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 POSTAWY  SPOŁECZNE WOBEC  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

     INTELEKTUALNIE   

 

 KRYZYS PSYCHICZNY RODZICÓW W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ 

       W RODZINIE DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

 Narodziny dziecka to moment przełomowy w życiu każdej rodziny. Przez okres ciąży 

przyszli rodzice wyobrażają sobie jakie będzie ich dziecko. Wszyscy bez wyjątku pragną 

posiadać dziecko zdrowe, sprawne i zdolne. Po szczęśliwym porodzie napięcie związane z 

oczekiwaniem i momentem przyjścia dziecka na świat ulega rozładowaniu. Pojawiają się 

takie uczucia jak radość wzruszenie, duma. Każde rozpoznanie złego stanu noworodka 

stanowi zawsze ogromny cios i jest źródłem rozpaczy rodziców. Rozpaczy z którą pozostają 

na ogół sami, ponieważ  istniejący system służby zdrowia nie jest nastawiony na dawanie w 

tej sytuacji wsparcia rodzicom, a jedynie na opiekę nad zagrożonym noworodkiem. 

Stosunkowo jednak mało wad rozwojowych jest widocznych już w momencie narodzin 

dziecka, toteż znakomita większość rodziców wychodzi ze szpitala w przekonaniu, że ich 

dziecko jest zdrowe. Dopiero różne niepokojące zachowania noworodków i niemowląt: brak 

fiksacji wzroku na twarzy ludzkiej, brak uśmiechu, brak   gaworzenia, brak zainteresowania 

przedmiotami i ożywienia na widok osoby dorosłej, brak aktywności ruchowej, wiotkość albo 

sztywność mięśniowa itp.
1
 skłaniają rodziców do konsultacji z lekarzami. Dowiadują się, że 

ich dziecko np.: ma porażenie mózgowe, zespół Downa, jest upośledzone umysłowo. Takie 

diagnozy rujnują marzenia rodziny o normalnym, szczęśliwym życiu, zmieniają wyobrażenia 

rodziców na swój temat. Uderzają także w ich miłość własną, pragnienie posiadania potomka 

będącego przedmiotem dumy. Rodzice próbują się bronić i szukają sprawców swojego 

nieszczęścia, często w osobie lub rodzinie współmałżonka. Przeżywają kryzys psychiczny na 

który składają się najczęściej: poczucie nieustannego lęku o zdrowie i rozwój dziecka, stan 

zwątpienia wynikający z niedostatku informacji, poczucie osamotnienia, wstyd i brak 

akceptacji społecznej. Szczególnie trudna jest niepewność rodziców, jak rozumieć 

zachowanie dziecka i jak na nie reagować. Do tego dołącza się stałe napięcie i zmęczenie 

wynikające z nieustannej mobilizacji sił i zwiększenia obowiązków. 

 Kryzys ten jest tym cięższy, im brutalniej była podana rodzicom pierwsza wiadomość, 

im mniej zawierała niezbędnych informacji, im mniej liczono się z ich uczuciami. Zdarza się, 

że rodzicom daje się do zrozumienia, że ich dziecko nie tylko niczego się nie nauczy, ale 

                                                 
1  M.Kościelska, Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998, s. 4. 
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również, że nigdy nie będzie pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jednak 

najtragiczniejsze dla rodziców jest wskazanie, że to oni ponoszą winę za upośledzenie 

dziecka. Przeżycia związane z kryzysem wraz z upływem czasu ulegają zmianie. 

M.Popielecki i I.Zeman 
2
 przedstawili etapy wychodzenia z kryzysu rozumianego jako proces 

zdobywania umiejętności psychicznego i życiowego radzenia sobie z problemami 

upośledzonego dziecka w sposób następujący:  

I. faza szoku, 

II. faza rozpaczy        

III. faza przystosowania pozornego 

IV. faza konstruktywnego przystosowania się. 

 

W pierwszej fazie, zwanej też okresem wstrząsu emocjonalnego pojawia się paraliż rodziców 

do działania. W tym czasie równowaga psychiczna rodziców ulega załamaniu. Często 

pojawiają się takie objawy jak obniżony nastrój, niekontrolowane reakcje emocjonalne 

(krzyk, agresja, płacz) oraz reakcje i stany nerwicowe (zaburzenia snu, łaknienia). Silne 

emocje przeżywane przez rodziców wpływają na ich wzajemne relacje, pojawiają się 

nieporozumienia, kłótnie, wrogość i pretensje. Przeżywają również ambiwalentne uczucia 

wobec dziecka: miłość i nienawiść, czułość i odrzucenie, poczucie winy, wstyd. Trwa to 

zwykle kilka dni. 

 W drugiej fazie zwanej okresem depresji, rodzice najczęściej są zrozpaczeni, 

przygnębieni i bezradni, chociaż przeżywane emocje nie są już tak gwałtowne. Często rodzice 

są niedoinformowani, nie wiedzą jakie są ograniczenia dziecka, a jakie możliwości. Są 

przeciążeni obowiązkami i przepełnieni negatywnymi emocjami. Dominuje poczucie 

krzywdy, lęk, osamotnienie, poczucie winy. Wciąż nie mogą się pogodzić z faktem, że 

dziecko jest niepełnosprawne. 

