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Abstract. Majority of deaf children from hearing families develops limited language 
skills, which means that they do not master the spoken or sign language on the same 
level as their peers respectively hearing with hearing parents or deaf with deaf 
parents. Interpersonal approach in psychology (Stern, 1985, 1995; Zalewska, 1998a) 
allows to study the language development in children within the frames of the mother- 
-child relationship. Research was focused on the characteristics of the emotional 
exchange mother-child, referring to the mechanism of verbalization of emotions in the 
process of self-experience by the hearing mothers and by the deaf youths fluent in 
Polish spoken language or in Polish sign language. Applied method was the clinical 
partially structured interview followed by the interview transcript narration analysis. 
It turns out that: 1) hearing mothers experiencing relationship with a deaf adolescent 
child do not verbalize emotions, which corresponds with the lack of verbalization of 
emotions on own deafness in young people; 2) hearing mothers share emotions with 
the father of a deaf adolescent child which corresponds with the lack of verbalization of 
emotions regarding deafness in young people. 
 
 
Problem zaburzeń językowych o zróŜnicowanej charakterystyce (severe langu-
age deprivation, language disfluency, poor language skills i inne) w populacji 
osób głuchych i słabo słyszących moŜna wciąŜ uznać za wiodący. Zdecydowana 
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większość tej populacji nie osiąga wysokich kompetencji językowych ani 
w języku fonicznym, ani w naturalnym języku migowym, co oznacza, Ŝe po-
ziom kompetencji językowych osób głuchych nie odpowiada ich słyszącym ró-
wieśnikom ze słyszących rodzin, jak i rówieśnikom głuchym wychowywanym 
w rodzinach głuchych (np. Glickman, 2007; Fellinger i in., 2005; Krakowiak, 
2003; Scheetz, 2004; Kitson, Fry, 1990). Większość młodzieŜy głuchej pozosta-
jącej uŜytkownikami języka migowego lub systemu językowo-migowego posłu-
guje się „pidŜinami migowymi” o róŜnej strukturze (Wojda, w druku), inaczej 
mówiąc – cierpi na powaŜne zaburzenia rozwoju językowego. 

Rodzi się pytanie o to, dlaczego dzieci głuche, zwłaszcza ze słyszących ro-
dzin, a jest ich około 90% w omawianej populacji, napotykają trudności w roz-
woju języka fonicznego lub/i migowego. Brak zadowalającej odpowiedzi na to 
pytanie moŜna obserwować takŜe na gruncie psychologii. Jednocześnie bada-
cze i klinicyści dobrze wiedzą, iŜ głuchota jako taka „[...] nie wyznacza z gó- 
ry danej drogi rozwoju dziecka w większym stopniu niŜ bycie leworęcznym 
czy wzrostu sześciu stóp. Raczej kontekst, w którym głuchota pojawia się, jak 
i jej interpretacje czynione przez innych będą posiadać o wiele większy wpływ 
na przyszły rozwój dziecka i jego dostosowanie” (Koester, Meadow-Orlans, 
1991, s. 300). 

Zwraca uwagę fakt, Ŝe choć rozwój językowy młodzieŜy głuchej wiąŜe się 
z jej funkcjonowaniem psychicznym, to nie ma w DSM-IV jednostki odpowia-
dającej prostemu opóźnieniu rozwoju mowy (PORM) w odniesieniu do dzieci 
z trudnościami w rozwoju mowy. Znamienne w omawianym kontekście jest 
rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieŜy 
głuchej i słabo słyszącej, szacowane na około 2-2,5 razy wyŜsze niŜ w populacji 
słyszących (Gloves, 2000). Z najnowszych badań holenderskich wynika, Ŝe 
powaŜne problemy psychiczne moŜna rozpatrywać u 49-63% głuchych i słabo 
słyszących adolescentów, z których 46% znajduje odzwierciedlenie w klasyfi-
kacji DSM (van Gent i in., 2007). W badaniach tych otrzymano pozytywną 
korelację rozpoznania psychiatrycznego zaburzeń z „migowym” komunikowa-
niem się (signing mode of communication) przez młodzieŜ głuchą, co w prak-
tyce oznacza posługiwanie się językiem migowym w jego róŜnych „odmianach”: 
system językowo-migowy, komunikację totalną czy naturalny język migowy, 
jak i wiąŜe się ze zróŜnicowanymi kompetencjami językowymi w naturalnym 
języku migowym i języku fonicznym danego kraju.  

Niepokoi wciąŜ niewystarczająca efektywność podejmowanych interwen-
cji: medycznych, lingwistycznych, psychologicznych i edukacyjnych. Pomoc 
psychologiczna matce słyszącej (rodzinie) i jej głuchemu dziecku proponowana 
jest zazwyczaj w ramach programów wczesnej interwencji i w większości po-
lega ona na (psycho)edukacji, u podstaw której leŜy załoŜenie, Ŝe interakcję 
matka–dziecko zaburza róŜnica w statusie słyszenia (np. Marschark, Spencer, 
2003; Hindley, 2000): matka słyszy, a jej dziecko jest głuche. Zgodnie z tym 
podejściem naleŜy więc dostarczyć jej wzorcowego modelu interakcji: matki 
słyszącej z dzieckiem słyszącym (język foniczny) lub matki głuchej z dzieckiem 
głuchym (język migowy). W powyŜszym myśleniu w aspekcie rozwoju języko-
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wego dziecka pominięto jego związek z relacją z matką, a więc ze sposobem 
doświadczania siebie jako matki i doświadczania głuchoty dziecka, w który 
uwikłany jest np. proces Ŝałoby wskutek utraty „dziecka normalnego, zdro-
wego, słyszącego” (Zalewska, 1998a, 1998b).  

MoŜna sądzić, Ŝe przyjęcie perspektywy interpersonalnej (Stern, 1985, 
1995; Zalewska, 1998a), a więc uwzględnienie jakości relacji matka–dziecko 
i jej związku z zaburzeniami rozwoju, w tym językowego dziecka, takŜe głu-
chego, pozwoli na wskazanie innych kierunków teorii i praktyki klinicznej 
w omawianym obszarze. 

Prezentowane badania, dotyczące związku relacji matka–dziecko i zabu-
rzeń rozwoju językowego u matek słyszących i młodzieŜy głuchej, są bada-
niami jakościowymi z zastosowaniem analizy ilościowej danych metodą ana-
lizy korespondencji (Aranowska, Ciok, 1988). Mają one na celu spełnienie co-
raz liczniejszych postulatów badaczy doświadczania rodzicielstwa dziecka 
niepełnosprawnego przez rodziców i jego związku z jakością rozwoju ich dzieci 
(Kuhn, Carter, 2006; Bristol, Gallagher 1986 – za: Wiktorowicz, 2006). Oka-
zuje się, Ŝe ze względu na „delikatność materii”, jaką są przeŜycia rodziców, 
niejednokrotnie traumatyczne, zastosowanie pomiaru kwestionariuszowego 
nie pozwala na weryfikację eksperymentalną zjawisk zachodzących w rela-
cjach rodzinnych, poznanych bądź nie w praktyce klinicznej. W kwestionariu-
szach zakładana jest niejednokrotnie zdolność rodziców (badanych) do reflek-
sji, ograniczana w oczywisty sposób mechanizmami obronnymi, np. zaprze-
czeniem, które w przypadku rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju mogą 
utrzymywać się latami. 

