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KRZYSZTOF GERC

Studium porównawcze uwarunkowań 
postaw rodzicielskich w rodzinach 
dotkniętych niepełnosprawnością 
dziecka w świetle badań z lat 1997 
i 2009

Rodzina jest grupą społeczną o charakterze wspólnotowym, posiadającą 
określoną strukturę wewnętrzną, kultywującą określone normy i wartości 
oraz realizującą je za pomocą dostępnych sobie środków i metod w konkret-
nym otoczeniu społecznym. Każde zaburzenie rozwoju czy też długotrwała 
choroba wywołują zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Ich zakres i głębokość 
zależą od charakteru dysfunkcji somatycznej, ale też od skutków, jakie ona 
powoduje.

Systemowy model funkcjonowania rodziny zakłada, że pojawienie się 
zmian w zachowaniu jednego członka rodziny wpływa na zachowania wszyst-
kich pozostałych osób. Model interakcyjny wskazuje natomiast, że różne wła-
ściwości dziecka (umiejętności społeczne, mowa, uwaga, myślenie, zacho-
wanie) są rezultatem procesów interakcji dziecka z otoczeniem, zwłaszcza 
z najbliższą rodziną.

Niniejsze studium jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy zmiany otocze-
nia socjoekonomicznego oraz kulturowego powodują modyfikację w zakre-
sie kształtowania się postaw rodzicielskich w rodzinach dotkniętych niepeł-
nosprawnością dziecka. Praca zmierza do sprawdzenia, czy w kontekście 
transformacji społeczno-ekonomicznej można zauważyć różnice w kształto-
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waniu się postaw rodziców w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, a tak-
że – jak prezentują się sekwencje zachowań i uczuć rodziców wobec pełno-
sprawnego potomstwa w roku 1997 oraz obecnie.

Część empiryczna pracy zawiera opisy oraz porównanie wyników dwóch 
grup trzydziestu rodzin, wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, uczestniczących w badaniu w 1997 oraz wiosną 2009 roku. 
W badaniach obydwu grup zastosowano analogiczne metody diagnostycz-
ne: wywiad, obserwację, Test Uzupełniania Zdań wg J. Sacksa i L. Sidneya, 
Kwestionariusz dla Rodziców M. Ziemskiej oraz Mapę Rodziny D. Mostwin.

Sformułowane w pracy wnioski z badań własnych wskazują m.in. że – nie-
zależnie od roku badania – zmienną najmocniej wpływającą na sposób trak-
towania dzieci przez rodziców jest atmosfera rodzinna oraz istnienie bądź 
brak konfliktów w rodzinie. Stres towarzyszący niepełnosprawności dziecka – 
jak ujawniają badania z roku 2009 – wyznacza aktualnie zdecydowanie szer-
szą niż w roku 1997 perspektywę aktywnych działań terapeutycznych, podej-
mowanych przez rodziców wobec niepełnosprawnego potomstwa.

W ostatnich latach publikacje naukowe wiele uwagi poświęcają temato-
wi rodziny, koncentrując się na różnorodnych jej wyzwaniach, problemach 
i aspektach funkcjonowania1. Ciągle jednak zdaje się brakować współcze-
snych opracowań podejmujących w sposób kompleksowy i pogłębiony pro-
blem funkcjonowania rodzin, borykających się z niepełnosprawnością dziecka 
w dynamicznie zmieniających się warunkach socjokulturowych. Choć rodziny 
te w otoczeniu zewnętrznym starają się funkcjonować tak jak inne systemy, to 
jednak ich sytuacja znacznie się różni, co potwierdzają liczne badania2 i róż-
ni autorzy3. 

Dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dzieci właściwe są pewne 
emocje, uczucia i obawy, niebędące udziałem rodzin, w których wszystkie 
dzieci cieszą się pełnią sprawności. M. Kościółek4, w oparciu o typologię za-
proponowaną przez M. Kościelską5, wskazała na rodzaje lęków, które prze-
żywają rodzice niepełnosprawnych dzieci. Według przeprowadzonych przez 

1 Por. M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2005; por. J. Żebrowski, Współczesne prze-
obrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej, [w:] Rodzina polska na przełomie wieków, red. J. Żebrowski, 
Gdańsk 2006; L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów ponowoczesnego świata, Kraków 2006.

2 K. Gerc, Uwarunkowania rozwoju emocjonalnego młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym 
w kontekście funkcjonowania rodziny, [w:] Polska, Słowacja, Świat. Rodzina – wybrane problemy współcze-
sności, red. A. Akimjak, K. Budzowski, Kraków 2008, s. 29–39.

3 Por. S. Kowalik, Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, [w:] Psychologia 
kliniczna, red. H. Sęk, t. 2, Warszawa 2006.

4 M. Kościółek, Lęk rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, [w:] Dziecko a świat do-
rosłych, M. Duda, B. Gulla, Kraków 2009, s. 75–81. 