 Kolejnym etapem jest faza pozornego przystosowania się. Charakteryzuje się ona 

uruchomieniem różnych, często podświadomych mechanizmów obrony psychicznej przez 

deformację obrazu realnej rzeczywistości. Stosowane mechanizmy obronne to najczęściej 

rezygnacja oraz negacja – zaprzeczanie i wypieranie faktu niepełnosprawności dziecka. 

Negacja prowadzi często do działań zastępczych, dających poczucie aktywnego 

przeciwdziałania, np. walka o leczenie za granicą lub nieracjonalne stosowanie metod 

rehabilitacji. Często rodzice unikają kontaktów, rozmów, wychodzenia z domu, są 

                                                 
2  M.Popielecki, I.Zeman, Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka 

niepełnosprawnego,” Szkoła Specjalna” 2000, nr 1, s. 16-18. 
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przygnębieni i apatyczni. Innym sposobem jest agresja zmniejszająca napięcie. Kierowana 

może być na samego siebie, do  współmałżonka, do dziecka, do specjalistów, do 

społeczeństwa. Okres pozornego przystosowania się może trwać bardzo długo, mimo 

niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie całej rodziny. Przygnębieni rodzice zapominają, 

że upośledzone dziecko przede wszystkim potrzebuje ich miłości.  

 Okres konstruktywnego przystosowania się nazywany też okresem orientacji polega 

na akceptacji dziecka i siebie jako rodzica, na umiejętności korzystania z cudzych 

doświadczeń, dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz na posiadaniu odpowiedniego 

dystansu do rzeczywistości. Rodząca się akceptacja jest ważna dla prawidłowego 

funkcjonowania rodziców w rodzinie i społeczeństwie. Rodzice zaczynają czuć się 

odpowiedzialni za swoje dziecko bez poczucia winy za jego upośledzenie i odzyskują wiarę 

we własne siły. Potrafią też rozpoznawać i mówić o przeżywanych przez siebie uczuciach i 

emocjach . 

 

 Nie wszyscy rodzice przechodzą przez opisane cztery fazy. Często trwają w rozpaczy i 

poczuciu beznadziejności lub stosują silne mechanizmy obronne. Dlatego niezwykle istotne 

jest aby rodzice dzieci upośledzonych mogli liczyć nie tylko na pomoc dla swojego dziecka, 

ale również na wsparcie i pomoc dla siebie. Niestety w warunkach polskich psychoterapia 

indywidualna, grupowa czy grupy wsparcia są nadal rzadkością
3
. Jest niezwykle ważne, jeśli 

rodzice dziecka potrafią być razem i dawać sobie wsparcie. Jest także niezmiernie korzystne 

jeśli znajdują oparcie w swoich rodzicach, dziadkach i mogą przekazywać im wszystkie 

informacje o stanie wnuka czy wnuczki. Konieczność ukrywania stanu dziecka przed 

najbliższymi stanowi dodatkowe obciążenie i bywa przyczyną głębokiej depresji. 

Doświadczenia wskazują, że tylko wsparcie społeczne, a zwłaszcza wsparcie pochodzące od 

najbliższych, pełna akceptacja ze strony całej rodziny stanowi pomoc dla matki i ojca 

zrozpaczonych posiadaniem dziecka niepełnosprawnego. Im szersze i bardziej autentyczne 

jest wsparcie środowiskowe, tym większa nadzieja, że rodzice przestaną koncentrować się na 

własnym bólu, a zaczną wspierać rozwój dziecka i obdarzać je dobrymi uczuciami 

koniecznymi mu do życia
.4 

 

 

                                                 
3  Ibidem, s. 18 

4  M.Kościelska, Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998, s. 5. 
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 POSTAWY RODZICÓW WOBEC FAKTU POSIADANIA DZIECKA  

       NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE 

 

Współczesne badania naukowe nad rodziną potwierdzają znaczenie rodziny nie tylko dla 

rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka, ale przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju 

jego uczuć i postaw społecznych. Obserwacja działalności wychowawczej rodziców 

wykazuje, że dość często natrafiają oni na trudności w realizacji zadań wynikających z ich 

obowiązków rodzicielskich. Są nawet i tacy rodzice, którzy tych obowiązków nie podejmują. 

Są to dla dziecka sytuacje niekorzystne. Od tego bowiem, jak rodzice pojmują swoje 

obowiązki wobec dziecka i jak sobie radzą z ich realizacją, w dużej mierze zależy rozwój i 

wychowanie dziecka oraz jego pozycja w rodzinie
.5 

 Dla dziecka upośledzonego, które wychowuje się w rodzinie, najistotniejszą rzeczą 

jest, aby rodzice zrozumieli, że dziecko upośledzone ma takie same potrzeby, jak jego zdrowe 

rodzeństwo, że pragnie być otoczone troską i miłością rodziców – co daje mu poczucie 

bezpieczeństwa i przynależności do rodziny
6.