RELACJA MATKA–DZIECKO  
A ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO U DZIECI  

– PODEJŚCIE INTERPERSONALNE 

Przedstawiciele podejścia interpersonalnego (Stern, 1985, 1995; Zalewska, 
1998a, 1998b) wskazują na związek jakości więzi matka–dziecko z jego roz-
wojem psychicznym, w tym rozwojem językowym. Zdaniem Sterna, „dostępne 
językowo stają się tylko te doświadczenia dziecka, które tworzą jego społeczne 
self, te, które są podzielane z rodzicami i nazwane przez nich. […] Wyparte 
self pozbawione jest organizującej właściwości języka” (Stern, 1985 – za: 
Gracka-Tomaszewska, 1999, s. 18). Mechanizmem obecnym w interakcji mat-
ka–dziecko jest dostrojenie emocjonalne matki do dziecka, a działanie tego 
mechanizmu współzaleŜy od stanu psychicznego matki i jej trudności w do- 
świadczaniu emocji i stanów psychicznych (Stern, 1985, 1995), a tym samym 
właściwości wciąŜ tworzonej reprezentacji dziecka i relacji z nim. 

Teza sformułowana na podstawie doświadczeń klinicznych przez Zalewską 
(1998a), mówiąca o tym, Ŝe opóźniony rozwój mowy ma źródło w zaburzeniach 
rozwoju poczucia siebie dziecka głuchego, słyszącego, jak i w trudnościach jego 
matki w doświadczaniu siebie jako matki swojego dziecka, stanowi istotną 
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przesłankę w podjętych analizach na temat związku jakości relacji matka– 
–dziecko z zaburzeniami rozwoju językowego dziecka.  

WYBRANE ASPEKTY  
ZABURZEŃ ROZWOJU JĘZYKOWEGO  

U MŁODZIEśY GŁUCHEJ 

Wyniki badań nad rozwojem języka fonicznego u młodzieŜy głuchej z implan-
tem ślimakowym – coraz powszechniejszą elektroniczną protezą narządu słu-
chu umoŜliwiającą odbiór wraŜeń słuchowych (SkarŜyński, 2007) – prowadzą 
do wniosków, Ŝe pomimo osiąganej niejednokrotnie „wyrazistości” mowy fo-
nicznej brakuje jej „wyrafinowanego”, złoŜonego języka, który umoŜliwiałby 
realizację programów szkolnych (Archbold, 2005 – za: Marschark i in., 2007); 
ma ona takŜe „niedostatki” w budowaniu narracji (np. Crosson, Geers, 2001  
– za: Marshark i in., 2007; Klatter-Folmer i in., 2006; Spencer i in., 2003). 
Deficyty te – w zakresie mowy czynnej, jak i w narracji pisanej – ujawniają 
się, zdaniem innych badaczy rozwoju językowego dzieci głuchych (z implantem 
ślimakowym) (Spencer i in., 2003), w strukturze gramatycznej języka, uboŜ-
szym słownictwie, uŜywaniu krótszych zdań, zdań o mniejszym stopniu złoŜo-
ności, z nieprawidłową odmianą czasownika, z większą liczbą błędów w uŜyciu 
języka. W badaniach polskich nad kompetencją komunikacyjną niesłyszących 
gimnazjalistów (Gacek, 2007) uzyskano zbieŜne wyniki, wskazujące na istot-
nie mniejszą w porównaniu ze słyszącymi złoŜoność opowiadań, zwłaszcza 
w aspekcie charakterystyki obiektów i zdarzeń oraz wyjaśnień motywów, któ-
rymi kierowały się występujące w nich postacie. Jak konkludują cytowani ba-
dacze, język (foniczny) czynny w przypadku młodzieŜy głuchej stanowi prob-
lem, niezaleŜnie od modalności, w jakiej się wyraŜa.  

Z kolei rezultaty badań nad umiejętnością czytania (ze zrozumieniem), po-
zostającą w związku z rozwojem językowym dziecka, u absolwentów głuchych 
ze szkół średnich ocenia się jako odpowiadające poziomowi czwartej klasy 
szkoły podstawowej w odniesieniu do dzieci słyszących (Allen, 1986, Kroese 
i in., 1986, DiFrancesca, 1972 – za: Spencer i in., 2003), a około 30%  
uczniów głuchych uwaŜa się za funkcjonalnie „niepiśmiennych” (Traxler, 2000  
– za: Spencer i in., 2003). 

W zakresie umiejętności czytania ze zrozumieniem, u dzieci i młodzieŜy 
głuchej z implantem ślimakowym obserwuje się prawidłowość wskazującą na 
nieutrzymywanie się uzyskanego w tej sferze efektu: im uczniowie głusi są 
starsi, tym opóźnienie w czytaniu względem słyszących rówieśników okazuje 
się większe, na przykład w badaniach Thoutenhoofda (2006 – za: Marschark 
i in., 2007) opóźnienie u uczniów głuchych w wieku 11-13 lat wynosiło 3 lata, 
zaś u tych samych uczniów w wieku 15-17 lat sięgało 4-5 lat. W innych bada-
niach okazało się, Ŝe 50% głuchych osiemnastolatków z implantem ślimako-
wym czyta poniŜej poziomu czwartej klasy szkoły podstawowej, z kolei 50% 
w tej grupie uzyskało wyniki w czytaniu powyŜej poziomu czwartej klasy 
(Traxler, 2000 – za: Marschark i in., 2007). Z licznych badań nad rozwojem 



ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO U MŁODZIEśY GŁUCHEJ 

 

331 

językowym w aspekcie czytania ze zrozumieniem młodzieŜy głuchej korzysta-
jącej z implantu ślimakowego moŜna wysnuć wniosek, Ŝe umiejętności te, choć 
osiągające o wiele wyŜszy poziom niŜ u młodzieŜy głuchej korzystającej z kla-
sycznych aparatów słuchowych, pozostają znacząco poniŜej umiejętności, jakie 
osiągają słyszący rówieśnicy. W przypadku młodzieŜy głuchej, niezaleŜnie od 
rodzaju zastosowanej protezy słuchowej (klasyczny aparat słuchowy vs im-
plant ślimakowy), znamienne są ograniczenia w zdolności do narracji.  