5 M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, Warszawa 2000.
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nią badań, są to: lęk przed konfrontacją niepełnosprawnych dzieci z nowymi 
sytuacjami, zwłaszcza z rozpoczęciem nauki szkolnej, obawy związane z nie-
bezpieczeństwem zaprzepaszczenia szans dziecka, lęk przed wrogością oto-
czenia społecznego czy wreszcie – niepokój o przyszłość dziecka. Zdaniem 
autorki, intensywność i dominacja konkretnego typu lęku uwarunkowana jest 
wiekiem rozwojowym dziecka, natomiast wszystkie one właściwe są rodzicom 
niepełnosprawnych dzieci. Rodzice ci świadomi są specyficznych zagrożeń, 
na jakie, z uwagi na fakt niepełnej sprawności narażone są ich dzieci. Stano-
wią je czynniki fizyczne, związane z przebywaniem w nieprzystosowanym do 
potrzeb niepełnosprawnych środowisku, pozostawanie czasem obiektem nie-
chęci ze strony zdrowego rodzeństwa oraz niebezpieczeństwo przytłoczenia 
wzorem zbyt trudnym do naśladowania, co skutkować może licznymi frustra-
cjami6. Rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne muszą także zmierzyć 
się z nieco odmiennymi zadaniami rozwojowymi. B. Gulla7 ujmuje chorobę 
i niepełnosprawność jako zadanie rozwojowe dla całej rodziny. Autorka wska-
zuje także, że codzienne i trudne zabiegi wychowawcze podejmowane wobec 
dziecka wymagającego szczególnej uwagi i opieki istotnie zmieniają relacje 
pomiędzy małżonkami8. 

Problem modyfikacji zadań i postaw rodzicielskich związany z faktem nie-
pełnosprawności dziecka dostrzegają również D. Kornas-Biela9 oraz A. Ko-
zubska10, wskazując, że wyodrębniane do niedawna fazy adaptacji rodziny do 
niepełnosprawności dziecka na skutek zmian technologicznych i społecznych, 
w pewnych aspektach trącą aktualność. 

Specyfika procesu wychowawczego niepełnosprawnego dziecka wiąże się 
przede wszystkim z przeobrażeniami w obrębie postaw wobec dzieci. Z uwagi 
na szczególne zainteresowanie aspektem postaw rodzicielskich warto wspo-
mnieć, że na postawę składa się zespół względnie trwałych dyspozycji ukie-
runkowujących zachowanie rodziców wobec dziecka11. 

Jedną z pierwszych typologii postaw rodzicielskich zaproponował amery-
kański psychiatra L. Kanner. Wyodrębnił on cztery typy postaw rodzicielskich: 
akceptację i miłość, jawne odrzucanie, nadmierne wymaganie i nadmierną 

6 Ibidem.
7 B. Gulla, System rodzinny w obliczu doświadczenia choroby somatycznej, [w:] red. G. Makiełło-Jarża, 

Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Kraków 2008, s. 117–130.
8 Ibidem, s. 121.
9 D. Kornas-Biela, Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej, Lu-

blin 1996.
10 A. Kozubska, Wybrane aspekty sytuacji rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dzie-

cięcym, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Kraków 2003.
11 J. Kielin,  Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk 2002.
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opiekę12. Najkorzystniejszą i najbardziej optymalną – zdaniem M. Ziemskiej13 
– jest postawa pierwsza, gdyż zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa 
warunkujące jego prawidłowy i harmonijny rozwój. Jawne odrzucanie na sku-
tek wyzwalania coraz gwałtowniejszych zachowań agresywnych hamuje roz-
wój uczuciowy. Z kolei postawa nadmiernego wymagania rodzi w dziecku lęk 
i frustrację, zaś nadmierna opieka opóźnia jego dojrzałość i samodzielność. 
J. Kielin wśród postaw pozytywnych wymienia akceptację, współdziałanie, ro-
zumną swobodę i uznanie praw dziecka jako równych z prawami dorosłych, 
a do nieprawidłowych zalicza nadmierne ochranianie, stawianie nieadekwat-
nych wymagań, odrzucenie dziecka, unikanie kontaktu z nim lub stwarzanie 
pozorów takiego kontaktu. Kielin podkreśla jednocześnie, że o rodzaju posta-
wy rodzicielskiej decyduje poziom dystansu emocjonalnego między dziećmi 
i rodzicami oraz stopień dominacji rodziców nad dzieckiem14. 

W obrębie systemu rodzinnego tworzą się swoiste podsystemy, które do-
tyczą relacji między małżonkami, rodzeństwem oraz rodzicami i dziećmi. Nie-
pełnosprawność dziecka może stać się zagrożeniem dla integralności rodziny 
oraz zakłócać procesy rozwojowe, a zatem godzić w dwie najistotniejsze wła-
ściwości rodziny jako systemu. Konieczne staje się więc przekształcenie wzo-
rów zachowania poszczególnych osób w rodzinie, modyfikacja w hierarchii 
ich wartości bądź zajmowanych pozycji15. 

Wśród części badaczy istnieje pogląd, że dziecko niepełnosprawne w nie-
wielkim stopniu wpływa na swoje zdrowe rodzeństwo. To oddziaływanie – zda-
niem T. Gałkowskiego16 – dokonuje się za pośrednictwem rodziców w trzech 
sytuacjach i jest konsekwencją ich postaw: odrzucenia dziecka, marginali-
zacji troski o zdrowe dziecko i instrumentalizacji jego osoby oraz włączenia 
niepełnosprawnego dziecka w aktywność rodziny. We wszystkich wymienio-
nych sytuacjach istotny problem stanowi zapewnienie choremu dziecku oraz 
jego zdrowemu rodzeństwu jednakowo korzystnych warunków rozwojowych, 
w których każde z nich czułoby się ważne, szanowane i kochane.