  

 Rodzicom na ogół trudno jest się pogodzić z myślą, że ich dziecko jest upośledzone 

umysłowo. Głuchota, ślepota czy inna niepełnosprawność fizyczna są widoczne, a 

upośledzenie umysłowe nie zawsze. Dość często zdarza się, że rodzice nie dostrzegają lub nie 

chcą dostrzec upośledzenia swojego dziecka. Konsekwencje takiej postawy są zawsze dla 

dziecka niekorzystne. Akceptacja lub odrzucenie faktu, że ma się dziecko upośledzone, 

pociąga za sobą różne konsekwencje, rzutujące na całość sytuacji w rodzinie, która warunkuje 

rozwój i zakres rewalidacji dziecka upośledzonego. Zaakceptowanie przez rodziców dziecka 

niepełnosprawnego intelektualnie jest utrudnione, ponieważ rzadko kiedy środowisko 

społeczne, w którym taka rodzina funkcjonuje, ma dla jej problemów zrozumienie. 

Prawdopodobnie rodzice nie wstydziliby się dziecka upośledzonego, gdyby nie było tylu 

błędnych zapatrywań na upośledzenie umysłowe wynikające z niewiedzy i braku rzetelnej 

informacji.  

  

 

 

                                                 
5  H.Borzyszkowska, Dziecko upośledzone w rodzinie, w: Pedagogika rewalidacyjna, pod red. A.Hulka, 

Warszawa 1988, s. 364.  

6  Ibidem, s. 366. 
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W dużym uproszczeniu można postawy rodziców posiadających dzieci upośledzone 

umysłowo podzielić na trzy grupy. 

Część rodziców nie wierzy, że ich dziecko jest upośledzone i twierdzi, że jest ono 

leniwe, nieuważne, uparte lub złośliwe. Niektórzy oskarżają nauczycieli o brak cierpliwości w 

stosunku do ich dziecka. W takich rodzinach traktuje się dziecko umysłowo upośledzone jak 

by było ono zupełnie zdrowe. Rodzice wymagają od niego normalnego zachowania się w 

życiu codziennym, a z postępów w nauce szkolnej nie są zadowoleni. Zmuszają dziecko do 

nauki, żądając od niego wykonywania zadań przekraczających jego możliwości intelektualne. 

Są też rodzice, którzy zdają sobie sprawę z niepełnosprawności intelektualnej dziecka, a 

nawet z jego ograniczonych możliwości, ale powodowani fałszywą ambicją rodzicielską 

starają się wszelkimi możliwymi sposobami wpływać na jego rozwój, wymagając więcej niż 

może ono podołać. Z biegiem, czasu rozgoryczeni bezskutecznością swoich wysiłków 

poddają się rezygnacji. 

Kolejna grupa rodziców od początku nie neguje faktu upośledzenia umysłowego 

swojego dziecka. W tej grupie wyodrębnić można dwie różne postawy rodziców. Jedni 

przestają zupełnie interesować się dzieckiem. Nie czynią żadnych starań aby rozwinąć w 

dziecku to, co jest zdrowe i niezahamowane. Drudzy natomiast otaczają swoje upośledzone 

dziecko nadmierną troskliwością, co powoduje jego uzależnienie na całe życie od rodziny. 

Tylko nieliczna grupa rodziców pogodzonych z faktem upośledzenia dziecka, 

podejmuje trud, by rozwinąć w dziecku to co zdrowe, co nie zostało zahamowane. Stawiając 

dziecku wymagania na miarę jego możliwości psychofizycznych, zapewniają mu tym samym 

możliwość osiągnięcia sukcesów, które zachęcają je do podejmowania dalszych wysiłków w 

pokonywaniu trudności. 

Niezależnie od stopnia  i rodzaju upośledzenia, stosunek rodziców do dziecka 

upośledzonego może być: 

 właściwy – mamy z nim do czynienia wtedy, gdy rodzice zdają sobie sprawę z 

upośledzenia dziecka i stawiają mu wymagania dostosowane do jego 

właściwości psychofizycznych, przyzwyczajają je do pokonywania trudności 

oraz starają się uaktywniać je a w miarę możliwości usamodzielniać; 

 za łagodny – gdy rodzice upośledzenie uważają za krzywdę i chcąc tę krzywdę 

dziecku w jakiś sposób wynagrodzić, otaczają je zbyt troskliwą opieką i 

czułością, nie stawiając żadnych wymagań; 
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 za surowy – gdy rodzice nie chcą uznać, że dziecko jest upośledzone, traktują je 

na równi z dzieckiem normalnym, stawiają mu wymagania ponad jego 

możliwości, udzielają kar i nagan za niewykonanie powierzonych zadań; 

 obojętny – gdy rodzice przekonani o upośledzeniu dziecka nie interesują się 

nim, uważając, że i tak nie osiągnie ono żadnych pozytywnych rezultatów. 

