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ZRÓŻNICOWANIE RELACJI RODZINNYCH 
UCZNIÓW KLAS INTEGRACYJNYCH Z UWAGI 

NA PŁEĆ I STAŻ SZKOLNY DZIECKA

Streszczenie

Relacje rodzinne od wielu lat są tematem badań i publikacji naukowych. 
Ich rola dla rozwoju dziecka tak wewnątrz rodziny, jak też poza nią jest 
istotna. Wciąż jednak są grupy osób lub obszary rzeczywistości, w których 
funkcjonowanie w relacjach rodzinnych nie zostało poznane i opisane na-
ukowo w sposób wystarczający. Jednym z takich obszarów jest kształcenie in-
tegracyjne, w którym relacje rodzinne uczniów o zróżnicowanym poziomie 
sprawności, szczególnie w analizie porównawczej, nie były dotąd przedmio-
tem dostatecznej liczby badań. Dlatego na podstawie przeglądu dotychczaso-
wej wiedzy naukowej zostały postawione pytania badawcze o zróżnicowanie 
relacji rodzinnych ze względu na płeć oraz ze względu na poziom klasy u peł-
nosprawnych uczniów klas integracyjnych, a  także analogicznie u uczniów 
z niepełnosprawnością. Ostatnie pytanie dotyczyło porównania między wy-
mienionymi wyżej grupami w uzyskanych wynikach. Przeprowadzone bada-
nia objęły 13 klas integracyjnych z Lubelszczyzny, z poziomów I-III szkoły 
podstawowej. W badaniach wzięło udział ogółem 341 uczniów, w tym 257 
uczniów pełnosprawnych oraz 84 uczniów z  niepełnosprawnością. W  ba-
daniach zastosowano Test Stosunków Rodzinnych E. Bene i J. Anthony’ego 
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w wersji dla dzieci starszych. Uzyskane wyniki wykazują zróżnicowanie rela-
cji z uwagi na płeć dziecka w obu grupach uczniów. Widoczna jest również 
specyfi ka uczniów z  niepełnosprawnością w  zakresie hierarchii ważności 
emocjonalnej poszczególnych osób w  rodzinie oraz jej możliwej dynamiki 
w czasie pierwszego etapu edukacyjnego.

Słowa kluczowe: Test Stosunków Rodzinnych, uczniowie pełnosprawni, 
uczniowie niepełnosprawni, szkoła podstawowa

Abstract

Family relations represent a widely studied topic in the literature. Th ey 
are very important for children’s development. Still there are groups or 
environments where research is rather rare in this fi eld. One example of 
such group are children participating in inclusive education. Th ere aren’t 
many studies on their family relations, especially in comparative approach. 
Research questions in this study were raised on the basis of existing literature, 
and relate to sex and grade level diff erences in family relations of non-
disabled pupils from inclusive classes. And to alike diff erences in pupils with 
disabilities. Th e last question is about diff erences between these two groups 
of children. Study was conducted in 13 inclusive classes, grades 1-3, from 
Lublin region. Participants consisted of 341 pupils – 257 non-disabled and 
84 with disability. E. Bene and J. Anthony’s Family Relation Test, version for 
older children, was used to gather data for analysis. Outcomes of the study 
show that family relations diff er between sexes in both mentioned groups of 
pupils. It can also be seen, that pupils with disability have diff erent emotional 
importance hierarchy for people in the family, comparing to non-disabled 
pupils. As well as possible trend of changes in this hierarchy during the fi rst 
stage in the school.

Key words: Family Relation Test, non-disabled pupils, pupils with 
disability, primary school
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Wprowadzenie

Środowisko rodzinne już od długiego czasu stanowi obszar zainteresowania 
psychologów, również w odniesieniu do dzieci z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami (np. Gałkowski, 1979; Chodkowska, 1995; Buczyński, 1999). Wśród cha-
rakterystyk funkcjonowania rodziny, które są wymieniane i analizowane w publi-
kacjach naukowych, znajdują się m.in. postawy rodzicielskie, atmosfera rodzinna, 
metody wychowawcze, stosunki emocjonalne pomiędzy rodzicami a  dziećmi. 
W  tym ostatnim przypadku znajdujemy w  literaturze dodatkowo refl eksje nad 
rozbieżnością pomiędzy faktycznymi postawami rodziców a  percepcją tych po-
staw przez dziecko (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 1994), a także stwierdze-
nia, że silniejszy związek z zachowaniem dzieci ma zachowanie rodziców spostrze-
gane przez dziecko niż ich rzeczywiste zachowania (Brzozowski, 1988). 

Publikacje i badania podejmujące temat relacji czy też postaw emocjonalnych 
w rodzinie wskazują na skutki określonych relacji emocjonalnych z rodzicami dla 
funkcjonowania psychicznego dziecka, np. kształtowania się jego struktury osobo-
wościowej (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 1994). Można również znaleźć do-
wody na zróżnicowanie relacji tak z uwagi na płeć rodzica, jak też dziecka (Rosen, 
Brigham, 1984; Rembowski za: Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 1994, s. 141). 
Rembowski stwierdza, że ogólne postawy dzieci, bez względu na płeć, są bardziej 
pozytywne wobec matek niż ojców. Jednocześnie w jego badaniach częściej pozy-
tywne postawy wobec ojców prezentowali synowie niż córki. 