G. Makiełło- Jarża oraz A. Kaczanowska uważają, iż pełnienie ról rodzi-
cielskich daje [...] szansę rozwoju nie tylko wychowywanym dzieciom, ale i sa-
mym rodzicom, gdyż wsparcie udzielane dzieciom wymaga [...] często rów-
nież intensywnej pracy nad sobą, kiedy kontakt z własnymi dziećmi wymaga 
przełamywania dotychczasowych schematów postępowania, uzupełniania 

12 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, Warszawa 1986.
13 Ibidem.
14 J. Kielin J., Jak pracować...
15 Por. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1991.
16 T. Gałkowski, J. Kossewska, Autyzm wyzwaniem naszych czasów, Kraków 2001.
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wiedzy, zmiany zasad współżycia17. Wydaje się, że w odniesieniu do rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych słowa te nabierają szczególnego znaczenia. 
Współcześnie podejmowane badania nad optymalnym środowiskiem rodzin-
nym pokazują bowiem, że niezależnie od pozostawania w stresującym śro-
dowisku i w ubogich w stymulację warunkach, rodzice mogą podejmować 
czynności mające na celu pielęgnowanie odporności psychicznej oraz zdolno-
ści adaptacyjnych własnych dzieci. Relacje oparte na silnej więzi emocjonal-
nej właściwej komunikacji wewnątrz rodziny, czytelnych zasadach wychowaw-
czych oraz motywowaniu dzieci do realizowania indywidualnych uzdolnień 
i zainteresowań są charakterystykami wystarczająco dobrej rodziny18. Nie po-
winna ona nadmiernie chronić, ale też nie lekceważyć czy odrzucać dziecka 
niepełnosprawnego. Oparte na miłości, mądre oraz podejmowane we współ-
pracy z instytucjami specjalizującymi się w pracy z dzieckiem niepełnospraw-
nym wychowanie ma bowiem największą szansę przyczynić się do wyposaże-
nia dziecka w zasoby siły psychicznej, które, bez względu na jego sprawność, 
pozwolą na pełny rozwój. 

METODOLOGIA BADAŃ

Przeprowadzone badania miały na celu porównanie, jak prezentują się se-
kwencje postaw, uczuć i zachowań rodziców w rodzinie z dzieckiem niepełno-
sprawnym w roku 1997 oraz 2009, a także sprawdzenie, czy zmiany otocze-
nia socjoekonomicznego oraz kulturowego powodują zaistnienie znacząco 
odmiennych postaw rodziców w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Ważne było również określenie modeli związków pomiędzy zmiennymi, wa-
runkującymi manifestację określonych postaw rodzicielskich w roku 2009.

Badaniami objęto dwie grupy trzydziestu rodzin, wychowujących dziecko 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, uczestniczące w badaniu w roku 1997 
oraz wiosną 2009 roku19. 

17 G. Makiełło-Jarża, A, Kaczanowska, Przestrzeń życiowa rodziny w płynnej nowoczesności, [w:] Wy-
miary przestrzeni życiowej..., s. 37–44.

18 Pojęcie wystarczająco dobrej rodziny jest adekwatnym psychologicznie odniesieniem do propozycji 
Donalda Winnicotta – wystarczająco dobrej matki (good-enough mother). Termin został użyty przez Wan-
dę Sztander przy opisie dobrej rodziny: towarzyszącej dziecku w jego rozwoju, wspierającej podczas prze-
zwyciężania przez nie kolejnych kryzysów osobowościowych, stwarzającej warunki dla rozwoju podsta-
wowej ufności, poczucia autonomii i inicjatywy. Por. też M. Rutter, Implications of Resilience Concepts for 
Scientific Understanding, „Annals New York Academy of Sciences” 2006, Vol. 1049, nr 1–12.

19 Procedura badawcza: rodziny pochodziły z trzech powiatów Małopolski: krakowskiego, myślenickie-
go oraz wielickiego. Badania realizowano w 1997 r. oraz na tym samym terenie, w analogicznej grupie ro-
dzin z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, w 2009 r. Zastosowano losowo-celowy dobór pró-
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W badaniach obydwu grup zastosowano analogiczne metody diagno-
styczne: Test Uzupełniania Zdań J. Sacksa i L. Sidneya20, Kwestionariusz dla 
rodziców do badania postaw rodzicielskich M. Ziemskiej21, Mapę Rodziny 
D. Mostwin22, wywiad skategoryzowany oraz obserwację.

WYNIKI

Statystyczna analiza zebranego materiału empirycznego składała się 
z dwóch części. W pierwszej, stosując metody statystyki opisowej, dokona-
no charakterystyki poziomu najważniejszych w badanej grupie zmiennych. 
Przedmiotem drugiej części opracowania statystycznego była analiza związ-
ków łączących zmienne mierzone w badaniu. W celu ich wykrycia i opisu wy-
korzystano wielowymiarową analizę korelacyjno-regresyjną. Analizę tę posze-
rzono o analizę ścieżek23, dzięki której możliwe stało się utworzenie modelu 
oddziaływań przyczynowo-skutkowych o zasięgu obejmującym niemal wszyst-
kie rozpatrywane zmienne.  

Pierwszy nurt badań dotyczył porównania średnich wyników postaw ma-
tek i ojców dzieci niepełnosprawnych w roku 1997 oraz 2009. 

by. Badania prowadzono: indywidualnie, kilkuetapowo, udział w badaniu poprzedzony był zgodą rodziny, 
wszystkie badania przeprowadził autor pracy.

20 Test Uzupełniania Zdań J. Sacksa i L. Sidneya stanowi technikę projekcyjną umożliwiającą określe-
nie głównych sfer konfliktów u badanego. Test ten stosowany jest w celu badania nieuświadamianych tre-
ści psychiki, stanowiących potencjalne zagrożenie dla prawidłowego przebiegu procesu jej przystosowa-
nia, jak i w badaniu uświadamianych treści psychiki, gdy z uwagi na rozmaite blokady jednostka nie może 
ich ujawnić. Badanie polega na wyzwoleniu indywidualnych znaczeń związanych z cechami struktur po-
znawczych, systemem wartości, postawami, uczuciami i nieuświadomionymi popędami badanego. 

