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EMOTIONAL BONDS OF DEAF CHILDREN WITH HEARING AND DEAF PARENTS

Summary: The purpose of the study presented in this anicie was to determine the effects of both

parental hearing status (deaf, hearing) and educational environment (horne. residential school) on

intensity of emotional bonding beetwen deaf children and family members_ Group of deaf children

of deaf parents (N = 26) was compared to a group of deaf children of hearing parents (N = 27); all

deaf children were boys ranged in age from I l to 15. Comparison beetwen group of deaf children

living at residential school and group of deaf children living at home was executed too. Family

Relation Test (FRT) and subject conununication questionnaire were used for data collection and

analysis. The findings are discussed with regard to the influence of family climate, parents'

communication modes (speech, sign language), and communication competence. Suggestions are

made for further research and intervention strategies.

Wprowadzenie

Poniewaz w polskiej literaturze przedmiotu wiecej uwagi poswieca sie roz-

wojowi intelektualnemu i mowy dzwiekowej dziecka gluchego, problematyka jego

wiezi emocjonalnych z rodzicami rzadko poddawana jest analizie empirycznej. Stad

istnieje wyrazna potrzeba podjecia na wieksza skale badan nad charakterem sto-

sunków emocjonalnych pomiedzy dzieckiem gluchym i rodzicami. )

Gluchota odgrywa znaczaca role w ksztaltowaniu wiezi emocjonalnych w ro-

dzinie: rodzice, którzy normalnie slysza i nie maja doswiadczen z gluchota, prze-

zywaja ogromny stres zwiazany z wychowaniem dziecka gluchego (Meadow-Or-

lans, 1990). Glównym zródlem tego stresu jest odkrycie uposledzenia komunika-

cyjnego dziecka oraz potrzeba stosowania szczególnej formy komunikacji: dziecko

gluche nastawione jest na wizualna komunikacje z otoczeniem, nie - na sluchowa

(Calderon, Greenberg, 1993; Adams, 1997). Problem sprowadza sie wiec do ko-
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niecznosci efektywnej komunikacji z dzieckiem gluchym, majacej ogromne zna-

czenie dla ksztaltowania sie jego sfery emocjonalnej (Stinson, 1991). Innymi slowy,

efektywnosc komunikacji z dzieckiem gluchym jest jednym z podstawowych wa-

runków prawidlowego rozwoju jego wiezi emocjonalnych z rodzicami (Marschark,

1993; Adams, 1997). Potwierdzaja to badania Meadow, Greenberg i Ering (1990)

wskazujace, ze relacja przywiazania u dzieci gluchych rodziców gluchych poro-

zumiewajacych sie ze swoim dzieckiem w jezyku migowym rozwija sie w ten sam

sposób, jak u dzieci slyszacych rodziców slyszacych. W innych jeszcze badaniach

wykazano czeste opóznienie w rozwoju wiezi uczuciowych wsród dzieci gluchych

majacych rodziców slyszacych (Greenberg, Marvin, 1979).

Meadow (1980) zaznacza, ze stan slyszenia rodziców ma decydujacy udzial

zarówno w procesie akceptacji gluchoty u dziecka z ich strony, jak i uzyciu jednej

z dwóch form komunikacji w kontakcie z dzieckiem gluchym - jezyka fonicznego

lub migowego. Jezeli postawy rodzicielskie sa pozytywne (np. postawa akceptujaca),

stosunki emocjonalne miedzy rodzicami a dzieckiem ukladaja sie o wiele lepiej

niz w przypadku postaw negatywnych.

Dla rodziców gluchych, jak wykazaly badania Meadow (1967) i Erting (1994),

diagnoza gluchoty u ich dziecka nie jest tragicznym przezyciem. Dzieki swoim

doswiadczeniom w uporamu sie z gluchota, rodzice ci sa przygotowani do pelnej

akceptacji dziecka gluchego, co sprzyja wzmocnieniu wiezi komunikacyjnej, po-

czucia bezpieczenstwa i przynaleznosci do rodziny. Natomiast rodzice slyszacy,

podobnie jak rodzice dzieci z innymi niepelnosprawnosciami, znajduja sie w innej

sytuacji: po diagnozie gluchoty przezywaja smutek, niemoc, czuja sie niezdolni do

komunikacji i tworzenia wiezi z dzieckiem gluchym (Meadow, 1968).

Rodzice glusi w komunikacji z dzieckiem gluchym uzywaja jezyka migowego,

podczas gdy wiekszosc rodziców slyszacych korzysta z mowy fonicznej (Meadow,

1967, 1980; Struckless, Birch, 1966). Kluwin i Gaustad (1992), Medwin i Weston

(1995) uwazaja, ze jesli dziecko gluche nie ma wzrokowego kontaktu z rodzicami

opartego na jezyku migowym, to wytwarza sie u niego poczucie izolacji w rodzinie,

co ma ujemne konsekwencje dla rozwoju jego wiezi z czlonkami rodziny.

W swietle przytoczonych pogladów nasuwa sie pytanie, czy stan slyszenia

rodziców (glusi, slyszacy) oraz wynikajaca z niego forma komunikacji Gezyk mi-

gowy, foniczny), decyduja o nasileniu wiezi emocjonalnych dziecka gluchego z

rodzicami. Próba odpowiedzi na to pytanie jest celem tego artykulu.
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Nie sposób pominac w tym kontekscie innego czynnika, ksztaltujacego zdol-

nosc do tworzenia wiezi emocjonalnych. Poniewaz niektórzy autorzy wyrazaja opi-

nie, ze domy dziecka i inne instytucje czy zaklady opiekunczo-wychowawcze sta-

nowia otoczenie o slabej wiezi spoleczno-emocjonalnej, internat przy szkole dla

gluchych odgrywa równiez wazna role w zyciu emocjonalno-spolecznym dziecka

gluchego. Evans (1975), W olff, Harkins (1986), Schildroth (1986), Schlesinger,

Meadow (1972) uwazaja, ze zycie w internacie stwarza dzieciom gluchym niewy-

starczajace warunki do pelnego rozwoju i czesto moze to narazac je na ograniczenie

doswiadczen zyciowych.

Dalej podejme próbe analizy wplywu srodowiska wychowawczego (dom ro-

dzinny, internat) na nasilenie stosunków emocjonalnych pomiedzy dzieckiem glu-

chym i rodzicami.

przy ustalaniu wplywu okreslonych zmiennych na atmosfere emocjonalna w

rodzinie dziecka gluchego przyjmuje zalozenie, ze jego stosunek do rodziców i

rodzenstwa, który bedzie badany metoda FRT, jest odzwierciedleniem nasilenia

jego wiezi uczuciowych z czlonkami rodziny.

Metoda badan

Sposób badania. Jako metodyke badania stosunków emocjonalnych w sly-

szacych i nieslyszacych rodzinach zastosowalem test stosunków rodzinnych (FRT

- Family Relation Test) opracowany przez psychiatre J. Anthony'ego oraz psycho-

loga E. Bene. Ta technika projekcyjna sluzy do badania emocjonalnych postaw

dziecka zarówno w stosunku do rodziców, jak i pozostalych osób w rodzinie oraz

odczuwania (odbierania) przez nie nastawienia czlonków rodziny wobec dziecka.

