemy w werbalizacji, jak i podję-
cie samej inicjatywy stanowić mogły kolejną tego przyczynę. Wśród innych
powodów niekorzystania ze środków antykoncepcyjnych przez młodzież z nie-
pełnosprawnością badani wymieniali: dodatkowe ograniczenia w domu na wieść
o konieczności zakupu środków antykoncepcyjnych, życie chwilą, brak osądu
i myśli o konsekwencjach, nierozumienie funkcjonowania własnego organizmu.
Część badanych twierdziła, że niektóre dziewczęta chciały zajść w ciążę, po-
dobnie jak niektórzy chłopcy byli nastawieni na zapłodnienie dziewcząt. Tą
swego rodzaju determinację u dziewcząt tłumaczono jako sposób rozwiązania
własnych problemów, poprzez fantazjowanie o sobie w przyszłej roli20. Istnieje
też pogląd, iż młodzież z niepełnosprawnością doświadcza większych trudności
z realizacją ścieżki edukacyjnej i zawodowej, stąd pragnienia rodzicielskie stają
się swego rodzaju kompensacją realizacji siebie. W tym miejscu warto przyto-
czyć wyniki badań Carrie L. Shandry i Afry R. Chowdhury, które wykazały brak
istotnej różnicy w rodzaju związku podczas pierwszego stosunku płciowego,
w poziomie dyskusji na temat antykoncepcji przed pierwszym współżyciem oraz

                             
20 Tamże, s. 95–97.
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w pragnieniu zajścia w ciążę podczas pierwszego stosunku pomiędzy dorastają-
cymi dziewczętami z niepełnosprawnością a ich pełnosprawnymi rówieśniczka-
mi21. Dalsze analizy okoliczności pierwszych doświadczeń seksualnych pozwo-
liły jednak zaobserwować istotne różnice w wynikach wielowymiarowych.
A zatem, wspomniane zmienne nie są identyczne u dziewcząt z niepełnospraw-
nością i pełnosprawnych. Wyniki uzyskane w badaniach sugerują, że posiadanie
niepełnosprawności w stopniu lekkim zwiększa prawdopodobieństwo odbycia
pierwszego stosunku seksualnego z partnerem nieznajomym niż ze stałym part-
nerem randkowym. Uważa się, że kobieta z poczuciem seksualnego wyobcowa-
nia albo z poczuciem niższej wartości seksualnej, wynikającej z niepełnospraw-
ności może być bardziej skłonna do podejmowania współżycia seksualnego
z partnerem, z którym jest mniej związana emocjonalnie. Przypuszcza się także,
że seks z niedawno spotkanym partnerem pozwala młodym dziewczętom z nie-
widoczną niepełnosprawnością na współżycie seksualne bez ujawniania obecno-
ści ograniczeń. Z drugiej strony zakłada się, że niepełnosprawność w stopniu
lekkim zwiększa prawdopodobieństwo pierwszego stosunku płciowego w bar-
dzo zaangażowanym związku, w przeciwieństwie do stałego partnera randkowe-
go. Okazało się, że dziewczęta ze schorzeniami współwystępującymi lub ze
znaczną niepełnosprawnością, które nie stosują antykoncepcji przy pierwszym
stosunku płciowym, pragną zajść w ciążę znacznie częściej niż ich pełnosprawne
rówieśniczki. Ponadto dziewczęta z niepełnosprawnością znaczną rzadziej myślą
o ciąży aniżeli nie chcą zajść w ciążę w porównaniu do pełnosprawnych nasto-
latek. Co ciekawe, dziewczęta z niepełnosprawnością częściej podejmują roz-
mowę o antykoncepcji przy pierwszym stosunku w porównaniu do dziewcząt
pełnosprawnych. Średni wiek badanych dziewcząt w momencie rozpoczęcia
współżycia seksualnego niewiele się różnił w obu grupach i wynosił 16,1
u dziewcząt z niepełnosprawnością oraz 16,3 u dziewcząt pełnosprawnych22.

Przyczyny wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych odnajdujemy również w polskich badaniach prze-
prowadzonych przez Dorotę Sidorczuk. Objęła nimi siedem dziewcząt23. Badane
to uczennice bądź absolwentki Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowaw-
czych w Lublinie. Jedna z dziewcząt dwukrotnie została matką w trakcie nauki
szkolnej. Ojcowie dzieci w zdecydowanej większości byli w wieku matek. Jak
pisze autorka badań, dziewczęta pochodziły z mało zamożnych rodzin, a dwie
z nich nawet z bardzo biednych. Niestety badane wspominały o małym zaintere-
sowaniu rodziców ich problemami. Wczesna inicjacja seksualna dziewcząt była
przejawem poszukiwań opieki i troski, której nie doznały od swoich ojców.

                             
21 C.L. Shandra, A.R. Chowdhury, The first sexual..., dz. cyt., s. 524.
22 Tamże, s. 524–530.
23 D. Sidorczuk, Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkol-

no-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska, „Niepełnosprawność
i Rehabilitacja” 2002, nr 3, s. 58.



Nastoletnie rodzicielstwo dziewcząt i chłopców... 301

Z kolei matki bardziej troszczyły się o sprawy bytowe rodziny. Matki trzech
badanych same doświadczyły wczesnego rodzicielstwa, one też poświęcały wię-
cej czasu swoim córkom. Badane przyznały, że przekaz wartości w środowisku
rodzinnym sprowadzał się do rygoryzmu albo w ogóle go nie było. Poglądy na
sferę erotyczną w większym stopniu kształtowali rówieśnicy, a przekaz ten pod-
kreślał hedonistyczne wzorce. Podejmując życie seksualne nie miały świadomo-
ści konsekwencji. Twierdziły, że życie seksualne podjęły z miłości, chęci prze-
życia czegoś cudownego oraz z potrzeby poznania własnej cielesności. Dwie
dziewczyny przyznały, że przyczyną rozpoczęcia życia seksualnego był strach
przed samotnością i porzuceniem24. Do podobnych wniosków doszła Dorota
Lizoń-Szłapowska, opisując proces usamodzielniania wychowanek z niepełno-
sprawnością intelektualną w systemie opieki całkowitej. Autorka badań zwróciła
szczególną uwagę na tę grupę, która, zbliżając się do podjęcia decyzji o całko-
witej niezależności, nie uzyskała jeszcze dojrzałości psychicznej i społecznej25.
Niechciane ciąże i samotne macierzyństwo to efekt przypadkowych związków,
w których dziewczęta szukały wsparcia emocjonalnego i akceptacji na drodze
ich usamodzielniania26.

Konsekwencje nastoletniego macierzyństwa dziewcząt
z niepełnosprawnością

Kontekst nastoletniego rodzicielstwa najczęściej ukazywany jest przez pry-
zmat dziewcząt. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy są prezentowane donie-
sienia z badań. W tym miejscu warto jednak wspomnieć za Łukaszem Piotrem
Ratajczakiem, iż poczęcie dziecka, jego rozwój prenatalny i urodzenie w znacz-
nym stopniu wpływa na jakość życia niepełnoletnich ojców27. Konieczność
zwrócenia szczególnej uwagi na nastoletnie macierzyństwo wynika z dwóch
głównych przesłanek. Pierwszą z nich jest kwestia dużego ryzyka wystąpienia
problemów zdrowotnych matek i ich dzieci, zaś drugą zmniejszone możliwości
budowania swojej przyszłości28.

Dzieci urodzone przez nastoletnie matki z reguły mają niską wagę urodze-
niową, poniżej 2,5 kilograma. Są to dzieci z grupy ryzyka, narażone na różne
dysfunkcje i zaburzenia rozwojowe. W literaturze przedmiotu podkreśla się za-
równo większe prawdopodobieństwo zgonu tych dzieci albo też, jak już zauwa-

                             
24 Tamże, s. 63–68.
25 D. Lizoń-Szłapowska, Usamodzielnianie wychowanek specjalnych ośrodków szkolno-wycho-

wawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8, s. 31–32.
26 Tamże, s. 32.
27 Ł.P. Ratajczak, Ojcostwo w doświadczeniach..., dz. cyt., s. 8.
28 Teenage Pregnancy – March of Dimes, por. źródło: http://www.marchofdimes.org/materials/

teenage-pregnancy.pdf [dostęp: 15.09.2016].
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żono, zagrożenia nieprawidłowego rozwoju poznawczego i emocjonalnego,
niepełnosprawność intelektualną, zwiększone ryzyko specyficznych zaburzeń
w zakresie czytania i pisania (dysleksja), mózgowe porażenie dziecięce czy też
nadpobudliwość29. Zdaniem niektórych badaczy dzieci te często osiągają nieza-
dowalające wyniki w nauce, przejawiają wyższy poziom problemów w zacho-
waniu w szkole w porównaniu do swoich rówieśników. W przypadku dziewcząt
stwierdza się większe prawdopodobieństwo zostania nastoletnią matką30.

Nie bez przyczyny sygnalizuje się potrzebę zmiany stylu życia nastoletnich
dziewcząt, aby zwiększyć szansę urodzenia przez nie zdrowego dziecka. Do
istotnych czynników ryzyka, zagrażających zdrowiu dziecka, obok palenia pa-
pierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków wymienia się również nie-
prawidłowe odżywianie ciężarnych dziewcząt. Z badań amerykańskich wynika,
że zjawisko palenia nikotyny w okresie ciąży obserwuje się częściej u nastolatek
niż u kobiet powyżej 25. roku życia. I tak, w 2004 roku odnotowano ten problem
wśród 17% kobiet od 15. do 19. roku życia oraz wśród 10% kobiet w wieku od
25 do 34 lat. Nikotynizm ciężarnych zwiększa ryzyko przedwczesnego urodze-
nia się dziecka, przyczynia się do niskiej wagi urodzeniowej noworodka, a także
do wystąpienia syndromu nagłej śmierci (zespół nagłego zgonu). U kobiet tych
zauważa się duże ryzyko komplikacji ciąży, włączając w to problemy z łoży-
skiem31. Rodzime źródła wskazują także na liczne trudności obserwowane
u nastolatek w okresie ciąży: przedwczesne odklejenie łożyska, małowodzie,
nadciśnienie indukowane ciążą lub niewydolność szyjkowo-cieśniowa. Stwier-
dza się niebezpieczeństwo przedwczesnego porodu oraz powikłań poporodo-
wych, wśród których wymienia się: pęknięcie części miękkich kanału rodnego,
łożysko przodujące i krwawienia z kanału rodnego. Częściej wykonywane jest
cesarskie cięcie w porównaniu do kobiet dojrzałych32. Niektóre badania dowo-
dzą, że w większości przypadków ciąże młodocianych przebiegają prawidłowo
i nie różnią się istotnie od przebiegu ciąż u kobiet dojrzałych. Nie zaobserwowa-
                             
29 L. Dash, When children want children: The urban crisis of teenage childbearning, University of

Illinois Press, Urbana IL, 2003; L. Hao, A.J. Cherlin, Welfare reform and teenage pregnancy,
childbirth, and school dropout, “Journal of Marriage and Family” 2005, nr 66; W.L. Roper,
Making the prevention of disabilities a reality. Proceedings of the National Conference on the
Prevention of Primary and Secondary Disabilities: Building Partnerships Toward Health – Re-
ducing the Risiks For Disability. U.S. Department of Health & Human Services, Public Health
Service, Center for Disease Control and Prevention, [cyt. za:] K.H. Jones, C.O. Woolcock-
-Henry, D.M. Domenico, Wake up call..., dz. cyt., s. 92.

30 N. Farber, Adolescent pregnancy: Policy and prevention services, Springer Publishing, New
York 2003; M. Howard, M.E. Mitchell, Postponing sexual involvement: An educational series
for preteens. Reproductive Health Center, Grady Health System, Atlanta: GA 1996, [cyt. za:]
K.H. Jones, C.O. Woolcock-Henry, D.M. Domenico, Wake up call..., dz. cyt., s. 92.

31 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), [cyt. za:] Teenage Pregnancy – March...,
dz. cyt., s. 1.

32 O. Padała, M. Podgórnik, M. Sadowska, A. Wdowiak, M. Piróg, M. Putowski, J. Zawiślak,
Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny, “European Journal of Medical
Technologies” 2014, nr 2(3), s. 64.
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no obciążenia większym ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego i niskiej
masy urodzeniowej noworodków oraz wyższego ryzyka wystąpienia wad wro-
dzonych u płodów. Nie oznacza to jednak, że ciąże u nastolatek nie wymagają
szczególnej opieki perinatologicznej33. Okazuje się, że nastolatki najmniej chęt-
nie poddają się opiece prenatalnej w porównaniu do kobiet z innych grup wie-
kowych. Dane amerykańskie wskazują, że w latach 2000–2002 około 7,1% ma-
tek poniżej 20. roku życia późno objęte były opieką prenatalną, albo w ogóle jej
nie otrzymywały. Taka sytuacja dotyczyła 3,7% kobiet z pozostałych kategorii
wiekowych34. Z kolei badacze z Australii podkreślają znikome analizy naukowe
dotyczące wspierania ciężarnych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Ich
zdaniem, niewiele badań odnosi się do postaw i doświadczeń położnych, które
bezpośrednio obsługują te kobiety w trakcie porodu. Powołując się na innych
autorów zajmujących się zasygnalizowaną problematyką zaznaczają, że wiele
kobiet z niepełnosprawnością intelektualną doświadcza poczucia utraty kontroli
nad własnym ciałem w czasie ciąży oraz podczas porodu, gdy pracownicy służ-
by zdrowia niejako przejmują ster35. Kobiety w ciąży powinny systematycznie
odbywać wizyty u ginekologa położnika. Niestety wiele przychodni nie jest
dostosowana do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co
utrudnia kontakt z lekarzem, położną czy też pielęgniarką. Taka sytuacja może
przyczynić się do zbyt późnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości
w przebiegu ciąży. Kolejny problem stanowi brak przygotowania personelu
medycznego do podjęcia zdań edukacyjnych, np. w ramach szkół rodzenia, ale
też i opieki nad pacjentką z niepełnosprawnością w innych fazach prokreacyj-
nych36.

Obok problemów natury medycznej należy wspomnieć o problemach psycho-
społecznych, doświadczanych przez nastoletnich rodziców, a zwłaszcza przez
nastoletnie matki.

Nastoletnie matki częściej opuszczają szkołę niż dziewczęta opóźniające
macierzyństwo. Z doniesień amerykańskich wynika, że jedynie 40% nastolatek,
które urodziły dziecko przed 18. rokiem życia kończy szkołę średnią. Zauważa
się, że pomimo skróconego okresu szkolnego, nastoletnie matki nie mają przy-
gotowania zawodowego, co utrudnia im zdobycie pracy. Są uzależnione od
wsparcia rodziny lub opieki socjalnej. Ponad 75% niezamężnych nastoletnich

                             
33 M. Rycel, J. Wilczyński, W. Sobala, D. Nowakowska, Analiza przebiegu ciąży i porodu u na-

stolatek w latach 2000–2006. Analysis of teenage pregnancy outcome and delivery between
2000 and 2006, „Ginekologia Polska” 2008, nr 12, s. 870.

34 National Center for Health Statistics, final natality data, za: Teenage Pregnancy – March...,
dz. cyt., s. 1.

35 L.K. Jones, T.E. Binger, Ch.R. Mckenzie, P. Ramcharan, K. Nankervis, Sexuality, pregnancy
and midwifery care for women with intellectual disabilities: A pilot study on attitudes of univer-
sity students, “Contemporary Nurse” 2010, t. 35(1), s. 49.

36 E. Dmoch-Gajzerska, B. Mazurkiewicz, Przygotowanie kobiet niepełnosprawnych do prokreacji
i macierzyństwa, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2011, nr 4, s. 94–98.
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matek korzysta z opieki społecznej do pięciu lat po urodzeniu pierwszego dziec-
ka37. Okazuje się, że młodzież z niepełnosprawnością porzucająca szkołę traci
jednocześnie możliwość otrzymania pomocy socjalnej38. Nastolatka w ciąży
oraz młoda matka, a zwłaszcza z niepełnosprawnością, ponosi większe ryzyko
nieukończenia szkoły, a tym samym w mniejszym stopniu staje się konkuren-
cyjna na rynku pracy. U nastoletnich matek stwierdza się niższy poziom satys-
fakcji z rozwoju kariery zawodowej, same także posiadają mniejsze aspiracje
prestiżu zawodowego39. Schemat życiowy bywa powielany przez dzieci nasto-
letnich rodziców. Źródła amerykańskie podają, że około 64% dzieci urodzonych
przez niezamężne nastolatki porzuca szkołę średnią, żyjąc w biedzie. Dla po-
równania warto wskazać, że takiej sytuacji doświadcza 7% dzieci, które zostały
urodzone przez kobiety powyżej 20. roku życia, będące mężatkami i absolwent-
kami szkoły średniej. Dzieci nastoletnich matek 50% częściej powtarzają klasę,
częściej też nie radzą sobie z testami i opuszczają szkołę przed jej ukończeniem40.

Interesujące wyniki badań nad jakością życia rodzinnego młodych kobiet
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku od 18 do 34 lat
zaprezentowała Aleksandra Zawiślak41. Kryterium doboru dwóch grup badaw-
czych stanowił wiek, w którym kobiety urodziły swoje pierwsze dziecko (przed
osiągnięciem pełnoletniości oraz po ukończeniu 18. roku życia). W oparciu
o metody indywidualnych przypadków zaprezentowano role macierzyńskie
młodocianych i pełnoletnich matek. Badane kobiety posiadały złe warunki
mieszkaniowe, przy czym matki młodociane były o wiele bardziej uzależnione
mieszkaniowo. Kobiety z obu grup nie wykazywały żadnej aktywności zawo-
dowej. Ze względu na przedwczesną ciążę badane z reguły przerywały naukę

                             
37 National Campaign to Prevent Teen Pregnancy. Why It Matters. Accessed 1/12/09, [cyt. za:]

Teenage Pregnancy – March..., dz. cyt., s. 2.
38 J. Balckorby, E. Edgar, L. Kortering, A third of our youth? A look at the problem of high school

dropout among students with mild handicaps, “The Journal of Special Education” 1991, nr 25;
M. Wagner, Stick it out secondary school completion, [w:] M. Wagner, L. Newman,
R. D’Amico, E. Jay, P. Butler-Nalin, C. Marder, R. Cox (red.), SRI International, Menlo Park,
CA 1991; C. Shapland, Sexuality issues for youth with disabilities and chronic health condi-
tions. An occasional policy brief of the Institute of Child Health Policy, Institute for Child
Health Policy, Gainesville, FL 1999, [cyt. za:] K.H. Jones, C.O. Woolcock-Henry, D.M. Do-
menico, Wake up call..., dz. cyt., s. 97.

39 Center for Population Options, Adolescent substance use and sexual risk-taking behavior,
Washington, DC, 1991; C. Hockaday, S.J. Crase, M.C. Shelley, I.I. Shelley, D.F. Stockdale,
A prospective study of adolescent pregnancy, “Journal of Adolescence” 2000, nr 23; C. Nord,
K. Moore, D. Morrison, B. Brown, D. Myers, Consequences of teen-age parenting, “Journal of
School Health” 1992, nr 62 [cyt. za:] K.H. Jones, C.O. Woolcock-Henry, D.M. Domenico,
Wake up call..., dz. cyt., s. 97.

40 National Campaign to Prevent Teen Pregnancy. Why It Matters. Accessed 1/12/09, [cyt. za:]
Teenage Pregnancy – March..., dz. cyt., s. 2.