Relacje emocjonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi, szczególnie w percepcji 
dziecka, mają związek z  jego funkcjonowaniem nie tylko w  samej rodzinie, ale 
także poza nią. Jednym z obszarów, w których ta zależność staje się widoczna, jest 
funkcjonowanie szkolne dziecka, gdzie przystosowanie do szkoły oraz przystoso-
wanie w grupie rówieśniczej są związane z jego relacjami rodzinnymi. Dotyczy to 
zarówno dzieci pełnosprawnych, jak również z różnymi niepełnosprawnościami 
(Rembowski, 1986; Gałkowski, 1995; Łaś, 1995; Skrzetuska, Pielecki, 1995; Pilec-
ka, 2002).

Jedną z form działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych jest nurt integra-
cji szkolnej. Kształcenie integracyjne jest zjawiskiem, które zyskuje na sile w aktu-
alnej rzeczywistości edukacyjnej. Dotyczy to tak sytuacji polskiej, jak też innych 
krajów. Powstaje coraz więcej klas integracyjnych, coraz większy też odsetek dzieci 
niepełnosprawnych, ale także ich pełnosprawnych rówieśników, uczestniczy w ta-
kim modelu kształcenia. 

Niestety, rozwojowi idei integracji szkolnej w  praktyce nie dorównuje tem-
po opracowywania naukowego tego zjawiska. Stąd w  literaturze można spotkać 
głosy o wciąż niewystarczającej liczbie publikacji analizujących kształcenie inte-
gracyjne oraz badań nad całościowym opracowaniem naukowym tej formy edu-
kacji (Barłóg, 2001; Lindsay, 2007). Jednym z nurtów w badaniach nad kształce-
niem integracyjnym jest poszukiwanie uwarunkowań jego skuteczności, czy też 
efektywności, a  więc tych czynników, które mogą wpływać na realizację celów 
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stawianych integracji szkolnej. W literaturze przedmiotu można spotkać wielość 
koncepcji dotyczących podziałów i ujęć różnorodnych uwarunkowań omawianej 
formy kształcenia (np. Hulek, 1987; Maciarz, 1989; Kossewska, 2000; Kosakowski, 
2001; Pivik, McComas, LaFlamme, 2002; Zabłocki, 2002). Cenne uporządkowa-
nie wprowadza w tę rzeczywistość propozycja K. Barłóg (2001), która dokonując 
szerokiego przeglądu obecnych w literaturze uwarunkowań i ich klasyfi kacji, gru-
puje wszystkie czynniki w trzech obszarach: związane z otoczeniem społecznym 
dziecka (w tym szczególnie z rodziną), związane ze szkołą oraz związane z dziec-
kiem niepełnosprawnym. W powyższym podziale w ramach otoczenia społeczne-
go dziecka została podkreślona rola środowiska rodzinnego, które stanowi jeden 
z najważniejszych w ogóle czynników kształtujących zachowanie i osobę dziecka 
(np. Pospiszyl, 1988; Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 1996).

Temat funkcjonowania rodzinnego wśród dzieci z  niepełnosprawnością jest 
podejmowany w  literaturze, jednak zagadnienie relacji emocjonalnych w rodzi-
nach uczniów klas integracyjnych pozostaje dotąd mało zbadane i  opisane na-
ukowo. Powyższe rozważania stanowią podstawę analizy relacji rodzinnych peł-
nosprawnych i niepełnosprawnych uczniów klas integracyjnych oraz postawienia 
kilku pytań badawczych: 
P1:  Jakie jest zróżnicowanie relacji rodzinnych ze względu na płeć wśród pełno-

sprawnych uczniów klas integracyjnych?
P2:  Jakie jest zróżnicowanie relacji rodzinnych ze względu na płeć wśród nie-

pełnosprawnych uczniów klas integracyjnych?
P3:  Jakie jest zróżnicowanie relacji rodzinnych ze  względu na poziom klasy 

wśród pełnosprawnych uczniów klas integracyjnych?
P4:  Jakie jest zróżnicowanie relacji rodzinnych ze  względu na poziom klasy 

wśród niepełnosprawnych uczniów klas integracyjnych?
P5:  Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy uczniami z niepełnosprawnością 

i pełnosprawnymi w powyższych analizach?

Metoda badań

Próba
Przeprowadzone badania objęły 13 klas integracyjnych z Lubelszczyzny, z po-

ziomów I  – III szkoły podstawowej. W  badaniach wzięło udział ogółem 341 
uczniów, w tym 257 uczniów pełnosprawnych oraz 84 uczniów z niepełnospraw-
nością. Badane dzieci, tak pełnosprawne, jak i z niepełnosprawnością, pochodziły 
w większości z dużych i średnich miast, udział osób zamieszkałych na wsi i w ma-
łych miastach (do 50 tys. mieszkańców) był na poziomie ok. 30%. Rozkład liczeb-
ności zmiennych płci i poziomu klasy w badanej grupie prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Liczebności (f) i procenty (P) dla płci i poziomu klasy u badanych uczniów pełnosprawnych (n = 257) 
i z niepełnosprawnością (n = 84)

Zmienna Uczniowie pełnosprawni Uczniowie z niepełnosprawnością

f % f %

Płeć Chłopcy 123 47,9 50 59,5

Dziewczęta 134 52,1 34 40,5

Poziom klasy Klasa I 40 16,0 11 13,1

Klasa II 103 40,0 30 35,7

Klasa III 113 44,0 43 51,2

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych w tabeli pokazuje, że rozkład płci jest względnie wyrównany 
wśród badanych uczniów. Widoczne różnice w rozkładzie płci pomiędzy uczniami 
pełnosprawnymi a  niepełnosprawnymi nie przyjmują poziomu istotności staty-
stycznej (Chi2 = 3,45; p = 0,063). W przypadku poziomu klasy obie grupy są po-
dobne i przeważają w nich uczniowie klas II i III.