Wedlug Rembowskiego (1986) FRT stanowi sposób badania wewnetrznej atmosfery

emocjonalnej w rodzinie. Na podstawie badan klinicznych wielu autorów - np.

Valkowa, Liacopoulos, Rembowski - pozytywnie wyrazilo sie o tej technice pro-

jekcyjnej, podkreslajac, ze pozwala ona uzyskiwac godne uwagi informacje o sy-

tuacji rodzinnej dziecka "i to wlasnie dzieki temu, iz daje dziecku mozliwosc wy-

razania wlasnych doswiadczen, dwojakiego rodzaju: dotyczacych wlasnego jego

stosunku do rodziców i jego odbioru stosunków rodziców do niego samego"

(l. Rembowski, 1986, s. 349). Zaleta tego narzedzia badawczego jest to, ze wskazuje
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na kierunek i intensywnosc uczuc osoby badanej wobec rodziców i rodzenstwa

(Rembowski, 1969). Odbiciem kierunku emocji czyli jej znaku sa skladajace sie

na FRT stwierdzenia pozytywne i negatywne w postaci karteczek, skierowanych

przez badanego do czlonków rodziny. Natomiast pomiaru intensywnosci uczuc moz-

na dokonac okresleniem liczby wysylanych przez osobe badana karteczek do tego

czlonka. A zatem liczba i jakosc wrzuconych przez dziecko karteczek jest

wskaznikiem jego postawy uczuciowej wobec swoich najblizszych (Rembowski,

1970).

Ze wzgledu na brak wy standaryzowanych na populacji gluchych technik ba-

dawczych sluzacych do badania stosunków emocjonalnych w rodzinach, badania

swe ograniczam do zastosowania testu FRT. Chociaz test stosunków rodzinnych

równiez nie jest wy standaryzowany na populacji dzieci gluchych, jednak byl wyko-

rzystywany do badan stosunków emocjonalnych w rodzinach przez Pietrzaka ( 1990).

Wzorujac sie na tych doswiadczeniach w swoich badaniach dokonalem kilku mo-

dyfikacji w stosunku do oryginalu.

Pierwszej modyfikacji dokonalem w zakresie tresci stwierdzen zamieszczonych

na karteczkach. Wiele testów psychologicznych, które sa testami werbalnymi wy-

maga wysokiego poziomu umiejetnosci czytania ze zrozumieniem, jaki prezentuja

osoby slyszace. Zawarte w nich idiomatyczne wyrazenia sa bardzo czesto niezro-

zumiale dla osób gluchych (QuelJette, 1988). Lane (1993, 1996) wyraza istotne

zastrzezenie, ze tresc zadan testowych przeznaczona dla slyszacych jest czesto nie

zwiazana z doswiadczeniem i wyksztalceniem gluchych.

Z uwagi na zakres odpowiedników pojec werbalnych w naturalnym jezyku

migowym, jakim posluguja sie gluche dzieci miedzy soba, wprowadzilem mody-

fikacje tresci niektórych zdan zawartych na karteczkach, tak aby byly one komu-

nikatywne i zrozumiale dla nich, a jednoczesnie nie znieksztalcaly oryginalnych

zdan (szczególnie ich intencji).

Nastepna adaptacja testu do populacji dzieci gluchych odnosi sie do uzycia

polskiego jezyka migowego (PIM), a nie systemu jezykowo-migowego I podczas
badania. Wiele psychologicznych testów, które nie sa znormalizowane na populacji

gluchych jest wykorzystywanych z modyfikacja zastosowania jezyka migowego

I Polski Jezyk Migowy (akronim: PJM) jest to jezyk spolecznosci gluchych, jakim posluguja sie glusi miedzy soba;
posiada on wlasna strukture gramatyczna nie odpowiadajaca gramatyce jezyka polskiego. Natomiast system
jezykowo-migowy polega na poslugiwaniu sie równoczesnie dwoma odmianami jezyka - polskiego i migowego.
Ten system odpowiada strukturze gramatyki jezyka polskiego.
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(Briccetti. 1994) - podstawowym warunkiem wlasciwego przeprowadzenia badania

testowego jest biegla znajomosc tego jezyka oraz posiadanie wiedzy na temat kul-

turowych, komunikacyjnych i spolecznych aspektów gluchoty (Cantor, Spragins,

1977; Lane, 1993, 1996; Moores. 1987; Trott. 1984). W zwiazku z tym do badania

wprowadzilem forme totalnej komunikacji obejmujacej wszystkie mozliwe srodki

porozumiewania sie. Wykorzystanie jednego lub kilku sposobów porozumiewania

sie zalezalo od tego, jaka forme komunikacji preferowalo badane dziecko - ta

modyfikacja miala zapewnic dziecku gluchemu swobodny wybór srodka komuni-

kacji oraz spontaniczna ekspresje wypowiedzi. Natomiast jesli chodzi o instrukcje

i tresci stwierdzen napisanych na karteczkach, zalozylem przelozenie ich na PJM

w zaleznosci od potrzeb badanego dziecka.

Oprócz FRT posluzylem sie równiez ankietami informacyjnymi. Ankiety te

przeznaczone byly do wypelnienia przez rodziców badanych dzieci gluchych.

W kwestionariuszach uwzgledniane sa zmienne, takie jak: stan slyszenia rodziców

i rodzenstwa; sposób, w jaki rodzice sie porozumiewaja z dzieckiem gluchym; ich

nastawienie do jezyka migowego; czas rozpoczecia nauki jezyka migowego przez
rodziców.

Charakterystyka badanych grup. Prezentowane w literaturze przedmiotu

(Jensema, Trybus, 1975) istotne róznice miedzy dziewczynkami i chlopcami w

zakresie przystosowania emocjonalno-spolecznego spowodowaly ograniczenie ba-

dan wylacznie do chlopców. W badaniach bralo udzial 53 gluchych chlopców.

Wszyscy chlopcy byli w normie intelektualnej. choc róznili sie miedzy soba tym,

ze byli wychowywani w róznych warunkach srodowiskowych. W zwiazku z tym

dokonalem podzialu wedlug dwóch niezaleznych kryteriów:

1. Stan slyszenia rodziców

la) rodzice glusi

l b) rodzice slyszacy

2. Srodowisko wychowawcze

2a) dom rodzinny

2b) internat

Przy odpowiednim doborze chlopców do badan porównawczych uwzglednia-

lem ponizsze czynniki. mogace rzutowac na stosunki emocjonalne miedzy rodzina

a dzieckiem gluchym:
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- rodzenstwo - wszyscy chlopcy mieli rodzenstwo po 2-3 osoby, w tym slyszace

i gluche, a jedynacy byli wyeliminowani z badan;

rodzina pelna - wszyscy badani chlopcy mieszkali razem z rodzicami, synowie

zas rozwiedzionych rodziców byli wykluczeni z badan.