41 A. Zawiślak, Jakość życia rodzinnego młodocianych i pełnoletnich matek z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery życia osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 83.
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w szkole zawodowej, nie uzyskując tym samym żadnych kwalifikacji zawodo-
wych. Młodociane matki częściej formalnie pozostawały pannami. Związki po-
wstałe wskutek pierwszej ciąży okazały się nietrwałe, a połowa partnerów ode-
szła przed rozwiązaniem albo zaraz po porodzie. Badane z obu grup z reguły
miały stałych partnerów życiowych, słabo kontrolowały swoją płodność, posia-
dały liczne potomstwo i z dużym zaangażowaniem wypełniały role macierzyń-
skie. Wyrażały przekonanie o prawidłowo wykonywanych obowiązkach macie-
rzyńskich, nie zawsze jednak zgodnie z rzeczywistością. Można przypuszczać,
iż matki nie uświadamiały sobie do końca potrzeb własnych dzieci. Młodociane
matki częściej od pełnoletnich deklarowały chęć dalszej prokreacji, częściej
pozostawały w konkubinacie, rodziły dzieci z kolejnymi partnerami. W zamie-
rzeniach rodzinnych matki młodociane zwracały uwagę na uregulowanie swego
statusu małżeńskiego oraz na poprawę sytuacji materialnej rodziny, z kolei mat-
ki pełnoletnie skupiały się na przyszłości potomstwa. Bycie matką, w odczuciu
badanych kobiet, to nobilitacja42.

Kierunki wsparcia nastoletnich rodziców
z niepełnosprawnością

Nie ulega wątpliwości, że nastoletnie rodzicielstwo jest wyzwaniem dla
wielu struktur społecznych. Nabiera ono szczególnego znaczenia w przypadku
nastoletnich rodziców z niepełnosprawnością. Istotnym zagadnieniem, zwłasz-
cza z perspektywy pedagogicznej, jest wsparcie edukacyjne, umożliwiające
ukończenie szkoły, kontynuację dalszego kształcenia, a w perspektywie zatrud-
nienie. Inny aspekt edukacyjny dotyczy przygotowania młodego człowieka do
roli rodzica, wypełniania zadań opiekuńczych, pielęgnacyjnych itp. Nie mniej
ważne wydaje się wsparcie psychologiczne, ekonomiczne, medyczne czy też
prawne. Wynika to między innymi z czynników ryzyka towarzyszących ciężar-
nym nastolatkom z niepełnosprawnością, do których zalicza się: brak wiedzy
seksuologicznej, brak oczekiwań i planów po ukończeniu szkoły, niskie umie-
jętności społeczne, podatność na wykorzystanie seksualne. Heer, dokonując
analizy dokumentów rządowych Zjednoczonego Królestwa oraz wyniki badań
różnych autorów, wyeksponowała istotę zasygnalizowanych czynników ryzyka.
Przebijającym mankamentem okazało się niedostatecznie udzielane wsparcie
nastolatkom na etapie przejściowym, czyli w okresie od ukończenia szkoły do
zatrudnienia, a także w czasie dalszego kształcenia i szkolenia zawodowego.
Przykładem odpowiedzi społecznej na ten problem jest doświadczenie przywo-
ływanego już miasta Wolverhampton w Anglii, gdzie jego rada powołała wielo-
specjalistyczne zespoły doradcze. W ich skład weszli różni specjaliści: psycho-

                             
42 Tamże, s. 85–90.
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log szkolny, wychowawcy, pracownicy wsparcia społecznego, nauczyciele wspo-
magający proces uczenia się. Pomocą objęto między innymi nastolatków ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania prowadzone przez Dział Ciąż
Nastolatek na terenie 28 szkół w obszarze Wschodniego Londynu wykazały
niedostatki w jakości przekazywanej wiedzy związanej z edukacją seksualną
wśród młodzieży z trudnościami w uczeniu się, która w dużym stopniu deklaro-
wała zaangażowanie w związki o podłożu seksualnym. Zwraca się także uwagę
na istotę umiejętności społecznych. Z jednej strony traktuje się je jako zasadni-
czą formę pomocy w kształtowaniu u nastolatków ich właściwej samooceny,
z drugiej decydują o byciu niezależnym, ale też mają znaczenie w podejmowa-
niu decyzji związanych ze zdrowiem43.

Heidi Adams Rueda, Kristen F. Linton i Lela Rankin Williams, opisując
politykę edukacji seksualnej w Stanach Zjednoczonych wyjaśniają, iż nastolatki
z niepełnosprawnością są uprawnione do zaadaptowanego wychowania seksual-
nego i wsparcia zgodnie z Ustawą o poprawie możliwości edukacyjnych osób
z niepełnosprawnością z roku 2004 (the Individuals with Disabilities Education
Improvement Act of 2004, IDEIA)44. Ustawa ta nie nakazuje przystosowania
edukacji dotyczącej seksualności do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,
wymaga jednakże jej dostosowania do potrzeb uczniów w ogóle. Oprócz szkol-
nej edukacji seksualnej uczniowie mogą korzystać z nieformalnego wsparcia,
które oferują pielęgniarki szkolne, pedagodzy i pracownicy socjalni. Zarówno
pielęgniarki szkolne, jak i pedagodzy często koordynują edukację zdrowotną
w szkołach. Eksploracje ujawniają, iż pielęgniarki szkolne są w stanie zapewnić
badania dotyczące chorób wenerycznych oraz edukować nastolatki w kwestii
ciąży i rodzicielstwa45. Dane z Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom
nie zawsze bywały optymistyczne, a wiązały się ze zbyt małą ilością godzin
szkoleniowych, obejmujących edukatorów, na temat ciąży, HIV, innych chorób
przenoszonych drogą płciową oraz zapobiegania przemocy46. Okazuje się, że
szczególną rolę we wspieraniu młodzieży, w tym z niepełnosprawnością, także
w kwestii szeroko rozumianej seksualności, pełnią szkolni pracownicy socjalni.
Prowadzą oni mikrosystemowe interwencje, takie jak doradztwo bezpośrednie
i wsparcie zdrowia psychicznego oraz interwencje mezosystemowe, czyli two-

                             
43 K. Heer, Teenagers, Pregnancy..., dz. cyt., s. 2.
44 H. Adams Rueda, K.F. Linton, L. Rankin Williams, School social workers’ needs in supporting

adolescents with disabilities toward dating and sexual health: a qualitative study, “Children
& Schools” 2014, t. 36, nr 2, s. 80.

45 N. Alicea-Alvarez, S.D. Hellier, L.W. Jack, Lundberg, G.G. Lundberg, A pilot study of Chla-
mydia screening among high school girls, “Journal of Nurse Practitioners” 2011, nr 7, [cyt. za:]
H. Adams Rueda, K.F. Linton, L. Rankin Williams, School social..., dz. cyt., s. 81.

46 Centers for Disease Control and Prevention, Surveillance for characteristics of health education
among secondary schools-school health education programs, 1998, “Morbidity and Mortality
Weekly Report” 49(SS08), [cyt. za:] H. Adams Rueda, K.F. Linton, L. Rankin Williams, School
social..., dz. cyt., s. 81.
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rzenie pozytywnej kultury szkolnej. Ponadto kierują uczniów do struktur egzo-
systemowych, takich jak organizacja Planned Parenthood47. Badania H.A. Ru-
edy, K.F. Linton i L.R. Williams miały na celu opisanie potrzeb szkolnych pra-
cowników socjalnych we wspieraniu młodzieży licealnej z niepełnosprawnością
w zakresie romantycznych związków (relacji randkowych) i zdrowia seksualne-
go48. Analiza wywiadów przeprowadzonych wśród 13 pracowników socjalnych
uwypukliła wyraźną potrzebę dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej
w szkołach. Badani pracowali na terenie stanu z obowiązującą tam polityką
wstrzemięźliwości. Sugerowali, że taka sytuacja nie pozwala im na omawianie
zagadnień dotyczących bezpiecznego seksu i wpływa na ich bezpośrednią pracę
z młodzieżą. Według nich edukacja seksualna, obejmująca młodzież z niepełno-
sprawnością, z reguły dotyczyła rozwoju normatywnego bądź też nie była mody-
fikowana pod kątem potrzeb tej grupy uczniów. Niektórzy rozmówcy podkre-
ślali konieczność udziału w szkoleniach związanych ze wspieraniem młodzieży
z niepełnosprawnością w kwestiach seksualności i aktywności randkowej. Zda-
wali sobie sprawę, że interwencje muszą być dostosowane do diagnozy niepeł-
nosprawności. A zatem nastolatki, u których stwierdza się znaczne deficyty po-
znawcze będą wymagały interwencji o charakterze konkretnym, bezpośrednim,
interaktywnym i krótkim, uwzględniającym problemy ze skupieniem uwagi lub
trudności w pojmowaniu pojęć abstrakcyjnych. Pracownicy socjalni wskazywali
na współpracę z nauczycielami specjalizującymi się w pedagogice specjalnej,
pielęgniarkami i z innymi pracownikami socjalnymi, polegającą na projektowa-
niu dostosowanych programów nauczania (np. kurs „zdrowe związki”), tworze-
niu grup mających na celu ćwiczenie umiejętności życiowych, znacznie poma-
gających w dokonywaniu wyborów dotyczących chociażby randkowania. W ich
ocenie ważne dla uczniów mogłyby być spotkania organizowane w szkole
z kimś kto podzieliłby się swoimi doświadczeniami (np. przebytą ciążą).

Poza niedostatkami edukacyjnymi pracownicy socjalni wymieniali także de-
ficyt czasu w świadczeniu usług i wiązali go z problemami finansowania szkolnej
pracy socjalnej. Podkreślili, że niektórzy nastolatkowie są niezdolni do występo-
wania w swoim imieniu. Redukcja kadry wspierającej spowodowała znaczne
ograniczenia czasowe we wzajemnych spotkaniach z młodzieżą, co szczególnie
dotkliwie jest odbierane w kontekście młodzieży z niepełnosprawnością. Tego
typu sytuacje bywają niezwykle frustrujące dla pracowników socjalnych. Aby
dotrzeć do rodzin w potrzebie, często stają w obliczu konkurencyjnych i równie
nagłych przypadków. Powoduje to dyskomfort w poczuciu spełniania swoich
obowiązków zawodowych. Wskazywali również na wiele czynników ryzyka,

                             
47 L.R. Bronstein, A. Ball, E.A. Mellin, R. Wade-Mdivanian, D. Andenon-Butcher, Advancing

collaboration between school- and agency-employed school-based social workers: A mixed-
-methods comparison of competencies and preparedness, “Children & Schools” 2011, nr 33,
[cyt. za:] H. Adams Rueda, K.F. Linton, L. Rankin Williams, School social..., dz. cyt., s. 81.

48 Tamże, s. 81–83.
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utrudniających im wspieranie młodzieży z niepełnosprawnością: brak pomocy
ze strony rodziny, niski poziom funkcjonowania intelektualnego rodzica – cza-
sem niższy od własnego dziecka, przemoc domowa, negatywne wzorce w rodzi-
nie, ubóstwo, przekaz medialny promujący życie imprezowe i nasycone sek-
sem49.

Wspomniane już amerykańskie badania K.H. Jones, D.M. Domenico i J.S. Va-
lente (2006) zmierzały m.in. do określenia rodzaju świadczeń i pomocy, jaka
powinna być udzielana uczennicom ciężarnym z niepełnosprawnością i w kon-
sekwencji ich późniejszemu rodzicielstwu. Opieka dzienna okazała się formą
najbardziej różnicującą poglądy nauczycieli w zależności od specjalizacji. I tak,
większość badanych, którzy byli instruktorami programu GRADS50, uważali, że
te uczennice powinny mieć zapewnioną opiekę dzienną w czasie zajęć szkol-
nych. Inna, dość liczna grupa respondentów zajmowała już przeciwne stanowi-
sko. Pozostałe świadczenia brane pod uwagę to: doradztwo, usługi zdrowotne,
pomoc indywidualna, opieka wychowawcy, zajęcia z przystosowania do życia
i pracy. Badani nauczyciele wymienili także problemy, z którymi musieli się
zmierzyć, pracując z uczennicami z trudnościami w uczeniu się i z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wielokrotnie wspominano o pro-
blemach w dostosowywaniu podejmowanych działań oraz o niskim poziomie
osiągnięć szkolnych. Zwrócono uwagę na zróżnicowane indywidualne proble-
my, dotyczące np.: postaw uczniów wobec prowadzonych zajęć, powodów zaj-
ścia w ciążę, nierealistycznych celów w Indywidualnych Planach Edukacyjnych,
braku motywacji, nierealistycznego nastawienia do rodzicielstwa, postaw mło-
dzieży wobec uczniów z niepełnosprawnością, przerwania udziału w programie
dla nastoletnich uczennic w ciąży51. Podkreślono konieczność stosowania wła-
ściwych metod edukacyjnych w pracy z uczennicami z niepełnosprawnością,
mających na celu zabezpieczenie ich przed niepożądaną ciążą52. Zaskakujące
wyniki badań amerykańskich uzyskali w nie tak odległej przeszłości Karen
H. Jones, Constance O. Woolcock-Henry i Desirae M. Domenico, stwierdzając
między innymi brak danych o programach rodzicielstwa nastolatek z niepełno-
sprawnością53. W tym miejscu warto przytoczyć badania polskie, prowadzone
przez Remigiusza Kijka. Objęto nimi m.in. 200 osób z głębszą niepełnospraw-
nością intelektualną w wieku od 18 do 35 lat54. Jednym z wątków eksploracyj-

                             
49 Tamże, s. 83–88.
50 Program GRADS (Graduation, Reality, and Dual-role Skills) to program dla nastolatek w ciąży

i młodych matek, skoncentrowany na kształtowanie kompetencji w zakresie opanowania umie-
jętności radzenia sobie w życiu, prowadzenia gospodarstwa domowego, zdobycia pracy i nieza-
leżności ekonomicznej, a także na pomoc w ukończeniu szkoły.

51 K.H. Jones, D.M. Domenico, J.S. Valente, Incidence of pregnant..., dz. cyt., s. 30.
52 Tamże, s. 30–31.
53 K.H. Jones, C.O. Woolcock-Henry, D.M. Domenico, Wake up call..., dz. cyt., s. 93.
54 R. Kijak, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina, Wydawnictwo

Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, s. IX–XIV.
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nych było rodzicielstwo wskazanej populacji osób. Autor badań skupił się w tym
obszarze na wyobrażeniach badanych o rodzicielstwie i na ich umiejętnościach
w zakresie opieki nad dzieckiem, a także na radzeniu sobie w rolach rodziciel-
skich osób z niepełnosprawnością intelektualną, które już zostały rodzicami.
Okazało się, że ogólna wiedza osób bezdzietnych, jak i posiadających potom-
stwo o zapłodnieniu, ciąży i narodzinach jest bardzo niewielka, co przekładało
się na poziom kompetencji badanych w zakresie opieki nad dzieckiem oraz spo-
sobów radzenia sobie z problemami związanymi z rodzicielstwem. Koncentrując
się już na szczegółowych zadaniach rodzicielskich, związanych np. z opieką nad
dzieckiem zauważono, że wiedza i umiejętność w tym aspekcie nie jest zła, ale
też znajomość technik opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dziecka nie jest dość
wystarczająca. Zadania polegające na przewijaniu dziecka z wykorzystaniem
realistycznego modelu lalki, trzymanie dziecka, układanie do snu, nucenie koły-
sanek, mycie, układanie dziecka w wózku wykonywały lepiej osoby, które po-
siadały własne potomstwo bądź obserwowały te czynności we własnym domu.
Stwierdzono dużą chęć pełnienia roli rodzica wśród badanych osób, niestety
zaobserwowano również brak odpowiedniego przygotowania dla pełnego i sa-
tysfakcjonującego jej wypełniania55.

Obok dyskusji nad edukacyjnym aspektem pomocy nastoletnim rodzicom
z niepełnosprawnością sygnalizuje się także konieczność podejmowania szer-
szych rozwiązań mających na celu wspieranie tej grupy. Opisywane doświad-
czenia ze Stanów Zjednoczonych pokazują wiele niedociągnięć i błędów, ale też
i trudności w realizacji wspomnianych działań. Wiążą się one chociażby z nie-
przygotowaną kadrą specjalistów, pracującą z nieletnimi rodzicami z niepełno-
sprawnością czy też z nie zawsze prostymi sytuacjami umożliwiającymi spełnie-
nie warunków, by otrzymać pomoc finansową. Tamtejsze akty prawne zakłada-
ją, że otrzymywanie świadczeń przez nieletnich rodziców z niepełnosprawnością
wymaga ich udziału w zajęciach szkolnych i mieszkania w środowisku kontro-
lowanym przez dorosłych. W skomplikowanej sytuacji będzie znajdował się
nieletni rodzic, który pragnie opuścić dom pełen przemocy, nie mający równo-
cześnie możliwości mieszkania w innym środowisku dorosłych. Zdarza się, że
młodzi ludzie nie chcą donosić na istniejącą przemoc w rodzinie i jednocześnie
rezygnować z wymagań gwarantujących pomoc56. W przywoływanych już ba-
daniach K.F. Linton i H. Adams Ruedy większość pracowników socjalnych
wyraziło frustrację wynikającą z powodu powtórnych ciąż uczennic, a zwłaszcza
tych, które dotknięte były niższym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
(jeden z przedstawionych przypadków opisuje uczennicę posiadającą już dziec-
ko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, która ponownie
zaszła w ciążę i poroniła, po czym w ciągu miesiąca okazało się, że znów spo-
                             
55 Tamże, s. 107–120.
56 N. Seiler, TANF & Teen Parents with Disabilities, Center for Law and Social Policy (CLASP),

Washington, 2001, s. 2, por. źródło: research.policyarchive.org/14022.pdf [dostęp: 16.09.2016].
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dziewa się dziecka). Dziewczęta z niepełnosprawnością w ciąży znajdują się
często w skomplikowanej sytuacji potęgowanej przez dodatkowe czynniki ryzy-
ka, zagrażające zdrowiu matki i dziecka i ich dobrostanowi. Zaliczono do nich:
występowanie trudnych zachowań będących konsekwencją odstawienia leków
z powodu ciąży, znęcanie się partnera nad ciężarną dziewczyną, pragnienie uro-
dzenia dziecka i jego wychowania wbrew woli rodziny ciężarnej uczennicy,
rezygnacja ze szkoły z powodu nieradzenia sobie w nowej sytuacji57.

W literaturze przedmiotu podkreśla się szczególne trudności pojawiające się
na drodze ku rodzicielstwu kobiet z niepełnosprawnością intelektualną58. We-
dług niektórych opinii kobiety z niepełnosprawnością intelektualną są wręcz
zniechęcane do pełnienia wspomnianej funkcji. Uniemożliwia im się zajście
w ciążę, wychowywanie dzieci, a zatem odmawia się im spełniania tradycyjnej
kobiecej roli matki. Przedstawia się je jako niepełnowartościowe źródła rozrod-
cze59. Można przypuszczać, że postrzeganie osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, jako biorców pomocy nie zaś jako jej dawców, stoi w opozycji do
wypełniania przez nie roli żywiciela czy rodzica60. Badania Lindy K. Jones, Tary
E. Binger i ich współpracowników, których celem była ocena postaw prezento-
wanych przez różne grupy studenckie (pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjal-
nej i położnictwa) wobec seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną wykazały między innymi, że postawy wobec rodzicielstwa są
mniej pozytywne niż wobec małżeństwa, współżycia seksualnego lub steryliza-
cji. Dokonując interpretacji uzyskanych wyników badacze zwracają uwagę, że
niewymuszone zachowania seksualne z reguły mają wpływ tylko na jednostkę,
z kolei ciąża niesie ze sobą szersze implikacje. Społeczeństwo upatruje ciążę
jako stan wymagający pewnych umiejętności, które, w opinii wielu, są poza
zasięgiem osób z niepełnosprawnością intelektualną61. Brak akceptacji rodziciel-
stwa osób z niepełnosprawnością, a nawet wątpliwości z tym związane, zwłasz-
cza jeśli bierze się pod uwagę rodziców z niepełnosprawnością intelektualną,
blokuje ich wspieranie przez bliskich, a nawet przez specjalistów. Badania nad
stanem zdrowia i warunków życia rodziców z niepełnosprawnością intelektualną
oraz pełnosprawnych w Wielkiej Brytanii w wieku od 16. do 49. roku życia,
obejmujące 14 371 osób, pozwoliły również zaobserwować, iż rodzice z niepeł-
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nosprawnością intelektualną doświadczają mniejszego udziału w kapitale spo-
łecznym grup sąsiedzkich (postrzeganie jakości sąsiedztwa oraz aktywności
obywatelskiej i społecznej) oraz otrzymują mniejsze wsparcie międzypokole-
niowe62.