21 Kwestionariusz dla rodziców M. Ziemskiej dotyczy postaw rodziców wobec dzieci. Pozwala on po-
znać stosunki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kwestionariusz składa się z 41 pytań, z których na każde 
badany może udzielić 1 z 4 odpowiedzi. Odpowiedziom przyporządkowane są wartości liczbowe. O posta-
wach pożądanych wychowawczo świadczą niskie wyniki. Najkorzystniej jest, gdy obydwoje rodzice uzysku-
ją niskie wyniki w zakresie tej samej postawy. Szerzej: M. Ziemska, Kwestionariusz dla rodziców do bada-
nia postaw rodzicielskich, Warszawa 1981; M. Ziemska, Postawy Rodzicielskie, Warszawa 1969; eadem, 
Rodzina i dziecko, Warszawa 1986.

22 Mapa Rodziny D. Mostwin to rysunek składający się z koła Rodzinnego i Otoczenia obejmujące-
go przestrzeń poza Kołem. Badany wypełnia mapę, mając do dyspozycji symbole w postaci: kółek (oso-
by z bliższej i dalszej rodziny, znajomi, przyjaciele), kwadratów (instytucje mające znaczenie dla badane-
go), trójkątów (sytuacje stresowe z życia badanego). Dodatkowo, badany wykorzystuje linie komunikacyjne 
pomiędzy symbolami, pozwalające określić jakość porozumienia i charakter jego relacji z poszczególny-
mi osobami i instytucjami. 

23 Szerzej: K. Gerc, J. Przetacznik, Wiedza o schorzeniu oraz jej wpływ na funkcjonowanie dzieci z głę-
boką skoliozą, [w:] red. W. Pilecka, A. Maurer, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP”, z. 205: Prace psycho-
logiczne VII, Kraków 2006, s. 67-82.
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W tabeli 1 przedstawiono zestawienie rezultatów badań z 1997 i 2009 roku, 
dotyczących postaw: górowania24, bezradności25, koncentracji26 i dystansu27 
w kontaktach z niepełnosprawnym dzieckiem, prezentowanych przez matki.

Tabela 1. Porównanie średnich wyników matek w Kwestionariuszu M. Ziemskiej 
w badaniach z roku 1997 i 2009 (N= 60)

Nazwa skali

Grupa matek 
badanych 

w roku 1997 

(n=30)

Grupa matek
badanych 

w roku 2009

(n=30)

Testy t studenta
df 58

x SD x SD t p

Górowanie 17,12 4,79 15,95 3,88 1,95 n.i.

Bezradność 14,02
2,41 8,11 3,03

4,88 0,001

Koncentracja 17,16 4,21 9,98 3,72 5,21 0,001

Dystans 
w kontakcie 
z dzieckiem

7,31 2,33 4,05 1,15 2,25 0,05

 
Zgodnie z teoretycznymi przewidywaniami, jak wskazują zebrane w tabe-

li 1 dane, można stwierdzić istotne statystycznie różnice w zakresie prezento-
wanych przez matki w roku 1997 oraz obecnie postaw bezradności (t=4,88), 
koncentracji (t=5,21) oraz w przejawianiu dystansu w kontakcie z niepełno-
sprawnym dzieckiem (t=2,25). Nie wystąpiły natomiast istotne statystycznie 
różnice w aspekcie górowania (t=1,95). 

W tabeli 2 zgromadzono rezultaty badań dotyczących postaw górowania, 
bezradności, koncentracji i dystansu w kontaktach z niepełnosprawnym dziec-
kiem, prezentowanych przez ojców w 1997 i 2009 roku.

24 W interpretacji Kwestionariusza M. Ziemskiej wysokie wyniki oznaczają nastawienie rodziców na 
kierowanie dzieckiem z pozycji wyraźnej przewagi, podporządkowanie dziecka w sposób surowy z jedno-
czesnym ignorowaniem jego pragnień i odczuć. Wyniki niskie – umiejętność kierowania dzieckiem bez ak-
centowania własnej przewagi.

25 Wysokie wyniki świadczą o poczuciu bezsilności rodzica, o deficytach jego kompetencji wychowaw-
czych oraz braku zdecydowania w podejściu do dziecka. Wyniki niskie oznaczają brak lub niskie poczu-
cie bezradności.

26 Wyniki wysokie sugerują ujawnianie przez rodzica przesadnej troski o dziecko, dużego niepoko-
ju i napięcia emocjonalnego w relacji z dzieckiem. Wyniki niskie odzwierciedlają zrównoważony stosu-
nek do dziecka.

27 Wynik wysoki oznacza tendencje do wycofywania się z bezpośrednich kontaktów z dzieckiem, brak 
czułości w interakcjach z nim. Wynik niski natomiast – swobodną wymianę uczuć i bliskie relacje emocjo-
nalne z dzieckiem.
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Tabela 2. Porównanie średnich wyników ojców w Kwestionariuszu M. Ziemskiej 
w badaniach z roku 1997 i 2009 (N= 57)

Nazwa skali

Grupa ojców 
badanych 

w roku 1997

(n=28)

Grupa ojców

badanych 

w roku 2009

(n=29)

Testy t studenta

df 55

x SD x SD t p

Górowanie 13,82 3,84 17,41 3,28 2,91 0,01

Bezradność 12,51 2,71
8,90 2,93

3,46 0,01

Koncentracja 12,76 3,77
9,80 2,90

0,82 n.i.

Dystans 
w kontakcie 
z dzieckiem

3,90 2,15 2,03 1,15 3,38 0,01

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 2, w grupie ojców występują istotne 
statystycznie różnice w postawie górowania, bezradności i dystansu w kon-
taktach z niepełnosprawnym dzieckiem. Postawy te są obecnie znacznie rzad-
sze w stosunku do 1997 roku. Warto zauważyć, że nie obserwuje się istotnych 
statystycznie różnic w aspekcie postawy koncentracji na dziecku. 