Badani glusi chlopcy mieli ubytek sluchu 80-9OdB i wiecej, i uczeszczali do

klas V-VIII. Ich wiek miescil sie w granicach od II do 15 roku zycia. Badania

zostaly przeprowadzone w Instytucie Gluchoniemych w Warszawie i w osrodkach

szkolno-wychowawczych dla dzieci gluchych w Lublinie, Olsztynie, Lodzi i Byd-

goszczy.

Organizacja badan. W kazdym przypadku badania prowadzilem w osobnym

i kameralnym pomieszczeniu, co ulatwilo osobie badanej koncentracje uwagi na

zadaniach testowych. W badaniu braly udzial dwie osoby: badajacy i osoba badana.

Postepowanie badawcze rozpoczynalem od nawiazywania emocjonalnego kontaktu

z dzieckiem - staralem sie o to, by czulo sie swobodnie i nabralo do mnie zaufania.

Inicjowalem z nim rozmowe o szkole i jego rodzinie. Zadawalem równiez dziecku

pytanie o to, jak rodzice i rodzenstwo z nim sie porozumiewaja.

W ramach budowania modelu najblizszej rodziny dziecka prosilem je, aby

wybieralo sposród sylwetek te, które przedstawialy czlonków jego rodziny. Po czym

przed badanym rozlozylem skladane pudelka i rozmieszczalem w nich sylwetki

czlonków rodziny - tak, ze sylwetka symbolizujaca czlonka rodziny byla w calosci

widoczna. Po skompletowaniu rodziny demonstrowalem figurke "Pan Nikt", wkla-

dajac ja do pudelka obok "czlonków rodziny" i wyjasnialem dziecku cel udzialu

tej figurki w badaniu.

Przechodzac do badania wlasciwego kladlem przed soba na stole stos karto-

ników ze stwierdzeniami testowymi. Po podaniu dziecku instrukcji w PJM zaaran-

zowalem z nim zabawe w listonosza: przekazywalem w naturalnym jezyku migo-

wym tresci stwierdzen zamieszczonych na karteczkach, które dziecko niczym li-

stonosz zgodnie ze swoim zyczeniem rozdzielalo do pudelek dla czlonków rodziny
lub oddawalo ,,Panu Nikt".

Czas przeprowadzenia badania z jednym dzieckiem trwal od 35 do 45 min.

Hipotezy badawcze. Majac na uwadze poglady reprezentowane w literaturze

przedmiotu sformulowalem nastepujace hipotezy, które poddano weryfikacji w toku

badan empirycznych.

Hipoteza l: Miedzy grupa gluchych synów rodziców gluchych a grupa glu-

chych synów rodziców slyszacych wystepuje istotne zróznicowanie w nasileniu
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ekspresji uczuc pozytywnych i negatywnych wobec rodziców - glusi synowie glu-

chych rodziców kieruja wiecej uczuc pozytywnych i mniej negatywnych do swych

rodziców.

przy weryfikacji pierwszej hipotezy podjalem analize wplywu okreslonej

zmiennej niezaleznej, jaka jest stan slyszenia rodziców na nasilenie stosunków

emocjonalnych pomiedzy rodzina a dzieckiem gluchym.

Hipoteza 2. Istnieje istotna róznica pomiedzy grupa gluchych chlopców wy-

chowanych w domu rodzinnym a grupa gluchych chlopców wychowanych w in-

ternacie w nasileniu ekspresji uczuc pozytywnych i negatywnych wobec rodziców

- glusi chlopcy z internatu przejawiaja wiecej uczuc negatywnych i mniej pozy-

tywnych wobec swych rodziców.

Weryfikujac druga hipoteze analizowalem wplyw srodowiska wychowaw-

czego - jako zmiennej posredniczacej - na nasilenie wiezi emocjonalnych dziecka

gluchego z rodzicami.

Analiza wyników badan

Nastawienie emocjonalne gluchych synów do rodziców gluchych i slysza-

cych. Skoncentruje sie tu najpierw na stanie slyszenia rodziców, - jako czynniku

róznicujacym grupe gluchych chlopców. Ma to na celu sprawdzenie prawdziwosci

pierwszej hipotezy mówiacej o tym, ze glusi synowie rodziców gluchych kieruja

wiecej pozytywnych i mniej negatywnych komunikatów emocjonalnych do swych

rodziców w porównaniu z gluchymi synami rodziców slyszacych. W zwiazku z

tym beda reprezentowane dwie grupy badane. Pierwsza grupe stanowia glusi sy-

nowie rodziców gluchych, a druga - glusi synowie rodziców slyszacych. A zatem

spróbuje ustalic, czy stan slyszenia rodziców jako zmienna niezalezna, róznicuje

wymienione grupy badane pod wzgledem nastawienia emocjonalnego gluchych sy-

nów do rodziców.

Przedstawiona tabela l prezentuje dane liczbowe: srednie wartosci ustosun-

kowan emocjonalnych (ilosci karteczek zarówno ze stwierdzeniami pozytywnymi,

jak i negatywnymi w tescie stosunków rodzinnych Anthony-Bene), wartosci od-

chylen standardowych, wartosci t funkcji testu Studenta i wartosci krytyczne

t (0,05; v). W ostatnim wierszu tabeli pokazane jest, w której kolumnie wartosc

t funkcji testu Studenta jest wieksza od wartosci krytycznej, a w której - nie.
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Tabela l. Dane statystyczne dotyczace istotnosci róznic pomiedzy grupa synów

gluchych rodziców gluchych i grupa synów gluchych rodziców

slyszacych

Ekspresja uczuc pozytywnych Ekspresja uczuc negatywnych

od dziecka do rodziców od rodziców do dziecka od dziecka do rodziców od rodziców do dziecka

grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2

U 501 292 450 268 13 60 21 55

N 26 27 26 27 26 27 26 27

x 19.27 10,81 17,31 9,92 0,5 2,22 0,80 2,03

S 5,31 5,04 5,02 4,96 0,64 3.67 0,74 3,49

v 51 51 27,08 27,84

t (0,05; v) 2,01 2,01 2.05 2,04

t 5,96 5,39 2,39 1.78

t> t (0,05; v) TAK TAK TAK NIE

Oznaczenia symboli: U - liczba ustosunkowan (karteczek); N -liczebnosc grupy; x - srednia aryt-

metyczna; S - odchylenie standardowe; v - ilosc stopni swobody; t (0,05; v) - wartosc krytyczna;

t - wartosc funkcji testu Studenta. Grupa 1 - glusi synowie rodziców gluchych; grupa 2 - glusi

synowie rodziców slyszacych

Analiza jakosciowa danych przedstawionych w tabeli 1 ujawnia, ze przy po-
ziomie istotnosci 0,05 zachodzi istotna róznica pomiedzy grupa gluchych synów

rodziców gluchych a grupa gluchych synów rodziców slyszacych w ekspresji uczuc

pozytywnych kierowanych do rodziców. Dowodzi tego ponizszy zapis liczbowy,

który wskazuje, ze wartosc t funkcji testu Studenta przekracza wartosc krytyczna

(t = 5,96 > t(0,05; 51) = 2,01). Glusi synowie rodziców gluchych wysylali swoim

rodzicom wiecej karteczek z wypowiedziami pozytywnymi (U = 50 l przy N = 26)

w porównaniu z gluchymi synami rodziców slyszacych (U = 292 przy N = 27).
Równiez w zakresie uczuc pozytywnych odbieranych od rodziców przez dzieci

miedzy tymi grupami wystepuje istotne zróznicowanie (t = 5,39> t(0,05; 51) = 2,01).
Wedlug opinii gluchych chlopców majacych rodziców gluchych, otrzymywali oni
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od swoich rodziców wiecej komunikatów z pozytywnymi emocjami (U = 450 przy

N = 26) niz glusi chlopcy majacy rodziców slyszacych (U = 268 przy N = 27).