Zakończenie

Nastoletnie rodzicielstwo to zjawisko obecne nie tylko w polskiej rzeczywi-
stości. Różne statystyki zwracają uwagę na obniżanie skali jego występowania.
Trudno jednak spodziewać się, że będzie to problem całkowicie nieistniejący.
Stąd permanentna konieczność podejmowania badań interdyscyplinarnych, które
w efekcie umożliwią konstruowanie systemu wsparcia nastoletniego rodziciel-
stwa. Należy podkreślić, iż wyzwanie to jest szczególnie istotne z perspektywy
nastolatków z niepełnosprawnością. Poszukiwania badawcze, po części zapre-
zentowane w przedstawionych doniesieniach źródłowych, pozwoliły wysunąć
wniosek, iż wciąż brakuje danych statystycznych dotyczących rodzicielstwa
nastolatków z niepełnosprawnością, zarówno macierzyństwa, jak i ojcostwa.
Okazuje się, że również w krajach wysoko rozwiniętych system wsparcia nasto-
letnich rodziców z niepełnosprawnością nie jest zadowalający, a nawet powstaje
wątpliwość czy taki system w ogóle istnieje. Wiele rozwiązań pomocowych nie
odnosi pożądanych skutków. Zdarza się, że młodzie rodzice nie kontynuują edu-
kacji, nie znajdują zatrudnienia, pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie
radzą sobie też w relacjach osobistych. Niejednokrotnie nie są w stanie prze-
trwać próby czasu bycia w związku małżeńskim czy też partnerskim. Nie zaw-
sze radzą sobie z wychowaniem dzieci. Negacja ich rodzicielstwa, sposób wy-
chowania, jakiego sami doświadczali nie pozostaje obojętny w realizacji zdań
rodzicielskich. Zdarza się, że decyzja bycia rodzicem jest podejmowana z pomi-
nięciem ich odczuć i stanowiska w tej, jakże ważnej, życiowej decyzji. Sytuacja
ta nie zawsze wynika ze względów prawnych. Niepokoją również informacje
o niezdrowym stylu życia młodych matek z niepełnosprawnością, będących
w ciąży. Zasygnalizowane trudności, jakich doświadczają nastoletni rodzice
z niepełnosprawnością nie wyczerpują skali problemów.

Nastoletnie rodzicielstwo wymaga wspierania, niezależnie od tego czy ma-
my na myśli nastolatków pełnosprawnych, czy też z niepełnosprawnością.
Oczywiście, niepełnosprawność z reguły determinuje sposób i zakres udzielanej
pomocy. Już na etapie edukacji seksualnej sposób przekazywanych treści, dobór
metod i środków dydaktycznych musi uwzględniać potrzeby i możliwości per-
cepcyjne i poznawcze ucznia. Uwaga ta również przekłada się na edukowanie
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health of parents with and without intellectual impairment in the UK, “Journal of Intellectual
Disability Research” 2015, t. 59, nr 12, s. 1151–1152.
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dziewcząt będących w ciąży, w połogu, ale i nastoletnich rodziców z niepełno-
sprawnością wobec zadań rodzicielskich. Niestety w szkołach specjalnych nie
zawsze są realizowane programy profilaktyczne na rzecz zapobiegania przed-
wczesnemu rodzicielstwu. Nastolatkowie z niepełnosprawnością, oczekujący
potomstwa lub będący już rodzicami, nie są obejmowani programami przezna-
czonymi dla nastoletnich rodziców63 bądź też nie są one dostosowane do ich
specjalnych potrzeb. Wspomniany obszar edukacji wymaga również odpowied-
niego przygotowania kadry pedagogicznej, a także innych specjalistów. Szcze-
gólnej i wielozakresowej pomocy mogą potrzebować rodzice przejmujący opie-
kę nad potomstwem nastoletnich dzieci z niepełnosprawnością bądź instytucje
(np. domy samotnych matek), w których specjalistyczne wsparcie (np. pedagoga
specjalnego) nie jest codziennością. Kijak, w kontekście osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu głębszym, pisze, że wspieranie ich rodzicielstwa
powinno być jednym z działań systemu pomocy społecznej. Obok edukacji tych
osób w zakresie opieki nad dzieckiem, pracy nad sobą, samooceną, własnymi
kompetencjami konieczne staje się wsparcie pielęgniarki środowiskowej i leka-
rza64. Jak zaznacza, w Polsce w zasadzie nie istnieje system społecznego wspar-
cia polegający na doraźnej pomocy i specjalistycznym poradnictwie65. Czy obraz
utrudnionego rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością wyklucza szanse stawa-
nia się matką lub ojcem w obliczu zbyt wczesnego doświadczenia tej sytuacji?
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Depresja dzieci i młodzieży – zjawisko
i perspektywy pomocy

Child and teendepression – the phenomenon
and the prospect of help

Streszczenie

Depresja według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest coraz częściej wystę-
pującą chorobą współczesnego człowieka. Według niektórych prognoz – przy obecnym
wzroście zachorowań na depresję – już w 2020 roku może się ona stać drugą przyczyną
zgonów wśród osób dorosłych. Narastająca skala problemu nie obejmuje tylko osób do-
rosłych, ale coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Brak precyzyjnych i jednoznacz-
nych badań powoduje, iż w danych mówiących o depresji wśród dzieci i młodzieży ist-
nieją spore rozbieżności. Szacuje się, iż wśród dzieci zachorowalność wynosi około
2%, natomiast wśród nastolatków od 8% do 20%. Procentowo nie wygląda to niepoko-
jąco, ale, gdy się spojrzy na zagadnienie w liczbach – według danych GUS za 2014 rok
– dzieci (w wieku od 0 do 12) to około 100 500, natomiast wśród młodzieży (13–18 lat)
to około 1 345 000. Wobec takich liczb należy stwierdzić, iż nie jest to zjawisko margi-
nalne. Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie specyfiki zaburzeń depresyjnych
wśród dzieci i młodzieży, poprzez podanie ogólnych cech depresji, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, które są charakterystyczne dla dzieci i nastolatków, co pozwoli
stworzyć sylwetkę młodego człowieka dotkniętego takimi zaburzeniami. Ponadto autor
będzie się starał ukazać podstawowe błędy – szczególnie otoczenia rodzinnego – w roz-
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poznawaniu oraz podejściu do osób cierpiących na depresję, a także nakreśli wizję
konkretnych form wsparcia, które jest niezbędne w zmaganiach z depresją.

Słowa kluczowe: depresja, depresja dzieci, depresja młodzieży, rodzina wobec depresji
najbliższych.

Abstract

Depression, according to the World Health Organization (WHO), is a more and
more frequent illness of the contemporary man. According to some predictions, at the
current increasing rate of falling ill with depression, by 2020 it might become the sec-
ond biggest cause of deaths amongst adults. The growing scale of the problem does not
refer to adults only, but is increasingly affecting children and teenagers. The lack
of precise and explicit research into statistics about depression amongst children and
teenagers causes considerable divergence. It is estimated that in the case of children,
morbidity amounts to 2%, while it varies from 8% up to 20% amongst teenagers. In
percentage terms it does not seem alarming, but if you look at the issue in numbers, ac-
cording to GUS data for 2014, the number of children (aged 0 to 12) totals 100,500,
however, amongst young people (aged 13–18) the number reaches about 1,345,000.
Facing such numbers, one should admit that this is not a marginal phenomenon.  The
purpose of this paper is to depict the character of depressive disorders amongst children
and teenagers, giving general the features of depression and concentrating in particular
on the ones typical of children and teenagers. It will allow us to create the profile
of a young man stricken with such disorders. Moreover, the author will try to portray
basic mistakes, especially those of home environment, in identifying and in the ap-
proach to people suffering from depression and he will also frame the vision of specific
forms of support, which are necessary in the struggle with depression.

Keywords: depression, child depression, teen depression, family facing their closest
family members’ depression.

Wstęp

Analizując rokrocznie przedstawiane dane dotyczące ilości osób cierpiących
z powodu mniej lub dłużej utrzymujących się stanów depresyjnych można bar-
dzo szybko dojść do wniosku, że zjawisko depresji we współczesnym świecie
w niebezpieczny sposób narasta. Różnego rodzaju analizy wskazują, iż sześć
osób na sto przechodzi w swoim życiu mniejszy lub większy kryzys depresyj-
ny1. Podczas I Naukowego Spotkania Ekspertów Psychiatrii, które odbyło się
w 1998 r. w Monte Carlo, stwierdzono, iż depresja w przeciągu kolejnych dwu-
                             
1 G.I. Spielmans, M.I. Berman, E. Linardatos, N.Z. Rosenlicht, A. Perry, A.C. Tsai, Adjunctive

Atypical Antipsychotic Treatment for Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Depres-
sion, Quality of Life, and Safety Outcomes, „PLOS Medicine” March 2013, nr 12, por. źródło:
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1001403 [dostęp: 02.04.2016].
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dziestu lat (od tego zjazdu) stanie się jednym z najpoważniejszych problemów
zdrowotnych na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że już
teraz objawy depresji występują u około 350 mln ludzi, a blisko milion osób
rocznie odbiera sobie życie z powodu depresji2. Analiza przeprowadzona w ra-
mach projektu WHO pt. Global Burden of Disease (Globalne Obciążenie Cho-
robami) wykazała, że depresja jest drugą przyczyną niepełnosprawności na
świecie. Ponadto, w istotny sposób przyczynia się do samobójstw oraz do roz-
woju choroby niedokrwiennej serca. Szacuje się, iż w Polsce z powodu depresji
cierpi 1,5 mln osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta ogólna liczba nie podaje
precyzyjnych danych dotyczących występowania depresji wśród dzieci i nasto-
latków. Statystyki dotyczące procentowej ilości zachorowań na depresję wśród
dzieci i młodzieży są niestety niepełne. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy
jest nadal wysoka ilość niezdiagnozowanych zaburzeń depresyjnych. Wynika to
przede wszystkim z braku odpowiedniej ilości specjalistów, ale również jest
efektem braku elementarnej wiedzy na temat depresji, jak również ignorancją co
do możliwości wystąpienia depresji u dziecka lub nastolatka. W broszurze opu-
blikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia
Dziecko z depresją w szkole i w przedszkolu można znaleźć informację, iż na
kliniczną depresję cierpi: 1% dzieci przedszkolnych (2–5 lat), 2% dzieci w wie-
ku 6–12 lat oraz 4–8% a według niektórych badań nawet 20% nastolatków3.

Pomimo tego że dzisiaj nie kwestionuje się już raczej coraz szerszego roz-
przestrzeniania się zaburzeń depresyjnych wśród dzieci, to jednak depresja
dziecka jest nadal zjawiskiem nowym, w tym sensie, że bardzo mało się na jej
temat mówi, a jeszcze mniejsza jest na jej temat wiedza. Należy zauważyć, iż
wśród samych specjalistów istnieją nadal liczne rozbieżności dotyczące obrazu
klinicznego takiej depresji. Wśród klinicystów istnieją bardzo często odmienne
stanowiska, co do symptomatycznej charakterystyki depresji u dzieci. Należy
zauważyć, że o ile objawy osiowe depresji (obniżenie nastroju połączone często
z anhedonią, zaburzenia cyklu okołodobowego oraz mniej lub bardziej nasilone
odczuwanie lęku) są zasadniczo identyczne u dzieci i u osób dorosłych, to jed-
nak w przypadku dzieci bardzo często występują różnego rodzaju objawy ma-
skujące. Jarosław Rola zwraca uwagę na to, że depresja u dzieci jest zaburze-
niem o charakterze syndromatycznym, co oznacza, że w obrazie klinicznym de-
presji u dzieci można spotkać także inne dodatkowe, a czasem jednostkowe
symptomy, do których zalicza się: różnego rodzaju trudności w szkole, zaburze-
nia w zachowaniu oraz objawy somatyczne4. Wszystko to powoduje, że obser-
wując różne problemy, jakie mogą się pojawić na poszczególnych etapach roz-
wojowych dziecka, bardzo rzadko zakłada się, że dziecko cierpi na depresję.
                             
2 Por.: źródło: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ [dostęp: 04.04.2016].
3 Zob.: M. Turno, Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opieku-

nów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
4 Zob.: J. Rola, Depresja u dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 7.
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Po uwagach wprowadzających autor postara się, w pierwszej kolejności,
nakreślić sylwetkę dziecka i osoby młodej cierpiącej na depresję, wskazując
najczęściej występujące symptomy. Następnie zostaną ukazane podstawowe
perspektywy pomocy dzieciom i nastolatkom dotkniętym depresją.

Sylwetka osoby z depresją na różnych etapach
rozwojowych

Na wstępie należy zauważyć, iż w psychologii i psychiatrii w ostatnim
50-leciu dokonał się znaczący postęp dotyczący świadomości występowania
depresji wśród dzieci i adolescentów. Do lat 60. XX stulecia toczyła się wśród
psychiatrów dyskusja na temat tego, czy depresja w ogóle występuje przed okre-
sem dorosłości. Większość specjalistów była zdania, iż ze względu na brak od-
powiedniego stopnia dojrzałości emocjonalnej, depresja nie może występować
u dzieci i młodzieży. W kolejnych latach zaczęto przyznawać, że wśród mło-
dzieży występują pewne objawy depresyjne, których jednak nie traktowano sen-
su stricto jako symptomów depresji klinicznej, ale postrzegano je raczej jako
pewne stany emocjonalne, towarzyszące okresowi dojrzewania. Spora część
psychologów i psychiatrów, jeszcze w latach 80., była przekonana, iż nie po-
winno się poświęcać czasu na badanie zjawiska depresji u nastolatków, gdyż jest
ona normalnym etapem rozwojowym. Wskazywano przy tym, że depresja
u adolescentów jest procesem fizjologicznym, związanym z przemianami hor-
monalnymi w organizmie młodego człowieka, na co miałoby wskazywać staty-
stycznie bardzo częste występowanie wahań nastroju, drażliwości i buntowni-
czości wśród młodego pokolenia. Przełomowy w tej kwestii okazał się Kongres
Psychiatrów Dziecięcych w Sztokholmie w 1971 roku, gdzie podjęto poważną
dyskusję na ten temat. Jednak dopiero schyłek lat 90. XX wieku przyniósł po-
ważne badania wskazujące na depresję młodzieńczą jako na odrębną jednostkę
chorobową5. Podobnie długą drogę musiało przebyć zagadnienie występowania
depresji wśród dzieci. W 1946 roku René Árpád Spitz, amerykański psychiatra,
wprowadził do słownika pojęcie depresji anliktycznej (ang. Anaclitic depressive
disorder), określając tym terminem depresję u niemowląt6. Spitz, opracowując
swoją teorię, bazował na badaniach, jakie przeprowadził obserwując 123 dzieci
przebywających w przywięziennych żłobkach. Podczas badań zauważył, że aż
23 ze 123 dzieci w wieku 6–12 miesięcy, czyli 19% z badanej grupy, zapadło na
ciężką depresję. U wszystkich tych dzieci bezpośrednią przyczyną depresji było
                             
5 Zob. szerzej: E. Greszta, Depresja wieku dorastania. Zachowania rodziców jako czynnik ochron-

ny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci, Wydawnictwo Academica, Warszawa
2006, s. 18–21.

6 Zob.: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Wciórka, J. Rybakowski, „Psychiatria”, t. 2, Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003, s. 416.
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pozbawienie opieki ze strony matek, które na skutek wejścia w konflikt z pra-
wem, zostały umieszczone w zakładach karnych. Spitz wyodrębnił trzy podsta-
wowe fazy depresji analiktycznej: fazę aktywnego protestu, fazę rozpaczy, fazę
depresyjnego zobojętnienia7. Trwająca przez długi czas zagorzała dyskusja na
temat wyników badań Spitza – pomimo pojawiających się wątpliwości i pytań –
jest zasadniczo przyjmowana i uznawana w środowisku klinicystów w odniesie-
niu do zaburzeń będących następstwem deprywacji opieki macierzyńskiej.

Podsumowując bogatą dyskusję oraz cały czas trwające badania naukowe
na temat depresji wśród niemowląt, dzieci i młodzieży warto podjąć próbę na-
kreślenia – na podstawie symptomów – pewnej sylwetki dziecka z depresją, nie
wchodząc przy tym w zawiłe spory specjalistów, co do niektórych zagadnień8.
Pominięte tutaj zostanie jednak – ze względu na zwięzłość opracowania – za-
gadnienie subtypów depresji wśród dzieci, a jedynie w przypadku depresji ado-
lescentów zaprezentowane zostanie stanowisko Antoniego Kępińskiego.

Depresja u niemowląt
U dzieci, u których stwierdzono depresję analiktyczną można zaobserwować

następujące objawy: duża płaczliwość i drażliwość, która z czasem ustępuje; ogólne
pogorszenie się stanu fizycznego; zaburzenia snu i łaknienia prowadzące do utraty
wagi ciała, apatia przechodząca w stupor9, widoczne zaburzenia rozwoju dziecka.
Bardzo często pojawiają się objawy psychosomatyczne w postaci infekcji górnych
dróg oddechowych oraz zaburzeń jelitowych (głównie biegunka).

Depresja dziecięca
Pojedyncze objawy depresji u dzieci są zasadniczo związane z okresem

rozwoju psychofizycznego, a najsensowniejsza symptomatologia w tym zakresie

                             
7 Por.: K. Walewska, J. Pawlik, (red.), Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1992.
8 Warto zauważyć, że o ile klasyfikacja chorób psychicznych DSM-IV (Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nie wyodrębniała
oddzielnych kryteriów diagnostycznych dla depresji dzieci i młodzieży, ani też zaburzeń afek-
tywnych wieku rozwojowego, a jej autorzy odsyłają użytkowników klasyfikacji do kryteriów
opracowanych dla osób dorosłych, to najnowsza klasyfikacja chorób psychicznych DSM-5, wy-
dana 18 maja 2013 roku, wprowadza do diagnozy chorób z zakresu zaburzeń nastroju nową jed-
nostkę chorobową, specyficzną dla dzieci, określaną jako Disruptive mood dysregulation disor-
der – DMDD (Zaburzenie o destrukcyjnej regulacji nastroju). Zespół objawów zaprezentowany
w tej klasyfikacji posiada niektóre symptomy depresji, jednak z powodu zbyt pochopnego dia-
gnozowania u dzieci i adolescentów choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji wyszczegól-
nione zostały konkretne różnice. Zob.: J. Heitzman (red.), Zaburzenia depresyjne DSM-5 Selec-
tions, Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.