Zarysowany obraz trudności w rozwoju językowym młodzieŜy głuchej za-
stanawia takŜe z perspektywy interpersonalnej: jakie cechy relacji matka– 
–dziecko mogą być źródłem opisanych ograniczeń w rozwoju językowym mło-
dzieŜy głuchej ze słyszących rodzin. Czy trudności narracyjne ujawniane 
w  języku (fonicznym lub migowym) przez młodzieŜ głuchą mają związek 
z  trudnościami ich matek, jakich doświadczają jako matki w związku z głu-
chotą dziecka, z ich cierpieniem, które – zdaniem Ricoeura (1990/2005) – 
przerywa narrację siebie? Jeśli tak, to młodzieŜ głucha nie moŜe „mówić sobą 
i siebie”, co znajduje swój wyraz takŜe w rozlicznych zaburzeniach rozwoju 
językowego. MoŜna stwierdzić, Ŝe podejście interpersonalne, zgodnie z którym 
rozwój językowy dziecka wiąŜe się z rozwojem toŜsamości macierzyńskiej 
matki tego dziecka (w tym jakością relacji matka–dziecko) (Stern, 1985, 1995), 
stwarza moŜliwości badawcze, jak i perspektywy dla praktyki klinicznej. 

RELACJA MATKA–DZIECKO  
A GŁUCHOTA I ROZWÓJ MOWY I JĘZYKA DZIECKA 

Informacja o głuchocie dziecka wiąŜe się zazwyczaj u jego słyszącej matki 
z  bardzo określoną, złoŜoną reakcją psychiczną, którą moŜna ujmować 
w  trzech aspektach, tj. szoku, traumy i okaleczenia słownego w kontakcie 
z dzieckiem (Zalewska, 1998a, 1998b). Specyficzne dla diagnozy głuchoty 
u dziecka jest doświadczanie siebie przez matkę w relacji z dzieckiem jako 
okaleczonej słownie, okaleczonej w zdolności do „bycia z” własnym dzieckiem. 
Matka traci teŜ w swoim poczuciu „dziecko zdrowe”, „dziecko normalne”, 
a więc „dziecko słyszące”. W reakcji na tę utratę uruchamia proces Ŝałoby, 
który zostaje uwikłany w jakość jej relacji z dzieckiem.  

Pomimo to, Ŝe w programach wczesnej interwencji na świecie adresowa-
nych do rodzin z dzieckiem głuchym, wciąŜ dominuje „edukacyjne” i „rehabili-
tacyjne” podejście do matek dzieci głuchych, coraz częściej w badaniach 
uwzględnia się ich stan psychiczny (np. częściej występującą depresję – Kus-
halnagar i in., 2007; Kobosko, Kosmalowa, 2000), jak i jego znaczenie w roz-
woju psychicznym dzieci głuchych. 

Psychiczna reprezentacja dziecka głuchego  
w umy śle matki 

Reprezentacja dziecka głuchego w psychice jego słyszącej matki podlega rów-
nocześnie ciągłej reorganizacji w taki sposób, Ŝe „słuch i mowa” zajmują w niej 
miejsce centralne. W badaniach brytyjskich (Young, Tattersall, 2007), którymi 
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objęto rodziców bardzo małych dzieci głuchych, zdiagnozowanych średnio 
w 25. tygodniu Ŝycia w ramach programu badań przesiewowych słuchu u no-
worodków i niemowląt, okazało się, Ŝe bardzo wcześnie wskutek diagnozy głu-
choty dziecka w jego reprezentacji u matek pojawia się motyw „słuchu, mowy 
i języka”, „normalnej mowy i moŜliwości bycia jak dzieci słyszące”, jak i prze-
waŜa model głuchoty jako „deficytu i choroby”. W tej wczesnej, tworzącej się 
reprezentacji dziecka nie ma miejsca na głuche dziecko. Wynika z niej za to 
ograniczona zdolność matki do emocjonalnego dostrojenia się do dziecka 
(Stern, 1985). Wiodącym tematem w reprezentacji dziecka u słyszącej matki 
staje się więc jego głuchota, ale cechuje ją takŜe motyw zmiany, przewaga 
właściwości opisujących wyposaŜenie zewnętrzne dziecka (Zalewska, 1998a).  

Wiedza o właściwościach reprezentacji relacji matka–dziecko zawarta jest 
teŜ w licznych wynikach badań nad interakcjami matek słyszących i ich głu-
chych dzieci, z których wynika, Ŝe charakteryzują je m.in.: a) kontrolujący styl 
interakcji: matki te są bardziej aktywne i dominujące, „Ŝądające” i dyrektywne 
niŜ matki dzieci słyszących (Lederberg, Mobley, 1990, Meadow-Orlans, Stein-
berg, 1993 – za: Loots, Decisé, 2003; Pressman i in., 1999); b) mniejsza wraŜ-
liwość na komunikaty dziecka (Meadow-Orlans, Steinberg, 1993 – za: Leder-
berg, Prezbindowski, 2000); c) coraz krótszy wraz z wiekiem dziecka czas 
dzielenia z nim uwagi w interakcjach (Spencer, 1993); d) intruzywność matki; 
e) częstsza przypadkowość reakcji matek na zachowanie dzieci; f) negatywne 
emocje; g) krótszy czas trwania interakcji; h) przerwy w interakcjach z po-
wodu „błędów i nieporozumień”; i) częsta nieadekwatnść werbalnych zacho-
wań matek względem zachowań dziecka (Pressman i in., 1999). Inne badania 
wskazują z kolei, Ŝe matki słyszące i dzieci głuche wyraŜają mniej radości 
w interakcjach, co prowadzi do „formalnego” kontaktu (Henggeller, Cooper, 
1983, Nienbuys i in., 1984, Schlesinger, Meadow, 1972, Wendel-Mouning, 
Lumley, 1980 – za: Loots, Decisé, 2003), czy teŜ mniej ciepła wobec swoich 
głuchych dzieci (Meadow-Orlans, Steinberg, 1993 – za: Lederberg, Prezbin-
dowski, 2000). Ponadto rodzice słyszący doświadczają mniej satysfakcji w in-
terakcjach, jak i stosują w nich kontrolę fizyczną oraz kary. 

Okazuje się, Ŝe im większe opóźnienie w rozwoju języka dziecka głuchego 
rodziców słyszących, tym bardziej interakcje matka–dziecko są oceniane jako 
dysfunkcyjne, a dziecko jako „trudne” (Pipp-Siegel i in., 2002). 

Relacja matka–dziecko głuche a typ j ęzyka: 
język migowy vs j ęzyk foniczny 

W interwencji lingwistycznej optymalizacji rozwoju językowego u dziecka głu-
chego w słyszących rodzinach upatruje się w wyborze właściwego języka dla 
dziecka głuchego. Zdaniem psychologów reprezentujących kulturowy model 
głuchoty (Schlesinger, Meadow, 1972), jest nim język manualny, wizualnie 
dostępny dla dziecka głuchego, naturalny język migowy. NaleŜy zwrócić uwa-
gę, Ŝe wybór przez matkę słyszącą języka migowego jako narzędzia komuni-
kowania się w relacji z jej głuchym dzieckiem nie zawsze świadczy na korzyść 
jej jakości relacji z dzieckiem (np. Kamińska, 2003), jak sądzili zwolennicy 
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tego podejścia. Z drugiej strony wiadomo, Ŝe są osoby głuche ze słyszących 
rodzin, które opanowują wysokie kompetencje w języku fonicznym. Odnosząc 
te dwie przesłanki do podejścia interpersonalnego, znajdujemy potwierdzenie 
dla tezy, Ŝe rozwój kompetencji językowych u dzieci głuchych słyszących 
rodziców wiąŜe się z relacją z matką, jak i nie zaleŜy od typu języka, lecz od 
wspólnych, sprzyjających rozwojowi językowemu własności tej relacji. 