Badana grupa uczniów z niepełnosprawnością obejmowała dzieci o różnym ro-
dzaju ograniczeń. Jest to zgodne z  obowiązującym modelem kształcenia integra-
cyjnego w Polsce. Najwięcej było dzieci z niepełnosprawnością umysłową (28,6%), 
cztery inne kategorie niepełnosprawności (słuchowa, motoryczna, sprzężona oraz 
inna, w tym np. choroby przewlekłe, autyzm, nadpobudliwość itp.) były reprezento-
wane na wyrównanym poziomie (niepełnosprawność słuchowa – 15,5%, pozostałe 
– 17,9%). Najmniej było uczniów z niepełnosprawnością wzrokową – jedynie 2,4%.

Narzędzie
W badaniach zastosowano Test Stosunków Rodzinnych (TSR), którego autora-

mi są E. Bene i J. Anthony (1993). Test ten bada stosunki emocjonalne pomiędzy 
dzieckiem a członkami jego rodziny w percepcji dziecka, zaś zastosowanie testu, 
przewidywane przez jego autorów, obejmuje wstępną diagnozę kliniczną, kontrolę 
wyników postępowania terapeutycznego, ale także badania naukowe w zakresie 
funkcjonowania emocjonalnego dziecka w rodzinie.

Test posiada dwie wersje dla dzieci, zróżnicowane ze względu na wiek — dla 
dzieci młodszych i dzieci starszych. W badaniach zastosowano wersję dla dzieci 
starszych, w której TSR bada cztery zasadnicze obszary emocji:
1. Emocje pozytywne na dwóch poziomach nasilenia (umiarkowane emocje po-

zytywne i silne emocje pozytywne).
2. Emocje negatywne na dwóch poziomach nasilenia (emocje umiarkowanie ne-

gatywne i silnie negatywne).
3. Emocje związane z nadmierną pobłażliwością ze strony rodziców.
4. Emocje związane z nadmierną opiekuńczością ze strony rodziców.
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Emocje pozytywne i negatywne na obu poziomach nasilenia są badane zarów-
no jako emocje skierowane do dziecka ze strony poszczególnych członków rodziny, 
jak też ujmowane są emocje kierowane przez dziecko do osób z grona rodzinnego. 

Materiał testowy i procedura badania zostały skonstruowane i dobrane w taki 
sposób, aby wyjść naprzeciw prawidłowościom funkcjonowania psychicznego 
dziecka. Dziecko otrzymuje kartki z twierdzeniami opisującymi konkretne usto-
sunkowania emocjonalne, w  formie dopasowanej do wieku dziecka. Potem po-
dawana jest instrukcja, że na kartkach są wiadomości do różnych osób z  jego 
rodziny i jego zadaniem jest przyporządkowanie kartki do osoby, do której ta wia-
domość najbardziej pasuje. W analizach grupowych uwzględnione zostały obszary 
emocji pozytywnych i negatywnych, w obu kierunkach relacji dla następujących 
osób z materiału testowego: „Pan Nikt” (postać ta jest wprowadzona w teście, aby 
umożliwić odrzucenie jakiegoś twierdzenia, jako niepasującego do żadnej osoby; 
w ten sposób „Pan Nikt” gromadzi pulę emocji nierozdysponowanych przez dziec-
ko w  jego rodzinie), „własne Ja”, „Ojciec”, „Matka”, „rodzeństwo” oraz „pozosta-
łe osoby w rodzinie” (łącznie – kategoria ta obejmuje sumę punktów uzyskanych 
przez resztę osób w rodzinie konkretnego dziecka, np. babcię, dziadka, wujka itp.). 

Test zaopatrzony jest w podręcznik, gdzie jest zawarta dokładna instrukcja jego 
stosowania oraz treść wszystkich twierdzeń wykorzystywanych w badaniu. Wer-
sja dla dzieci starszych zawiera 99 twierdzeń. Rejestracja wyników badania doko-
nywana jest po zakończeniu spotkania z dzieckiem i polega na naniesieniu przy-
porządkowań dziecka na arkusz odpowiedzi, a następnie podsumowaniu danych 
w formie tabel.

Określenie parametrów dobroci psychometrycznej Testu Stosunków Rodzin-
nych było zadaniem trudnym ze względu na jego konstrukcję i cele. Test został 
zaprojektowany do badania „psychicznej rzeczywistości” dziecka, jego subiek-
tywnego obrazu stosunków emocjonalnych w rodzinie. Określanie trafności testu 
oparto zatem na koncepcji trafności konstruktu teoretycznego Cronbacha i Me-
ehla (Bene, Anthony, 1993, s. 63). O trafności konstruktu, na którym opiera się 
konstrukcja danego testu, świadczą, płynące z  badań empirycznych, pozytywne 
powiązania ze wskaźnikami obserwowalnymi i innymi konstruktami teoretyczny-
mi. Określenie rzetelności TSR także napotkało trudności, jednak zmodyfi kowana 
wersja metody połówkowej pozwoliła określić współczynnik równoważności mię-
dzypołówkowej, który waha się od 0,68 do 0,90 dla różnych obszarów tematycz-
nych testu. Wskazuje to na dostateczną rzetelność testu. Test Stosunków Rodzin-
nych, pomimo dyskusji nad jego konstrukcją i walorami diagnostycznymi (Parkin, 
2001), jest nadal stosowany w badaniach naukowych i przynosi wartościowe re-
zultaty poznawcze oraz zastosowania praktyczne (np. Connolly, O’Moore, 2003; 
Lo Baido, La Grutta, La Grutta, 2004; Nekkebroeck, Bonduelle, Ponjaert-Kristof-
fersen, 2008).
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Wyniki badań

W omówieniu uzyskanych wyników zostaną zaprezentowane średnie i odchy-
lenia standardowe wyników uzyskanych przez uczniów pełnosprawnych i z nie-
pełnosprawnością. Jednak z  uwagi na zwartość tekstu i  spójność prowadzenia 
myśli w analizach zróżnicowania prezentacja grafi czna wyników zostanie ograni-
czona do wykresów i tabel dla tych zmiennych, w których zanotowano istotne sta-
tystycznie różnice. Test Stosunków Rodzinnych dostarcza bardzo dużo informacji 
od każdej badanej osoby, stąd szczegółowe przedstawienie wszystkich przeprowa-
dzonych analiz byłoby zbyt obszerne, tym bardziej że większość z nich przyniosła 
wyniki nieistotne statystycznie.