9 Stupor to inaczej osłupienie, które jest zaburzeniem poznawczym charakteryzującym się opóź-
nionymi reakcjami – również ruchowymi – przeradzające się w stan apatii i braku reakcji na
bodźce, przy jednoczesnym zachowaniu przytomności. Zob.: J. Pieter, Słownik psychologiczny,
Wydawnictwo Autorskie, Katowice 2004.
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została zaprezentowana przez Warrena A. Weiberga i jego współpracowników.
W literaturze specjalistycznej określa się je jako kryteria Weiberga lub The Bel-
levue Index of Depression. Analizując te kryteria należy stwierdzić, że aby zdia-
gnozować depresję u dziecka, muszą wystąpić łącznie trzy: wystąpienie wszyst-
kich symptomów głównych oraz przynajmniej dwóch spośród symptomów to-
warzyszących, a stan taki musi się utrzymywać co najmniej przez miesiąc. Istot-
ny ponadto jest fakt, że nigdy wcześniej nie obserwowano u dziecka niżej wy-
mienionych objawów. Wyróżnia się tutaj następująco:
a) symptomy główne:

— znaczne obniżenie nastroju określane mianem nastroju dysforycznego
(depresyjnego), na co składa się często poczucie smutku i osamotnienia,
zmienność nastrojów, płaczliwość,

— niska samoocena, połączona z samoobwinianiem się, które przejawiają
się poczuciem bezwartościowości, przekonaniem o byciu nieatrakcyj-
nym, pragnieniem ucieczki lub śmierci, aż po myśli autodestrukcyjne
i czyny samobójcze;

b) symptomy towarzyszące:
— zachowania agresywne (napady wściekłości, kłótliwość wrogość),
— zaburzenia snu,
— zmiana postawy wobec obowiązku szkolnego (nieobecności na lekcjach),
— zaburzenia w funkcjonowaniu szkolnym (pojawiające się nagle proble-

my z nauką, a w tym zaburzenia pamięci i problemy z koncentracją,
utrata zainteresowania nauką, ale także aktywnością pozaszkolną),

— redukcja kontaktów ze środowiskiem (znaczne osłabienie dotychczaso-
wych kontaktów rówieśniczych, zerwanie przyjaźni, postawa wycofania),

— zmniejszenie energii (męczliwość),
— dolegliwości somatyczne (bóle głowy, brzucha, mięśni itd.),
— zaburzenia łaknienia lub zmiana masy ciała10.

Depresja nastolatka
Analizując większość najnowszych opracowań dotyczących depresji adole-

scentów należy podkreślić, iż przeważa przekonanie, że obraz kliniczny depresji
tego okresu rozwojowego nie różni się w istotny sposób od obrazu klinicznego
osoby dorosłej cierpiącej na depresję. Część psychiatrów zauważa jednak, iż
ekspresja niektórych symptomów depresji różni się znacząco, jeśli chodzi
o adolescentów. Poszczególne objawy obserwowane u adolescentów różnią się
intensywnością i częstotliwością występowania. U nastolatków można zaobser-
wować bardziej zmienny przebieg depresji, a do objawów, które w tej grupie
wiekowej są znacznie intensywniejsze niż u dorosłych zalicza się: zaburzenia
                             
10 Zob.: W.A. Weinberg, J. Rutman, L. Sullivan, E.C. Penich, S.G. Dietz, Depression in children

referred to aneducational diagnostic center: diagnosis and treatment, “Journal of Pediatrics”
Grudzień 1973, nr 83, s. 1065–1072.
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snu i łaknienia, trudności w relacjach interpersonalnych oraz większą skłonność
do podejmowania prób samobójczych. Zauważa się także, iż wśród symptomów
depresji, charakterystycznych dla tego okresu rozwojowego człowieka, wystę-
puje także promiskuityzm11. W najbardziej rozbudowany sposób przedstawił to
amerykański psychiatra Aaron Beck (twórca skali depresji, która nosi nazwę od
jego imienia: ang. Beck Depression Inventory), wymieniając pięć grup objawo-
wych depresji okresu dojrzewania, do których zalicza się:
1. Symptomy emocjonalne – adolescent wyraża nastrój depresyjny przez agre-

sję, rozdrażnienie, złość i wybuchy gniewu, a smutek, który u dorosłych jest
podstawowym symptomem, schodzi na drugi plan. Często zaobserwować
można również tzw. huśtawkę nastrojów i pewną nadwrażliwość, które pro-
wadzą do poczucia odrzucenia i bycia nieakceptowanym. Poza tym u adole-
scentów w bardziej intensywny sposób przejawia się lęk i niepokój z towa-
rzyszącym im poczuciem beznadziejności i głębokiej rozpaczy.

2. Deficyty poznawcze – podstawowe zniekształcenia w myśleniu u nastolat-
ków to: niska samoocena, postrzeganie przyszłości w czarnych barwach,
przekonanie o własnej beznadziejności, a także negatywne wyobrażenia
dotyczące własnego ciała (szczególnie u dziewcząt). Ponadto, można za-
uważyć katastrofizowanie konsekwencji negatywnych zdarzeń oraz selek-
tywność, polegającą na dostrzeganiu tylko tego, co jest negatywne.

3. Deficyty motywacyjne – występuje narastająca utrata zainteresowań oraz
odczuwania przyjemności (anhedonia), prowadząca aż do całkowitej utraty
radości z życia, która rozpoczyna się zazwyczaj od jakiegoś jednego obszaru
(najczęściej szkoły) i rozprzestrzenia się na wszystkie dziedziny życia. Brak
radości z życia towarzyskiego prowadzi do powolnego wycofywania się
z kontaktów interpersonalnych, aż do całkowitej izolacji dotyczącej niejed-
nokrotnie również środowiska rodzinnego.

4. Objawy somatyczne – należy zauważyć, iż u adolescentów pojawiają się one
znacznie częściej niż u dorosłych. Do najczęstszych objawów somatycznych
zalicza się: utratę apetytu i zaburzenia snu, które w konsekwencji prowadzą
do utraty wagi oraz stanu ciągłego zmęczenia i osłabienia. Zaobserwowano
także dosyć często występujące uporczywe bóle głowy, brzucha oraz mięśni.

5. Symptomy behawioralne – pojawiające się często napady złości, które pro-
wadzą do kłótliwości oraz werbalnej agresji. Zaobserwować można także
często występujące zachowania destrukcyjne, które mają zniwelować we-
wnętrzny ból oraz są niejednokrotnie rodzajem ucieczki od bolesnego uczu-
cia przygnębienia i beznadziejności. Młodzi sięgają wtedy po alkohol oraz
różnego rodzaju substancje psychoaktywne. U adolescentów zauważono
także większą częstotliwość zachowań ryzykownych12.

                             
11 Zob.: V.A. Sadock, H.I. Kaplan, B.J. Sadock, Psychiatria kliniczna, (red. polskiego wydania

S.K. Sidorowicz), Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, s. 154.
12 Zob.: E. Greszta, Depresja wieku dorastania..., dz. cyt., s. 42–45.
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Kępiński – przyznając, iż obraz młodzieńczych depresji jest bardzo zróżni-
cowany – dokonuje wyodrębnienia czterech, według niego, najczęściej wystę-
pujących – postaci tego zaburzenia. Przy tym podziale zaznacza jednak, że skła-
dowe poszczególnych typów depresji młodzieńczej występują wspólnie, a także
bardzo jasno podkreśla, że nie jest to podział „dogmatyczny”, ale raczej wstęp
do dalszej dyskusji wśród specjalistów i do pogłębionych badań psychopatolo-
gicznych. Podział zaproponowany przez Kępińskiego jest o tyle istotny, że po-
szczególnym typom depresji przyporządkowuje konkretne działania terapeu-
tyczne, o czym będzie mowa w kolejnej części artykułu. Wyróżnia on następują-
ce postaci depresji u adolescentów:
1. Postać apatyczno-bulimiczna – młody człowiek wykazuje swego rodzaju apa-

tię i nie ma siły zmobilizować się do jakiegokolwiek działania; następuje za-
niedbanie się w nauce i spędzanie sporej ilości czasu w bezczynności; zanikają
wszelkie zainteresowania, a życie zamienia się w swoistą pustkę i traci sens;
nuda życia bywa przerywana różnymi zachowaniami, mającymi charakter eks-
cesu; jest to stan obniżonego nastroju wraz z zahamowaniem aktywności13.

2. Postać buntownicza – jest to stan znacznego zaostrzenia się zwyczajnie wy-
stępującego tzw. „buntu młodzieńczego”, któremu towarzyszą gwałtowne
„wyładowania” agresji wobec otoczenia, połączone nierzadko z wybrykami
chuligańskimi, ucieczką z domu czy też wejściem w konflikt z prawem; po-
nieważ stanowi temu towarzyszy bardzo duże nagromadzenie agresji, której
młody człowiek nie potrafi w zdrowy sposób w pełni „wyrzucić z siebie”,
pojawia się autoagresja, przybierająca różne formy: próby samobójcze, sa-
mookaleczenie; mogą pojawić się ponadto próby „znieczulenia” wewnętrz-
nego bólu za pomocą znacznych ilości alkoholu i przyjmowanie narkoty-
ków; pod powierzchnią owego buntu kryją się zazwyczaj różnego rodzaju
kompleksy niższości, wszechogarniający smutek i beznadzieja, poczucie
bezsensu życia14.

3. Postać rezygnacyjna – jest to postać depresji, u której podstaw leży całko-
wity brak wiary w siebie; zbytnia rozbieżność pomiędzy snutymi marzenia-
mi a otaczającą rzeczywistością rodzi całkowitą rezygnację i brak wiary
w jakąkolwiek optymistyczną przyszłość; przyszłość jawi się jako coś nud-
nego i szarego, a w młodym człowieku rodzi się przekonanie, że w życiu
czekają go tylko niepowodzenia i klęski; takie przekonanie powoduje, że
życie zaczyna nudzić, a nastolatek rezygnuje z wszelkich zainteresowań,
planów, a nawet traci wiarę w możliwość pojawienia się jakiejkolwiek miło-
ści, czy też głębszej więzi emocjonalnej z kimkolwiek; to wszystko powo-
duje także głęboką niechęć do siebie i chęć zniszczenia siebie15.

                             
13 Zob.: A. Kępiński, Melancholia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985,

s. 28–29.
14 Tamże, s. 29–30.
15 Tamże, s. 30–31.
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4. Postać labilna – jest to depresja, której towarzyszą patologiczne wahania
nastroju, mające tak dużą amplitudę, że przeszkadzają młodemu człowieko-
wi normalnie funkcjonować; zazwyczaj są to trwające dosyć krótko (od kil-
ku godzin do kilku dni) fazy ogromnego przygnębienia, rzadziej występują
fazy wzmożonego nastroju, a jeśli już wystąpią, to mają charakter heberfe-
niczny (nieadekwatność reakcji emocjonalnych, absurdalność zachowań),
gdzie dominuje bunt wobec najbliższych, ucieczki z domu i chęć „wygłu-
piania się”; wewnątrz młody człowiek odczuwa bezsens swego istnienia
i pustkę uczuciową; w tym typie depresji wzrasta znacząco autoagresja, któ-
ra może prowadzić do zachować suicydalnych16.
Zaprezentowane powyżej grupy symptomów, charakterystycznych dla de-

presji poszczególnych okresów rozwoju, stanowią tylko fragmentaryczną analizę
najbardziej rozpowszechnionych poglądów i ze względu na ograniczenia edytor-
skie nie stanowią kompletu dostępnej wiedzy na ten temat. W niniejszym opraco-
waniu pominięte zostanie tu także zagadnienie przyczyn depresji wśród dzieci
i młodzieży, które może stanowić temat oddzielnych, obszernych rozważań.

Perspektywy pomocy

Podejmując zagadnienie możliwości pomocy dzieciom i nastolatkom do-
tkniętym depresją można mówić o trzech perspektywach pomocy: dalszej, bliż-
szej i bezpośredniej. Ponadto należy podkreślić, iż jakakolwiek pomoc dziecku
czy młodemu człowiekowi wiąże się z równoczesnym objęciem wsparciem,
a czasem interwencją terapeutyczną także najbliższych chorego.

Zanim nakreślone zostaną trzy wyżej wymienione perspektywy pomocy,
warto spojrzeć na to zagadnienie, odpowiadając na pytanie: Jaką wiedzę na te-
mat depresji dzieci i młodzieży posiadają pedagodzy? Autor niniejszego opra-
cowania, na przełomie lutego i marca 2016 roku, przeprowadził wśród 220 stu-
dentów pedagogiki pierwszego i drugiego stopnia studiów niestacjonarnych
z terenu Lublina badanie ankietowe dotyczące depresji. Badanie to okazało się
o tyle ciekawe, że spora część ankietowanych deklarowała, że pracuje już
w różnego rodzaju placówkach szkolno-wychowawczych, a także deklarowała
posiadanie własnego potomstwa. Ankieta składała się z 17 pytań, z czego 11
dotyczyło zjawiska depresji, a pozostałe pięć to tzw. metryczka. Wyniki ankiety
są dosyć optymistyczne. Ponad połowa ankietowanych (68%) jest przekonana,
że depresja to poważna choroba psychiczna, a 96,4% deklaruje, że potrafiłoby
wskazać najważniejsze symptomy depresji. Zdecydowana większość badanych
(80,5%) jest przekonana, że dzieci także cierpią na depresję, a aż 98,2% zdaje
sobie sprawę z występowania depresji wśród młodzieży. Równie wysoka liczba
respondentów (86,8%) uważa, że w Polsce dużo osób cierpi na depresję,
                             
16 Tamże, s. 31–32.
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a 65,5% wskazuje, że zna jakąś osobę z depresją. Ponad połowa ankietowanych
(58,6%) zadeklarowało, że ma osobę cierpiącą na depresję w swoim najbliższym
otoczeniu. Połowa badanych (50,5%) zdaje sobie sprawę, że nieleczona depresja
może prowadzić do samobójstwa. Na pytanie dotyczące umiejętności pomocy
osobie z depresją 52,3% uważa, że umiałoby okazać wsparcie, ale 47,7% uważa,
że nie wiedziałoby co zrobić. Analiza przeprowadzonych badań ankietowych
pokazuje bardzo optymistyczny obraz sytuacji. Pocieszające jest to, że znacząca
większość przyszłych pedagogów zdaje sobie sprawę z faktu występowania
depresji wśród dzieci i młodzieży. Optymizmem napawa także fakt, iż tak duża
ilość ankietowanych potrafi wskazać główne symptomy depresji. Ponieważ py-
tania w ankiecie były dosyć ogólne, nie wiadomo czy równie duża grupa potra-
fiłaby wskazać symptomy depresji specyficznej dla dzieci. Ciekawe mogłoby się
okazać zweryfikowanie deklarowanej wiedzy, gdyż bardzo często przekonanie
o posiadanej wiedzy nie jest tożsame z rzeczywistym jej posiadaniem. Wyzwa-
niem jest natomiast edukacja związana z umiejętnością pomocy osobie chorują-
cej na depresję, gdyż prawie połowa badanych przyznaje, że nie posiada wiedzy
i umiejętności, aby pomóc takim osobom. Z takim założeniem przejdźmy teraz
do omówienia perspektyw pomocy.

Mówiąc o dalszej perspektywie pomocy – autor niniejszego artykułu – ma
na myśli szeroko rozumianą edukację wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
zawodowo zajmują się pracą z dziećmi i młodzieżą. Chodzi tu przede wszystkim
o pedagogów szkolnych oraz nauczycieli i wychowawców, którzy niejednokrot-
nie – ze względu na sporą ilość czasu spędzaną z dzieckiem czy nastolatkiem –
jako pierwsi są w stanie zauważyć niepokojące symptomy i tym samym w miarę
szybko odpowiednio zareagować. Wspomniane powyżej badania ankietowe –
pomimo iż ukazały świadomość występowania depresji wśród dzieci i młodzie-
ży – pokazały bark szczegółowej wiedzy na temat symptomatologii tego typu
depresji, jak również możliwości konkretnej pomocy. Narastające w ostatnich
latach coraz częstsze występowanie depresji wśród młodzieży winno wpłynąć na
konstruowane programy kształcenia w zakresie pedagogiki o specjalności na-
uczycielskiej, które powinny zawierać większą ilość treści – podejmujących od
strony teoretycznej, jak i praktycznej – związanych z tym zjawiskiem. W ramach
specjalności nauczycielskich – uzyskując tzw. przygotowanie pedagogiczne –
studenci różnych kierunków studiów powinni także uzyskać podstawową wiedzę
na ten temat. Wielu specjalistów podkreśla ponadto, że istnieje nagląca potrzeba
szeroko rozumianej edukacji społecznej w zakresie depresji osób dorosłych,
gdyż brak odpowiednej wiedzy na ten temat powoduje, że najbliżsi osób do-
tkniętych depresją nadal zamiast pomagać, potrafią niejednokrotnie pogłębić
stan chorego. Wydaje się, że jeszcze w większym stopniu taka wiedza przydała-
by się opinii publicznej, jeśli chodzi o depresję dzieci i młodzieży. Cieszy nie-
wątpliwie fakt, że w roku 2016, przy okazji obchodzonego 23 lutego Światowe-
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go Dnia Walki z Depresją, kampanię społeczną poświecono właśnie depresji
występującej wśród dzieci i młodzieży.

Bliższa perspektywa pomocy polegać powinna na przeciwdziałaniu depresji.
Jest to kwestia szczególnie istotna w odniesieniu do tych przypadków depresji,
które są wywołane przez zaniedbania w prawidłowym funkcjonowaniu. Specja-
liści zajmujący się genezą depresji wśród dzieci i młodzieży podkreślają dwie
zasadnicze przyczyny, które mogą leżeć u podłoża zaburzeń depresyjnych.
Pierwsza to – występujący dzisiaj coraz częściej – bardzo niski poziom aktyw-
ności fizycznej, który powoduje niskie wydzielanie się endorfin i serotoniny.
Niski poziom wytwarzania endorfin (zwanych „hormonem szczęścia”) i seroto-
niny powoduje niejednokrotnie stany długotrwałego przygnębienia, które mogą
przeobrazić się w długotrwałe stany dystymii. Poza tym zauważa się, że dzisiaj
młodzi ludzie coraz mniej czasu spędzają na świeżym powietrzu, poddając się
działaniu promieni UV, co skutkuje bardzo niskim poziomem wytwarzanie se-
rotoniny. To właśnie pod wpływem słońca zwiększa się poziom neuroprzekaź-
ników poprawiających samopoczucie – takich jak serotonina – stąd dbanie
o odpowiednią ilość czasu spędzoną na świeżym powietrzu w promieniach słoń-
ca jest jednym z najlepszych antidotum, przeciwdziałających pojawieniu się
stanów depresyjnych. Niestety dzisiaj można zaobserwować coraz większą gru-
pę dzieci i młodzi spędzającą dużą ilość czasu w pomieszczeniach zamkniętych,
co skutkuje coraz większym niebezpieczeństwem pojawienia się mniej lub dłu-
żej trwających stanów depresyjnych. Wobec tego niezbędna wydaje się walka
z niezdrowymi nawykami i promocja zdrowego stylu życia. Reasumując, ćwi-
czenia fizyczne i odpowiednia ilość czasu spędzona w zasięgu promieni UV
stanowią najskuteczniejszą profilaktykę antydepresyjną. To pokazuje pewne
kierunki działań, w których pedagodzy mogą zaplanować konkretne rozwiązania
w szeroko rozumianej psychoprofilaktyce. Poza tym należy podkreślić, że pre-
wencja przeciwdepresyjna wiąże się także z pomocą dzieciom przeżywającym
różnego rodzaju trudne sytuacje i wydarzenia. W sposób szczególny należy taką
pomoc okazać, gdy jest to związane z przeżyciem jakiejkolwiek straty (np.
śmierć kogoś bliskiego, rozstanie i rozwód rodziców etc.). Często można się
spotkać z postawą otoczenia osób dorosłych, które jest przekonane, że dziecko
jakoś sobie poradzi, bo przecież „wszystkiego jeszcze nie rozumie”. Jest to bar-
dzo błędna postawa, gdyż nawet jeśli dziecko jeszcze wszystkiego w pełni nie
pojmuje, to nie chroni go to przed doświadczaniem silnych uczuć związanych ze
stratą, które leżą częstou podłoża zaburzeń depresyjnych. Należy zawsze pa-
miętać o tym, że w trudnych doświadczeniach rodzinnych czy też szkolnych
dziecko zawsze – od strony emocjonalnej – jest w pełni uczestnikiem takich
sytuacji, a nie tylko biernym obserwatorem, a więc wymaga odpowiedniego
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wsparcia ze strony najbliższego otoczenia tak, aby potrafiło w odpowiedni spo-
sób przeżyć taką sytuację17.