Za przyjętym kierunkiem myślenia przemawiają wyniki badań nad właś-
ciwościami interakcji matka słysząca–dziecko głuche. W badaniach brytyjs-
kich otrzymano rezultat (Janjua i in., 2002) mówiący o tym, Ŝe jakość interak-
cji słyszących matek z dzieckiem głuchym (około 3. roku Ŝycia), o podobnym 
poziomie rozwoju mowy czynnej fonicznej lub migowej, nie róŜniła się w zaleŜ-
ności od wyboru języka w komunikowaniu się z dzieckiem, tj. fonicznego lub 
migowego. Z kolei badacze z Kanady (Wallis, Musselman, MacKay, 2004) 
zwrócili uwagę na inny wymiar interakcji matka–dziecko, tj. dopasowanie 
w interakcji we wczesnym okresie Ŝycia, który okazał się istotny w aspekcie 
rozwoju językowego oraz zdrowia psychicznego młodzieŜy głuchej. „Dopasowa-
nie” (auditory/oral match, sign match) w interakcji matka–dziecko, niezaleŜ-
nie od rodzaju języka, a więc zarówno w języku fonicznym, jak i migowym, 
współwystępowało z pozytywnym funkcjonowaniem psychicznym badanej mło-
dzieŜy głuchej ze słyszących rodzin. MłodzieŜ głucha i ich słyszące matki 
z diad „niedopasowanych” językowo (sign mismatch) charakteryzowało zna-
cząco gorsze funkcjonowanie w zakresie zdrowia psychicznego w porównaniu 
z diadami „dopasowanymi”.  

Obserwacje rozwoju językowego u dzieci głuchych w klasie eksperymen-
talnej dwujęzycznej (opisanej przez Bouvet, 1982/1996) czy teŜ dzieci głuchych 
z implantem ślimakowym, objętych w Szwecji programem dwujęzycznym 
(Preissler, 2007), pozwalają na wniosek, który wspiera ideę dwujęzyczności: 
im lepiej dzieci głuche opanowywały język foniczny, tym wyŜszy był ich po-
ziom kompetencji językowych w języku migowym, i na odwrót. Rezultat ten, 
odniesiony do własności relacji matka (słysząca)–dziecko (głuche), pozwala 
równieŜ sądzić, iŜ istnieją one wspólne, takie, które umoŜliwiają rozwój języ-
kowy dziecka głuchego niezaleŜnie od tego, jaki to będzie język. 

Podsumowując, zaburzenia rozwoju językowego u młodzieŜy głuchej sły-
szących rodziców znajdować mogą istotne wyjaśnienie w opisanych trudno-
ściach ich matek doświadczania siebie jako matek dzieci głuchych i urucha-
mianych lub w modyfikowanych nimi mechanizmach (np. „mechanizm okale-
czenia słownego”, „mechanizm dostrojenia emocjonalnego” czy „mechanizm 
werbalizacji emocji”), co pociąga za sobą specyfikę ich relacji z dzieckiem. Na-
leŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe są słyszące matki (rodzice), których właściwo-
ści relacji, jaką tworzą z dzieckiem, umoŜliwiają rozwój mowy i języka, języka 
fonicznego lub migowego, jak i osiągnięcie wysokich kompetencji językowych 
przez młodzieŜ głuchą. 

Badania (Kobosko, 2008) dotyczą związku relacji matka–dziecko z toŜ- 
samością osobową młodzieŜy głuchej, mogącej stanowić u tej młodzieŜy źródło 
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zaburzeń rozwoju językowego. Prezentowane wyniki pozwolą na odniesienie 
się do następujących problemów badawczych:  

1. Relacja matka (słysząca)–dziecko (głuche) [mechanizm werbalizacji 
emocji] i jej związek z doświadczaniem siebie jako osoby głuchej przez mło-
dzieŜ (mówiącą w języku fonicznym lub migowym) [mechanizm werbalizacji 
emocji].  

2. Relacja matka (słysząca)–ojciec dziecka głuchego [podzielanie przez 
matki emocji z ojcem dziecka] i jej związek z doświadczaniem siebie jako osoby 
głuchej przez młodzieŜ (mówiącą w języku fonicznym lub migowym) [mecha-
nizm werbalizacji emocji].  

3. Doświadczanie siebie przez matki słyszące jako matki dziecka (mło-
dzieŜ) głuchego [metafory] i jego związek z głuchotą dziecka oraz wymiarem 
„mówienie” vs „niemówienie” w języku fonicznym lub/i migowym.  

METODA 

Osoby badane 

W badaniach wzięły udział słyszące matki młodzieŜy głuchej w wieku 18-22 
lata (41 osób), w tym mówiącej biegle: w języku fonicznym (10 osób) lub migo-
wym (10 osób), a takŜe o ograniczonych kompetencjach w języku fonicznym 
i migowym (11 osób) oraz o bardzo ograniczonych kompetencjach w języku  
fonicznym i migowym (10 osób)1. Za audiologiczne kryterium głuchoty przyjęto 
poziom słyszenia odpowiadający 90 dB i powyŜej dla lepszego ucha, jak 
i uwzględniono kryterium lingwistyczne – wszyscy badani byli osobami pre-
lingwalnie głuchymi. Grupę kontrolną stanowiła młodzieŜ słysząca (40 osób) 
i jej słyszące matki. 13 

W badaniach młodzieŜy głuchej komunikującej się w języku migowym za-
stosowano procedurę tłumaczenia symultanicznego (native speaker) z języka 
migowego (bi-bi model – np. Napier, Cornes, 2003). 

Zastosowane metody  

W celu opisu doświadczania siebie matek i ich dzieci, młodzieŜy głuchej (i sły-
szącej), posłuŜono się metodą wywiadu psychologicznego swobodnego o czę-
ściowej strukturze, tj. wywiadami odpowiednio: „Macierzyństwo” i „Jak to jest 
być osobą głuchą?” (młodzieŜ głucha o wysokich kompetencjach w języku mi-
gowym lub fonicznym) vs „Jak to jest być osobą z jakimś brakiem?” (młodzieŜ 
słysząca). Dokonano transkrypcji nagrań wywiadów, a następnie zastosowano 
analizę narracji wybranych fragmentów wywiadów. 
                                                 

1 Kryteria doboru osób badanych oraz procedura oceny kompetencji językowych 
młodzieŜy głuchej na potrzeby badań została opisana w innym miejscu (Kobosko, 
2008). Omówienie zagadnienia kompetencji językowych badanej młodzieŜy głuchej 
przekracza ramy tego artykułu. 
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Metoda analizy narracji słuŜyła w badaniach opisowi mechanizmu werba-
lizacji emocji w obszarze doświadczania relacji z dzieckiem u matek oraz do-
świadczania siebie przez młodzieŜ o wysokich kompetencjach językowych 
w języku fonicznym lub migowym w obszarze własnej głuchoty (vs braku psy-
chicznego lub fizycznego).  