 

Wielu rodziców, uważa, że troszcząc się o wyżywienie i ubranie swoich dzieci w pełni 

wywiązują się ze swoich rodzicielskich obowiązków. Zapominają jednak, że dla 

prawidłowego rozwoju osobowości każdego dziecka istnieje konieczność zaspokojenia jego 

podstawowych potrzeb psychicznych. Poza tymi podstawowymi potrzebami psychicznymi, 

które muszą być uwzględnione w procesie wychowania każdego dziecka, niezależnie od 

stopnia jego rozwoju, w odniesieniu do dziecka upośledzonego muszą być szczególnie 

uwzględnione dodatkowe potrzeby: 

a) potrzeba świadomości, że rodzice są z niego zadowoleni, 

b) potrzeba przyjaźni i akceptacji otoczenia, 

c) potrzeba zabawy, 

d) potrzeba opieki, kontroli i dyscypliny, 

e) potrzeba niezależności, 

f) potrzeba pogodzenia się z upośledzeniem.  

Dziecko upośledzone wychowuje się najczęściej ze zdrowym rodzeństwem. Ma więc 

możliwość konfrontowania swojej pozycji z pozycją rodzeństwa. Każde dziecko, nawet to 

głębiej upośledzone umysłowo, prędzej czy później odczuje, że jest inne w porównaniu z 

bratem czy siostrą. Jednakowe nastawienie rodziców w stosunku do wszystkich dzieci, jest 

ważne nie tylko ze względu na dobro dziecka upośledzonego. Ma ono również ogromne 

znaczenie i dodatni wpływ na wychowanie pozostałego rodzeństwa, w normie intelektualnej. 

Uważa się, że radość rodziców z dziecka upośledzonego, takim jakie ono jest, a nie 

rozpamiętywanie jakim ono mogłoby być, korzystnie wpływa na kształtowanie się 

pozytywnej postawy rodzeństwa wobec dziecka upośledzonego. Postawa rodziców, w której 

przejawia się zadowolenie z osiągnięć dziecka upośledzonego, pomaga pozostałemu 

rodzeństwu odczuwać mniejsze zakłopotanie z powodu upośledzenia siostry czy brata. Ich 

pozytywny stosunek do niego pozwala na polubienie go i okazywanie mu sympatii i pomocy. 

Dla prawidłowego rozwoju dziecka upośledzonego ważne jest, aby wszyscy w rodzinie 

rozumieli, że chce być ono traktowane jak inni ludzie i uznawane według swoich zasług. 
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 Dorośli nie zawsze rozsądnie odnoszą się do postępów dziecka upośledzonego i 

traktują je często zbyt entuzjastycznie, zapominając, że istnieje różnica między 

dopingowaniem do wysiłków, a udawaniem, że wszystko co zrobi dziecko jest doskonałe. 

Inni rodzice nie dostrzegają żadnych pozytywnych zmian w osiągnięciach swego dziecka. Są 

też i tacy, którzy nigdy nie zadowolą się jego osiągnięciami. 

Żadna z wymienionych postaw nie jest właściwa. W pierwszym przypadku, rodzice 

nie mobilizują dziecka do podejmowania nawet takich wysiłków, na które je stać, w drugim 

natomiast przez niedostrzeganie osiągnięć dziecka lub swoje niezadowolenie z jego nikłych 

osiągnięć, zniechęcają dziecko do dalszego podejmowania jakichkolwiek wysiłków. Jedni 

rodzice przeceniają możliwości dziecka, inni niedoceniają ich. 

Wiele matek, chcąc w jak największym stopniu pomóc swojemu dziecku, nie zdając 

sobie z tego sprawy pozbawia je naturalnego środowiska i powoduje, że życie dziecka 

przebiega dzień po dniu w warunkach specjalnie dla niego przygotowanych: ma ono dostęp 

wyłącznie do zabawek dydaktycznych i do matki, z którą ma kontakt wyłącznie zadaniowy. 

Matka poświęca się wyłącznie dziecku, jest oddalona od ludzi, smutna, zamknięta w sobie, 

skoncentrowana na problemie upośledzenia swojego dziecka. Nadanie szczególnego 

znaczenia poświęcaniu się dziecku może doprowadzić do tragicznych skutków: umęczona 

matka bez chęci do życia i osamotnione dziecko, które nie wie jak żyć. Nadopiekuńczość, 

ustawiczne wyręczanie czyni z dziecka przedmiot oddziaływań i nie pozwala dojrzeć w nim 

osoby – partnera w relacjach z innymi ludźmi. Silny nakaz stymulacji rozwoju wpływa raczej 

niekorzystnie na psychikę dziecka. Zaczyna być uparte, agresywne, nie chce wykonywać 

poleceń, broniąc się tym samym przed presją zadań i stawianych wymagań, które są dla niego 

albo za trudne, albo nudne – bo powtarzają się zbyt często i długo. Matka odbiera takie 

zachowania dziecka jako skutek braku jej umiejętności wychowawczych, co prowadzi do 

tego, że wzrasta jej niepokój, zdenerwowanie i zniechęcenie a następnie pojawiają się 

pretensje do siebie, do dziecka, do innych ludzi
7
.  

Te i wiele innych błędów, które popełniają rodzice w trakcie wychowywania dziecka 

upośledzonego nie są spowodowane złą wolą. Wynikają one najczęściej z braku wiedzy o 

ograniczonych możliwościach dziecka. Rodzice nie znają swojego dziecka, jego 

zainteresowań, upodobań i pragnień8. „Brak rozeznania w możliwościach dziecka 

upośledzonego umysłowo powoduje, że zdecydowana większość rodziców dzieci głębiej 

                                                 
7  Między rezygnacją a wyzwaniem, czyli jak pomóc sobie i swojemu upośledzonemu umysłowo dziecku, 

opracowanie  Wydawnictwo – „Wieczorek – Press”, Katowice 1994, passim. 