Podejmując zagadnienie bezpośredniej perspektywy pomocy trzeba zazna-
czyć, że pomoc każdemu człowiekowi zmagającemu się z depresją nie jest ła-
twym zadaniem, co powoduje, że często najbliższe otoczenie popełnia liczne
błędy. Wobec powyższego w pierwszej kolejności – kiedy już wiadomo, że
dziecko czy adolescent – cierpi z powodu depresji, niezbędne jest otoczenie
odpowiednim wsparciem jego najbliższych. To wsparcie polegać powinno
przede wszystkim na odpowiednej edukacji psychologicznej. Zdarza się niejed-
nokrotnie – o czym mówią najbliżsi chorego – że udzielającym pomocy wydaje
się, iż – podobnie jak dla nich – dla rodziców wszystko jest jasne i posiadają
odpowiednią wiedzę na ten temat. Okazuje się, iż bardzo często jest to błędne
założenie i należałoby zawsze przeprowadzać stosowną rozmowę edukacyjną,
wskazując przy tym jakieś fachowe pomoce, aby nie skazywać najbliższych na
nie zawsze prawdziwe informacje z różnego rodzaju stron internetowych. Po
drugie, istotną kwestią jest diagnoza, która wskazałaby na ewentualne przyczyny
pojawienia się depresji, gdyż to umożliwia skuteczną pomoc. W związku z tym
nie należy nigdy zwlekać z udaniem się do specjalisty celem postawienia ewen-
tualnej diagnozy oraz uzyskania fachowej porady. Należy w tym miejscu zazna-
czyć, iż w Polsce nadal – w porównaniu z innymi krajami UE – dostęp do psy-
chiatrów dziecięcych jest znacznie utrudniony, ze względu na ich niewystarcza-
jącą ilość. W związku ze złożoną symptomatologią zaburzeń depresyjnych
u dzieci nie zawsze najbliższe otoczenie zdaje sobie sprawę z potrzeby szukania
fachowej pomocy, a tylko wcześnie i odpowiednio postawiona diagnoza po-
zwala najskuteczniej pomóc dziecku czy młodemu człowiekowi. Specjalista
odkrywając – na ile to jest możliwe – przyczyny depresji – jest w stanie wskazać
odpowiednie ścieżki pomocy. W literaturze fachowej można spotkać podział
depresji na dwa typy: endogenną i egzogenną. Depresja endogenna jest uwarun-
kowana biologicznie (np. genetycznie) i wiąże się z barkiem jednoznacznej ze-
wnętrznej przyczyny, a także dosyć wysokim nasileniem objawów depresyj-
nych. Natomiast depresja egzogenna – zwana także reaktywną – wiąże się
z wystąpieniem zewnętrznych czynników stresujących, psychospołecznych oraz
trudnymi wydarzeniami. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż ten podział nie jest
przyjmowany przez część klinicystów, którzy stoją na stanowisku, że bez
względu na przyczynę jest to ta sama depresja18. Warto jednak podkreślić, iż taki
podział wpływa jednak na zastosowanie najskuteczniejszych form pomocy. O ile
w przypadku depresji endogennej podstawowe leczenie wiąże się z terapią far-
makologiczną, o tyle w przypadku depresji egzogennej pierwszorzędna jest in-
                             
17 Zob. szerzej na ten temat: W. Lemańska, O sile emocji pozytywnych. Zapobieganie depresji

dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 9–27, 60–69.
18 Więcej na ten temat: J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka, „Psychiatria”, t. 2, Wydawnictwo

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, s. 305–375.
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terwencja psychoterapeutyczna, natomiast pomoc farmakologiczna jest wtórna,
a w niektórych przypadkach może okazać się nawet niepotrzebna. Decyzję
o zasadności podjęcia terapii podejmuje psychiatra lub psycholog klinicysta,
który może równocześnie zaproponować konkretną formę tej terapii. W leczeniu
depresji stosuje się różne rodzaje psychoterapii: terapia psychodynamiczna (jest
to terapia oparta na psychologii głębi), terapia poznawczo-behawioralna, psy-
choterapia zorientowana na klienta (według metody Carla Rogersa), terapia in-
terpersonalna, terapia zorientowana na rozwiązanie (według metody Insoo Kim
Berg), Mindfulness (trening uważności). Czasem pada pytanie, która metoda
terapeutyczna jest najskuteczniejsza? Trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi
na tak postawione pytanie. Niewątpliwie psychoterapeuci, posługujący się me-
todami: psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą oraz interpersonalną za-
znaczają ich skuteczność, co przekłada się na finansowanie ich stosowania
w leczeniu depresji w krajach Unii Europejskiej (np. Niemcy, Holandia, Anglia).
Należy jednak podkreślić, iż wybór rodzaju stosowanej terapii powinien zależeć
od tego, z jak ciężką formą depresji zgłasza się pacjent oraz z tym, jaką formę
terapii preferuje sam pacjent19. Kępiński wskazuje bardzo trafnie na konkretne
obszary pomocy, przyporządkowując je do wymienianych przez siebie postaci
depresji. W przypadku postaci apatyczno-bulimicznej istotne jest pobudzenie
chorego do żywszego związku uczuciowego z otoczeniem; w postaci buntowni-
czej czynnikiem terapeutycznym jest wzmocnienie wiary nastolatka w samego
siebie, co zmniejsza agresję wobec otoczenia i autoagresję oraz praca nad wła-
snym poczuciem wartości; w postaci rezygnacyjnej istotne jest wzmocnienie
własnego „autoportretu”, powiązane z odzyskaniem wiary w samego siebie;
w postaci labilnej Kępiński zaleca łagodną farmakoterapię, a psychoterapia pełni
tu tylko rolę podtrzymującą20.

Pisząc o bezpośredniej perspektywie pomocy należy zauważyć ponadto, iż
w niektórych sytuacjach zdarza się tak, że pomoc terapeutyczna dziecku lub
nastolatkowi będzie skuteczna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy terapii podda się
całe najbliższe otoczenie (środowisko rodzinne). Podejście systemowe do rodzi-
ny wskazuje na to, że niektóre zaburzenia występujące w systemie rodzinnym –
w tym zaburzenia depresyjne – występujące u dzieci lub adolescentów mogą być
bezpośrednią konsekwencją zaburzonych relacji w rodzinie. Wskazuje się przy
tym, że symbiotyczne związki pomiędzy jednym z rodziców a dzieckiem (często
w relacji matka – syn), jak również zaburzenia pomiędzy poczuciem ja a przy-
należnością do rodziny, niejednokrotnie skutkują ukształtowaniem się niewła-
ściwego wzorca przywiązania i leżą tym samym u podłoża problemów depresyj-
nych. Podkreśla się także, iż długo utrzymujące się zaniedbywanie relacji po-
między członkami rodziny (bardzo często jest to brak czasu dla siebie), jak rów-
                             
19 Zob. szerzej na ten temat: H. Buijssen, Depresja. Poradnik dla przyjaciół i rodziny, Wydaw-

nictwo WAM, Kraków 2012, s. 63–82.
20 Por.: A. Kępiński, Melancholia..., dz. cyt., s. 30–32.
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nież rozstania związane z rozwodem rodziców, leżą u podstaw depresji w jej
postaci reaktywnej. W takich – nierzadko złożonych sytuacjach – brak przyzna-
nia się do błędu/winy, jak również brak zgody na interwencję terapeutyczną
w obrębie rodziny staje się przeszkodą w udzieleniu skutecznej pomocy dziecku
lub nastolatkowi.

Zakończenie

W zaprezentowanych poglądach specjalistów, co do depresji dzieci i nasto-
latków oraz wspomnianych wyżej perspektywach pomocy widać bardzo wyraź-
nie, że istnieje nagląca potrzeba poszerzenia spectrum edukacji przyszłych, jak
i czynnie pracujących w zawodzie pedagogów w zakresie rozpoznawania i pro-
cesów wsparcia dzieci, i młodzieży w tym zakresie. Wydaje się, że programy
kształcenia – poza specjalnością pedagogiki terapeutycznej – dosyć pobieżnie
traktują te zagadnienia. Należałoby programy kształcenia poszerzać o coraz
bardziej potrzebne w codziennej pracy zagadnienia psychologiczne, co niewąt-
pliwie może się stać skutecznym narzędziem w codziennej pracy pedagogicznej.
Postulat ten dotyczy szczególnie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
oraz szeroko rozumianego programu przygotowania pedagogicznego, którego
efektem końcowym jest uzyskiwanie uprawnień nauczycielskich. Ogromnym
wyznawaniem w tym zakresie jest także educatio continua czynnie pracujących
pedagogów. Bardzo skutecznym narzędziem byłyby tutaj szkoleniowe rady pe-
dagogiczne, uzupełniające i poszerzające wiedzę nauczycieli. Kończąc omawia-
ne zagadnienie trzeba z pewną dozą optymizmu zauważyć, że na polskim rynku
wydawniczym pojawiło się już kilka poradników skierowanych do najbliższego
otoczenia osób z depresją. Chociaż większość z nich poświęcona jest osobom
dorosłym, to pojawiają się również takie, które wprost odnoszą się do dzieci czy
adolescentów. Warta odnotowania w tym względzie jest książka znanych ame-
rykańskich psychoterapeutów Archibalda D. Harta i jego córki Catherine Hart-
-Weber Depresja nastolatka, która w dosyć szeroki i wyczerpujący sposób pod-
chodzi do omawianego zagadnienia, a proponując konkretne sposoby pomocy
zachęca, aby najpierw zrozumieć świat nastolatka21. Tego typu zwarte wydaw-
nictwa są bardzo pomocnym kompendium wiedzy teoretycznej, której poznanie
kształtuje umiejętności praktyczne w podstawowym zakresie rozpoznawania
i reagowania na coraz liczniejsze problemy dzieci i młodzieży w omawianym
zakresie.

                             
21 Zob.: A.D. Hart, C. Hart-Weber, Depresja nastolatka, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2007.
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Patients with voice disorder in the family

Streszczenie

W powszechnym mniemaniu logopeda jest specjalistą od zaburzeń mowy, w tym
artykulacji. Jednak do gabinetów często trafiają pacjenci z zaburzeniami głosu przed,
w trakcie bądź już po leczeniu foniatrycznym. Główną motywacją jest poprawa jakości
komunikacji w pracy bądź z najbliższym otoczeniem, a w efekcie również podniesienie
jakości i komfortu życia.

Wśród przyczyn zaburzeń głosu wymienia się obciążenia fizyczne, bez względu na
wiek oraz psychospołeczne, które w szczególności dotykają osób dorosłych zawodowo
posługujących się głosem. Nierzadko zaburzenia głosu diagnozuje się u dzieci już
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży, studentów, jak również osób
dojrzałych czy w wieku senioralnym. Zatem pacjentem z zaburzeniami głosu może być
każdy członek rodziny.

Celem całościowego leczenia zaburzeń głosu jest przywrócenie takiego stanu na-
rządu głosu, który pozwoli realizować potrzeby socjalne, emocjonalne oraz zawodowe
pacjenta. Cel ten zgodny jest ze standardami światowymi, które wyznacza definicja
zdrowia, uwzględniająca także zmiany psychiczne i społeczne w życiu pacjenta, pod-
niesienie jakości życia człowieka. Dlatego też w eliminowaniu zaburzeń głosu istotna
jest świadomość dotycząca higieny głosu (m.in. dobra atmosfera w domu i w pracy,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, właściwe warunki panujące w otoczeniu, jak
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optymalna wilgotność, temperatura i czystość powietrza) oraz rehabilitacja logope-
dyczno-foniatryczna, obejmująca zarówno ćwiczenia technik emisji głosu (relaksacja,
ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne), jak też koordynacji oddechowo-fo-
nacyjno-artykulacyjnej.

Skuteczność terapii w dużej mierze zależy od codziennego funkcjonowania pa-
cjenta, w tym świadomości, odpowiedniego i oczekiwanego przez pacjenta wsparcia
oraz zaangażowania całej rodziny – które znacząco wpływają na pozytywną motywację
do udziału w terapii czy wprowadzenia koniecznych zmian w życiu.

Słowa kluczowe: logopedia, komunikacja interpersonalna, zaburzenia głosu, rodzina,
jakość życia.

Abstract

It is a common assumption that the speech therapist specializes in speech disorders,
including articulation. However, patients often visit their offices with the demand
of voice disorders before, during, or after phoniatric treatment. The main motivation is
to improve the quality of communication at work or with the immediate environment,
and ultimately also to enhance the quality and comfort of life.

Among the causes of voice disorders we can name physical stress, regardless of age
and psychosocial burden, which especially affect adults who use the voice professio-
nally. Often voice disorders are diagnosed with children already in preschool and in
early school age, among youths and students, as well as with mature people or in senior
age. Therefore, patients with voice disorders may be any family member.

The aim of the comprehensive treatment of voice disorders is to restore the patient’s
voice organ to a state which will enable him possibility to realize his social, emotional
and professional needs. This objective is in line with world standards, determined by
the definition of health, which also takes into account changes in the mental and social
life of the patient, improving the quality of human life (Quality of Life – QoL). There-
fore, during the elimination of voice disorders it is essential to be aware of voice hy-
giene (including a good atmosphere at home and at work, dealing with stress, proper
conditions in the environment, as appropriate humidity, temperature and air quality) as
well as logopedics-phoniatrics rehabilitation, including both exercise techniques of the
voice (relaxation, breathing, phonation and articulation exercises), as well as breathing-
-phonation-articulating coordination.

The effectiveness of therapy largely depends on the patient's daily activity, includ-
ing the awareness and involvement of the entire family – which significantly affect pa-
tient’s positive motivation to participate in treatment and their willingness to make the
necessary changes in their lives.

Keywords: logopedic, interpersonal communication, voice disorders, family, quality
of life.
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Wprowadzenie

Deskrypcja i eksplikacja rzeczywistości z punktu widzenia pacjenta z zabu-
rzeniami głosu odwołuje się do sposobu postrzegania własnego ciała przez pod-
miot, w tym jego konceptualizacji fenomenologicznych, kognitywistycznych,
a także antrolopogii i socjologii ciała (socjologii o ciele)1 czy holistycznego bądź
redukcjonistycznego spojrzenia na nie w medycynie. Na możliwość wielowy-
miarowego rozumienia ciała zwróciła też uwagę Jolanta Maćkiewicz, podejmu-
jąca rozważania wokół językoznawczego pojęcia body-centrism Anny Wierz-
bickiej2. Maćkiewicz wskazuje, że ciało może być rozumiane: 1) jako całkowi-
cie bądź częściowo (dualizm duszy i ciała) tożsame z człowiekiem, 2) jako ele-
ment pozostający w posiadaniu danej osoby, tj. bryła poddawana modelowaniu,
3) jako mechanizm składający się z powiązanych ze sobą pojedynczych kompo-
nentów–części, 4) jako pojemnik – konotacje pozytywne wskazują na takie po-
jęcia, jak naczynie, worek, mieszkanie, zaś negatywne – klatka, więzienie3.
Mnogość refleksji korporalnych dowodzi niejednoznacznego rozumienia same-
go pojęcia ciało i ciągle aktualnej potrzeby podjęcia wielokierunkowych rozwa-
żań na jego temat. Dotyczy to również głosu, gdyż relacja pomiędzy „Ja” i gło-
sem może przybierać różne formy. „Bycie głosem” odnosi się do odbieranych
i przekazywanych wrażeń czy przeżyć. „Posiadanie głosu” wskazuje na jego od-
separowanie od „ja”, traktowanie w kategoriach zadania, obowiązku, uwzględ-
niającego etos pracy nad głosem. Instrumentalno-uprzedmiotowiający model re-
fleksji traktuje głos jako narzędzie wykorzystywane w codziennym przekazywa-
niu informacji bądź w pracy zawodowej.

Głos najczęściej jest postrzegany w wymiarze jednostkowym jako czynnik
paralingwistyczny bądź fenomen psychoakustyczny, dzięki któremu człowiek
może manifestować swoją obecność, osobowość, emocje czy reakcje na bodźce
zewnętrzne4. Można go również odczytywać w wymiarze uniwersalnym, świad-
czącym o relacji podmiotu z otoczeniem – stąd popularność frazeologizmów
odnoszących się do wystąpień i uczestnictwa w życiu społecznym („dojść do
głosu”, „zabrać głos”, „dopuścić do głosu”, „udzielić głosu”, „liczyć się z czy-
imś głosem”, „głos doradczy”, „oddać głos”, „wstrzymać się od głosu”), posta-
wy człowieka („głos rozsądku”, „głos serca”, „głos protestu”), ekspresji zazna-

                             
1 H. Jakubowska, Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwo-
ści, s. 13, por. źródło: http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Jakubowska.
pdf [dostęp: 16.05.2016].

2 A. Wierzbicka, Lexicography and Conceptual Analysis, Karoma Publishers Inc., Ann Arbor,
Michigan 1985, s. 343 i n.

3 J. Maćkiewicz, Ja i moje ciało, czyli co to jest „bodycentryzm”, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdziń-
ska (red.), Podmiot w języku i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2008, s. 215–220.

4 A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2008, s. 7.
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czającej własną obecność w środowisku („mówić/płakać w głos/na cały głos”,
podnieść na kogoś głos”), wspólnych poglądów i przekonań („głos powszech-
ny”, „mówić jednym głosem”)5. Część określeń potwierdza osadzenie człowieka
we własnej cielesności i pełne utożsamienie się z głosem, inne wskazują na roz-
luźnienie czy wręcz zerwanie kontaktu z głosem, traktowanym jak osobny, na-
znaczony chorobą element („mieć problemy z głosem”, „mieć chrypę”, „nie móc
wydobyć z siebie głosu”).

Na co dzień i dla większości nadawców głos nie stanowi przedmiotu szcze-
gólnego zainteresowania, jest raczej zjawiskiem nieuświadomionym albo wy-
mazywanym ze świadomości jednostkowej6. W czasie spotkania to głównie
odbiorcy zwracają baczniejszą uwagę na indywidualne cechy głosu, przez który
i dzięki któremu postrzegają, ale też oceniają interlokutora. Uzyskanie informacji
zwrotnej, dotyczącej jakości własnego głosu w kontaktach osobistych, towarzy-
skich czy zawodowych, często staje się przyczyną zainteresowania procesem ko-
munikacji, czego odzwierciedleniem jest również zaliczenie do istotnych zadań
Międzynarodowej Federacji Towarzystw Otolaryngologicznych w 2000 roku
problematyki zaburzeń procesu komunikacyjnego, w tym także głosu7. Według
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 wielopostaciowe dysfonie oznaczone są symbolem R498. Zaburzenia do-
tyczą różnych cech akustycznych, tj.: częstotliwości, natężenia, czasu trwania
fonacji oraz barwy głosu9.