Modyfikując kryteria, jakimi posłuŜyli się Lane i Schwarz w konstrukcji 
skali świadomości emocji (LEAS – Level of Emotional Awareness Scale) 
(Novick-Kline i in., 2005; Szczygieł, Kolańczyk, 2000), zaproponowano wyróŜ-
nienie pięciu poziomów werbalizacji emocji, tj. od „braku werbalizacji emocji” 
do „werbalizacji emocji zróŜnicowanych, tj. pozytywnych i negatywnych”: 
a) brak werbalizacji emocji – w narracji brak jest treści emocjonalnych bądź 
osoba badana odwołuje się do doznań i odczuć z ciała albo/ i werbalizuje ten-
dencje do działania; b) emocje rozmyte – w narracji werbalizacja stanów psy-
chicznych i uczuć ma miejsce w sposób „uogólniony”, bez wskazania na którąś 
z emocji podstawowych według Lane’a i Schwarza (tj. radość, strach, smutek, 
złość), jak np. Czuję niepokój; Jestem zmartwiona; Przykro mi, Ŝe…; c) emocje 
pozytywne – w narracji ma miejsce werbalizacja stanów psychicznych i uczuć 
w postaci wyodrębnienia pozytywnych emocji, jak szczęście, np. Cieszę się, 
Kochamy się; Lubię; Radość; d) emocje negatywne – werbalizacja stanów 
psychicznych i uczuć ma miejsce w postaci wyodrębnienia negatywnych emo-
cji, jak np. Ogarnia mnie smutek, gdy powracam do tamtych chwil; Boję się; 
Jestem na niego zła; e) emocje pozytywne i negatywne (zróŜnicowane) – wer-
balizacja stanów psychicznych i uczuć, ma miejsce w postaci wyodrębnienia 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji, np. Jest mi smutno, Ŝe Ania 
tak cięŜko pracuje, ale cieszę się, gdy zaliczy dobrze jakąś klasówkę. Osobie 
badanej przypisuje się w ostatecznej ocenie narracji wyŜszy poziom werbaliza-
cji emocji, jeśli w jej narracji obecne były jednocześnie „jednostki narracyjne” 
z róŜnych poziomów, np.: Denerwuje mnie ta sytuacja („emocje rozmyte”); 
Zasycha mi w gardle, gdy o tym mówię („brak werbalizacji emocji”); Cieszą 
mnie jej postępy, jej kaŜdy mały sukces („emocje pozytywne”) – w podanym 
przykładzie osoba badana została przypisana do kategorii (poziomu): werba-
lizuje „emocje pozytywne”. 

W analizie narracji dotyczącej doświadczania przez matki relacji z ojcem 
dziecka (badanego na poziomie reprezentacji tej relacji u matek) wyodręb-
niono kryterium pozwalające na ocenę, czy matka podziela emocje z ojcem 
dziecka (tak/nie).  

Do opisu doświadczania siebie przez matki słyszące jako matki młodzieŜy 
głuchej o zróŜnicowanych kompetencjach językowych w języku fonicznym 
i migowym wykorzystano metafory, jakimi posłuŜyły się matki w wywiadach. 
W badaniach to matka, a nie – jak bywa zazwyczaj w interwencjach terapeu-
tycznych – klinicysta, miała uŜyć metafory (porównania) w formie „obrazu, 
słowa lub zdania”, jakie przychodzi jej na myśl „teraz, gdy rozmawiamy juŜ 
jakiś czas na temat [jej] bycia matką [głuchego dziecka], takiego porównania, 
które oddaje, jakie jest jej macierzyństwo”. „Ludzie mogą traktować metaforę 
dosłownie na poziomie świadomym, na nieświadomym postrzegać jej znacze-
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nie symboliczne” (Barker, 1997, s. 21). Ponadto znaczenia komunikowane po-
średnio – zarówno przez terapeutę, jak i oczywiście jego klienta/pacjenta – 
mogą spotkać się z mniejszym oporem w ich ujawnieniu, jak i przyjęciu. Treści 
metaforycznie wyraŜone są na ogół tylko częściowo dostępne refleksji. 

W celu weryfikacji postawionych hipotez – do analizy ilościowej danych 
jakościowych opisujących mechanizm werbalizacji emocji u matek i ich dzieci, 
młodzieŜy głuchej w wymienionych obszarach doświadczania siebie – posłu-
Ŝono się metodą analizy korespondencji (Aranowska, Ciok, 1988). 

WYNIKI 

Reprezentacja relacji matka–dziecko (głuche)  
a doświadczanie siebie jako osoby głuchej przez młodzie Ŝ 

Okazało się, Ŝe występuje związek między sposobem doświadczania przez 
matki młodzieŜy (głuchej i słyszącej) relacji z dzieckiem a doświadczaniem 
siebie przez młodzieŜ w obszarze własnej głuchoty vs braku psychicznego lub 
fizycznego (analiza korespondencji – χ2 (17) = 37,46; p<0,003).  

Rozmowa z matką Natalii214 
– Co dzieje się w Ŝyciu Natalii ostatnio? Jak Pani tę sytuację przeŜywa? 
– To znaczy, no mówię, tu jest głównie szkoła, nauka… Jeśli ma jakieś nie-

powodzenia, to ona wie o tym, Ŝe jeśli złą ocenę dostanie… Ŝe to nie jest nic 
strasznego, nic wielkiego i nigdy się nie, nie krzyczało i, i nie, tylko staramy się 
pomóc, jak tylko moŜemy, Ŝeby, Ŝeby jakoś to poprawić, Ŝeby ją pocieszyć i Ŝeby 
się nie załamywała, bo miała takie momenty, Ŝe, Ŝe ona fizyki nie będzie 
umiała i się nie nauczy tej fizyki, bo jest fizyka dla niej trudna. Więc duŜo się 
jej tłumaczy i mówi, Ŝe nie tylko ty jedna, ale i wiele osób teŜ ma problemy z 
taką fizyką przypuśćmy. śe nie jest tak, Ŝeby wszystko było, Ŝe, Ŝe ty musisz 
wszystko umieć i… sobie ze wszystkim super radzić, bo i tak sobie bardzo do-
brze radzi [brak werbalizacji emocji]. 