Opis względnej hierarchii poszczególnych osób w ocenie relacji emocjonalnych 
u badanych uczniów opiera się na wzajemnych różnicach pomiędzy nimi w pozio-
mie osiągniętych punktów. Zostały przeprowadzone analizy różnic, z wykorzysta-
niem testu t dla prób zależnych, które pozwalają na określenie wspomnianej hie-
rarchii. Ze względu na obszerność materiału z tych analiz, który mógłby utrudniać 
klarowne prowadzenie myśli, a także z uwagi na występowanie w większości róż-
nic istotnych statystycznie, wyniki zostaną przedstawione z domyślną istotnością 
opisywanych różnic (wszystkie stwierdzone różnice oznaczają poziom istotności 
co najmniej p < 0,05). Brak różnic istotnych statystycznie pomiędzy określony-
mi wynikami zostanie wyraźnie podkreślony. Statystyki opisowe poszczególnych 
wskaźników w TSR dla grupy uczniów pełnosprawnych oraz dla uczniów z niepeł-
nosprawnością przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Średnie i odchylenia standardowe wyników TSR dla uczniów pełnosprawnych (n = 257) 
i z niepełnosprawnością (n = 84)

Zmienna Uczniowie pełnosprawni Uczniowie niepełnosprawni

M SD M SD

Emocje 
pozytywne 
od dziecka

„Pan Nikt” 2,54 2,15 2,23 2,14

Własne Ja 1,44 1,82 1,43 1,47

Ojciec 5,38 4,31 2,99 3,31

Matka 8,04 3,95 5,42 4,08

Rodzeństwo 4,37 4,93 4,88 6,05

Pozostali 2,79 5,64 2,75 5,60

Emocje 
pozytywne 
do dziecka

„Pan Nikt” 2,24 2,13 1,27 1,52

Własne Ja 0,18 1,21 0,23 0,63

Ojciec 5,18 4,08 3,29 3,48

Matka 7,72 3,78 6,08 4,05

Rodzeństwo 4,25 5,20 4,32 4,97

Pozostali 2,37 4,82 2,73 5,54
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Zmienna Uczniowie pełnosprawni Uczniowie niepełnosprawni

M SD M SD

Emocje 
negatywne 
od dziecka

„Pan Nikt” 8,49 4,69 6,45 5,21

Własne Ja 1,09 1,40 1,01 1,35

Ojciec 1,38 1,98 1,80 2,36

Matka 1,10 1,70 0,86 1,43

Rodzeństwo 5,40 4,94 4,79 4,62

Pozostali 0,83 2,26 1,30 2,92

Emocje 
negatywne 
do dziecka

„Pan Nikt” 7,81 3,88 5,43 4,60

Własne Ja 0,16 0,87 0,30 1,10

Ojciec 2,17 2,68 2,33 2,48

Matka 1,82 1,67 1,61 1,95

Rodzeństwo 4,03 3,55 3,95 3,83

Pozostali 0,67 1,77 1,00 2,53

Źródło: opracowanie własne.

Jaki jest zatem stan relacji rodzinnych w  percepcji dziecka w  obu badanych 
grupach? Grupa uczniów pełnosprawnych prezentuje raczej spójny obraz rozkła-
du emocjonalnych ustosunkowań w  odniesieniu do członków rodziny (tab. 2). 
Największe różnice widoczne są pomiędzy emocjami pozytywnymi i negatywny-
mi. W przypadku tych pierwszych wyraźnie na czołowej pozycji jest osoba „Mat-
ki”, która zarówno w emocjach dawanych, jak i odbieranych przez dziecko ma naj-
wyższy wynik (odpowiednio: M = 8,04 i M = 7,72). Na drugim miejscu jest osoba 
„Ojca” (odpowiednio: M = 5,38 i M = 5,18), w dalszej kolejności plasują się: „ro-
dzeństwo”, „pozostałe osoby w rodzinie” i „Pan Nikt” – między nimi nie ma różnic 
istotnych statystycznie oraz, na samym końcu, „własne Ja” dziecka. 

Inaczej sytuacja wygląda w  przypadku emocji negatywnych. Tutaj zdecydo-
wanie na pierwszym miejscu jest osoba „Pana Nikt” (analogicznie jak powyżej: 
M = 8,49 i M = 7,81); drugi wynik to emocje kierowane do i odbierane od „ro-
dzeństwa” (M = 5,40 i M = 4,03). Pozostałe osoby uzyskały wyraźnie niższe wyniki 
w  puli emocji negatywnych (M poniżej 2,00, jedynie osoba „Ojca” w  emocjach 
kierowanych do dziecka otrzymała wynik M = 2,17). W emocjach kierowanych 
od dziecka widoczna jest tylko przewaga „Ojca” nad pozostałymi analizowany-
mi osobami. Reszta wyników nie różni się w sposób istotny statystycznie. Wśród 
emocji odbieranych od dziecka widoczne jest uporządkowanie: dzieci dostrzegają 
najwięcej emocji negatywnych kierowanych do nich od „Ojca”, mniej od „Matki”, 
najmniej zaś od nich samych oraz „pozostałych osób w rodzinie”, między którymi 
nie ma różnic istotnych statystycznie.