U pacjentów, którzy nie przeszli specjalnego szkolenia, świadomość głosu
jest podnoszona w toku leczenia i rehabilitacji. Głos staje się przedmiotem za-
interesowania, kiedy pojawiają się pierwsze niepokojące symptomy, takie jak
chrypka, niekontrolowana zmiana wysokości czy niespodziewany zanik głosu
podczas mówienia. W przypadku nagłej afonii pacjent z reguły niezwłocznie
udaje się do lekarza. Do stopniowo nasilających się zaburzeń głosu przyzwy-
czaja się, a nawet przestaje je dostrzegać na co dzień, jeśli nie utrudniają kon-
taktów interpersonalnych. Dopiero uświadomienie sobie problemu sprawia, że
chory zaczyna wsłuchiwać się we własny głos i słyszeć, jak naprawdę brzmi.
Obciążenia fizyczne oraz psychospołeczne w szczególności dotykają osób doro-
słych zawodowo posługujących się głosem, ale zaburzenia głosu diagnozuje się

                             
5 S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa

1996, s. 241.
6 H. Jakubowska, Ciało jako przedmiot badań..., dz. cyt., s. 14.
7 Por. A. Pruszewicz, Metody badania narządu głosu, „Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi” 2002,

nr 2, s. 3–25.
8 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, s. 570:

dysfonia, chrypka R49.0; afonia, utrata głosu R49.1; wysoki i niski nosowy dźwięk mowy R49.2;
inne i nieokreślone zaburzenia głosu, zmiana głosu BNO R.49.8; por. źródło: http://www.
icd10.pl [dostęp: 06.04.2016].

9 E. Woźnicka i in., Nowa metoda manualnej terapii krtani w rehabilitacji zaburzeń czynnościo-
wych głosu, „Otorynolaryngologia” 2012, nr 4, s. 168.
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także u dzieci już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży, stu-
dentów, jak również osób dojrzałych czy w wieku senioralnym – zatem pacjen-
tem z zaburzeniami głosu może być każdy członek rodziny.

Nawyki domowników, przyjęty model codziennego funkcjonowania, spo-
sób komunikowania się, wreszcie stosunek do pacjenta i zaburzeń jego głosu
oraz ewentualnych zadań wynikających z planu rehabilitacji czy terapii – wa-
runkują sukces, czyli poprawę jakości życia (ang. Quality of Life). Z wywiadów
wynika, że najbliższa rodzina nie ocenia chorego tylko bądź głównie przez pry-
zmat głosu, a zaburzenia wokaliki nie stanowią bariery komunikacyjnej nie do po-
konania. Może to być spowodowane przyzwyczajeniem się do jego brzmienia
i niedostrzeganiem problemu, czasem w wyniku rozluźnienia relacji międzyludz-
kich. Jednak rodzina może w znaczącym stopniu wpływać na pozytywną motywację
pacjenta do udziału w ćwiczeniach oraz wprowadzania koniecznych zmian w życiu
wszystkich domowników. Skuteczność działań interwencyjnych oraz przebiegu
terapii w dużej mierze zależy od codziennego funkcjonowania człowieka, w tym
świadomości, wsparcia, zaangażowania i akceptacji najbliższych.

Pacjent z zaburzeniami głosu

Harmonijne, całościowe postrzeganie siebie jest przeciwstawiane fragmen-
taryzacji, czyli rozszczepionemu obrazowi człowieka, w wyniku czego zostaje
wyodrębniony przedmiot obserwacji – głos. Ponadprzeciętna świadomość głosu
dotyczy przede wszystkim lekarzy specjalistów (gł. laryngologów, foniatrów),
ale również logopedów, trenerów głosu, aktorów czy lektorów posiadających
większą wiedzę na temat etiologii zaburzeń głosu, które powstają w efekcie
wystąpienia czynników endo- bądź egzogennych10.

Do wewnętrznych przyczyn zalicza się czynniki ryzyka powstawania cho-
rób krtani (m.in. guzki głosowe, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
obrzęki krtani, porażenie fałdów głosowych, polipy11), które w znacznym stop-
niu zmniejszają jej wydolność. Są to zmiany organiczne i wady aparatu odde-
chowego, fonacyjnego lub artykulacyjnego (np. wrodzone asymetrie, dysplazje
krtani, gardła czy podniebienia12), choroby ogólne (np. alergie, zaburzenia hor-
monalne), przewlekłe schorzenia laryngologiczne (np. zapalenia zatok, migda-
łów podniebiennych), refluks żołądkowo-przełykowy, ale również nieżyty nosa,
infekcje gardła, postępujące upośledzenie słuchu13, wysuszenie śluzówki wsku-

                             
10 M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz (red.), Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu.

Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo IMP, Łódź 2009, s. 17.
11 Tamże, s. 31.
12 Tamże, s. 17.
13 Sz. Kubiak, Choroby wpływające na obniżenie wydolności narządu głosu (materiał wybrany),

[w:] Zarys higieny narządu głosu, Wydawnictwo WSHE, Włocławek 2006, s. 87–113.
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tek zażywania niektórych leków (np. dermatologicznych przy leczeniu trądziku)
oraz nieprzestrzeganie zasad prawidłowej emisji i higieny głosu.

Poza czynnikami wewnętrznymi na występowanie zaburzeń głosu mają
wpływ czynniki zewnętrzne: zawodowe bądź środowiskowe. Dotyczy to coraz
większej liczby profesji, w tym wymagających lepszej niż przeciętna jakości
głosu (np. dziennikarze–prezenterzy, aktorzy, śpiewacy) czy zwiększonego wy-
siłku głosowego i wydolności głosowej (np. tłumacze symultaniczni, kontrolerzy
ruchu powietrznego, prawnicy, animatorzy, teleankieterzy, telemarketerzy).
Osoby, które nie szkoliły głosu i nie były przygotowywanie do prawidłowego
mówienia, wprost deklarują brak wiedzy z zakresu prawidłowej emisji. Jednak
od lat w statystykach dotyczących czynnościowych zaburzeń głosu dominują
nauczyciele14, dopiero od kilku lat mogący uczestniczyć w zajęciach z emisji
głosu podczas studiów. W tej grupie wśród przyczyn dysfonii wymienia się
m.in.: nadmiernie długi wysiłek głosowy, pracę w hałasie, w pomieszczeniach
o niewłaściwej temperaturze, wilgotności, czystości powietrza i akustyce, bez
aparatury nagłaśniającej15. Oddychanie dynamiczne sprzyja infekcjom dróg od-
dechowych oraz przesuszeniu śluzówki. Co więcej, praca z ludźmi to również
obciążenia społeczne, związane z podatnością na stres, napięciem emocjonal-
nym, niewłaściwym stylem życia (używki, niedobór snu, zła dieta i in.), nega-
tywnie wpływającym na aparat głosotwórczy16.

Rozpoczynający terapię logopedyczną pacjenci z zaburzeniami głosu naj-
częściej określają swoje dolegliwości jako suchość w gardle, drapanie, podraż-
nienie czy wrażenie zalegania, rzadziej wskazują ból lub napięcie, sporadycznie
deklarują pieczenie w gardle, a bardzo rzadko bolesność podczas dotyku. Najsil-
niej odczuwają suchość, drapanie i ból, nieco słabiej uczucie tzw. „kluski
w gardle”, podrażnienie i napięcie, a w niewielkim stopniu pieczenie oraz tkli-
wość17. Symptomy dyskomfortu związanego z traktem głosowym pacjenci łączą
z czynnościowymi przyczynami dysfonii, choć potrzebna jest konsultacja fonia-
tryczna, by wykluczyć ewentualne zmiany organiczne. Pacjenci deklarują, że
tworzą głos z wysiłkiem, w trakcie wypowiedzi jest on coraz słabszy, nie mogą
przewidzieć zmian natężania lub wysokości, a nawet chwilowej afonii. Dlatego
próbują modyfikować głos tak, by brzmiał lepiej, wiele wysiłku wkładają w roz-
                             
14 A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie..., dz. cyt., s. 7.
15 B. Maniecka-Aleksandrowicz, A. Domeracka-Kołodziej, Medyczne aspekty emisji głosu na-

uczycieli, [w:] M. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia,
CODN, Warszawa 2006, s. 15.

16 Tamże, s. 15–20.
17 Wnioski z samooceny głosu z użyciem skali dyskomfortu traktu głosowego (Vocal Tract Di-

scomfort – VTD) u 9 pacjentów z zaburzeniami głosu; badanie zostało wykonywane w trakcie
diagnozy logopedycznej prowadzonej przez autorkę niniejszego opracowania. Wnioski te są
zbieżne z wynikami badań prowadzonych na większej grupie pacjentów – por.: E. Woźnicka
i in., Porównanie wyników skali dyskomfortu traktu głosowego z obiektywnymi i instrumental-
nymi parametrami badania foniatrycznego u nauczycieli rehabilitowanych z powodu zaburzeń
głosu, „Medycyna Pracy” 2013, nr 2, s. 199–206.
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poczęcie głośnego mówienia. Symptomy dyskomfortu związanego z traktem
głosowym mają psychospołeczne konsekwencje. Pacjenci są mocno poirytowani
trudnościami głosowymi. Odczuwają zakłopotanie i wstyd, kiedy sądzą, że trud-
no ich usłyszeć, unikają też zabierania głosu w miejscach publicznych i hałaśli-
wych, mają wrażenie, że problemy z głosem są przyczyną niezrozumienia wypo-
wiedzi przez odbiorców, którzy proszą o powtórzenie frazy. Krępują się nawet
wtedy, gdy jest to członek najbliższej rodziny18. Wskazywane przez pacjentów
trudności głosowe mają więc istotny wpływ na jakość całego życia człowieka.

Kierowany lub zgłaszający się do logopedy pacjent z zaburzeniami głosu
najczęściej równolegle poddawany jest wielospecjalistycznemu leczeniu. Wysił-
ki lekarzy (laryngologów, foniatrów i in.), psychologów i logopedów zmierzają
do przywrócenia poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej w relacjach za-
wodowych, ale również towarzyskich i osobistych. W eliminowaniu zaburzeń
głosu istotna jest świadomość dotycząca higieny głosu oraz rehabilitacja logope-
dyczno-foniatryczna, obejmująca zarówno ćwiczenia technik emisji głosu (re-
laksacja, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne), jak też koordynacji
oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. Celem całościowej terapii zaburzeń głosu
jest przywrócenie takiego stanu narządu głosu, który pozwoli realizować potrze-
by socjalne, emocjonalne oraz zawodowe pacjenta. Cel ten zgodny jest ze stan-
dardami światowymi, które wyznacza definicja zdrowia przyjęta przez WHO,
uwzględniająca komponenty fizyczne, psychiczne i społeczne, odnosząca się do
jakości życia człowieka.

Jakość komunikacji pacjenta z zaburzeniami głosu

Dla nieprofesjonalisty głos staje się elementem (samo)świadomości głównie
w chorobie. Pacjent z nasilającymi się zaburzeniami głosu stopniowo zwraca
coraz większą uwagę na swoje ciało i niepokojące symptomy, w trakcie terapii
musi zmienić nawyki oraz zweryfikować styl życia, którego jakość chce popra-
wić. Postawa wskazująca na bezpośrednie doświadczanie głosu oraz relacje
pomiędzy głosem i światem zewnętrznym są bliższe antropologii czy socjologii
ciała, niż analizie biologicznej w wersji redukcjonistycznej. W przypadku pa-
cjentów z zaburzeniami głosu ciałocentryzm nie sprowadza się bowiem do za-
spokajania cielesno-zmysłowych pragnień czy do hołdowania konsumpcjoni-
stycznym modom.

                             
18 Wnioski z samooceny głosu za pomocą kwestionariusza niesprawności głosu (Voice Handicap

Index – VHI) u 9 pacjentów z zaburzeniami głosu; badanie zostało wykonywane w trakcie dia-
gnozy logopedycznej prowadzonej przez autorkę niniejszego opracowania. Wnioski te są zbież-
ne z wynikami badań prowadzonych na większej grupie pacjentów – por.: E. Niebudek-Bogusz
i in., Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej
(Voice Handicap Index – VHI), „Medycyna Pracy” 2007, nr 5, s. 393–402.
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Pacjent z zaburzeniami głosu ocenia panujące warunki społeczne z punktu
widzenia możliwości realizacji siebie, zaspokojenia własnych potrzeb. Podej-
mowana aktywność głosowa i komunikacja wokalna mają na celu zaznaczenie
własnej obecności, manifestowanie emocji, zdobycie uwagi otoczenia, ale rów-
nież realizację potrzeb estetycznych, ludycznych, grupo- i socjotwórczych. Ana-
liza komunikacji pozawerbalnej wskazuje, że głos jest ważnym elementem,
dzięki któremu człowiek może utrzymywać kontakt z grupą poprzez manifesto-
wanie emocji, modulowanie i wspieranie komunikacji werbalnej, a w niektórych
przypadkach nawet jej zastępowanie.

Chęć pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz komu-
nikowania się z otoczeniem wynika zatem z powodów instrumentalnych (dot.
przede wszystkim przekazu informacji) i/lub emocjonalno-ekspresywnych (np.
nawiązanie więzi, wyrażenie uczuć)19, determinowana jest również posiadaniem
fizycznych możliwości czy przestrzeganiem obowiązujących norm zachowania,
też językowego20. U pacjentów z zaburzeniami głosu deficyty mogą prowadzić
do niezdolności pełnego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (także
politycznym, kulturowym i in.), a nawet ekskluzji czy marginalizowania.

Przyczyną niepełnej współprzynależności człowieka do zbiorowości21 może
być brak akceptacji ze strony innych ludzi. Zdarza się, że chory dobrowolnie
ogranicza kontakty w poczuciu bezradności, niejednokrotnie staje się pasywny22.
Ze względu na zaburzenia głosu nie chce lub nie może w pełni werbalizować
swoich myśli, w sposób wyczerpujący mówić o przeżyciach, oczekiwaniach czy
potrzebach. Lęk przed oceną jakości głosu, pogarszającego się w toku wysiłku
i dłuższego mówienia, wiąże się ze stresem, który dodatkowo pogłębia problemy
zdrowotne i zaburza funkcjonowanie społeczne23. W znaczącym stopniu wpływa
to na sytuację zawodową, gdyż mogą wystąpić czasowe przeciwwskazania do
wykonywania pracy, a nawet wykluczenie z profesji, co wiąże się z konieczno-
ścią przekwalifikowania, przejściem na rentę chorobową, a w konsekwencji
czasowym bądź stałym pogorszeniem sytuacji finansowej całej rodziny24. O ile
wykluczenie społeczne często wynika z niezawinionych i niedobrowolnych za-
burzeń głosu, do znalezienia się w sferze marginalizowanej może doprowadzić
poczucie niepełnosprawności albo choroba, którą potęguje sam pacjent, ignoru-

                             
19 K. Skarzyńska, Bariery komunikacji: indywidualne, grupowe społeczne, [w:] J. Bartmiński,

U. Majer-Baranowska (red.), Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 45.

20 A. Jaworska, Wykluczenie społeczne i marginalizacja – konceptualizacja zagadnień, [w:]
A. Apanel, A. Jaworska (red.), Obszary wykluczenia społecznego – sfera biologiczna i środowi-
skowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 12.

21 Tamże, s. 16.
22 Tamże, s. 12, 13.
23 Tamże, s. 18–19.
24 Tamże, s. 17–20.
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jący zasady higieny i emisji, wykazujący (nad)aktywność głosową, mimo do-
strzeganych zaburzeń w komunikacji.

Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie

Potrzeba przynależności i dążenie do życia we wspólnocie (Abraham
Maslow) w efekcie daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, użyteczności
czy akceptacji. W rodzinie, czyli podstawowej grupie społecznej składającej się
z osób, które wiąże związek małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji25, istotne
znaczenie mają wspólne mieszkanie i funkcjonowanie na co dzień oraz dialog
czy choćby najprostsze interakcje międzyludzkie. Niektórzy badacze określają
rodzinę wręcz jako „system komunikacyjny”26, skupiają się głównie na analizie
struktury, przebiegu i modelach komunikacji oraz wpływie samego procesu na
funkcjonowanie jej członków27. Szeroko pojęta komunikacja w rodzinie ma
niezwykle istotne znaczenie w budowaniu więzi emocjonalnych, dzięki którym
możliwe jest odczytywanie sygnałów i przekazów pozawerbalnych, nie podle-
gających pełnej kontroli podmiotów. Rozluźnienie bądź zanik więzi negatywnie
wpływa na kondycję psychiczną członków rodziny, z drugiej strony – wręcz
przeciwnie – trudności mogą zbliżyć ludzi do siebie.

Komunikacja interpersonalna, odmienna dla każdego systemu rodzinnego,
zależy od wielu czynników, w tym także interakcji (działań, komunikacji wer-
balnej i pozawerbalnej) pomiędzy jej członkami28. Wymiana komunikatów,
emocji, myśli, jak również ustalanie wspólnych stanowisk ma na celu nie tylko
porozumienie i zrozumienie się29, lecz wpływa na ogólną kondycję człowieka,
staje się wskaźnikiem zmian zachodzących w podsystemach: małżeńskim (rów-
nież partnerskim), rodzicielskim, pomiędzy rodzeństwem oraz dziadkami i wnu-
kami. Jeśli przyjąć szerokie rozumienie pojęcia interakcji jako wzajemnego od-
działywania i wpływu człowieka na innego, logopedia – nauka heterogeniczna
będzie wskazywać konsekwencje zaburzeń głosu (i mowy) na różnych płaszczy-
znach życia rodzinnego.

                             
25 M. Ligęza, Rodzina, [w:] J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Krakowskie Wydawnictwo Na-

ukowe, Kraków 2005, s. 244.
26 A. Celińska-Miszczuk, L.A. Wiśniewska, Komunikacja w rodzinie: od interakcji do osobowej

relacji (perspektywa personalistyczna), „Paedagogia Christiana” 2013, nr 2, s. 203.
27 B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s. 13.
28 Taż, Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice – dzieci, [w:] A. Michal-

ska (red.), Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, „Roczniki Socjologii
Rodziny” 2006, t. XVII, s. 221.

29 Hasło: dialog, [w:] K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum,
Wrocław 1999, s. 120.
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Do szerokiego spektrum symboli, gestów i znaczących zachowań30, jakie
(nie)świadomie stosuje człowiek w komunikacji, zalicza się elementy językowe,
parajęzykowe oraz pozajęzykowe31, które traktowane są nie tylko jako nośniki
znaczeń32, ale również czynniki konstytuujące jednostkową czy grupową tożsa-
mość. U pacjentów z zaburzeniami głosu wzmocnieniu często ulegają metako-
munikaty (zmiana barwy, tonu głosu, rytmu, intonacji, akcentowania, stosowa-
nia większej ilości wyrazów modalnych), głównie w wyniku obaw związanych
z rozpoczęciem głośnej wypowiedzi, możliwością przekazania całej treści ko-
munikatu, zakładanym poziomem aktywności wokalnej, reakcją otoczenia na
niekontrolowane zmiany wysokości bądź natężenia głosu. Mimo zaburzeń głosu,
istotne znaczenie ma spójność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Pacjenci
świadomie bądź w sposób niekontrolowany ograniczają dialog, wzmacniają albo
zastępują go innymi formami (np. gestami, mimiką twarzy, spojrzeniem). Może
to destrukcyjnie wpływać na bezpośrednie relacje międzyludzkie, stanowić źró-
dło konfliktu przez wieloznaczność, ścisłą zależność od sytuacji, nieprecyzyjne
odczytanie intencji nadawcy czy postawę odbiorcy.