8  Borzyszkowska H., Dziecko upośledzone w rodzinie, w: Pedagogika rewalidacyjna, pod red. A.Hulka, 

s. 368 – 375. 
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upośledzonych umysłowo przywiązuje zbyt dużą uwagę do nauki szkolnej, a ich aspiracje w 

zakresie kształcenia swoich dzieci są najczęściej za wysokie.”9 

 

POCZUCIE SAMOTNOŚCI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

             INTELEKTUALNIE   W    ZALEŻNOŚCI   OD   POSTAW RODZICIELSKICH 

 

Samotność, jako stan osobisty, związany z wnętrzem każdego podmiotu ludzkiego 

może być związana ze świadomym wyborem. Najczęściej jednak izolacja od świata nie jest 

wyborem celowym i świadomym i wywołuje stany psychiczne blokujące czynności 

konstruktywne skierowane na siebie (np. dążenia do samorealizacji) i inne, np. tworzenie 

sytuacji społeczno – emocjonalnych sprzyjających rozwojowi więzi międzyosobniczych
10.

 

Koncepcje pedagogiczne podkreślają, iż samotność należy traktować jako rezultat 

niekorzystnych procesów wychowawczych umiejscowionych w środowisku rodzinnym, 

rówieśniczym, szkolnym
11.

  

„Samotność może zaburzać funkcjonowanie osobiste i interpersonalne. Osoby 

odczuwające wysokie poczucie samotności przejawiają niski stopień stabilności zachowania, 

mają trudności w należytym zaspokojeniu podstawowych potrzeb: akceptacji, zrozumienia, 

wyrażania uczuć. Podkreślane są zależności zachodzące między samotnością a nieśmiałością, 

depresją, zagrożeniem uzależnieniami, agresją. Samotność należy do stanów emocjonalnych, 

w których jednostka jest świadoma izolacji od innych osób i niemożności działania na ich 

korzyść
.”12 

W procesie kształtowania się poczucia samotności wyróżniane są trzy fazy. Pierwszą 

charakteryzują okoliczności zewnętrzne, które wpływają na ograniczenie lub zablokowanie 

kontaktów z innymi, eliminując tym samym tzw. zachowania wzajemne. W tej fazie 

następuje zahamowanie poczucia przynależności. W drugiej fazie samotności jednostka traci 

zaufanie do siebie i innych oraz wiarę w zdolność do podejmowania i utrzymywania 

kontaktów z innymi osobami. Trzecia faza samotności charakteryzuje się zniszczeniem 

zdolności do wchodzenia w interakcje z innymi. Powstaje wówczas u jednostki przekonanie, 

że jej istnienie nie obchodzi nikogo, a otoczenie wyraża całkowitą wobec niej obojętność
13

. 

                                                 
9  Dykcik W., Wychowanie i rehabilitacja dzieci głębiej umysłowo upośledzonych w rodzinie oraz 

placówkach wychowawczo – rehabilitacyjnych, „Materiały Informacyjno- Dydaktyczne” 1969, nr  8-9, s. 81.  

10  Giryński A., Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw 

rodzicielskich, „Szkoła Specjalna” 2004, nr 1, s. 3. 

11  Szczepkowska – Pustkowska M., O dziecięcej samotności, „Forum Oświatowe” 1996, nr 1. 

12  Rembowski J., Samotność, Gdańsk 1992, s. 33. 

13  Giryński A., op. cit., s. 5. 
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Dotychczasowe badania nad poczuciem samotności osób niepełnosprawnych 

intelektualnie wskazują, że odczuwają one w większym stopniu samotność niż osoby o 

niezaburzonym poziomie rozwoju intelektualnego. Otoczenie społeczne przyjmując 

wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie, na który składa się w powszechnym 

mniemaniu ograniczona sprawność umysłowa oraz niepełna zdolność do wewnętrznego 

sterowania swoim postępowaniem, sądzi że osoba ta wymaga stałego dyrektywnego 

oddziaływania, zewnętrznej kontroli i ochrony. Nie jest dostrzegane dążenie osób 

upośledzonych umysłowo do zaznaczania własnego „ja” i osiągania poczucia autonomii. 

Środowisko rodzinne traktowane jest jako podstawowy wyznacznik rozwoju 

psychofizycznego dzieci i młodzieży. Właściwe postawy rodziców mają podstawowe 

znaczenie w rozwoju wszystkich możliwości dziecka, zapewniają mu osiągnięcie dojrzałości 

społecznej.  

Szczególne znaczenie w procesie socjalizacji dziecka niepełnosprawnego 

intelektualnie mają postawy rodziców określające emocjonalny stosunek do niego, 

wyrażający się w sposobie postępowania z nim i myślenia o nim. Rodzaj postawy 

rodzicielskiej ujawnianej w stosunku do dziecka niepełnosprawnego intelektualnie może 

wpływać na jego pozycję w grupie społecznej oraz kontakty z nią i tym samym określać 

stopień poczucia samotności. Jednocześnie rodzaj postaw rodzicielskich (wychowawczo 

niepożądanych) może ograniczać dziecku upośledzonemu kontakty interpersonalne z 

określonymi grupami społecznymi oraz uczestnictwo w ich życiu. może w związku z tym 

pojawić się u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie nadmierna bezradność, poczucie 

opuszczenia i osamotnienia
14.