Jak należy zinterpretować otrzymane wyniki? Można z nich wnioskować o su-
biektywnej ważności emocjonalnej poszczególnych osób dla badanych dzieci oraz 
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o jakości relacji emocjonalnych z tymi osobami w percepcji dziecka. Zaczynając 
od emocji pozytywnych, „Matki” stanowią dla badanych uczniów pełnosprawnych 
najważniejsze osoby w ich rodzinach i relacja z nimi jest nacechowana najwięk-
szą ilością dodatnich emocji. Kolejne osoby to „Ojciec”, „rodzeństwo” i „pozostałe 
osoby w rodzinie”. Najniższe wyniki „własnego Ja” dzieci i „Pana Nikt” świadczą 
o  tym, że dzieci nie są nadmiernie skoncentrowane na sobie oraz że większość 
pozytywnych emocji została rozdysponowana pomiędzy członków rodziny, a więc 
ogólny klimat emocjonalny w badanych rodzinach jest spostrzegany przez bada-
nych uczniów jako dobry. 

Rozkład emocji negatywnych koresponduje z  powyższą interpretacją. Naj-
wyższy wynik „Pana Nikt” oznacza, że większość emocji negatywnych nie została 
rozdzielona pomiędzy członków rodziny, a więc potwierdza dobry klimat emo-
cjonalny tych relacji w percepcji dziecka. Najwięcej emocji negatywnych spośród 
osób w rodzinie uzyskało „rodzeństwo” (w obu kierunkach relacji). Świadczy to 
o spostrzeganiu przez badane dzieci stosunkowo dużego nasycenia wzajemnych 
kontaktów przykrymi emocjami. Jednak wydaje się, że koresponduje to z partner-
ską płaszczyzną relacji, potencjalną rywalizacją o uwagę i względy rodziców oraz 
intensywnym rozwojem kontaktów społecznych w tym okresie. 

Patrząc całościowo, należy zwrócić uwagę na symetryczność emocji dawanych 
i  odbieranych od wszystkich członków rodziny oraz na zasadniczo pozytywny 
charakter opisywanych relacji. Jedynie w odniesieniu do „rodzeństwa” widoczna 
jest ambiwalencja uczuciowa, relacje z  pozostałymi osobami badani uczniowie 
oceniają pozytywnie.

W  grupie uczniów z  niepełnosprawnością spotykamy nieco inną sytuację. 
W  przypadku emocji pozytywnych kierowanych od badanego dziecka najwyż-
szy wynik uzyskała osoba „Matki” oraz „rodzeństwo” (odpowiednio: M = 5,42 
i  M  =  4,88), między którymi nie zanotowano różnicy istotnej statystycznie. Na 
drugim miejscu znalazła się osoba „Ojca”, „pozostałe osoby w rodzinie” oraz „Pan 
Nikt” – te osoby także tworzą niezróżnicowaną wewnętrznie grupę. Na ostatniej 
pozycji znajduje się „własne Ja” dzieci. W przypadku emocji pozytywnych kiero-
wanych przez osoby z  rodziny do dziecka, największy wynik uzyskała „Matka” 
(M = 6,08). Następne jest „rodzeństwo” w grupie z „Ojcem” i „pozostałymi oso-
bami w rodzinie” (nie zanotowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy „ro-
dzeństwem” a „Ojcem” oraz „Ojcem” a „pozostałymi osobami”). Kolejne miejsca 
w hierarchii przypadły „Panu Nikt” oraz „własnemu Ja” dziecka. W puli emocji 
negatywnych obserwujemy obraz podobny jak w  poprzedniej grupie. W  emo-
cjach kierowanych od dziecka kolejność wyników jest następująca: najwyższy 
wynik uzyskali „Pan Nikt” oraz „rodzeństwo”, między którymi brak różnic istot-
nych statystycznie, na drugim miejscu znajduje się osoba „Ojca”, a na kolejnym 
„pozostałe osoby w  rodzinie”, „własne Ja” dziecka i  osoba „Matki” (brak różnic 
istotnych statystycznie w  tej grupie; różnice takie nie wystąpiły także pomiędzy 
„Ojcem” a „pozostałymi osobami w rodzinie”). W przypadku emocji kierowanych 
od dziecka hierarchia jest wyraźniejsza – na pierwszym miejscu „Pan Nikt”, na 
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drugim „rodzeństwo”, na trzecim – „Ojciec”, na czwartym „Matka” i  „pozostałe 
osoby w  rodzinie” wspólnie (brak między nimi różnic istotnych statystycznie), 
a na ostatnim „własne Ja” dziecka.

W interpretacji powyższych wyników nawiązać można do grupy uczniów peł-
nosprawnych. Podobnie więc można widzieć „Matkę” jako osobę centralną w ro-
dzinie w perspektywie dziecka. Podobnie także zachowana jest symetria emocji 
dawanych i otrzymywanych przez dziecko w odniesieniu do poszczególnych osób. 
Jednak warta zauważenia jest przewaga w emocjach pozytywnych rodzeństwa nad 
osobą „Ojca”. Oznacza to, że subiektywnie ważniejsze dla badanych uczniów z nie-
pełnosprawnością jest ich „rodzeństwo” niż jeden z rodziców. Także jakość relacji 
rodzinnych w  tej grupie w ocenie badanych uczniów wydaje się mniej korzyst-
na, gdyż ambiwalencja emocjonalna dotyczy nie tylko „rodzeństwa”, ale też osoby 
„Ojca” oraz „własnego Ja” dzieci. W odniesieniu do ostatniego wniosku należy jed-
nak zachować pewien dystans, gdyż dopiero 3-4 twierdzenia przyporządkowane 
sobie dają podstawę do rzetelnej diagnozy samoodniesienia u dziecka. Tymczasem 
badani uczniowie w większości uzyskiwali w tym wskaźniku wynik bezwzględny 
na poziomie 0 lub 1 twierdzenia. Ogólnie powyższy opis przedstawia jednak ob-
raz potencjalnie gorszej sytuacji emocjonalnej w rodzinach w percepcji uczniów 
z niepełnosprawnością. 