W kategoriach ekspresji uczuc negatywnych wyrazanych w stosunku do ro-

dziców, wartosci srednie tych ustosunkowan w dwóch badanych grupach wykazuja

równiez wyrazne zróznicowanie (t = 2,39> t(0,05; 27,08) = 2,05). Glusi synowie

rodziców slyszacych oddawali swoim rodzicom wiecej karteczek odzwierciedlaja-

cych negatywne emocje (U = 60 przy N = 26) niz glusi synowie rodziców gluchych

(U = 13 przy N = 27). Natomiast nasilenie uczuc w zakresie emocji "otrzymanych"

'od rodziców przez dzieci nie róznicuja tych grup (t = 1,78 < t(0,05; 27,81) = 2,04).

Ilustruje to tabela l.

Powyzsze wyniki wskazuja na istotna róznice pomiedzy tymi grupami w za-

kresie ekspresji uczuc pozytywnych i negatywnych wyrazanych w stosunku do

rodziców. Glusi synowie rodziców gluchych okazuja wiecej emocji pozytywnych

swoim rodzicom w porównaniu z gluchymi synami rodziców slyszacych, ci ostatni

zas maja wieksza tendencje do okazywania negatywnych emocji w stosunku do

rodziców.

Stosunki emocjonalne pomiedzy gluchymi chlopcami mieszkajacymi w do-

mu rodzinnym oraz chlopcami mieszkajacymi w internacie a ich rodzicami.

Weryfikacja drugiej hipotezy - glusi chlopcy mieszkajacy w internacie przejawiaja

wiecej uczuc negatywnych i mniej pozytywnych wobec swoich rodziców niz glusi

chlopcy mieszkajacy w domu rodzinnym - wymaga podzialu badanej grupy glu-

chych chlopców na dwie kategorie: l) glusi chlopcy mieszkajacy w domu rodzin-

nym; 2) glusi chlopcy mieszkajacy w internacie. A zatem srodowisko wychowaw-

cze jako druga zmienna posredniczaca bedzie brana pod uwage przy ustalaniu róz-

nicy miedzy tymi grupami w stosunkach emocjonalnych z rodzicami. Celem takiego

postepowania jest zbadanie nasilenia i jakosci wiezi emocjonalnych pomiedzy ro-

dzina a dzieckiem gluchym w zaleznosci od czestotliwosci wzajemnych kontaktów,

na które rzutuje wychowywanie sie dziecka tylko w domu oraz oddzielenie go od

rodziny zwiazane z koniecznoscia przebywania w internacie.

Analiza danych wykazuje, ze grupa gluchych chlopców wychowywanych w

domu rodzinnym nie rózni sie statystycznie od grupy gluchych chlopców

wychowywanych w internacie w ekspresji uczuc pozytywnych wobec rodziców

(t = 0,41 < t(0,05; 51) = 2,01) - ilosc karteczek z wypowiedziami pozytywnymi

wysylanych do rodziców przez te grupy jest w przyblizeniu taka sama. W katego-
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riach uczuc kierowanych przez rodziców do dziecka (w opinii dziecka) obie grupy.

jak uprzednio, nie wykazuja zróznicowania (t = 0,81 < t(0,05; 51) = 2,01). Miedzy

grupa gluchych chlopców z domu rodzinnego a grupa gluchych chlopców z internatu

nie wystepuje równiez róznica w zakresie ustosunkowan negatywnych kie-

rowanych do rodziców (t = 0,57 < t(0.05; 51) = 2.01) i otrzymywanych od nich

(t = 1,02 < t(0,05; 51) = 2,01). Dane statystyczne potwierdzajace podane wyzej

wyniki przedstawione sa w tabeli 2.

Tabela 2. Dane statystyczne dotyczace ekspresji uczuc pozytywnych i negatywnych

gluchych chlopców - mieszkajacych w domu rodzinnym oraz internacie

- wobec rodziców

Ekspresja uczuc pozytywnych Ekspresja uczuc negatywnych

od dziecka od rodziców od dziecka od rodzic6w
do rodziców do dziecka do rodzic6w do dziecka

grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2

U 399 394 359 360 30 43 32 44

N 26 27 26 27 26 27 26 27

x 15,35 14.59 13,81 13,33 1,15 1,59 1,23 1,63

S 6,40 7,01 6,57 5,89 2.54 3,01 2,21 2,95

v 51 51 51 51

t (0,05; v) 2,01 2,01 2,01 2,01

t 0,41 0,81 0,57 1,02

t> t(O,05; v) NIE NIE NIE NIE

Oznaczenia symboli: U - liczba ustosunkowan (karteczek); N - liczebno�c grupy; x - �rednia

arytmetyczna; S - odchylenie standardowe; v - ilosc stopni swobody; t (0,05; v) - warto�c krytyczna;

t - wartoSC funkcji testu Studenta. Grupa I - glusi chlopcy mieszkajacy w domu rodzjnnym; grupa 2 -

glusi chlopcy mieszkajacy w internacie
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Tabela 2 daje podstawe do stwierdzenia, ze przy poziomie istotnosci 0,05 nie

ma istotnej róznicy miedzy grupa gluchych chlopców mieszkajacych w domu ro-

dzinnym a grupa gluchych chlopców mieszkajacych w internacie w zakresie eks-

presji uczuc pozytywnych i negatywnych wobec rodziców.

Ekspresja emocjonalna gluchych synów wobec poszczególnych czlonków

rodziny (matek, ojców i rodzenstwa). Dokonam obecnie analizy stosunków emo-

cjonalnych wystepujacych pomiedzy synami gluchymi a ich matkami i ojcami.

Sprawdze takze, czy stan slyszenia poszczególnych czlonków rodziny (glusi, sly-

szacy) ma istotny wplyw na wiezi emocjonalne pomiedzy badanymi dziecmi a ich

matkami, ojcami i rodzenstwem.