Rozmowa z matką Beaty 
– Co dzieje się w Ŝyciu Beaty ostatnio? Jak Pani tę sytuację przeŜywa? 
– Wielka miłość (…). Na początku było mi cięŜko [emocje rozmyte], bo to 

jak kaŜdej matce… Pojawia się jakiś męŜczyzna w Ŝyciu córki, trzyma ją za 
rękę, czy, czy przytula, czy – jest to takie dziwne na, na pierwszy rzut oka. Na-
tomiast no w tej chwili to ja nie mam nic przeciw, bo wszystko jest… wszystko 
jest w porządku. Myślę, Ŝe to dobrze… Na pewno z mojej strony jest to… 

bardziej taki strach [emocje negatywne] o to, co się stanie… i jak ona to 
przeŜyje, jeŜeli no, się po prostu rozstaną, bo, bo jest to bardzo emocjonalne 
dziecko i bardzo wraŜliwe, więc na pewno będzie to przeŜywać. 

Matki słyszące młodzieŜy głuchej, kompetentnej w języku fonicznym lub 
migowym, ujawniły w badaniach trudności w doświadczaniu relacji z dziec-
                                                 

2 Imiona osób uczestniczących w badaniach oraz dane umoŜliwiające ich identyfi-
kację zostały zmienione. 
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kiem. Polegają one na tym, Ŝe matki te nie werbalizują przeŜyć i emocji doty-
czących m.in. głuchoty dziecka w relacji z nim (wartość na wymiarze: +0,47) 
(np. Rozmowa z matką Natalii), albo jeśli opisują werbalnie swoje emocje 
i przeŜycia, to są to emocje negatywne (wartość na wymiarze: +0,24) (np. Roz-
mowa z matką Beaty). Matki te wnoszą w relację z dzieckiem głuchym emocje 
negatywne lub przeŜycia „trudne do wypowiedzenia” („brak słów dla emocji” – 
Kobosko, 2008). Opisane trudności matek słyszących w przeŜywaniu relacji 
z dzieckiem współwystępują z trudnościami mówiącej młodzieŜy głuchej w do-
świadczaniu siebie jako osoby głuchej. MłodzieŜ głuchą, choć o wysokich kom-
petencjach w języku migowym lub fonicznym, cechuje brak werbalizacji emocji 
w tym obszarze doświadczania siebie (wartość na wymiarze: +0,34) (np. Roz-
mowa z Krysią). Warto dodać, Ŝe matki słyszące młodzieŜy słyszącej przeŜy-
wają emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne w relacji ze swoimi dora-
stającymi dziećmi (wartość na wymiarze: -0,43). 

Rozmowa z Krysią [Krysia mówi o sobie, Ŝe jest „osobą niesłyszącą”; poro-
zumiewa się w języku migowym] 

– Jakie były Twoje uczucia, gdy odkryłaś, Ŝe jesteś osobą niesłyszącą? 
– śe nie słyszę.  
– Co czułaś?  
– śe mówią i nie słyszę, Ŝe nie odbieram dźwięków (…). No tak sobie czu-

łam się z tym (…) jest to normalne w tej chwili, bez problemu Ŝadnego [brak 
werbalizacji emocji]. 

Reprezentacja ojca dziecka u matki  
a doświadczanie siebie jako osoby głuchej przez młodzie Ŝ 

Otrzymano rezultaty, które wskazują na istnienie odpowiedniości między po-
dzielaniem emocji i przeŜyć przez matki młodzieŜy (głuchej i słyszącej) w rela-
cji z ojcem dziecka a doświadczaniem siebie przez młodzieŜ w obszarze własnej 
głuchoty vs braku psychicznego lub fizycznego (analiza korespondencji –  
χ2 (25) = 47,03; p<0,005). Jednocześnie podzielanie przez matki emocji z ojcem 
dziecka (wartość na wymiarze: +0,41) biegle mówiącej młodzieŜy głuchej wią-
Ŝe się z brakiem werbalizacji emocji (wartość na wymiarze: +0,42), a więc 
z trudnościami w przeŜywaniu własnej głuchoty przez tę młodzieŜ. 

Rozmowa z matką Pauliny 
– Gdy postawiono diagnozę Paulinie, Ŝe jest niesłysząca, czy był to waŜny 

moment w Państwa związku? 
– No dla nas obojga był to waŜny moment, ale oboje przeŜyliśmy to podob-

nie, poniewaŜ oboje się bardzo denerwowaliśmy [podzielanie emocji z ojcem 
dziecka]. To znaczy od urodzenia coś się z dzieckiem działo, po prostu od uro-
dzenia były z nią kłopoty i cały czas było coś nie tak, więc… właściwie to… 
chyba oboje odczuliśmy ulgę, Ŝe juŜ wiemy, co robić – wiemy, co jest i co trzeba 
robić, takŜe…, w którym kierunku, o, nie, Ŝe co, tylko w którym kierunku i do 
jakich specjalistów wreszcie chodzić. 
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Reprezentacja siebie jako matki dziecka głuchego (m etafory)  
a „mówienie” vs „niemówienie” młodzie Ŝy głuchej 

„Macierzyńskie metafory” – przekaz doświadczania siebie jako matki dziecka 
(głuchego) – znacząco róŜnią się u matek młodzieŜy głuchej „mówiącej”, tj. 
o wysokich kompetencjach w języku fonicznym lub migowym, jak i matek mło-
dzieŜy głuchej „nie mówiącej”. Matki, których dzieci głuche opanowały wyso-
kie kompetencje językowe, w metaforze odwołują się do „Ŝycia, stanów psy-
chicznych i emocji”. Macierzyństwo głuchego dziecka doświadczają np.: jak 
szczęście; bycie dumnym z siebie, Ŝe ona [córka] jest taka; obciąŜenie psy-
chiczne; wielką przyjemność. Matki młodzieŜy głuchej „nie mówiącej” w meta-
forach sięgają do świata nieoŜywionego, a więc macierzyństwo jest dla nich 
np.: Jak okręt, który sobie płynie, ale ma właśnie takie chwile, Ŝe się kołysze, 
nie tonie, ale się kołysze; Jak bombonierka pełna wspaniałych czekoladek; Taki 
wielki kolorowy parasol, taki ogromny, taki przykrywający prawie…; Ja po 
prostu czuję się matką dziecka. Brakuje mi takiego słowa – co odzwierciedlać 
moŜe „umartwione przestrzenie” w ich doświadczaniu siebie jako matek 
swoich głuchych dzieci. 

DYSKUSJA 

Otrzymane wyniki badań pozwalają na wskazanie, co sprzyja w ich świetle 
rozwojowi wysokich kompetencji językowych w języku fonicznym lub migo-
wym u młodzieŜy głuchej słyszących rodziców. Wyodrębnić moŜna dwa waŜne 
teoretycznie i praktycznie obszary dla rozwoju kompetencji językowych dzieci 
głuchych ze słyszących rodzin: relację matki z dzieckiem, jak i relację matki 
z ojcem dziecka.  