  

Wyniki badań przeprowadzonych przez Giryńskiego wskazują, że między dziećmi 

niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim a ich rówieśnikami o niezaburzonym 

poziomie rozwoju umysłowego zachodzą wyraźne różnice w zakresie stopnia odczuwanej 

samotności. Badane dzieci niepełnosprawne znacznie częściej niż ich rówieśnicy o 

prawidłowym poziomie rozwoju umysłowego odczuwały samotność, która mogła być 

rezultatem niewłaściwych kontaktów interpersonalnych z rodzicami i rówieśnikami. Na 

podstawie uzyskanych wyników badań Giryński wnioskuje, że szczególnie postawy 

rodzicielskie, ich skala natężenia – od pożądanych do niepożądanych wychowawczo, w dużej 

mierze mogą stanowić wyznacznik kształtowania się nadmiernego poczucia samotności dzieci 

upośledzonych.  

                                                 
14  Ibidem, s. 8-11. 
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Poziom odczuwanej samotności przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie jest 

prawdopodobnie w dużym stopniu uwarunkowany  postawami rodziców charakteryzującymi 

się: 

 bezradnością rodziców wobec dziecka, której przejawem jest nieumiejętność radzenia 

sobie z nim, bezsilność wobec zaburzeń jego rozwoju psychofizycznego, co może 

stanowić tło występowania niewłaściwego systemu opieki  i wymagań; 

 nadmiernym ochranianiem dziecka przed wykonaniem samodzielnych obowiązków, 

wyręczaniem we wszystkich czynnościach, co może stanowić podstawę kształtowania 

się u niego zachowań biernie społecznych; 

 nadmiernym dystansem emocjonalnym oraz przyjmowaniem przez rodziców stylu 

wychowania autorytarnego, wyrażającego się silną kontrolą i surowymi sankcjami, co 

może u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie osłabiać proces internalizacji norm 

moralnych, określających konieczność współbrzmienia z innymi i podejmowania 

czynności ukierunkowanych na innych. 

Doświadczana przez osoby upośledzone samotność może osłabiać u nich poczucie 

autonomii, tożsamości i tym samym osłabiać ich dynamizm adaptacyjny
15.

 

 

 CHARAKTERYSTYKA POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB  

       UPOŚLEDZONYCH    UMYSŁOWO 

 

Postawy środowiska i wynikające z nich zachowanie się wobec osób upośledzonych 

umysłowo mają istotne znaczenie dla przebiegu i wyników procesów usprawniających. 

Larkowa charakteryzując postawy wobec osób z widocznymi odchyleniami od normy              

( również wobec osób z upośledzeniem umysłowym widocznym w wyglądzie) przyjmuje, że 

mogą to być postawy przychylne (pozytywne), nieprzychylne (negatywne), neutralne lub 

niezdecydowane. Mogą też występować postawy ambiwalentne, dwuwartościowe –                      

- pozytywne i negatywne łącznie. W tych przypadkach dominuje jeden rodzaj postawy, 

najczęściej bywa to postawa negatywna
16.

 

Szczególnie ważne są  prywatne postawy, nie zaś postawy werbalne, wyrażane publicznie. 

Najczęściej, publicznie wyrażane postawy wobec osób niepełnosprawnych są na ogół 

przychylne, jednakże głębsze, niezwerbalizowane są najczęściej nieprzychylne lub wrogie. 

                                                 
15  Ibidem, s. 16 

16  Larkowa H., Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy, w: Pedagogika rewalidacyjna 

pod red. A.Hulka, Warszawa 1988, s. 479. 
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Analiza struktury postaw otoczenia wobec tych osób wskazuje na złożony i często 

ambiwalentny charakter. Postawy wobec osób z widocznymi odchyleniami od normy, z 

którymi istniały jakiekolwiek bezpośrednie kontakty, mają częściej charakter pozytywny niż 

negatywny. Postawy ogólne natomiast, czyli nie wobec konkretnych osób, lecz wobec 

różnych kategorii niepełnosprawności – częściej bywają negatywne niż pozytywne. 

Najbardziej typowa postawa negatywna wobec osób z widocznym upośledzeniem przejawia 

się w naszej kulturze, w chęci unikania z nimi kontaktu oraz w niechęci do osoby 

upośledzonej spowodowanej rzeczywistymi lub najczęściej – przypisywanymi jej cechami 

osobowości i zachowania się. 

Świadome działanie przeciw osobom upośledzonym fizycznie bądź psychicznie uważane 

jest w naszej kulturze za pogwałcenie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego i jest 

ogólnie potępiane. 