A. Matki (gluche, slyszace)

Analiza rozkladu "karteczek" miedzy grupami badanymi w zakresie kazdej z

kategorii emocji - pozytywne i negatywne oddzielnie - dostarcza interesujacych

wyników statystycznych. Róznica miedzy wyzsza srednia ustosunkowan pozytyw-

nych do matek w grupie gluchych synów matek gluchych a nizsza w grupie gluchych

synów matek slyszacych wykazuje istotne zróznicowanie miedzy tymi grupami

(t = 5,33 >t(0,05; 51) = 2,01). Glusi synowie wysylali wiecej karteczek pozytywnych

swoim gluchym matkom niz robili to glusi synowie w stosunku do matek slyszacych

(zob. tabela 3).

Nastawienia emocjonalne zarówno matek slyszacych, jak i gluchych do

dzieci (w ich odczuciu) tez róznia sie istotnie w dwóch grupach badanych

(t = 4,41 > t(0,05; 51) = 2,01). Matki gluche byly bardziej zaangazowane w prze-

jawianiu ekspresji uczuc pozytywnych w stosunku do swoich gluchych synów

(w ich wyobrazeniu) niz to mialo miejsce w odniesieniu do slyszacych matek.
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Tabela 3. Dane statystyczne dotyczace istotnosci róznic miedzy grupa dzieci

gluchych rodziców gluchych (grupa l) a grupa dzieci gluchych

rodziców slyszacych (grupa 2)

Ekspresja uczuc pozytywnych Ekspresja uczuc negatywnych

od dziecka do matki od matki do dziecka od dziecka do matki od matki do dziecka

grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2

U 280 175 257 175 4 12 I 9

N 26 27 26 27 26 27 26 27

x 10,77 6,48 9,88 6,48 0.15 0,44 0,03 0,33

S 2,94 2,92 2,70 2,92 0,36 1,05 0,19 0,55

v 51 51 31,65 31,7

t (0,05; v) 2,01 2,01 2,03 2,03

t 5,33 4,41 1,35 2,61

t> t(O,05; v) TAK TAK NIE TAK

Oznaczenia symboli: U - liczba ustosunkowan (karteczek); N - liczebno�c grupy; x - �rednia aryt-

metyczna; S - odchylenie standardowe; v - ilosc stopni swobody; t (0,05; v) - warto�c krytyczna;

t - warto�c funkcji testu Studenta

Emocje negatywne, w odróznieniu od pozytywnych, byly bardzo skromnie

okazywane matkom gluchym i slyszacym. Wiekszosc karteczek z wypowiedziami

negatywnymi byla wrzucana do skrzyneczki dla "nieznajomego czlowieka". Nie

mozna tez mówic o istotnej zaleznosci statystycznej (t = 1,35 < t(O,05; 31,65) = 2,03).

Jednakze w kategorii ekspresji uczuc negatywnych otrzymanych od matek przez

synów (w ich wlasnym odczuciu) obserwuje sie, jak wykazuja dane statystyczne,

pewna róznice miedzy badanymi grupami (t = 2,61 > t(0,05; 31,7) = 2,03). Tylko

jeden z synów rodziców gluchych otrzymal (wedlug swojej opinii) jedna karteczke
negatywna od gluchej matki. Natomiast w grupie gluchych synów rodziców sly-

szacych bylo wiecej przypadków negatywnych emocji kierowanych przez slyszaca

matke do dziecka (w jego odczuciu).

B. Ojcowie (glusi, slyszacy)

Analiza jakosci uczuc pozytywnych i negatywnych kierowanych przez glu-

chych synów do ojców wykazala, ze bardziej aktywni w wyrazaniu ekspresji
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uczuc pozytywnych wobec oJcowokazali sie glusi synowie rodziców gluchych

(t = 4,4 > t(0,05; 51) = 2,01). Oddawali oni swoim ojcom gluchym wiecej karteczek

odzwierciedlajacych pozytywne emocje niz glusi synowie rodziców slyszacych.

Wystepuje tez róznica miedzy badanymi grupami w zakresie komunikatów emo-

cjonalnych otrzymywanych od ojców (t = 4,77> t(0,05; 51) = 2,01). Ojcowie glusi

przekazywali swoim synom (w ich odczuciu) wiecej emocji o tresci pozytywnej

niz ojcowie slyszacy. Ilustruje to tabela 4.

Róznica miedzy wyzsza srednia ustosunkowan negatywnych kierowa-

nych do ojców w grupie gluchych synów rodziców slyszacych a srednia

nizsza w grupie gluchych synów rodziców gluchych jest statystycznie

istotna (t = 2,13 > t(0,05; 27,2) = 2,05). Tak jak wykazuje tabela 4, glusi synowie

okazywali znacznie mniej negatywnych emocji swoim gluchym ojcom (U = 9 przy

N = 26) niz to mialo miejsce w odniesieniu do gluchych synów z rodzin

slyszacych (U = 48 przy N = 27).

Tabela 4. Dane statystyczne do obliczenia istotnosci róznic miedzy grupa dzieci

gluchych rodziców gluchych (grupa 1) a grupa dzieci gluchych

rodziców slyszacych (grupa 2)

Ekspresja uczuc pozytywnych Ekspresja uczuc negatywnych

od dziecka do ojca od ojca do dziecka od dziecka do ojca od ojca do dziecka

grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2

U 221 117 193 94 9 48 21 46

N 26 27 26 27 26 27 26 27

x 8,5 4,33 7,42 3,48 0,34 1,77 0,80 1,70

S 2,94 2,92 2,70 2,92 0,62 3,43 0,74 3,48

v 51 51 27,2 27,85

t (0,05; v) 2,01 2,01 2,05 2,04

t 4,4 4,77 2,13 1,30

t> t(O,05; v) TAK TAK TAK NIE

Oznaczenia symboli: U -liczba ustosunkowan (karteczek); N -liczebnosc grupy; x - srednia aryt-

metyczna; S - odchylenie standardowe; v - ilosc stopni swobody; t (0,05; v) - wartosc krytyczna;

t - wartosc funkcji testu Studenta
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c. Rodzenstwo

Przy analizie danych statystycznych wzialem tez pod uwage stan slyszenia

rodzenstwa (gluche, slyszace). Otóz wszyscy badani glusi chlopcy rodziców glu-

chych maja gluchych braci i siostry; w przypadku gluchych synów rodziców sly-

szacych polowa z nich ma gluche rodzenstwo. a druga polowa slyszace. Sprawdzilem

zatem jak ksztaltuja sie stosunki emocjonalne pomiedzy gluchymi chlopcami a ich

slyszacym rodzenstwem.