Od dotychczasowego funkcjonowania rodziny zależy reakcja na przemiany
modelu komunikacji, które występują po dostrzeżeniu nieprawidłowości głoso-
wych u jednego z członków rodziny. Wiąże się to z niepełnym bądź zaburzonym
stosowaniem środków poza-/para-/ponadjęzykowych, przypisanych określonym
rolom społecznym i działaniom członków rodziny, manifestującym określone
stany, postawy bądź intencje nadawcy33. W relacji symetrycznej między doro-
słymi irytację mogą wywoływać trudności podczas wymiany informacji o po-
glądach, doświadczeniach, życiowych planach, codziennych zadaniach organi-
zujących wspólne życie, zaspokajanie potrzeb materialnych. Problemy wiążą się
też z wypełnianiem przez rodzinę funkcji ekspresyjno-emocjonalnej i komuni-
kacyjnej u najmłodszych. W przypadku starszych dzieci i młodzieży stopniowo
zmniejsza się rola kontaktu fizycznego, dotyku, a wzrasta znaczenie przekazów
słownych34. W okresie dorastania, w związku z autorytetem osobistym, dorosły
powinien stać się przewodnikiem, dzielić doświadczeniem, opowiadać, uczyć,
kształtować umiejętności instruowania, argumentacji, perswazji, negocjowania,
dyskusji czy oceny, ujawniać zainteresowanie działaniem czy motywować do
działania, co utrudniają zaburzenia głosu rodziców bądź dziadków, przyczynia-
jące się do zachwiania układu ról społecznych. Niezaspokojona potrzeba aktyw-
ności werbalnej w domu, również przez chęć oszczędzania głosu chorego, skła-
                             
30 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,

Warszawa 2003, s. 404.
31 B.L.J. Kaczmarek, Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-

dowskiej, Lublin 2005, s. 12–18.
32 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-

dowskiej, Lublin 1994, s. 218.
33 Tamże, s. 247.
34 B. Harwas-Napierała, Komunikacja w rodzinie..., dz. cyt., s. 230.
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nia młodsze pokolenie do poszukiwania interlokutorów w innym środowisku.
W miejsce rozluźnionych więzi z dorosłym, mogą zacieśnić się te z rodzeń-
stwem, które z reguły wykazuje się jednak mniejszą cierpliwością i empatią
podczas wymiany słownych komunikatów.

Równie istotną barierą jest zakładanie przez odbiorcę znajomości intencji
nadawcy i strategie podtrzymujące temat choroby, np. dopowiadanie bądź zga-
dywanie treści komunikatu, nieustanne pytanie o samopoczucie, co potęguje
wrażenie niepełnosprawności. Frustracja może też prowadzić do ograniczania,
a nawet unikania bezpośrednich rozmów, które stają się bardziej wyczerpujące.
Nierzadko członkowie rodziny tabuizują chorobę, nie podejmują tematu bądź
swoją postawą przeczą jej istnieniu, a w konsekwencji w niewielkim stopniu
angażują w proces rehabilitacji i terapii, oponują przeciw konieczności zamiany
swoich nawyków czy trybu życia. W efekcie pacjent traktuje członków rodziny
jako osoby obce bądź zagrażające, unika kontaktów, zamyka się w sobie i skupia
na egoistycznych potrzebach albo manifestuje swoje niezadowolenie, koncen-
truje się na reaktywnym dopasowaniu do nowych realiów. Trudna sytuacja
związana z chorobą wywołuje negatywne emocje, lęk przed przyszłością zabu-
rzenie interakcji oraz stres z tym związany, co może potęgować problemy z głosem.

Dla rodziny, w której dominuje relacja osobowa-dialogiczna, choroba sta-
nowi wyzwanie. Właściwa ocena nadawanych przez pacjenta sygnałów poza-
werbalnych, empatia i uwrażliwienie na obserwowany stan psychofizyczny,
gotowość do odpowiadania na bodźce czy potrzeby – daje nieocenione wsparcie
w procesie leczenia oraz rehabilitacji głosu. Swoistą formą komunikacji jest już
samo spotkanie, bycie ze sobą, obok lub naprzeciwko, nawet przy jednostronnie
zaburzonej wokalizacji, a w konsekwencji też werbalizacji. Pożądany dialogicz-
ny (osobowy, korwengentny) model relacji może stanowić istotny element tera-
pii pacjenta z zaburzeniami głosu, szczególnie ten oparty na zasadach dialogu
twarzą w twarz. W myśl dialogiki (M. Buber, E. Lévinas), dialog wykracza poza
ramy zwyczajnej rozmowy, rozumianej jako naprzemienna wymiana komuni-
katów. Relacja zachodzi od chwili rozpoczęcia manifestowania intencji i celu,
inicjowania oraz reagowania na odbierane bodźce, słuchania aktywnego, dialo-
gicznego. Otwartość na Ty/Innego oraz autentyczne zainteresowanie członkiem
rodziny oznacza respektowanie jego podmiotowości, ale również autonomii,
odrębności, manifestowanych potrzeb i dostrzeganych ograniczeń.

Ze względu na dynamikę relacji rodzinnych modele komunikacji ulegają
częstym przeobrażeniom. Zdiagnozowanie zaburzenia głosu u jednego z członków
wzajemnie wpływa zarówno na chorego, jak i odbiorców, nie pozwala w pełni
realizować funkcji regulacyjnej komunikacji wokalnej. Odpowiedź wszystkich
członków rodziny na nowe wyzwania, wsparcie pacjenta z zaburzeniami głosu,
bycie przy nim oraz praca nad dobrą osobową komunikacją sprzyja poszukiwa-
niu nowych możliwości rozwoju, dopasowaniu się do nowej sytuacji. Dla pa-
cjenta z zaburzeniami głosu gotowość niesienia pomocy przez rodzinę oraz rela-
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cja dialogiczna mogą być katalizatorami aktywnego działania, zmierzającego do
podjęcia leczenia oraz rehabilitacji, jak również przeorganizowania życia, zwe-
ryfikowania swojego miejsca w systemie rodzinnym, wzajemnych relacji.

Podsumowanie

Zaburzenia głosu mają wpływ na całokształt życia człowieka, czyli na po-
strzeganie siebie, kondycję psychiczną oraz relacje społeczne, dlatego pacjent
potrzebuje wsparcia rodziny na co dzień. Traktowanie głosu jako elementu od-
separowanego od „ja”, nad którym trzeba wykonać pracę, wiąże się głównie
z realizacją przedmiotowych celów postępowania profilaktyczno-diagnostyczno-
-prognostyczno-terapeutycznego w logopedii. Nieinstrumentalne myślenie o gło-
sie w znacznym stopniu wzmaga poczucie harmonii, służy osiąganiu również
celów podmiotowych, koncentrowanych wokół osobistych i zawodowych pra-
gnień, motywacji, wrażeń czy przeżyć chorego. Pacjent staje przed konieczno-
ścią zmagania się ze swoim ciałem, ograniczeniami w życiu prywatnym i zawo-
dowym. Realizacji celów służy zarówno pośrednia, jak i bezpośrednia terapia
głosu. Szczególnie na początku potrzebuje wsparcia, by odnaleźć w sobie siłę
i determinację (z łac. patient – wytrwały, cierpliwy), wiedzieć, że inni dostrzegli
jego problemy. Z reguły chęć niesienia pomocy słabnie z czasem, niektórzy
członkowie rodziny powracają do dawnych nawyków, nie mają wytrwałości, by
respektować zalecenia terapeutów i lekarzy, na trwałe wprowadzić również do
swojego życia zasady higieny głosu.

Nieprofesjonalny rodzinny system wsparcia postrzegany jest poniekąd jako
obowiązek każdego z członków, gdyż instytucjonalną pomoc z reguły kieruje się
do osób samotnych35. Edukowanie pacjenta z zaburzeniami głosu oraz jego ro-
dziny należy do lekarzy, ale również logopedów. W wyniku działań populary-
zatorskich i profilaktycznych podnoszona jest świadomość dotycząca możliwo-
ści zatrzymania choroby, łagodzenia bądź niwelowania jej skutków, ewentual-
nego rozwoju, ograniczania bądź usuwania czynników negatywnie wpływają-
cych na głos. Stosowanie strategii interwencyjnych oraz minimalizowania szkód
wiąże się z realizacją zewnętrznych celów logopedii (funkcje społeczne), co
pozytywnie wpływa na podniesienie komfortu i jakości życia pacjenta oraz całej
jego rodziny. W przypadku niezaspokojonych potrzeb rehabilitacyjnych w wy-
niku utrudnionego dostępu do placówek medycznych oraz terapii logopedycznej
może to być jedyna forma zewnętrznej pomocy choremu. Zaangażowanie rodzi-
ny w utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej pacjenta z zaburzeniami głosu

                             
35 Por.: I. Taranowicz, Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym, [w:] Z. Tyszka

(red.), Rodzina w czasach szybkich przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama
Mickiewicza, Poznań 2002, s. 212.
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w efekcie może zapewnić lepszą jakość życia oraz w miarę możliwości aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym.
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The child health insurance

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest ubezpieczeniu zdrowotnemu dziecka jako członka rodziny.
Przedstawiono w nim stan prawny obowiązujący w Polsce. Przeanalizowano przykłady
osób ze statusem nieubezpieczonego. Omówiono zagrożenia wynikające z braku upraw-
nień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
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Abstract

The article is devoted to the health insurance of a child as a family member. It pres-
ents the legal situation in Poland. The examples of those with the ‘uninsured’ status had
been analysed. It discusses the risks resulting from the lack of rights to the use of health
care services financed from public funds
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Wprowadzenie

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z ważnych a zarazem podstawowych
ubezpieczeń w Polsce. Obowiązkowo ubezpieczeniu podlegają osoby wyszcze-
gólnione w art. 66. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych
ze środków publicznych1. Osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdro-
wotne, mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz
leczenie. Członkowie rodzin osoby ubezpieczonej, którzy zostali przez nią zgło-
szeni do ubezpieczenia, mogą korzystać z usług zdrowotnych na takich samych
zasadach jak ubezpieczony. Członkami rodziny są między innymi: niepracująca
żona, niepracujący mąż oraz dziecko. W artykule skoncentrowano się tylko na
dziecku. Dziecko w ubezpieczeniu zdrowotnym występuje jako członek rodziny
do ukończenia przez nie 18. roku życia lub, jeśli kontynuuje naukę, do 26. roku
życia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki finansowania
świadczeń medycznych udzielanych osobom, których uprawnienia do korzysta-
nia z tych świadczeń są uzależnione od prawidłowego postępowania osób trze-
cich, w świetle obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2. Przeanalizo-
wano obowiązujący stan prawny, dostępne materiały statystyczne w kontekście
udzielonych świadczeń medycznych oraz cennik jednostek rozliczeniowych
płatnika publicznego – Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomimo prześledzenia
wielu publikacji dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, nie
znaleziono literatury naukowej poruszającej ten problem.

Z zebranego materiału różnych historii pacjentów de facto osób nieubezpie-
czonych, wybrano najciekawsze z poszczególnych grup w różnych zakresach
udzielania świadczeń medycznych. Podjęto próbę określenia zagrożeń dla rodzi-
ny, wynikających z niezgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy
brak zgłoszenia dziecka może narazić rodzinę na skutki finansowe? Jeżeli tak, to
jakie? I w jakich przypadkach? Analiza zebranych danych pozwoliła na określe-
nie wstępnych wniosków.

Aspekty prawne ubezpieczenia zdrowotnego

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych reguluje zasady i formy ubezpieczenia zdrowotnego3. Na tej podsta-
wie ubezpieczony4 może korzystać w publicznych i niepublicznych placówkach

                             
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, Dz. U. 2015.581 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
2 Tamże.
3 Tamże, Art. 3.
4 Tamże, Art. 66.
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medycznych5, które podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z le-
czenia finansowanego ze środków publicznych.

„Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków pu-
blicznych, posiadają prawo wszystkie osoby zaliczające się do pojęcia «świad-
czeniobiorcy», zdefiniowanego poprzez kryteria zawarte w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Najwięk-
szą grupą są osoby objęte powszechnym, tzn. obowiązkowym lub dobrowol-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym. Druga grupa to osoby nieubezpieczone,
które legitymują się polskim obywatelstwem i mają miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej, a które nie ukończyły 18 roku życia”6.

Dzieci i młodzież posiadający obywatelstwo polskie do ukończenia 18. roku
życia mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej7, zarówno jako
osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jak i niezgłoszone8. Młodzież do ukończenia
26. roku życia korzysta ze świadczeń, pod warunkiem że osoba została zgłoszo-
na do ubezpieczenia i pobiera naukę. Bez ograniczenia wieku, prawo do korzy-
stania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zachowują osoby posiadające orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi. Pomimo,
iż każde dziecko i młodzież do ukończenia 18. roku życia z mocy ustawy są
ubezpieczone, w pierwszej kolejności powinno być spełnione prawo zgłoszenia
do ubezpieczenia przez uprawnionego, a jeżeli jest to niemożliwe, działa bezwa-
runkowo zapis ustawy. Osoba (rodzic, opiekun prawny), podlegająca obowiąz-
kowi ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia
zdrowotnego członka rodziny, jakim jest dziecko9. Gdy żaden z rodziców nie
może tego zrealizować, zgłoszenia wnuków, które żyją z ubezpieczonym we

                             
5 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2013.217.
6 T. Holecki, J. Woźniak-Holecka, A. Bocionek, Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oso-

bom nieubezpieczonym na podstawie decyzji organu wykonawczego samorządu terytorialnego,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, J. Sokołowski, G. Węgrzyn
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 307,
s. 225–226.

7 Świadczenia zdrowotne – rozumie się przez to świadczenia określone w Ustawie z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1991.408 z późniejszymi zm.; świadczenie
zdrowotne obejmuje również transport sanitarny inny niż określony w art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia
25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. 2001.1207 i 1801 oraz
Dz. U. 2002.2073.

8 Zgłoszenie do ubezpieczenia jest istotne, ponieważ od tego zależy, z jakich środków finansowane
jest leczenie. Przepisy stanowią, że opieka zdrowotna nad dzieckiem ubezpieczonym, finansowana
jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze składek osób ubezpieczonych, natomiast za opiekę nad
dzieckiem nieubezpieczonym także płaci Fundusz, ale z dotacji, którą otrzymuje z budżetu państwa.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej..., dz. cyt.

9 Do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, można zgłosić: dziecko własne, dziecko
małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę,
albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej. Tamże.
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wspólnym gospodarstwie10 mogą dokonać dziadkowie, podlegający obowiąz-
kowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli nie ma możliwości zgłoszenia w żaden
z wyżej wymienionych sposobów, ucznia lub studenta może zgłosić szkoła lub
uczelnia na jego prośbę o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Dziecko do
ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza jeden rodzic, który posiada ubezpieczenie
zdrowotne. Za członków rodziny nieopłacane są składki na ubezpieczenie zdro-
wotne i wysokość dochodu rodziny (wynagrodzenie zgłaszającego rodzica) nie
ma znaczenia. Jeśli osoba zgłaszająca członka rodziny zostanie wyrejestrowana
z ubezpieczenia zdrowotnego (np. zakończy umowę o pracę, umowę zlecenia,
prowadzenie działalności gospodarczej, przestanie podlegać dobrowolnemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu itd.), to wyrejestrowaniu podlega także członek jej
rodziny. Członek rodziny traci status ubezpieczonego automatycznie, gdy nabę-
dzie swój tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. jako pracownik, zlecenio-
biorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, bezrobotny itd.)11.

Korzystanie ze świadczeń medycznych

Świadczenia medyczne mogą być udzielane w zakresach: ratownictwa me-
dycznego, podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz pierwszego kontaktu), ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej, leczenia szpitalnego i po-
szpitalnego oraz refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne. Ustawa
o działalności leczniczej12 określa formę prawną podmiotów wykonujących
działalność leczniczą13. Podmiotami udzielającymi świadczenia zdrowotne,
w ramach środków publicznych, mogą być placówki publiczne i niepubliczne.

Osoba ubezpieczona może leczyć się tylko w tych, które mają podpisaną
umowę na świadczenie usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wyniki europejskiego ankietowego badania zdrowia (European Health In-
terview Survey – EHIS)14 umożliwiają poznanie sytuacji zdrowotnej mieszkań-

                             
10 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..., dz. cyt.

Art. 66 ust. 1.
11 Chcąc zgłosić dziecko do ubezpieczenia rodzic powinien poinformować swojego płatnika skła-

dek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których ma obowiązek zgłosić do ubezpie-
czenia zdrowotnego. Tamże.

12 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej..., dz. cyt.
13 D. Gniewosz, Wolontariat w placówkach opiekuńczych służby zdrowia, [w:] H. Gradkowski

(red.), Wolontariat jako metoda resocjalizacji, Wydawca Karkonoska Państwowa Szkoła Wyż-
sza w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2015, s. 79–80.

14 Europejskie ankietowe badanie zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS)
 
to kluczo-

we narzędzie realizacji jednego z głównych celów Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki
zdrowia publicznego, por. źródło: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/default
aktualnosci/5513/10/1/1/zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_mieszkancow_polski_w_swietle_
badania_ehis_2014.pdf [dostęp: 19.05.2016].
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ców Polski15. Z opracowanych informacji statystycznych za rok 2014 wynika, że
rodzice u prawie 26% badanych dzieci w wieku 0–14 lat, zgłaszali istnienie
przewlekłych problemów ze zdrowiem. Niemal co czwarte dziecko, zdaniem rodzi-
ców, miało długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub choroby przewlekłe16. W roku
2014 bez mała 27% ogółu badanych dzieci chorowało przewlekle na co najmniej
1 chorobę. Częściej chorowały dzieci w wieku 10–14 lat (32%) oraz 5-, 9-letnie
(28%) niż te najmłodsze, w wieku 0–4 lata (około 20%)17. Jak ilustruje prezentowa-
ny poniżej wykres, dzieci najczęściej chorowały przewlekle na różnego rodzaju
alergie, choroby oka, astmę oraz bóle głowy lub migrenę i choroby kręgosłupa.

Wykres 1. Choroby przewlekłe dzieci w wieku 0–14 lat (w odsetkach). Źródło: Główny Urząd
Statystyczny, Informacja i opracowanie statystyczne – Stan zdrowia ludności Polski
w 2014 r., Warszawa 2016.

Figure 1. Chronic diseases of children aged 0–14 years (in percentages). Source: Central Statisti-
cal Office, Statistical information and elaborations – Health status of population in Po-
land in 2014, Warsaw 2016.

U co ósmego dziecka w wieku 2–14 lat, stwierdzono występowanie poważ-
nych kłopotów lub trudności w funkcjonowaniu narządów zmysłu lub ruchu18.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, staje się oczywiste, że w toku leczenia dzieci
korzystały z przepisanych na receptę leków i zleceń na wyroby medyczne. Na
1000 dzieci stosujących leki przepisane na receptę 480 przyjmowało leki na
przeziębienie, grypę lub ból gardła, antybiotyki, leki przeciwalergiczne. Nie-
spełna 1% dzieci korzystało z urządzeń, takich jak: aparat słuchowy, kula, bal-
konik, wózek inwalidzki itp.19

                             
15 Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. – Informacja i opracowanie statystyczne GUS, Warsza-

wa 2016.
16 Tamże, s. 64.
17 Tamże, s. 69.
18 Tamże, s. 74.
19 Tamże, s. 75.
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14

W 2014 roku co dwudziesty Polak uległ wypadkowi, znacznie częściej wy-
padki zdarzały się dzieciom niż osobom dorosłym, a zwłaszcza młodzieży w wie-
ku 10–19 lat.

Wykres 2. Ulegający wypadkom według grup wieku (w odsetkach). Źródło: Główny Urząd Staty-
styczny, Informacja i opracowanie statystyczne – Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.,
Warszawa 2016.

Figure 2. Undergoing accidents by age groups (in percentages). Source: Central Statistical Office,
Statistical information and elaborations – Health status of population in Poland in 2014,
Warsaw 2016.

Wykres 3. Leczeni w szpitalach z noclegiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy według grup wieku
(w odsetkach). Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacja i opracowanie staty-
styczne – Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016.

Figure 3. Treated in hospital overnight during the past 12 months by age groups (in percentages).
Source: Central Statistical Office, Statistical information and elaborations – Health
status of population in Poland in 2014, Warsaw 2016.