Charakteryzując postawy wobec jednostek z odchyleniami od normy należy zwrócić 

szczególną uwagę na rolę wieku. Istnieją wyraźne różnice w pozycji społecznej, jak i też w 

postawach wobec dziecka z odchyleniami od normy i dorosłego inwalidy, czy upośledzonego 

umysłowo. Dzieci traktuje się z sympatią i pobłażliwością, często oferuje się im pomoc. Gdy 

stają się dorosłymi, są odtrącane przez otoczenie jako pracownicy czy członkowie różnych 

grup społecznych. 

Postawy dzieci wobec dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną zależą od rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności dzieci upośledzonych oraz od wieku dzieci zdrowych i 

środowiska społecznego, z którego pochodzą. Postawy dzieci wobec kolegów z widoczymi 

odchyleniami od normy prezentują zwykle reakcje na to co obce i dziwne – a więc 

nieukrywaną ciekawość i lęk oraz sposób zachowania się wobec słabszych, tj. albo 

okazywanie im swojej przewagi (wyśmiewanie się i dokuczanie), albo życzliwość i chęć 

udzielenia pomocy. Sposób zachowania zależy od wpływu domu i szkoły, znajomości                 

i rozumienia potrzeb oraz możliwości niepełnosprawnych kolegów, wyrobienia umiejętności 

wstawiania się, wczuwania się w ich sytuację oraz nawyków zachowania. Wyśmiewanie         

i poniżanie zdarza się najczęściej w takich środowiskach szkolnych, w których nabyte w 

domu uprzedzenia nie zostały zastąpione przez właściwe przekonania o wartości, potrzebach     

i możliwościach dzieci upośledzonych. 

Larkowa analizując postawy wobec różnych kategorii osób z widocznymi odchyleniami 

od normy stwierdziła, że ludzie najbardziej obawiają się wystąpienia w kontaktach z nimi 

przykrych uczuć spowodowanych uszkodzeniem lub deformacją ciała lub wywołanych myślą 

o upośledzeniu funkcji organizmu i jego skutkach. Obawiają się też wystąpienia różnego 
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rodzaju trudności we własnym działaniu i zachowaniu się. Na pozytywną czy negatywną 

postawę wpływa więc nie tyle rodzaj upośledzenia, ile jego widoczność i stopień zaburzenia 

funkcji organizmu, a także cechy osobowości zaburzonej jednostki oraz stopień jej 

znajomości. Cechy osobowości niepełnosprawnych odgrywają szczególnie ważną rolę w 

częstszych kontaktach. Niechęć otoczenia do upośledzonych powodują szczególnie takie 

cechy, jak drażliwość, zbytnie żądanie przywilejów, unikanie innych osób (ale też natręctwo), 

złośliwość, agresywność, nieliczenie się z innymi oraz niedbały i niechlujny wygląd
17

 .  

 

 STOSUNEK POLAKÓW DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

CBOS w połowie 2000 roku przeprowadził badania na reprezentatywnej, ponad 1000 

osobowej próbie dorosłych Polaków. Wyniki przeprowadzonych badań zdają się być 

szczególnie interesujące w świetle informacji o coraz powszechniejszym zaniku tolerancji dla 

„innych” i tych „gorszych”, o redukowaniu liczby znajomych i przyjaciół ze względu na 

pauperyzację szerokich rzesz społeczeństwa czy pogoń za zyskiem. Dodatkowo czynnikiem 

dyskryminującym jest trudna sytuacja na rynku pracy i rosnące bezrobocie. Raport dotyczy 

wszystkich osób niepełnosprawnych, bez różnicowania na niepełnosprawność fizyczną czy 

intelektualną. Ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie stanowią większość, można 

przyjąć, że wyniki badań określające stosunek Polaków do upośledzonych umysłowo w 

stopniu lekkim czy umiarkowanym, kształtowałyby się na podobnym poziomie. 

Z wyników badań przedstawionych przez Orłowską
18

 okazuje się, że tyle samo osób 

sądzi, że inwalidzi w naszym społeczeństwie są postrzegani pozytywnie, co i negatywnie    

(tab. 1). Na przestrzeni ostatnich lat dość istotnie zwiększyła się liczba osób oceniających 

niepełnosprawnych pozytywnie, zaś zmniejszyła się liczba tych o postawach 

nietolerancyjnych. Przynajmniej taki jest odbiór społeczny. Sądzi się, że zmiana postaw 

wywołana jest dzięki nagłaśnianiu sytuacji życiowej niepełnosprawnych przez media, 

zwłaszcza elektroniczne. Najlepszą ocenę o nas jako społeczeństwie, miały osoby ze 

skrajnych grup wiekowych (najmłodsze i najstarsze), mieszkające na wsi, bardzo pobożne, o 

centrowych oraz prawicowych poglądach politycznych. Natomiast osoby, które znają 

osobiście osoby niepełnosprawne znacznie gorzej oceniają stosunek Polaków do nich. 

 

                                                 
17  Ibidem, s. 479 – 484. 

18  Orłowska M., Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna” 2001, nr 4, s. 

208-212.  
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Tab.1  Stosunek większości Polaków do osób niepełnosprawnych wg opinii respondentów 

        Wyszczególnienie 1993r. 

N=1264=100% 

2000r. 