Przechodząc w tym miejscu do zróżnicowania relacji rodzinnych w badanych 
grupach, na początku zostaną zaprezentowane analizy będące podstawą odpowie-
dzi na pierwsze pytanie badawcze, czyli zróżnicowanie relacji rodzinnych uczniów 
pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnością z uwagi na płeć.
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Wykres 1. Różnice istotne ze względu na płeć w wynikach TSR dla uczniów pełnosprawnych. 
Źródło: opracowanie własne.
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W grupie uczniów pełnosprawnych istotne różnice ze względu na płeć stwier-
dzone zostały w  następujących zmiennych: emocje pozytywne do „Pana Nikt” 
(chłopcy: M = 3,03, SD = 2,14; dziewczęta: M = 2,10, SD = 2,07; t = 3,56; p < 0,001; 
d-Cohena = 0,45), emocje pozytywne od „Pana Nikt” (chłopcy: M = 2,74, 
SD = 2,17; dziewczęta: M = 1,78, SD = 1,98; t = 3,70; p < 0,001; d-Cohena = 0,46) 
oraz emocje negatywne do „własnego Ja” (chłopcy: M = 1,26, SD = 1,49; dziewczę-
ta: M = 0,94, SD = 1,30; U = 7137; p < 0,05; wielkość efektu r = 0,12 – niska).

Chłopcy pełnosprawni istotnie statystycznie więcej niż dziewczynki adresują 
emocje pozytywne do „Pana Nikt”. Można to interpretować jako odrzucanie tych 
emocji, zawężanie puli dodatnich przeżyć emocjonalnych w kontakcie ze wszyst-
kimi członkami rodziny. Oznacza to, że pełnosprawne dziewczynki, które uczą się 
w klasach integracyjnych, mają więcej pozytywnych doświadczeń emocjonalnych 
zarówno otrzymywanych od innych, jak też dawanych innym członkom rodziny.

Dopełnieniem tego od strony negatywnej jest istotnie większa u chłopców ilość 
emocji negatywnych kierowanych do „własnego Ja”. Przeżywają oni zatem istot-
nie statystycznie więcej emocji negatywnych w odniesieniu do samych siebie, przy 
mniejszej z kolei ilości emocji pozytywnych w kontaktach z innymi.
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Wykres 2. Różnice istotne ze względu na płeć w wynikach TSR dla uczniów z niepełnosprawnością. 
Źródło: opracowanie własne.

W  grupie uczniów z  niepełnosprawnością chłopcy i  dziewczęta różnili się 
istotnie w następujących zmiennych: emocje pozytywne od „Pana Nikt” (chłopcy: 
M = 1,54, SD = 1,76; dziewczęta: M = 0,88, SD = 0,95; t = 2,21; p < 0,05; d-Co-
hena = 0,50), emocje pozytywne od „własnego Ja” (chłopcy: M = 0,08, SD = 0,27; 
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dziewczęta: M = 0,44, SD = 0,89; t = -2,28; p < 0,05; d-Cohena = 0,75) oraz emocje 
negatywne od „własnego Ja” (chłopcy: M = 0,06, SD = 0,24; dziewczęta: M = 0,65, 
SD = 1,65; t = -2,06; p < 0,05; d-Cohena = 0,55). 

Zwraca uwagę większy u dziewczynek udział emocji subiektywnie odbieranych 
od samego siebie. Zarówno pozytywne, jak też negatywne emocje tego rodzaju 
są u  nich istotnie statystycznie częstsze niż u  chłopców z  niepełnosprawnością. 
Koresponduje to w pewien sposób z mniejszą ilością emocji (dokładnie – emocji 
pozytywnych), których chłopcy doświadczają od innych członków rodziny. Mówi 
o tym istotnie statystycznie większy wynik w emocjach pozytywnych odbieranych 
od „Pana Nikt”, czyli takich, których chłopcy nie rozdysponowali pomiędzy rze-
czywistych członków rodziny. Są to więc emocje w percepcji chłopców nieobecne 
w wymianie emocjonalnej między osobami w rodzinie.

Drugim krokiem analiz zróżnicowania jest uwzględnienie zmiennej poziomu 
klasy w  grupie uczniów pełnosprawnych i  z  niepełnosprawnością. W  pierwszej 
z tych grup statystyczną istotność osiągnęły różnice w następujących zmiennych: 
emocje pozytywne do „Matki”, emocje pozytywne od „własnego Ja”, emocje nega-
tywne od „Pana Nikt”, emocje negatywne od „własnego Ja” oraz emocje negatywne 
od „Matki”. Pełne wyniki analiz zaprezentowano w tabeli 3 i na wykresie 3.