W znacznej większości przypadków osoby, które uległy wypadkowi mu-
siały skorzystać z fachowej pomocy medycznej, zwłaszcza gdy wypadek zdarzył
się w szkole. Dla co 4–5 osoby poszkodowanej w wyniku wypadku pomoc me-

3,4

5,8

8,2

7,1

4,6
5,1

5,5

4,5 4,2
4,8

6,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0–4
lata

5–9  
lat

10–14
lat

15–19
lat

20–29
lat

30–39
lat

40–49
lat

50–59
lat

60–69
lat

70–79
lat

80 lat  
i wiecej



Ubezpieczenie zdrowotne dziecka 351

dyczna musiała zostać udzielona w szpitalu i wiązało się to z co najmniej 1-dnio-
wym noclegiem na oddziale szpitalnym20.

Z danych wynika, że leczeniu szpitalnemu z przynajmniej 1 noclegiem pod-
dało się blisko 4,6 mln osób, ponad 12% populacji. Generalnie częstotliwość ho-
spitalizacji wzrasta z wiekiem. W młodszych grupach wieku (do 49. roku życia)
wynosi od 6% do 10% (z wyjątkiem grupy 0–4), a dla starszych zbiorowości
istotnie się zwiększa. Z usług lekarza pierwszego kontaktu czy rodzinnego,
a w przypadku dzieci także pediatry, w warunkach ambulatoryjnych skorzystało
ponad 79% ogółu ludności. Lekarza pediatrę w ciągu roku odwiedziło 93% dzieci.
Oznacza to, że dzieci i młodzież do 26. r.ż. korzystają ze świadczeń zdrowotnych.

Skutki prawno-finansowe osób nieubezpieczonych

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych21 określa warunki, jakie musi spełnić podmiot leczniczy (przychodnie,
szpitale), udzielający świadczeń medycznych, aby otrzymać zapłatę za wykona-
ne usługi. Pacjent korzystający z leczenia w ramach środków publicznych22

obowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość i prawo do korzystania ze świad-
czeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli przy-
chodnie, szpitale spełnią warunki, to płatnik publiczny – Narodowy Fundusz
Zdrowia – nie może odmówić sfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej
z powodu braku prawa do świadczenia pacjenta. W przypadku, gdy świadczenie
zostało udzielone pomimo braku prawa do niego, dyrektor właściwego oddziału
Funduszu, może w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji23 żądać zwrotu wydanych środków na leczenie osoby nieuprawnionej.
Płatnik publiczny z urzędu prowadzi postępowanie w przedmiocie ustalenia
obowiązku poniesienia i wysokości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Na
podstawie zebranego materiału dowodowego ustala tytuł uprawnionego do ko-
rzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w dacie udzielenia świadczenia. Dy-
rektor właściwego oddziału Funduszu, może wydać decyzję administracyjną24,
ustalającą obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, za któ-
re zapłacił, a świadczenia zostały udzielone osobie do tego nieuprawnionej (oso-
ba niezgłoszona do ubezpieczenia). Wskazuje wysokość kwoty i podaje rachu-
nek bankowy, na który we wskazanym terminie, należy uiścić należność. Opłata
nieuiszczona w terminie podlega wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu

                             
20 Tamże, s. 79.
21 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..., dz. cyt.,

Art. 66 ust. 1.
22 Tamże, Art. 50 ust. 1–3 i ust. 6.
23 Tamże, Art. 50 ust. 18.
24 Tamże.
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ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Dyrektor właściwego oddziału może umorzyć w całości albo
w części spłatę należności ustalonej lub odroczyć spłatę tej należności, lub roz-
łożyć ją na raty, stosując odpowiednio zasady określone w ustawie o finansach
publicznych25.

Weryfikacja ubezpieczenia

Do badania zdefiniowano grono uczestników ubezpieczenia powszechnego.
Wybrano takich uczestników, którzy korzystali z różnych świadczeń zdrowot-
nych w przeświadczeniu, że są ubezpieczeni – mają prawo do korzystania z tych
świadczeń, a de facto mieli status nieubezpieczonego. Skorzystano z danych
statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz dostępnych cenników
świadczeń zdrowotnych. Prowadząc badania postawiono tezy: Czy i w jakich
przypadkach zdefiniowana grupa jest narażano na brak zgłoszenia do ubezpie-
czenia? Czy brak ubezpieczenia zdrowotnego może wpłynąć na budżet rodziny?
W jaki sposób? Z jakimi kosztami powinna się liczyć rodzina? W jaki sposób
można uniknąć ponoszenia niepożądanych kosztów?

Opis prowadzonych badań

Do badania przeanalizowano notatki oraz informacje i opracowania staty-
styczne opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny: Ochrona zdrowia
w gospodarstwach domowych w 2013 r.; Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.;
Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego
Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r.; Dzieci w Polsce w 2014 roku;
Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce i Stan zdrowia ludności
Polski w 2014 r.26, i zestawiono z obowiązującym stanem prawnym. Skorzysta-
no z cennika jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia27 oraz cenników podmiotów
działalności leczniczej. Wybrano 20 zdarzeń zdrowotnych z udziałem młodzieży
w przedziale 17.–24. r.ż., które miały miejsce w 2013 roku.

Poniżej przedstawiono przykłady najciekawszych zdarzeń z grup o podob-
nym przebiegu. W komentarzu wyjaśniono rzeczywistą sytuację ubezpieczenio-
wą i opisano skutki. Wydarzenia, ze względu na dane wrażliwe28, opisano bez
podawania szczegółów identyfikujących pacjentów i choroby oraz podmioty

                             
25 Art. 56–58 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009.1240, z póź-

niejszymi zmianami.
26 Por. źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/ [dostęp: 29.08.2016].
27 Por. źródło: http://www.nfz-wroclaw.pl [dostęp: 01.03.2016].
28 Art. 27 ust. 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014.1182.
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lecznicze udzielające świadczeń. We wszystkich przypadkach osoby w chwili
udzielania świadczenia medycznego były przeświadczone, że mają prawo korzy-
stać z leczenia finansowanego ze składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 1.
Studentka lat 21, w ramach wizyty u lekarza pierwszego kontaktu otrzymała

skierowanie na 3 zabiegi rehabilitacyjne przez 10 dni. Skierowanie zarejestro-
wała w miejscowym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Na
zabiegi udała się po upływie 2 miesięcy, w dniu 26 sierpnia 2013 r. wyznaczo-
nym w rejestracji. Cykl zabiegów zakończył się 6 września 2013 r. Z dniem 31
lipca 2013 r. ustało zatrudnienie matki pacjentki – osoby, która zgłaszała pa-
cjentkę do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komentarz:
Pacjentka w chwili zgłoszenia się do zakładu miała prawo do świadczeń

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Za wykonane zabie-
gi jak była studentką poradni rehabilitacyjnej zapłacił płatnik publiczny – Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Co prawda zgłaszająca członka rodziny matka nie była
już zatrudniona, ale korzystała razem z członkami rodziny z prawa do świadczeń
przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia29. Zabiegi od 31
sierpnia do 6 września 2013 r. zostały udzielone osobie nieuprawnionej. Fundusz
wydał decyzję30 i obciążył kwotą 147 złotych, tj. 3 zabiegi x 5 dni roboczych.

Przykład 2.
Młoda kobieta lat 23, w lutym 2013 roku niefortunnie pośliznęła się na uli-

cy, upadła i złamała dwa żebra. Świadkowie wezwali karetkę. W pogotowiu
lekarz zrobił jej prześwietlenie, dał zastrzyk, założył gorset. Kobieta w paździer-
niku 2012 roku została skreślona z listy studentów. Nie podjęła żadnej pracy, nie
zgłosiła się do Powiatowego Urzędu Pracy.

Komentarz:
Po skreśleniu z listy studentów kobiecie, przysługiwało prawo do świadczeń

przez 4 miesiące31, czyli październik 2012 r. – styczeń 2013 r. W lutym kobieta
była nieubezpieczona. Fundusz obciążył ją całą kwotą świadczenia – 165 zło-
tych. Za gorset zapłaciła 100% – nie przysługiwała jej refundacja. Dyrektor wła-
ściwego oddziału, na wniosek osoby, odroczył spłatę należności, gdyż nieubez-
pieczona w chwili rozstrzygnięcia nie miała żadnego dochodu.

                             
29 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..., dz. cyt.,

Art. 67 pkt 4.
30 Tamże, Art. 50 pkt 18.
31 Tamże, Art. 67 pkt 5 ppkt 2.
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Przykład 3.
Niepełnosprawna uczennica lat 21, od początku zgłoszona do ubezpieczenia

zdrowotnego, jako członek rodziny przez matkę, podjęła pracę na umowę-zlece-
nie w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2013 r. 5 lipca 2013 r. trafiła do szpitala.
Leczenie rozpoczęło się udzieleniem doraźnej pomocy i przewiezieniem przez
pogotowie ratunkowe do szpitala. Przebyła poważny zabieg neurochirurgiczny,
5-dniowy pobyt na OIOM-ie i 16-dniowy pobyt na oddziale. Leczenie zakoń-
czyło się 8-tygodniową rehabilitacją na oddziale.

Komentarz:
Podjęcie pracy na umowę-zlecenie przez uczennicę spowodowało nabycie

własnego tytuł do ubezpieczenia, co z automatu doprowadziło do wyrejestrowa-
nia z ubezpieczenia członka rodziny. Umowa zakończyła się 31 maja 2013 r.,
natomiast 30-dniowa ochrona do świadczeń 30 czerwca 2013 r. Matka nie doko-
nała powtórnego zgłoszenia jako członka rodziny. 5 lipca osoba była nieubez-
pieczona. Dyrektor właściwego oddziału Funduszu wydał decyzję na kwotę
69 846 złotych za udzielone świadczenia jako osobie nieuprawnionej.

Przykład 4.
Do pogotowia ratunkowego po poradę stomatologiczną doraźną około go-

dziny 23.00 zgłosił się 19-latek, z bólem zęba. Niezbędna była interwencja chi-
rurga szczękowego, który usunął uszkodzonego zęba i zszył zębodół w znieczu-
leniu miejscowym.

Komentarz:
Po upływie 3 miesięcy od porady, 19-latek otrzymał rachunek na kwotę 138

złotych od dyrekcji Pogotowia Ratunkowego. Podczas weryfikacji udzielonego
świadczenia okazało się, że w dniu udzielania porady stomatologicznej był oso-
bą nieubezpieczoną. Półtora roku wcześniej matka zmieniła pracodawcę. Nie
zgłosiła u nowego pracodawcy swoich członków rodziny, pomimo iż syn
uczęszczał do szkoły. Po ukończeniu 18 r.ż. osoba może korzystać z finansowa-
nia świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, gdy spełni dwa warunki –
została zgłoszona do ubezpieczenia i pobiera naukę.

Przykład 5.
Do szpitala zgłosiła się uczennica szkoły ponadgimnazjalnej w 2 miesiące po

ukończeniu 18. r.ż., która w wyniku uprawiania sportu, doznała ciężkiej kontuzji
kolana, musiała przebyć zabieg chirurgiczny oraz rehabilitację po zabiegu. W czasie
zdarzenia uczennica mieszkała z matką, która miesiąc wcześniej straciła zatrud-
nienie. Dotychczas uczennica była zgłaszana przez matkę do ubezpieczenia zdro-
wotnego, nie utrzymywała kontaktu z ojcem, nie miała już dziadków.
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Komentarz:
Pacjentce udzielono niezbędnych świadczeń, a po miesiącu, gdy zostało ne-

gatywnie zweryfikowane prawo do świadczeń ze środków publicznych, szpital
wystawił rachunek na kwotą 1 765,89 złotych. Uczennica zgłosiła się do wła-
ściwego oddziału NFZ, gdzie po rozmowie rozpoznano, że nie ma żadnej osoby
(rodzic, dziadkowie), która mogłaby zgłosić ją jako członka rodziny do ubezpie-
czenia. Zaproponowano zgłoszenie przez szkołę32. Szkoła zgłosiła uczennicę
z datą 18. Urodzin, czyli przed udzieleniem świadczenia. Taka czynność była
możliwa, gdyż zgłoszenie przez szkołę było jej tytułem własnym. Skoro uczennica
nabyła prawo do świadczeń w dniu udzielenia, odstąpiono od poboru należności.

Z ankietowego badania (European Health Interview Survey – EHIS)33 wy-
nika, że pomiędzy 17.–24. r.ż. 10% młodzieży ma choroby przewlekłe i 12,2%
przebywa pod stałą opieką lekarską/pielęgniarską, z czego odpowiednio 16,1%
i 11,8% nie ma uprawnień do świadczeń NFZ (środków publicznych).
Tabela 1. Członkowie gospodarstw domowych według choroby, potrzeb opieki (w%)

Choroba przewlekła
Przebywanie pod

stałą opieką lekar-
ską/pielęgniarskąWyszczególnienie Razem

Tak Nie Tak Nie
Razem 100,0 31,8 68,2 32,0 68,0

Według płci
Mężczyzna 100,0 27,3 72,7 27,2 72,8

Kobieta 100,0 35,7 64,3 36,2 63,8

Według wieku
0 100,0 5,5 94,5 28,7 71,3

12 100,0 10,5 89,5 20,5 79,5

3-6 100,0 14,0 86,0 21,4 78,6

7-16 100,0 14,0 86,0 17,6 82,4

17–24 100,0 10,0 90,0 12,2 87,8

25–44 100,0 17,5 82,5 17,6 82,4

45–59 100,0 39,3 60,7 37,4 62,6

60–69 100,0 58,9 41,1 56,9 43,1

70 i więcej 100,0 79,0 21,0 74,7 25,3

                             
32 Tamże, Art. 66 pkt 1 ppkt 17.
33 Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. – Informacja i opracowanie staty-

styczne GUS, Warszawa 2014, s. 100.
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Uprawnienia do świadczeń NFZ
Tak 100,0 32,0 68,0 32,3 67,7

Nie 100,0 16,1 83,9 11,8 88,2

Uprawnienia do świadczeń DZZ
Tak, ubezpieczenie ambulatoryjne 100,0 23,6 76,4 27,4 72,6

Tak, ubezpieczenie szpitalne 100,0 30,2 69,8 33,5 66,5

Tak, abonament ambulatoryjny 100,0 31,5 68,5 33,3 66,7

Tak, abonament szpitalny 100,0 35,9 64,1 38,8 61,2

Nie 100,0 31,9 68,1 31,9 68,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/ochrona-zdrowia-w-gospodarstwach-domowych-w-2013-r-,2,5.
html [dostęp: 29.08.2016].

Table 1. Members of households by the disease, care needs (in%)

Chronic disease
Under ongoing care

of a physician or
a nurseSpecification In total

Yes No Yes No
In total 100.0 31.8 68.2 32.0 68.0

Gender
Male 100.0 27.3 72.7 27.2 72.8

Female 100.0 35.7 64.3 36.2 63.8

Age
0 100.0 5.5 94.5 28.7 71.3

12 100.0 10.5 89.5 20.5 79.5

3-6 100.0 14.0 86.0 21.4 78.6

7-16 100.0 14.0 86.0 17.6 82.4

17–24 100.0 10.0 90.0 12.2 87.8

25–44 100.0 17.5 82.5 17.6 82.4

45–59 100.0 39.3 60.7 37.4 62.6

60–69 100.0 58.9 41.1 56.9 43.1

70 and higher 100.0 79.0 21.0 74.7 25.3

Eligible for National Health Fund benefits
Yes 100.0 32.0 68.0 32.3 67.7

No 100.0 16.1 83.9 11.8 88.2

Yes, ambulatory insurance 100.0 23.6 76.4 27.4 72.6
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\

Yes, hospital insurance 100.0 30.2 69.8 33.5 66.5

Yes, ambulatory subscription 100.0 31.5 68.5 33.3 66.7

Yes, hospital subscription 100.0 35.9 64.1 38.8 61.2

No 100.0 31.9 68.1 31.9 68.1

Source: The authors own study based on data of the Central Statistical Office: http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/ochrona-zdrowia-w-gospodarstwach-domowych-w-2013-r-,2,5.html
[accessed: 29.08.2016].

5% osób pomiędzy 17.–24. r. ż w 2013 roku przebywało w zakładach sta-
cjonarnych opieki zdrowotnej (szpitale), 4,5% finansowało leczenie poza źró-
dłem finansowania ze środków publicznych lub dobrowolnego zabezpieczenia
zdrowotnego.

Z danych NFZ wynika, że w latach 2013–2015, w ramach postępowań ad-
ministracyjnych (prowadzonych przy windykacji kosztów), wydano prawie
13 tys. decyzji administracyjnych na kwotę ponad 22 mln zł34.

Z materiału poddanego badaniu, tj. 20 zdarzeń zdrowotnych z udziałem
młodzieży w przedziale 17.–24. r.ż., które miały miejsce w 2013 roku wynika,
że Narodowy Fundusz Zdrowia decyzjami administracyjnymi obciążył 18 osób
na kwotę 263 742,33 złotych za:
— leczenie szpitalne – 250 836,98 złotych,
— leczenie rehabilitacyjne – 9 364,80 złotych,
— porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – 2 155,23 złotych,
— porady w stomatologii – 183,12 złotych,
— refundacji leków – 98,55 złotych,
— pogotowie ratunkowe i transport – 1 103,65 złotych.

W jednym przypadku odroczono spłatę należności, w jednym placówka
zdrowotna – pogotowie ratunkowe odstąpiło od obciążania kwotą świadczenia.

Wnioski

Przeprowadzone badanie i analiza danych statystycznych pozwala na sfor-
mułowanie następujących wniosków:
1. Dzieci i młodzież do 26. r.ż. korzystają w podobnym zakresie, jak inne gru-

py wiekowe ze świadczeń zdrowotnych. Wśród nich są osoby leczące się,
ale nieuprawnione do korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych
ze środków publicznych.

2. Ustalono, że młodzież po ukończeniu 18. r.ż. do ukończenia 26. r.ż. jest
najbardziej narażona na brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoba pobierająca naukę w tym przedziale wiekowym, aby korzystać ze

                             
34 Por. źrodło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/ [dostęp:16.09.2016].
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świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, musi speł-
niać dwa warunki: być zgłoszona do ubezpieczenia i pobierać naukę. Na ich
spełnienie nie ma bezpośredniego wpływu. Jest uzależniona od innej osoby
(rodzica, opiekuna itd.), która powinna wiedzieć i pamiętać o zgłoszeniu jej
do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny za każdym razem, gdy
zaistnieją okoliczności powodujące konieczność dokonania zgłoszenia.

3. Każda krótkotrwała forma pracy (własny tytuł do ubezpieczenia), tj. prace
sezonowe, praktyki czy staż, wyrejestrowują osobę automatycznie ze zgło-
szenia, np.: rodzica. Ustanie umowy o pracę, praktykę czy staż wymaga po-
nownego zgłoszenia przez rodzica.

4. Skutkiem braku ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny po osiągnięciu
pełnoletniości, może być konieczność zapłacenia za udzieloną usługę me-
dyczną. Kwoty obciążeń przez płatnika publicznego lub podmiot leczniczy
są uzależnione od rodzaju i czasu trwania udzielonego świadczenia medycz-
nego.

5. Przepisy prawa nie przewidują uznania zgłoszenia członka rodziny z datą
wsteczną.

6. Od 1 stycznia 2014 r. płatnik publiczny Narodowy Fundusz Zdrowia udo-
stępnił, osobom posiadającym PESEL, na bieżąco możliwość sprawdzania
swojego status ubezpieczenia zdrowotnego w serwisach informacyjnych Zin-
tegrowany Informator Pacjenta (ZIP)35 i Elektroniczna Weryfikacja Upraw-
nień Świadczeniobiorców (eWUŚ)36.
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