Drugim rysem analiz było zweryfikowanie wpływu różnych wyodrębnio-
nych w badaniu zmiennych na kształtowanie się u rodziców ankietowanych 
w roku 2009 określonych postaw rodzicielskich. Przedstawiają je modele ko-
relacji zawarte w tabelach: 3, 4, 5 i 6.

W tabeli 3 przedstawiono model korelacji, charakterystyczny dla sytuacji 
ujawniania przez rodziców niepełnosprawnego dziecka postawy braku domi-
nacji. 

Tabela 3. Model korelacji dla postaw rodzicielskich związanych z brakiem dominacji 
w relacjach z dzieckiem (R=0,49; R2=27%)

Zmienna niezależna
Współczynnik

regresji
Beta Test

Istotność współczynnika

regresji

t p

Pozytywny stosunek do 
przyszłości

0,14 0,38
pra-

wostr.
3,10 0,045

Poczucie winy 0,20 -0,42 lewostr. -2,30 0,04
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Zmienna niezależna
Współczynnik

regresji
Beta Test

Istotność współczynnika

regresji

Istnienie lęków i obaw 0,30 -0,59 lewostr. -3,07 0,02

Wiek rodzica 0,38 -0,22 dwustr. -3,14 0,05

Wyraz wolny 3,89

 
Jak wynika z danych zgromadzonych w tabeli 3, im bardziej optymistycz-

ny jest stosunek rodziny do przyszłości (t=3,10) oraz im mniej intensywnie ro-
dzice doświadczają poczucia winy (t=-2,30), a także im mniej obaw i lęków 
(t=-3,07) towarzyszy ich życiu uczuciowemu, tym rzadziej w relacji z niepełno-
sprawnym dzieckiem rodzice prezentują postawy dominacji. Brak dominacji 
w relacji z dzieckiem jest też – wedle przedstawianych badań – właściwy ro-
dzicom młodszym (t=-3,14). 

W tabeli 4 przedstawiono model korelacji, wyjaśniający ujawnianie przez 
rodziców postawy bezradności w relacji z niepełnosprawnym dzieckiem.

Tabela 4. Model korelacji dla postaw rodzicielskich związanych z poczuciem 
bezradności w relacjach z dzieckiem (R=0,42; R2=25%)

 Zmienna

niezależna

Współ-
czynnik

regresji

Beta Test
Istotność współczynnika

regresji

t p

Niska samoocena 0,40 0,38 prawostr. 3,05 0,04

Wykształcenie rodzica 0,23 -0,30 lewostr. -2,27 0,025

Istnienie konfliktów 
wewnątrzrodzinnych

0,27 0,29 lewostr. 3,35 0,01

Status materialny rodziny 0,37 -0,40 dwustr. -3,07 0,036

Wyraz wolny 4,13

 
Według danych zebranych w tabeli 4, tendencję do ujawniania bezradno-

ści w relacji z niepełnosprawnymi dziećmi wykazują przede wszystkim rodzice 
odznaczający się niską samooceną (t=3,05), niskim poziomem wykształcenia 
(t=-2,27), niskim statusem materialnym (t=-3,07) oraz uwikłani w różnorodne 
konflikty wewnątrzrodzinne (t=3,35), nierzadko ze współmałżonkiem. 

W tabeli 5 zawarto z kolei czynniki predysponujące rodziców do prezento-
wania wobec swych niepełnosprawnych dzieci postawy zrównoważonej. 
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Tabela 5. Model korelacji dla postaw rodzicielskich związanych ze zrównoważonym 
stosunkiem do dziecka (R=0,34; R2=17%)

 Zmienna

niezależna

Współ-
czynnik

regresji

Beta Test

Istotność 

współczynnika

regresji

t p

Obecność zdrowego 
dziecka w rodzinie

0,47 0,42 prawostr. 3,02 0,04

Wiek rodzica 0,29 0,27 dwustr. 2,87 0,046

Stosunek rodziców do 
przyszłości

0,42 0,40 lewostr. 3,07 0,01

Wyraz wolny 3,95

 
Zgodnie z danymi ujętymi w tabeli 5, zrównoważony stosunek do swych 

niepełnosprawnych dzieci częściej prezentują rodzice starsi (t=2,27), ujawnia-
jący pozytywny stosunek do przyszłości (t=3,07), posiadający jednocześnie 
inne, zdrowe dziecko (t=3,02). 

W tabeli 6 dokonano prezentacji uwarunkowań, które sprzyjają postawie 
braku dystansu w relacji z niepełnosprawnym dzieckiem. 

Tabela 6. Model korelacji dla postaw rodzicielskich związanych z brakiem dystansu 
w relacjach z dzieckiem (R=0,39; R2=19%)

 Zmienna niezależna

Współ-
czynnik

regresji

Beta Test

Istotność 

współczynnika

regresji

t p

Brak dostępu do 
fachowej pomocy

0,49 0,44 dwustr. 3,11 0,05

Wąska przestrzeń 
życiowa rodziny

0,45 0,29 dwustr. 3,02 0,04

Słaba więź małżeńska 0,41 0,27 dwustr. 3,21 0,02

Wyraz wolny 4,07

 
Zestawione w tabeli 6 dane wskazują wyraźnie, że dla rodziców, którzy 

ujawniają brak dystansu wobec swych dzieci najbardziej charakterystyczne 
są: brak dostępu do fachowej pomocy (t=3,11), wąska przestrzeń życiowa ro-
dziny (t=3,02) oraz słaba więź małżeńska (t=3,21). 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