Tabela 5. Dane statystyczne do obliczenia istotnosci róznic miedzy grupa dzieci

gluchych rodziców gluchych (grupa l) a grupa dzieci gluchych rodziców

slyszacych (grupa 2)

Ekspresja uczuc pozytywnych Ekspresja uczuc negatywnych

od dziecka od rodzenstwa od dziecka od rodzenstwa
do rodzenstwa do dziecka do rodzenstwa do dziecka

grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2 grupa I grupa 2

U 211 236 179 154 14 53 14 62

N 26 27 26 27 26 27 26 27

x 8,11 8,74 6,88 5,70 0,53 1,96 0,53 2,29

S 5,24 3.71 4.33 3,51 0,81 2,37 1,42 3,55

v 51 51 31.47 33,47

t(O,05; v) 2,01 2,01 2,03 2,03

t 0,50 1,10 2,94 2,38

t >t(O,05; v) NIE NIE TAK TAK

Oznaczenia symboli: U - liczba ustosunkowan (karteczek); N - liczebnosc grupy; x - srednia

arytmetyczna; S - odchylenie standardowe; v - ilosc stopni swobody; t (0,05; v) - wartosc krytyczna;
t - wartosc funkcji testu Studenta
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Nie zaobserwowano istotnych róznic miedzy grupa gluchych synów rodziców

gluchych a grupa gluchych synów rodziców slyszacych w dwóch kategoriach: eks-

presji uczuc pozytywnych kierowanych i otrzymywanych od rodzenstwa. Natomiast

zarysowala sie istotna róznica w ekspresji uczuc negatywnych wyrazanych w sto-

sunku do rodzenstwa pomiedzy badanymi grupami (t = 2,94 > t = t(0,05; 31,47) = 2,03).

Glusi synowie rodziców gluchych okazywali mniej negatywnych emocji swojemu

gluchemu rodzenstwu (U = 14 przy N = 26) niz glusi synowie rodziców slyszacych

majacy czesciowo slyszace rodzenstwo (U = 52 przy N = 27).

Wystepuje tez zróznicowanie miedzy badanymi grupami w negatywnym

nastawieniu rodzenstwa do swoich gluchych braci (w ich odczuciu)

(t = 2,38> t(O,05; 31,47) = 2,03). Glusi synowie rodziców slyszacych otrzymywali

od rodzenstwa duzo wiecej karteczek negatywnych (U = 62 przy N = 27) w po-

równaniu z gluchymi synami rodziców gluchych (U = 14 przy N = 26).

Postawy emocjonalne gluchych synów rodziców gluchych i slyszacych wobec

poszczególnych czlonków rodziny - matek, ojców i rodzenstwa - sa istotnie zróz-

nicowane w wielu zakresach. Glusi synowie rodziców gluchych przejawiaja wiecej

emocji pozytywnych w stosunku do matek i ojców w porównaniu z gluchymi

synami rodziców slyszacych. Natomiast emocje negatywne czesciej sa okazywane

przez matki slyszace w stosunku do swoich synów gluchych (w ich odczuciu) w

odróznieniu od matek gluchych. Co do ojców, glusi synowie rodziców slyszacych

kieruja wiecej uczuc negatywnych ku swoim ojcom slyszacym, niz czynili to glusi

synowie rodziców gluchych. Równiez nasileniem ekspresji negatywnych uczuc za-

równo kierowanych, jak i odbieranych od rodzenstwa, glusi synowie rodziców sly-

szacych i gluchych róznia sie miedzy soba. Glusi synowie rodziców slyszacych

okazuja wiecej negatywnych emocji w stosunku do rodzenstwa - których polowe

stanowia slyszacy bracia i siostry. Równiez rodzenstwo (w odczuciu badanych)

przekazuje wiecej negatywnych uczuc w stosunku do gluchych synów rodziców

slyszacych, niz do gluchych synów rodziców gluchych - majacych glównie gluchych

braci badz siostry.
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Wnioski koncowe i dyskusja

Wyniki przeprowadzonych badan potwierdzaja pierwsza hipoteze mówiaca o

tym, ze glusi synowie rodziców gluchych kieruja wiecej uczuc pozytywnych i mniej

negatywnych ku rodzicom w porównaniu z gluchymi synami rodziców slyszacych.

Rodzice glusi równiez okazuja wiecej pozytywnych emocji swoim gluchym synom

(w ich odczuciu) niz rodzice slyszacy. Wobec tego mozemy wysunac wniosek,

ze stan slyszenia rodziców (glus'i, slyszacy) stanowi wazny czynnik ksztaltowania

sie wiezi emocjonalnych pomiedzy nimi a dzieckiem gluchym, co znajduje po-

twierdzenie w literaturze amerykanskiej (Meadow, 1969, 1975, 1980; Schlesinger,

Meadow, 1972). Zmienna ta ma decydujacy wplyw na poziom akceptacji faktu

nieslyszenia dziecka. Dlatego wydaje sie, ze rodzice slyszacy i ich dzieci gluche

moga byc bardziej narazeni na stresy, negatywne przezycia emocjonalne, niepo-

wodzenia w nawiazywaniu wzajemnych interakcji w porównaniu z rodzicami glu-

chymi. Natomiast rodzice glusi, których udzialem przez cale zycie jest gluchota,

szybciej i pelniej zaakceptuja to, ze ich dziecko nie slyszy. Dzieki temu stosunki

emocjonalne sa mniej narazone na zaklócenia, a tym samym rozwój dziecka glu-

chego tych rodziców bedzie, jak dowodza badania amerykanskie, porównywalny

z rozwojem dziecka slyszacego (Meadow, Greenberg, Erting, Carmichael, 1981;

Meadow, Greenberg, Erting, 1990; Meadow-Orlans, MacTurk, Prezioso, Erting,

Day, 1987). Nalezy dodac, iz forma komunikacji ma tu istotne znaczenie: jezyk

migowy, jakim rodzice glusi posluguja sie w kontakcie z dzieckiem gluchym rów-

niez odgrywa pozytywna role w jego rozwoju.

Ostatnio w amerykanskiej literaturze duzo sie mówi o znaczeniu szeroko ro-

zumianej komunikacji, która stanowi punkt wyjscia dla prawidlowego ksztalto-

wania sie sfery emocjonalnej u dziecka gluchego, a tym samym dla rozwoju wiezi

uczuciowej pomiedzy nim a jego rodzicami. Jesli rodzicom gluchym urodzi sie

dziecko gluche, istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo, ze beda sie z nim bez

oporu porozumiewac w naturalnym jezyku migowym. Natomiast rodzice, którzy

normalnie slysza - a zatem nie mieli dotychczas stycznosci z gluchymi - moga

ograniczyc sie tylko do komunikacji ustnej z dzieckiem gluchym. Z opracowanych

przeze mnie ankiet informacyjnych wynika, ze wszyscy badani synowie rodziców

gluchych komunikuja sie ze swoimi rodzicami w naturalnym jezyku migowym.

Natomiast wsród badanych synów rodziców slyszacych byl tylko jeden przypadek
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dziecka, z którym rodzice porozumiewali sie za pomoca jezyka miganego (mo-

wa+migi), a cala reszta miala rodziców komunikujacych sie z nimi w sposób oralny.