Emocjonalna charakterystyka relacji matka–dziecko ukazuje, Ŝe pomimo 
osiągnięcia wysokich kompetencji językowych przez młodzieŜ głuchą w dowol-
nym języku ich matki mają trudności w doświadczaniu relacji z dzieckiem 
w obszarze jego głuchoty albo doświadczają ją negatywnie. Do relacji z dziec-
kiem wnoszą one jednak takŜe emocje i stany psychiczne związane z „byciem 
matką dziecka głuchego” (metafory), umoŜliwiające wyposaŜanie dziecka we 
właściwości Ŝycia psychicznego. MoŜna uznać, Ŝe podzielają one emocje i stany 
psychiczne w innych, poza głuchotą, sferach wymiany emocjonalnej z dziec-
kiem, co umoŜliwiło rozwój werbalnego self (Stern, 1985).  

Matki podzielają przeŜycia i emocje dotyczące swoich głuchych dzieci 
(młodzieŜ) z ojcem dziecka. Jakość relacji matki z ojcem dziecka współwystę-
puje z rozwojem wysokich kompetencji językowych u młodzieŜy głuchej. Głu-
chota dziecka jest podzielana w relacji z jego ojcem, ale nie z dzieckiem. Sytu-
acja ta wskazuje na samotność młodzieŜy głuchej w relacji ze słyszącymi ro-
dzicami, jak i wyjaśnia jej trudności w doświadczaniu siebie jako osoby głuchej. 

O słyszących matkach, tych, co „nie mówią”, młodzieŜy głuchej o bardzo 
ograniczonych kompetencjach w języku fonicznym i migowym moŜemy powie-
dzieć, odwołując się do analizy jakościowej wybranego fragmentu wywiadu, Ŝe 
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wnoszą do relacji z dzieckiem emocje i stany psychiczne nie nazwane, „trudne 
do wyraŜenia w słowach”, „martwe” (metafory), co ogranicza wyposaŜanie 
dziecka w niezbędne do rozwoju języka – narzędzia wymiany znaczeń z drugą 
osobą – właściwości Ŝycia psychicznego. 

Warto podkreślić, Ŝe wykorzystanie danych jakościowych (wywiady) i ich 
analiza ilościowa (analiza korespondencji) pozwoliły na empiryczną weryfika-
cję klinicznie „oczywistych” zaleŜności. Trudności matek w werbalizacji emocji 
i stanów psychicznych w relacji z dzieckiem, jak i związanych z macierzyń-
stwem nie znalazły odzwierciedlenia w rezultatach ich pomiaru z zastosowa-
niem skali aleksytymii TAS-20 (Taylor, Bagby, 2004), gdyŜ badane matki nie 
róŜniły się między sobą, takŜe gdy uwzględniono zmienną kompetencji języ-
kowych młodzieŜy głuchej. MoŜna jednak stwierdzić, Ŝe mamy tu do czynienia 
z aleksytymią wybiórczą, ujawnianą w doświadczaniu macierzyństwa przez 
matkę dziecka głuchego (Kobosko, w druku). 

Wyniki badań wskazują, Ŝe w jakości relacji matka (słysząca)–dziecko 
(głuche) naleŜy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie kaŜde dziecko głu-
che (słyszących) rodziców moŜe nauczyć się mówić w języku fonicznym lub 
migowym. 

Implikacje dla praktyki klinicznej wiąŜą się z postulatem psychoterapeu-
tycznego wsparcia dla matki dziecka głuchego w psychicznym stawaniu się 
matką, budowaniu „konstelacji macierzyńskiej”, co podkreśla Stern (1995). 
Podejście „edukacyjne” czy „rehabilitacyjne” w programach wczesnej inter-
wencji, dominujące w ofercie dla rodzin dzieci głuchych, omija kliniczne aspek-
ty doświadczania macierzyństwa dziecka głuchego. Kolejny postulat moŜna 
by określić jako proponowanie rodzicom dziecka głuchego interwencji skon-
centrowanej na rodzinie, tj. triadzie matka–ojciec–dziecko (Jasiński, 2004). 
W takim właśnie rozumieniu chodzi o wspieranie wczesnego komunikowania 
się i rozwoju językowego dziecka (Kushalmagar i in., 2007). NaleŜy dodać, 
Ŝe uzyskane w badaniach wyniki wskazują kierunki interwencji psycholo- 
gicznej wobec słyszących rodziców dzieci głuchych, wspierającej takŜe ich 
dzieci głuche w rozwoju wysokich kompetencji językowych w języku fonicznym 
lub migowym. 

BIBLIOGRAFIA 

Aranowska, E., Ciok, A. (1988). Związki między zmiennymi w interpretacji analizy 
składowych głównych i analizy korespondencji. [W:] E. Aranowska (red.), Wybrane 
problemy metodologii badań (s. 133-168). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Barker, P. (1997). Matafory w psychoterapii. Teoria i praktyka. Tłum. J. Węgrodzka. 
Gdańsk: GWP. 

Bat-Chava, Y., Deignan, E. (2001). Peer relationships of children with cochlear 
implants. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 6, 178-189. 

Bouvet, D. (1982/1996). Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszą-
cego. Tłum. R. Gałkowski. Warszawa: WSiP. 



JOANNA KOBOSKO 

 

340 

Fellinger, J., Holzinger, D., Drobner, U., Gerich, J., Lehner, R., Lenz, G., Goldberg, D. 
(2005). Mental distress and quality of life in a deaf population. Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology, 40, 737-742. 

Gacek, M. J. (2007). Kompetencja komunikacyjna niesłyszących gimnazjalistów – do-
niesienie z badań. Szkoła Specjalna, 2, 105-114. 

Gent van, T., Goedhart, A. W., Hindley, P. A., Treffers, P. D. A. (2007). Prevalence and 
correlates of psychopathology in a sample of deaf adolescents. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 48, 950-958. 

Glickman, N. (2007). Do you hear voices? Problems in assessment of mental status in 
deaf persons with severe language deprivation. Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, 12, 127-147. 

Gloves, B. (red.) (2000). INCLUDE Deaf Europeans. London: European Society of 
Mental Health and Deafness. 

Gracka, M. (1991). Teoria wczesnego rozwoju poczucia siebie. Nowiny Psychologiczne, 
3-4, 5-21. 

Hindley, P. (2000). Child and adolescent psychiatry. [W:] P. Hindley, N. Kitson (red.), 
Mental health and deafness (s. 42-75). London: Whurr Publishers.  

Janjua, F., Woll, B., Kyle, J. (2002). Effects of paternal style of interaction on language 
development in very young severe and profound deaf children. International 
Journal of Pediatric Othorhinolaryngology, 64, 193-205. 

Jasiński, T. J. (2004). Dziecko nie mówi... Badanie przymierza rodzinnego w triadzie 
matka – ojciec – dziecko. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Kamińska, M. (2003). Wybór sposobu komunikowania się z dzieckiem głuchym mają-
cym słyszących rodziców (mps pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem 
M. Zalewskiej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego). 