Tabela 3. Średnie (M), odchylenia standardowe (SD), test różnic oraz poziom istotności różnic (p) ze względu 
na poziom klasy w wynikach TSR u uczniów pełnosprawnych (n = 257)

Zmienna Klasa I Klasa II Klasa III Statystyka 
testu

p

M SD M SD M SD

Emocje pozytywne 
do Matki

6,63 4,00 8,08 3,66 8,51 4,10 3,47a 0,032*

Emocje pozytywne 
od własnego Ja

0,66 2,91 0,09 0,28 0,10 0,35 3,88a 0,022*

Emocje negatywne 
od Pana Nikt

8,54 4,07 7,06 3,70 8,22 3,88 3,35a 0,037*

Emocje negatywne 
od własnego Ja

0,41 1,34 0,04 0,19 0,17 1,02 10,02b 0,007**

Emocje negatywne 
od Matki

1,71 1,82 2,09 1,66 1,62 1,61 6,33b 0,042*

a – zastosowano test ANOVA; b – zastosowano test Kruskala-Wallisa; * p < 0,05; ** p < 0,01
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 3. Różnice istotne ze względu na poziom klasy w wynikach TSR dla uczniów pełnosprawnych. 
Źródło: opracowanie własne.

Trudno jest tu wskazać jakąś ogólną interpretację. Można zauważyć, że wy-
stępujące różnice dotyczą szczególnie emocjonalnego ustosunkowania do same-
go siebie oraz do matek badanych dzieci, jednak wzorzec tych zależności nie jest 
jednoznaczny. Emocje względem samego siebie są mniej nasilone w  starszych 
klasach. Dotyczy to emocji pozytywnych i negatywnych. W dwóch innych przy-
padkach brak jest tendencji w zmienności wyników. Wszystkie te informacje wy-
magają weryfi kacji i wyjaśnienia w dalszych badaniach. Najbardziej wyraźne jest 
zróżnicowanie nasilenia emocji pozytywnych kierowanych do „Matki”, które jest 
istotnie wyższe w klasach II i III, w porównaniu z klasami I. Oznacza to, że pozycja 
emocjonalna matek badanych uczniów pełnosprawnych jest wyższa w starszych 
klasach. Z uwagi na poprzeczny charakter badań, nie można w tym miejscu for-
mułować wniosku o dynamice zmian, jednak uzyskany wynik analizy może stano-
wić przesłankę do hipotezy o wzroście znaczenia „Matki” w miarę zwiększania się 
stażu szkolnego badanych dzieci.

Przechodząc do grupy uczniów z niepełnosprawnością, w analizie ze względu 
na poziom klasy istotne okazały się różnice w zmiennych: emocje pozytywne do 
„Ojca”, emocje pozytywne do „rodzeństwa”, emocje pozytywne od „Ojca”, emocje 
negatywne do „Pana Nikt”, emocje negatywne od „Pana Nikt” (całość wyników 
przedstawiono w tabeli 4 i na wykresie 4).
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Tabela 4. Średnie (M), odchylenia standardowe (SD), test różnic oraz poziom istotności różnic (p) ze względu 
na poziom klasy w wynikach TSR u uczniów z niepełnosprawnością (n = 84)

Zmienna Klasa I Klasa II Klasa III Statystyka 
testu

p

M SD M SD M SD

Emocje pozytywne do 
Ojca

1,64 1,21 2,23 2,31 3,86 3,99 3,38a 0,039*

Emocje pozytywne do 
rodzeństwa

6,73 7,28 3,07 5,33 5,67 6,03 7,22b 0,027*

Emocje pozytywne od 
Ojca

1,73 1,27 2,53 2,91 4,21 3,98 3,51a 0,034*

Emocje negatywne do 
Pana Nikt

11,18 3,66 5,23 5,59 6,09 4,67 6,12a 0,003**

Emocje negatywne od 
Pana Nikt

9,82 1,54 4,47 4,76 4,98 4,44 6,67a 0,002**

a – zastosowano test ANOVA; b – zastosowano test Kruskala-Wallisa; * p < 0,05; ** p < 0,01
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Różnice istotne ze względu na poziom klasy w wynikach TSR dla uczniów z niepełnosprawnością. 
Źródło: opracowanie własne.

Badane dzieci z  niepełnosprawnością różnią się z  uwagi na poziom klasy 
w dwóch zasadniczych obszarach relacji emocjonalnych; zmienna emocji pozy-
tywnych kierowanych do „rodzeństwa” nie przyjmuje wyraźnej tendencji w ana-
lizie i wymaga weryfi kacji w dalszych badaniach. Pierwszy obszar tworzą emocje 
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pozytywne kierowane do i odbierane od osoby „Ojca” dziecka. Wyraźna jest tenden-
cja istotnie wyższych wyników w tej zmiennej wśród starszych klas w porównaniu 
z klasami I. Odwrotnie, bo niższe wyniki w starszych klasach uzyskują uczniowie 
z  opisywanej grupy w  drugim obszarze, czyli emocjach negatywnych przypisy-
wanych osobie „Pana Nikt” (również w obu kierunkach relacji). Pierwsza grupa 
różnic zwraca uwagę na bardziej pozytywną pozycję „Ojca” wśród starszych bada-
nych dzieci z niepełnosprawnością. Pozycja „Ojca” wzrasta zatem, a dokładniej jest 
większa w klasach drugich i trzecich, jednak, podobnie jak powyżej, można posta-
wić hipotezę o dynamice zmian tej pozycji w hierarchii ważności osób w rodzinie 
dzieci z niepełnosprawnością. W drugim obszarze widoczna jest kontrastowa ten-
dencja obecności większej ilości emocji negatywnych w relacjach rodzinnych tych 
uczniów, gdyż mniejsza ich ilość przypisywana „Panu Nikt” w klasach starszych 
oznacza, że więcej emocji zostało rozdysponowane pomiędzy członków rodziny. 
Koresponduje to i uszczegóławia interpretację wyników na poziomie całej grupy 
uczniów z niepełnosprawnością. Ważnym poszerzeniem interpretacji ogólnej jest 
zwrócenie uwagi, że w klasach pierwszych dzieci z niepełnosprawnością dużo wię-
cej emocji negatywnych wiążą z „Panem Nikt” niż w klasach drugich i trzecich. 
Oznacza to, że klimat relacji rodzinnych u dzieci w starszych klasach nasycony jest 
negatywnymi uczuciami w dużo większym stopniu.