Informacje te swiadcza o zaleznosci wyboru srodka komunikacji od stanu slyszenia

rodziców, a nie dziecka. W zwiazku z tym mozna powiedziec, ze stan slyszenia

rodziców warunkuje ksztaltowanie sie interakcji emocjonalnych pomiedzy dziec-

kiem gluchym i rodzicami, nie tylko bezposrednio, lecz równiez poprzez preferencje

okreslonego sposobu komunikacji. Zarazem przy komunikacji pozawerbalnej zde-

cydowanie wyzsza kompetencja komunikacyjna rodziców gluchych skutkuje le-

pszym rozwojem wiezi emocjonalnych z ich gluchym potomstwem. W badaniach

Greenberg i Marvina (1979) dowodzono, ze ksztaltowanie sie wiezi emocjonalnych

dziecka gluchego z rodzicami zalezy nie tylko od stosowanej formy komunikacji,

lecz takze od kompetencji komunikacyjnej z obu stron.

Przy okazji omawiania znaczenia wczesnej komunikacji dla rozwoju dziecka

gluchego chcialbym zwrócic uwage na zachowania komunikacyjne, jakie demon-

strowali badani glusi chlopcy. Otóz glusi synowie rodziców gluchych w porównaniu

z gluchymi synami rodziców slyszacych byli duzo bardziej komunikatywni. czyli

przejawiali wieksza motywacje do komunikacji, byli takze bardziej spontaniczni,

z zywiolowa ekspresja wypowiadali sie o swoich rodzicach; znajduje to potwier-

dzenie w wielu badaniach amerykanskich (Meadow, 1968, 1980; Weisel, 1988).

Uzyskane przeze mnie wyniki badan pozostaja sprzeczne z druga hipoteza,

która mówi, ze dzieci gluche przebywajace w internacie przejawiaja wiecej uczuc

negatywnych i mniej pozytywnych wobec swoich rodziców, niz dzieci gluche wy-

chowywane w domu rodzinnym. Analiza wyników wykazala, ze internat jako sro-

dowisko wychowawcze nie powoduje oslabienia stosunków emocjonalnych z ro-

dzicami pomimo ograniczonych kontaktów z rodzina. Byc moze kontakty te sa na

tyle intensywne (dzieci gluche spedzaja czas razem z rodzicami we wszystkie we-

ekendy, swieta, wakacje), ze oddzielenie od rodziny i przebywanie w internacie

nie wplywa negatywnie na nasilenie stosunków miedzy dziecmi gluchymi a ich

rodzicami. Wielu polskich autorów twierdzi, ze instytucje, zaklady opiekuncze moga

niekorzystnie wplywac na rozwój dziecka. Problematyka ta dotyczy jednak takich

placówek, jak dom dziecka badz inne instytucje, które sprawuja stala opieke nad

dzieckiem majacym bardzo ograniczone, badz w ogóle nie posiadajacym kontaktów

z rodzina. Wydaje sie zatem, ze nie nalezy pochopnie utozsamiac tego rodzaju

instytucji ze szkola z internatem przeznaczona dla dzieci gluchych, gdyz srodowisko
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to posiada swoja specyfike - w szkole z internatem dzieci gluche maja bowiem

okazje przebywac z innymi dziecmi, które sa podobne do nich. a takze identyfikowac

sie ze starszymi dziecmi i doroslymi gluchymi, którzy tam pracuja. Stad szkola z

internatem jest postrzegana przez spolecznosc gluchych jako zródlo rozwoju ich

kultury (Marschark, 1993; Meadow, 1972, 1980; Reagan, 1990). Dlatego nie nalezy

oczekiwac, ze dzieci gluche mieszkajace w internacie róznia sie od tych, które

wychowuja sie na co dzien w domu z punktu widzenia rozwoju emocjonalno-spo-

lecznego. Ponadto badania Quigley, Frisina (Meadow 1980) dowodza, ze zycie w

internacie nie wplywa destrukcyjnie na rozwój psychospoleczny dziecka gluchego.

Wydaje sie, ze trudno jest porównywac uzyskane wyniki z wynikami badan ame-

rykanskich, gdyz test, jaki zastosowalem przy badaniach nie pozwala na wielo-

wspólczynnikowe profilowanie osobowosci dziecka, lecz próbuje okreslic nasilenie

stosunków uczuciowych w domu rodzinnym.

Uzyskane wyniki badan sugeruja, ze matki slyszace sa bardziej negatywnie

nastawione do swoich gluchych synów w porównaniu z matkami gluchymi. Wynikac

to moze z wczesniejszych niepowodzen, spowodowanych brakiem pelnej komuni-

kacji w kontaktach z dzieckiem gluchym jako podstawy ksztaltowania sie wiezi

uczuciowej pomiedzy matka a dzieckiem. Natomiast ojcowie slyszacy, jak wykazuja

wyniki badan, sa gorzej akceptowani przez gluchych synów; byc moze ci chlopcy

cierpia na ograniczenie - badz brak - emocjonalnych kontaktów z ojcami. Z prze-

prowadzonej przeze mnie rozmowy z badanymi gluchymi synami rodziców sly-

szacych wynika, ze ojcowie slyszacy w porównaniu z matkami slyszacymi znacznie

gorzej porozumiewaja sie z nimi, mniej czasu spedzaja z nimi zarówno w domu,

jak i poza nim. Ma to potwierdzenie w badaniach Meadow-Orlans (1990), które

wykazuja, ze ojcowie slyszacy maja wieksze trudnosci w komunikowaniu sie z

dzieckiem gluchym, niz to ma miejsce w odniesieniu do matek slyszacych.

Rezultaty badan dotyczacych stosunków emocjonalnych miedzy gluchymi sy-

nami rodziców slyszacych a rodzenstwem, którego polowe stanowia slyszacy bracia

i siostry pozostaja w zgodzie z pogladem Barscha (Meadow, 1980), który twierdzi,

ze "normalne" rodzenstwo moze przejawiac negatywny stosunek wobec niepelno-

sprawnych braci i sióstr z powodu tego, ze rodzice slyszacy bardziej opiekuja sie

dzieckiem niepelnosprawnym. To. ze glusi synowie rodziców slyszacych okazuja

wiecej negatywnych emocji swojemu rodzenstwu niz glusi synowie rodziców glu-

chych moze wyplywac z faktu, ze slyszace rodzenstwo ma lepsze kontakty z ro-
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dzicami slyszacymi niz ich glusi bracia, co moze wywolywac u nich uczucie za-

zdrosci - nalezaloby jednak w szerszym zakresie przeprowadzic badania w postaci
wywiadów nie tylko z gluchymi dziecmi, lecz takze slyszacymi dziecmi majacymi

gluche rodzenstwo. Tego rodzaju badania moga dac wówczas pelniejszy obraz

wzajemnych relacji emocjonalnych pomiedzy gluchymi dziecmi a ich slyszacym
rodzenstwem.

Na podstawie uzyskanych wyników mozna stwierdzic, ze wszyscy badani chlo-

pcy kierowali do swoich rodziców wiecej pozytywnych uczuc niz negatywnych.

Takie zjawisko wynikac moze nie z tego, ze stosunki pomiedzy chlopcami gluchymi

i rodzicami ukladaja sie tak pomyslnie, lecz ze swiadomosci tych chlopców, ze

nie nalezy otwarcie mówic negatywnie o swych rodzicach. Wobec tego nalezy

uzyskane wyniki ostroznie interpretowac, gdyz nie mamy podstaw, by wysunac

wniosek o idyllicznej interakcji miedzy gluchymi synami a rodzicami.