Kitson, N., Fry, R. (1990). Prelingual deafness and psychiatry. British Journal of Hos-
pital Medicine, 44, 353-356. 

Klatter-Folmer, J., Kolen, E., van Hout, R., Verhoeven, L. (2006). Language develop-
ment in deaf children’s interactions with deaf and hearing adults. A Dutch longi-
tudinal study. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11, 238-251. 

Kobosko, J. (2008). ToŜsamość macierzyńska matek słyszących młodzieŜy głuchej i jej 
znaczenie dla rozwoju osobowej toŜsamości tej młodzieŜy (mps pracy doktorskiej, 
napisanej pod kierunkiem M. Zalewskiej, Wydział Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego). 

Kobosko, J. (w druku). Gdzie jest moje „prawdziwe Ja”? Świat emocji młodzieŜy głuchej 
ze słyszących rodzin. [W:] K. Krakowiak, A. Multan-Dziurda (red.), Nie głos, ale 
słowo… Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. Lublin: KUL. 

Kobosko, J., Kosmalowa, J. (2000). Depression and the implanted child family. V Euro-
pean Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Amsterdam, May, Abstract 
Book (plakat). 

Koester, L. S., Brooks, L., Traci, M. A. (2000). Tactile contact by deaf and hearing 
mothers during face-to-face interactions with their infants. Journal of Deaf Stu-
dies and Deaf Education, 5, 127-139. 



ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO U MŁODZIEśY GŁUCHEJ 

 

341 

Koester, L. S., Meadow-Orlans, K. P. (1991). Parenting a deaf child. Stress, strength, 
and support. [W:] D. F. Moores, K. P. Meadow-Orlans (red.), Educational and 
developmental aspects of deafness (s. 299-320). Washington, DC: Gallaudet Univer-
sity Press. 

Krakowiak, K. (2003). Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami słuchu. [W:] 
K. Krakowiak (red.), Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Stalowa 
Wola: Wydział Nauk Społecznych KUL. 

Kuhn, J. C., Carter, A. S. (2006). Maternal self-efficacy and associated parenting 
cognitions among mothers of children with autism. American Journal of Orthopsy-
chiatry, 76, 4, 564-575. 

Kushalnagar, P., Mehta, P., Krull, K., Caudle, S., Hannay, J., Oghalai, J. (2007). 
Intelligence, parental depression, and behavior adaptability in deaf children being 
considered for cochlear implantation. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
12, 335-349.  

Lederberg, A. R., Prezbindowski, A. K. (2000). Impact of child deafness on mother-
toddler interaction: Strengths and weaknesses. [W:] P. E. Spencer, C. J. Erting, 
M. Marschark (red.), The deaf child in the family and at school (s. 73-92). 
Mahwah–New Jersey–London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Loots, G., Decisé, I. (2003). An intersubjective developmental perspective on interac-
tions between deaf and hearing mothers and their deaf infants. American Annals 
of the Deaf, 148, 295-306. 

Marschark, M., Rothen, C., Fabich, M. (2007). Effects of cochlear implants on chil-
dren’s reading and academic achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, 12, 269-282.  

Marschark, M., Spencer, P. E. (red.) (2003). Deaf studies, language, and education. 
Oxford: Oxford University Press. 

Napier, J., Cornes, A. (2003). The dynamic roles of interpreters and therapist. [W:] 
S. Austen, S. Crocker (red.), Deafness in mind. Working psychologically with deaf 
people across lifespan (s. 161-179). London, Philadelphia: Whurr Publishers. 

Novick-Kline, P., Turk, C. L., Mennin, D. S., Hoyt, E. A., Gallagher, C. L. (2005). Level 
of emotional awareness as a differentiating variable between individuals with and 
without generalized anxiety disorder. Anxiety Disorders, 19, 557-572. 

Pipp-Siegel, S., Sedey, A. L., Yoshinaga-Itano, C. (2002). Predictors of parental stress 
in mothers of young children with hearing loss. Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, 7, 1-17. 

Preissler, G. (2007). The psychosocial development of deaf children with cochlear 
implants. [W:] L. Komesaroff (red.), Surgical consent. Bioethics and cochlear 
implantation (s. 120-136). Washington, DC: Gallaudet University Press. 

Pressman, L. J., Pipp-Siegel, S., Yoshinaga-Itano, C., Deas, A. (1999). Maternal 
sensitivity predicts expressive language gain in preschool children who are deaf 
and hard of hearing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 4, 293-304. 

Ricoeur, P. (1990/2005). O sobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Scheetz, N. A. (2004). Psychosocial aspects of deafness. Boston–New York–San Francis-
co: Pearson Education, Inc. 



JOANNA KOBOSKO 

 

342 

Schlesinger, H. S., Meadow, K. P. (1972). Sound and sign. Childhood deafness and  
mental health. Los Angeles–London: University of California Press. 

SkarŜyński, H. (2007). Implanty ślimakowe. [W:] D. Gryczyńska (red.), Otolaryngolo-
gia dziecięca (s. 142-153). Łódź: Mediton.  

Spencer, L. J., Barker, B. A., Tomblin, J. B. (2003). Exploring the language and 
literacy outcomes of pediatric cochlear implant users. Ear & Hearing, 24, 236-247. 

Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant. New York: Basic Books. 

Stern, D. N. (1995). The motherhood constellation. A unified view of parent infant 
psychotherapy. New York: Basic Books. 

Szczygieł, D., Kolańczyk, A. (2000). Skala Poziomów Świadomości Emocji. Adaptacja 
skali Levels of Emotional Awareness Scale Lane’a i Schwarza. Roczniki Psycho-
logiczne, 3, 155-179. 

Taylor, G. J., Bagby, R. M. (2004). New trends in alexithymia research. Psychotherapy 
and Psychosomatics, 73, 68-77. 

Wallis, D., Musselman, C., MacKay, S. (2004). Hearing mothers and their deaf 
children: The relationship between early, ongoing mode match and subsequent 
mental health functioning in adolescence. Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education, 9, 2-14. 

Wiktorowicz, R. (2006). Uwarunkowania psychologicznej adaptacji ojca do problemów 
rozwojowych dziecka. Przegląd literatury. Nowiny Psychologiczne, 3, 5-20. 

Wojda, P. (w druku). Polski język migowy a mieszane i sztuczne systemy migowe. Lub-
lin: ZG Polskie Towarzystwo Logopedyczne.  

Young, A., Tattersall, H. (2007). Universal newborn hearing screening and early iden-
tification of deafness. Parents’ responses to knowing early and their expectations 
of child communication development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
12, 209-219. 

Zalewska, M. (1998a). Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne 
mechanizmy zaburzeń rozwoju toŜsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym 
rozwojem mowy. Warszawa: J. Santorski & CO Wydawnictwo. 

Zalewska, M. (1998b). Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka. [W:] 
J. Rola (red.), Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci 
(s. 177-186). Warszawa: Wydawnictwo WSzPS. 