Badania podjęte w 1997, a następnie w 2009 roku pozwoliły zaobserwo-
wać pewne ogólne tendencje weryfikujące aktualny – w porównaniu do wizji 
z roku 1997 – obraz funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Z pewnością korzystny jest fakt, że w stosunku do 1997 roku wyraźnie zwięk-
szyła się obecnie liczba rodziców prezentujących pożądane wychowawczo po-
stawy rodzicielskie i korzystających z fachowej pomocy instytucjonalnej. Nale-
ży przypuszczać, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko – ujawniona 
w badaniach – większa dostępność pomocy materialnej, edukacyjnej i tera-
peutycznej, ale też zwiększona świadomość rodziców dotycząca możliwości 
i sposobów jej otrzymywania. Wydaje się, że dużą rolę odegrały w tym pro-
cesie internetowe fora adresowane do rodziców, których dzieci dotknięte są 
MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce), szersza dostępność fachowej literatu-
ry czy ogólnie zwiększona dzięki akcjom medialnym i społecznym wrażliwość 
na problemy osób niepełnosprawnych. W tych czynnikach można również 
upatrywać przyczyn pewnych przeobrażeń w zakresie ujawniania niektórych 
postaw matek i ojców w stosunku do ich niepełnosprawnych dzieci. Anali-
za porównawcza rezultatów badań z 1997 i 2009 roku pozwoliła zauważyć, 
że statystycznie wśród matek rzadziej występują postawy bezradności, bez-
warunkowej koncentracji na dziecku i dystansu w kontakcie z nim. W gru-
pie ojców zaobserwowano natomiast znacznie rzadsze występowanie postaw 
górowania, bezradności i dystansu w kontaktach z niepełnosprawnym dziec-
kiem. Można zatem sądzić, że współcześni ojcowie są bardziej świadomi swej 
funkcji rodzicielskiej, częściej podejmują obowiązki wychowawcze i opiekuń-
cze nad niepełnosprawnym dzieckiem, realizując je bardziej adekwatnie.

Za mniej optymistyczny można uznać fakt, że oceny rodziców dotyczą-
ce modelu kształcenia, jak również opieki psychologicznej i pedagogicznej 
nad dziećmi z MPDz, dokonywane w roku 1997 i obecnie nie uległy istotnym 
zmianom. Pozwala to przypuszczać, że w ciągu ostatnich 12 lat nie wprowa-
dzono niestety istotnie odczuwalnych i zauważalnych przez pacjentów i ich 
rodziny praktycznych zmian w samym systemie kształcenia, jak też w mode-
lu opieki pedagogicznej nad dzieckiem niepełnosprawnym. Integracja w pla-
cówkach oświatowych staje się coraz bardziej powszechna, lecz dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym nadal rzadko z niej korzystają.

Celem badań było również dokonanie charakterystyki relacji pomiędzy 
matkami i ojcami a ich niepełnosprawnymi dziećmi, jak również uchwycenie 
oraz nazwanie ewentualnych prawidłowości. Rezultaty analizy empirycznej 
pozwoliły wskazać czynniki sprzyjające budowaniu i utrzymywaniu zrównowa-
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żonej relacji dziecko – rodzic oraz czynniki, które prowadzą do wycofywania 
się z relacji z dzieckiem. Co więcej, badania umożliwiły wyodrębnienie obsza-
rów, warunkujących określony sposób traktowania niepełnosprawnego dziec-
ka. Istotną rolę odgrywa w tym zakresie klimat panujący w rodzinie (np. czę-
stość i intensywność konfliktów), głębokość więzi łączącej rodziców czy ich 
samoocena, bądź stosunek do przyszłości. Spostrzeżenia te wydają się cenne 
także dla podniesienia skuteczności i adekwatności działań wspierających ro-
dziców, jak również dla potrzeb terapii dziecka niepełnosprawnego. Pozwala-
ją one także prognozować funkcjonowanie i rozwój dziecka w środowisku ro-
dzinnym. 

Do czynników sprzyjających konstruktywnym postawom wobec niepełno-
sprawnych dzieci należy obecność zdrowego dziecka w rodzinie. Można przy-
puszczać, że rodzice, którzy oprócz niepełnosprawnego posiadają także dziecko 
rozwijające się w sposób całkowicie prawidłowy, mogą – dzięki niemu – prze-
żywać pewne emocje i doznania, których w ograniczony sposób mogliby do-
świadczyć, wychowując wyłącznie dziecko dotknięte niepełnosprawnością. Dla 
wielu z nich stanowi to zapewne potwierdzenie skuteczności rodzicielskiej, wy-
chowawczej czy wyraz spełnienia misji pierwszego nauczyciela i pozwala w na-
turalny sposób czerpać siły do pracy z dzieckiem chorym. 

Jak wykazują przedstawiane badania, jednym z ważniejszych czynników 
wpływających na charakter relacji w rodzinie wychowującej dziecko niepeł-
nosprawne jest pozytywny stosunek do przyszłości. Wydaje się, że spostrze-
żenie to nie wymaga dodatkowego uzasadnienia, gdyż generalnie optymi-
styczne, ufne i konstruktywne podejście do wydarzeń, które nadejdą, wyraża 
się w konstruktywnym i racjonalnym zachowaniu – w tym przypadku – rodzi-
ca wobec dziecka. Spostrzeżenie to koresponduje z wynikami współczesnych 
analiz socjologicznych, wskazujących na pewien pozytywny trend w przestrze-
ni satysfakcji życiowej i zadowolenia Polaków28, który znajduje odzwierciedle-
nie również w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Znaczącą determinantą postawy rodzicielskiej okazuje się także wiek ro-
dzica. Rezultaty badań wskazują wyraźnie, że starsi rodzice częściej prezen-
tują postawy charakteryzujące się tendencją do dominacji, choć jednocześnie 
próbują tworzyć bliskie relacje emocjonalne z dzieckiem. Warto podkreślić, 