Ze wzgledu na mala populacje badanych dzieci wysuniete w niniejszej pracy

wnioski moga stanowic tylko próbe rozpoznania pewnych prawidlowosci w sto-

sunkach emocjonalnych pomiedzy dzieckiem gluchym a rodzicami. Nadal istnieje

potrzeba przeprowadzenia badan na wiekszej próbie, uwzgledniajacych wplyw wielu

zmiennych na rozwój emocjonalno-spoleczny dziecka gluchego. Tymi zmiennymi

moga byc: wczesna komunikacja jezykowa Uezyk migowy, jezyk foniczny), plec

(chlopcy, dziewczeta), wiek, dodatkowe uposledzenia towarzyszace gluchocie, sro-

dowisko wychowawcze (internat, dom rodzinny). W ramach dalszych badan pro-

ponowalbym, np.:

l. Porównanie grupy dzieci gluchych rodziców gluchych z grupa dzieci gluchych

rodziców slyszacych majace na celu analize wplywu wczesnej komunikacji na

rozwój emocjonalno-spoleczny dziecka gluchego w oparciu o kwestionariusze

SEAI. W dodatku mozna zestawic te grupy z grupa kontrolna, która stanowia

dzieci slyszace rodziców slyszacych w celu ustalenia stopnia wplywu gluchoty

na rozwój dziecka.

2. Porównanie grupy dzieci gluchych rodziców slyszacych porozumiewajacych

sie z nimi w sposób symultaniczny (mowa+migi) z grupa dzieci gluchych ro-

dziców slyszacych komunikujacych sie z nimi tylko oralnie w celu potwierdzenia

znaczenia wczesnej manualnej komunikacji dla rozwoju emocjonalno-spolecz-

nego dziecka gluchego.
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3. Zestawienie grupy gluchych chlopców z grupa gluchych dziewczat dla zbadania

istotnosci wplywu plci na mozliwosc uogólnienia wyników powyzszych badan.

4. Zbadanie stosunków emocjonalnych w grupach dzieci gluchych majacych ro-

dzenstwo gluche i slyszace w celu analizy wplywu stanu slyszenia rodzenstwa

na interakcje z gluchymi dziecmi.

Dalsze badania na wiekszej próbie dzieci gluchych winny byc przeprowadzone

nie tylko przy uzyciu Testu Stosunków Rodzinnych, lecz takze innych narzedzi

badawczych, takich jak: kwestionariusze Meadow-Kendall Oceny Spoleczno-Emo-

cjonalnej dla przedszkolaków i uczniów gluchych i niedoslyszacych (SEAI) (Me-

adow, Karchmer, Petersen, Rudner, 1980; Meadow, 1983; Pietrzak, Stachyra, 1995).

Na razie nie ukonczono adaptacji tych kwestionariuszy do polskich warunków, co

uniemozliwilo ich zastosowanie w niniejszej pracy.

Postulaty pedagogiczno-wychowawcze w swietle wyników badan

Na podstawie uzyskanych wyników badan empirycznych pragne sformulowac

pewne wskazówki dotyczace mozliwosci ksztaltowania rozwoju emocjonalno-spo-

lecznego dziecka gluchego:

l. Przy opracowywaniu programu wczesnej interwencji nalezy klasc nacisk na

rozwijanie komunikacji manualnej z dzieckiem gluchym. Rodzicom slyszacym

powinno sie uswiadamiac znaczenie jezyka migowego dla prawidlowego roz-

woju sfery emocjonalno-spolecznej ich dziecka gluchego. W tym kierunku po-
winno isc stosowanie na wieksza skale terapii rodzinnej nastawionej na

ksztaltowanie interakcji emocjonalnych pomiedzy rodzicami slyszacymi a ich

dzieckiem gluchym.

2. W ramach spotkan z rodzicami slyszacymi nalezy zapoznac ich ze spolecznoscia

gluchych, zwlaszcza z gluchymi rodzicami, którzy mogliby udzielic pomocy,

rad dotyczacych "komunikacyjnego wychowywania" dziecka gluchego, a takze

przekazac swe doswiadczenia w przezwyciezaniu trudnosci zwiazanych z glu-
chota. Warto ponadto ksztalcic na wzór zachodni ..terapeutów domowych" (ho-

me therapist), którzy by prowadzili terapie komunikacyjna, udzielali rodzicom

slyszacym pomocy zarówno w nauce naturalnego jezyka migowego, jak i ula-

twianiu emocjonalnych kontaktów z dzieckiem gluchym. A zycie rodziców sly-
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szacych z dzieckiem gluchym stawaloby sie wówczas mniej stresujace. skom-

plikowane.

3. Nalezy zwrócic uwage na to. ze ojcowie slyszacy odgrywaja nie mniej wazna

role w zyciu emocjonalnym dziecka gluchego niz matki slyszace. Poniewaz

bardzo rzadko sie ich widzi na sesjach, spotkaniach z rodzicami. kursach jezyka

migowego konieczne jest opracowanie oddzielnego programu wczesnej inter-

wencji ze szczególnym uwzglednieniem roli ojców slyszacych w rozwoju emo-

cjonalno-spolecznym dziecka gluchego.

4. Rola rodzenstwa slyszacego, majacego gluchych braci i siostry tez ma istotne

znaczenie dla ksztaltowania wiezi uczuciowej z dzieckiem gluchym. Wydaje

sie zatem. ze w ramach realizacji programu wczesnej interwencji dobrze jest

wlaczyc slyszace rodzenstwo w interakcje nie tylko z ich gluchymi bracmi,

lecz takze z innymi dziecmi gluchymi, by lepiej poznalo ich problemy, zycie

w ogóle. a wtedy stosunek do nich stawalby sie pozytywniejszy. Sadze, ze

warto uswiadomic rodzicom slyszacym potrzebe udzialu rodzenstwa slyszacego

w obozach rehabilitacyjnych, kursach jezyka migowego.

Oprócz wyzej wymienionych postulatów pragne zwrócic uwage na pozytywna

role ludzi nieslyszacych w wychowywaniu dziecka gluchego. choc nie ma to zwiaz-

ku z wynikami powyzszych badan. W zwiazku z ograniczeniem kontaktów, jakich

doswiadczaja dzieci gluche przebywajace w internacie wydaje sie potrzebne zwie-

kszenie opieki nad tymi dziecmi. W tym celu warto angazowac dorosle osoby

gluche jako nauczycieli i wychowawców w szkole z internatem. Stanowia oni po-

zytywny wzór dla dzieci gluchych - albowiem mozliwosc identyfikacji z ludzmi

gluchymi o bogatym i pozytywnym doswiadczeniu pozwoli tym dzieciom prze-

zwyciezyc trudnosci w porozumiewaniu sie, wyksztalcic w sobie pozytywny sto-

sunek do siebie samego i wiare we wlasne mozliwosci.
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