            N=1057=100% 

Bardzo dobry 1 3 

Dość dobry 38 43 

Raczej niedobry 37 32 

Zły, niewłaściwy 15 15 

Trudno powiedzieć 9 7 

(Źródło: Badania CBOS, Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, 2000.) 

 

Inną istotną kwestią – zwłaszcza w przypadku tak wysokiej społecznej aprobaty – staje się 

jej przełożenie na realia życia codziennego. Takim wskaźnikiem może być chęć podzielenia 

się miejscem pracy (chociaż tylko teoretycznie) czy udzielenia takim ludziom pomocy. 

Prawie ¾  badanych uważa, że niepełnosprawni powinni pracować razem z nimi i nie 

powinno się dla nich tworzyć osobnych miejsc pracy (tab.2). 

 

Tab. 2  Usytuowanie miejsca pracy osób niepełnosprawnych w odczuciu Polaków 

wyszczególnienie 1978r. 

N=992=100% 

1993r. 

N=1264=100% 

2000r. 

N=1057=100% 

W specjalnie zorganizowanych dla 

nich zakładach pracy zatrudniających 

tylko samych inwalidów 

 

45 

 

30 

 

27 

W zwykłych zakładach pracy, między 

zdrowymi osobami, przy specjalnie 

przystosowanych dla nich 

stanowiskach pracy 

 

48 

 

58 

 

68 

Trudno powiedzieć 7 12 5 

(Źródło: Badania CBOS, Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, 2000.) 

 

Opinię, że niepełnosprawni powinni pracować niezależnie od materialnego dobrobytu 

wyrażają najczęściej osoby o wysokich kwalifikacjach formalnych i zajmujące znaczące 

miejsca w procesach ekonomicznych. 

Informacje zawarte w tabeli 3 można interpretować, jako świadomość niskich dochodów 

osób mało atrakcyjnych na rynku pracy. Do takich przemyśleń dochodzą ci z respondentów, 



 14 

którzy sami mają kłopoty z utrzymaniem się na rynku pracy (słabe wykształcenie, mało 

atrakcyjny zawód, niskie dochody).  

Tab.3  opinie respondentów o przyznaniu niepełnosprawnemu dodatkowych świadczeń 

materialnych 

Wyszczególnienie 1993 

N=1264=100% 

2000 

N=1057=100% 

Powinien otrzymywać dodatkowe świadczenia 45 64 

Nie powinien otrzymywać dodatkowych świadczeń 23 14 

To zależy 21 13 

Trudno powiedzieć 11 9 

(Źródło: Badania CBOS, Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, 2000) 

 

Niepokój budzą odpowiedzi na pytanie, czy sami respondenci podjęliby się opieki nad 

osobą niepełnosprawną, gdyby nadarzyła się taka okazja? Coraz mniej osób deklaruje chęć 

pomocy (tab.4). Należy się spodziewać, że w przypadku zadania pytania o chęć udzielenia 

pomocy osobom z głębszą niepełnosprawnością intelektualną odsetek osób deklarujących 

pomoc byłby dużo niższy. 

 

Tab.4  Chęć świadczenia pomocy niepełnosprawnym w ich życiu codziennym 

Wyszczególnienie  1993 

N=1264=100% 

2000 

N=1057=100% 

Już uczestniczę w świadczeniu takiej pomocy 8 6 

Jeśliby była taka okazja to bym pomagał/a 40 36 

Jeśliby była taka okazja to bym raczej pomagał/a 37 33 

Jeśliby była taka okazja to bym raczej nie pomagał/a 8 11 

Jeśliby była taka okazja to bym nie pomagał/a 4 8 

Trudno powiedzieć 3 6 

(Źródło: Badania CBOS, Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, 2000) 

 

Przytaczany raport ma wartość nie tylko diagnozy konstatującej, ale też ukazuje dynamikę 

zmian. Nie zawsze dla nas, jako społeczeństwa i samych niepełnosprawnych 

najkorzystniejszych. Stanowić też powinien podstawę do podjęcia działań wychowawczych. 

Bowiem miarą tolerancji i kultury społeczeństwa jest stosunek większości do mniejszości, a 

zwłaszcza mniejszości słabszej i doświadczonej przez los. Sprawa jest o tyle istotna i pilna, że 
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jak pokazuje tabela 6, znaczna część Polaków nie ma bezpośrednio do czynienia z osobami 

niepełnosprawnymi. Nie może sobie zatem na podstawie własnych doświadczeń wyrobić 

zdania o tej części naszego społeczeństwa. 

 

Tab.5  Rodzaj kontaktów społecznych respondentów z osobami niepełnosprawnymi 

wyszczególnienie 1978 

N=992=100% 

1993 

N=1264=100% 

2000 

N=1057=100% 

Sam/a uważam się za osobę 

niepełnosprawną 

5 7 10 

Mam/miałem takie osoby w rodzinie 24 33 31 

Mam/miałem takie osoby wśród 

znajomych i przyjaciół 

23 34 43 

Znam takie osoby, ale niezbyt dobrze 

lub tylko z widzenia 
31 40 68 

Nie znam takich osób 17 19 17 

(Źródło: Badania CBOS, Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych, 2000.) 

 

 

Opracowała: Małgorzata Giermaziak 