28 Szerzej: J. Grzelak, Kompetencje poznawcze a percepcja relacji interesów i zachowania prospołecz-
ne, [w:] Kolokwia psychologiczne, t. 16: Psychologia wobec dylematów współczesności, Warszawa 2007, 
s. 74–84; idem, O postawach Polaków wobec (nie)równości, [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. 
J. Klebaniuk, Warszawa 2007, s. 236–248; J. Grzelak, J. Czapiński, Proekologiczne zachowania gospo-
darstw domowych, [w:] red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Pola-
ków, Warszawa 2007, s. 107–111; J. Grzelak, Postawy wobec dobra wspólnego, [w:] Diagnoza Społeczna 
2007. Warunki i jakość życia Polaków, ibidem, Warszawa 2007, s. 107–111.
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że brak dominacji w traktowaniu niepełnosprawnego dziecka właściwy jest 
także osobom wykazującym pozytywny stosunek do przyszłości. 

Zakłóceniom relacji rodzic – niepełnosprawne dziecko sprzyja m.in. brak 
dostępu do fachowej pomocy. Trudno się dziwić zaistnieniu tej statystycznie 
istotnej zależności, że rodzic, pozbawiony informacji i wskazówek dotyczą-
cych opieki nad dzieckiem, planów oraz przebiegu jego edukacji, możliwo-
ści i ograniczeń, nie zbuduje, a przez to nie utrzyma, zrównoważonej relacji 
z dzieckiem. Nawet jeśli podejmie działania w tym zakresie, z czasem, na sku-
tek nieumiejętności zachowania się i funkcjonowania w niej podjęte działania 
mogą przerodzić się w wycofywanie z relacji. 

Innym, nie mniej istotnym, czynnikiem zaburzającym relacje rodzica z nie-
pełnosprawnym dzieckiem jest słaba więź małżeńska pomiędzy rodzicami. 
Analizowane badania wykazały, że występowanie poważnych konfliktów we-
wnątrz systemu rodzinnego, a zatem także pomiędzy samymi małżonkami, 
może generować postawę bezradności, która po pewnym czasie także pro-
wadzi do wycofywania się z relacji bądź do zaniechania podejmowania prób 
konstruktywnego działania na rzecz dziecka. Wydaje się, że brak udzielane-
go sobie przez małżonków wsparcia, wspólnego działania dla dobra dziecka 
i dzielenia odpowiedzialności za postępy w jego rozwoju prowadzi do szyb-
szego wyczerpania się sił psychicznych i obniżenia jakości opieki nad niepeł-
nosprawnym dzieckiem. Niekiedy może sprzyjać dystansowaniu się rodziców 
i marginalizacji osoby niepełnosprawnego bądź zdrowego dziecka. Zdarza 
się, że rodzice obwiniają się nawzajem o stan dziecka lub za pewne zdarze-
nia będące konsekwencją ich decyzji, dotyczących zastosowanej terapii i re-
habilitacji dziecka. Dzieje się tak szczególnie w tych przypadkach, gdy każdy 
z rodziców prezentuje odrębną wizję i koncepcję pomocy dziecku. Znaczenie 
czynnika bezkonfliktowego funkcjonowania małżeńskiego oraz wzajemnego 
wsparcia podkreśliła też w swoich badaniach B. Gulla. Zgodnie z rezultata-
mi jej analiz, takie czynniki jak [...] „zaufanie współmałżonka do jego skutecz-
ności, funkcjonowanie małżeńskie we wszystkich sferach życia, wpływają na 
adaptację rodziny do choroby”29. Zależność tę można jednak odnieść nie tyl-
ko do choroby, ale także do niepełnosprawności. Rangę wspólnego działania 
i zasady porozumienia w realizacji potrzeb rozwojowych dziecka, w tym także 
dziecka niepełnosprawnego, podkreśla się także w innych opracowaniach30. 

Ujawnionym w badaniach czynnikiem sprzyjającym występowaniu zabu-
rzeń w relacji pomiędzy rodzicem i niepełnosprawnym dzieckiem bywa wąska 

29 B. Gulla, System rodziny..., s. 125.
30 K. Gerc, Wspieranie rozwoju dziecka – od genetyki do indywidualnego doświadczenia..., [w:] Silna 

rodzina, red. B. Gulla, M. Duda, Kraków 2009, s. 60–73.
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przestrzeń życiowa rodziny. Okoliczność ta pozostaje w ścisłym związku ze 
statusem materialnym rodziny. Im niższy status materialny rodziny, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że relacje między rodzicem a niepełnosprawnym 
dzieckiem będą nieprawidłowe. Nie brakuje sytuacji, w których, z uwagi na 
ograniczone możliwości finansowe i lokalowe, niepełnosprawne dziecko trak-
towane jest jako obciążenie dla rodziny. W wielu środowiskach niemożność 
zaspokojenia potrzeb chorego dziecka lub frustracja z powodu konieczności 
rezygnacji z własnych pragnień bądź niespełnienia oczekiwań innych, zdro-
wych dzieci w rodzinie prowadzi do uogólnionej frustracji, poczucia winy czy 
bezradności, co negatywnie wpływa na cały system rodzinny. Warto zazna-
czyć, że wśród wychowujących niepełnosprawne dziecko nie brakuje współcze-
śnie rodzin zagrożonych ubóstwem, które, zgodnie z danymi statystycznymi 
z 2005 roku, przeznaczają na ochronę zdrowia jedynie 2,8% własnych docho-
dów, rezygnując z przyczyn finansowych z wizyt u lekarzy specjalistów31. 

Uzyskane w badaniu wyniki wskazują również na istotny, a często nie-
doceniany w środowiskach medycznych czynnik ogólnej samooceny rodzica. 
Rezultaty analizy empirycznej pokazały, że niska samoocena rodziców czę-
sto prowadzi do bezradności w relacji z dzieckiem, co koresponduje z wyni-
kami bardziej złożonych analiz, przedstawianych w literaturze przedmiotu32. 
A. Bray z zespołem33 czy D. Meyer34 wskazują, że w następstwie niepomyśl-
nej diagnozy o zakłóceniach rozwoju dziecka to matki częściej przeżywają po-
czucie winy, doznają krzywdy, reagują złością, ujawniają objawy depresji i wy-
kazują niską samoocenę, podczas gdy dla ojców charakterystyczne są: mniej 
intensywne oznaki rozpaczy, rzadziej ujawniana potrzeba omawiania faktu 
niepełnosprawności dziecka (uzyskiwania wsparcia społecznego) i mniej czę-
sta reakcja depresyjna w następstwie pozyskania informacji o niepełnospraw-
ności dziecka. Prawidłowość tę można tłumaczyć doświadczeniami pierwotnej 
więzi fizycznej i uczuciowej z dzieckiem u matek (pierwsze ruchy, wizualiza-
cja na obrazie USG mająca wymiar poznawczo-emocjonalny) oraz kształto-
waniem się, wraz z dojrzewaniem do macierzyństwa, konkretnych oczekiwań 
wobec dziecka. Ustalenia te wydają się cenne i pomocne w planowaniu pracy 

31 T. E. Olearczyk, Sytuacja dziecka w polskiej rodzinie po 1989 roku. Wybrane aspekty, [w:] Pol-
ska, Słowacja, Świat. Rodzina – wybrane problemy współczesności, red. A. Akimjak, K. Budzowski, Kraków 
2008, s. 49–64.

32 Por. A. Bray, E. J. Skelton., K. Ballard, J. Clarkson, Fathers of Children with Disabilities: Some Expe-
riences and Reflections, „New Zealand Journal of Disability Studies” 1995, Vol. 1, No. 1; B. Carpenter, Su-
staining the Family: Meeting the Needs of Families of Children with Disabilities, „British Journal of Special 
Education” 2000, Vol. 27, No. 3.

33 A. Bray, E. J. Skelton, K. Ballard, J. Clarkson, Fathers of Children…
34 D. J. Meyer, Uncommon Fathers: Reflections on Raising a Child with a Disability, Bethesda 1995.
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terapeutycznej z rodzicami. Podkreślają zróżnicowanie reakcji matek i ojców 
niepełnosprawnych dzieci w obliczu niepomyślnej diagnozy dziecka, uświada-
miając, że stanowi ono naturalną konsekwencję zróżnicowanych potrzeb ro-
dziców. Warto zauważyć, że stres rodziców towarzyszący niepełnosprawności 
dziecka wyznacza współcześnie znacznie szerszą nże w roku 1997 perspekty-
wę aktywnych działań terapeutycznych przez nich podejmowanych. Należy, 
wykorzystując fakt znacznie częstszych i bardziej świadomych kontaktów ro-
dziców z terapeutami, poszukiwać coraz skuteczniejszych sposobów redukcji 
ich negatywnych emocji, przygotowując systematycznie wzbogacaną, zindy-
widualizowaną ofertę pomocy psychologicznej. 

WNIOSKI

 W podsumowaniu dokonanej analizy wyników badań nasuwają się wnio-
ski, które można sprowadzić do następujących twierdzeń: 

1. Stres towarzyszący niepełnosprawności dziecka wyznacza współcześnie 
znacznie szerszą niż w roku 1997 perspektywę aktywnych działań terapeu-
tycznych, podejmowanych przez rodziców wobec niepełnosprawnego potom-
stwa.

2. Współcześni ojcowie są bardziej świadomi swej funkcji rodzicielskiej, czę-
ściej od rodziców badanych w roku 1997 podejmują obowiązki wychowawcze 
i opiekuńcze nad niepełnosprawnym dzieckiem i realizują je bardziej adekwatnie.

3. Atmosfera panująca w rodzinie oraz istnienie lub brak konfliktów, nie-
zależnie od czasu badania, w istotny sposób determinują sposób traktowania 
dziecka niepełnosprawnego. 

4. Brak dostępu do fachowej pomocy, słaba więź małżeńska czy wąska 
przestrzeń życiowa rodziny generują współcześnie postawy związane z zabu-
rzeniem interakcji z dzieckiem (wycofywanie się z relacji z nim).

5. Obecność zdrowego dziecka w rodzinie, pozytywny stosunek do przy-
szłości oraz wiek rodzica sprzyjają zrównoważonej relacji z dzieckiem niepeł-
nosprawnym.

6. Bezradność w relacji z dzieckiem może być generowana przez: niski sta-
tus materialny rodziny, istnienie poważnych konfliktów wewnątrz systemu ro-
dzinnego, niską samoocenę rodzica.

7. Postawy związane z brakiem dominacji w relacji z dzieckiem są częst-
sze u starszych rodziców oraz związane m.in. z pozytywnym stosunkiem do 
przyszłości.
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8. W badaniach z roku 2009 ujawniono, że rodzice wyraźnie częściej niż 
w roku 1997 korzystają z fachowej pomocy instytucjonalnej, a pomoc mate-
rialna, edukacyjna i terapeutyczna jest zdecydowanie bardziej dostępna.

9. Najmniej istotne zmiany stwierdzono w zakresie oceny modelu kształce-
nia i opieki pedagogicznej nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.
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