Dyskusja

W ogólnym spojrzeniu na obie analizowane grupy można zauważyć ich pew-
ne cechy charakterystyczne. W grupie uczniów pełnosprawnych rozkład ważności 
członków rodziny odpowiada rozkładowi teoretycznemu (w zakresie emocji po-
zytywnych): „Matka”, „Ojciec”, „rodzeństwo”, „pozostałe osoby w  rodzinie” oraz 
„własne Ja” dziecka. Badani uczniowie mają generalnie pozytywne ustosunkowa-
nie do członków własnej rodziny, poza rodzeństwem, w przypadku którego można 
mówić o pewnej ambiwalencji. Zachowana jest także harmonia emocji dawanych 
i odbieranych. Ten ostatni fakt można wyjaśnić w oparciu o koncepcję wyrówny-
wania postaw Zaborowskiego (1974; por. też Rembowski 1972; Bene, Anthony, 
1993). 

Nieco inaczej wygląda sytuacja wśród uczniów z niepełnosprawnością. W hie-
rarchii ważności członków rodziny rodzeństwo wysuwa się przed osobę „Ojca”. 
Brat lub siostra staje się ważniejszy dla dziecka niż „Ojciec”. Czy może bliższy, bo 
koresponduje to z doniesieniami naukowymi o większym dystansie i istotnie gor-
szych postawach ojców wobec dzieci z  niepełnosprawnością (Kukołowicz, Ma-
golan, Bulińska, 1984; Łaś, 1995; Osik, 1995). Także ambiwalencja emocjonalna 
odnosi się do większej liczby osób: „Ojciec”, „rodzeństwo” oraz „własne Ja” dziec-
ka. Specyfi ka relacji z rodzeństwem została omówiona wcześniej. Ambiwalencja 
dotycząca „Ojca” wpisuje się w  całość informacji na temat tej relacji rodzinnej 
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uczniów z  niepełnosprawnością. Natomiast kolejnym niepokojącym wnioskiem 
z prezentowanych badań jest stwierdzenie ambiwalencji emocjonalnej w odniesie-
niu do samego siebie. Mając w świadomości zagrożenia dla kształtowania się obra-
zu siebie związanego z niepełnosprawnością, można tu widzieć pierwsze sygnały 
kształtującej się negatywnej samooceny u dzieci z niepełnosprawnością. Powyż-
sze informacje należy interpretować jako dokumentację mniej korzystnej sytuacji 
emocjonalnej w rodzinach niepełnosprawnych uczniów klas integracyjnych.

Sięgając do analiz zróżnicowania, w  obu grupach widoczne są zbliżone ten-
dencje w różnicach pomiędzy chłopcami a dziewczynkami. Chłopcy przeżywają 
mniej emocji pozytywnych w relacjach z osobami w rodzinie. Dziewczynki do-
świadczają ich oczywiście więcej, jednak oprócz tego więcej emocji wiążą z własną 
osobą. Jest to szczególnie widoczne wśród dziewczynek z  niepełnosprawnością. 
Być może świadczy to o silniejszym samoodniesieniu, a więc o szybciej kształtują-
cych się zrębach samooceny w psychice tych dzieci. Uzyskane wyniki nie potwier-
dzają natomiast wniosków z badań A. Rosena i S. Brighama (1984), którzy opisali 
różnice pomiędzy płciami w odniesieniu emocjonalnym wobec ojca i matki (we-
dług nich na przykład chłopcy formułują więcej emocji negatywnych wobec ojców 
niż dziewczęta).

Ciekawie również prezentują się wyniki analiz z uwagi na poziom klasy. Wy-
raźne są tu różnice pomiędzy uczniami pełnosprawnymi i z niepełnosprawnością. 
W pierwszej grupie widać dużą i potencjalnie wzrastającą rolę „Matki”. W drugiej 
na pierwszy plan wysuwa się rola osoby „Ojca”, która zyskuje bardziej pozytywną 
pozycję w starszych klasach. Koresponduje to z innymi analizami teoretycznymi 
i empirycznymi. Cz. Walesa (2001) poświęca cały artykuł roli ojca w rozwoju i wy-
chowaniu dziecka, która „rośnie” wraz z wiekiem dziecka. Z kolei w badaniach 
uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (Wiącek, 2008) jednym 
z ważnych czynników związanych z relacjami rówieśniczymi w klasie integracyj-
nej był właśnie przepływ negatywnych emocji pomiędzy dzieckiem a ojcem. Na-
leży jednak przypomnieć w tym miejscu niekorzystną pozycję ojca w hierarchii 
ważności osób w  rodzinie dla dzieci z  niepełnosprawnością. Na tym tle można 
sformułować pytanie, na ile lepsze relacje emocjonalne tych dzieci z ojcem w star-
szych klasach są adekwatną oceną realnej sytuacji, na ile zaś stanowią swego ro-
dzaju kompensację niekorzystnej rzeczywistości na tle wzrastającej potrzeby takiej 
relacji u dziecka.

Podsumowując, przeprowadzone badania dostarczyły szeregu ciekawych i war-
tościowych informacji na temat relacji rodzinnych uczniów klas integracyjnych. Do 
ich mankamentów należy z pewnością ograniczony zasięg doboru grupy badanej, 
co powoduje brak możliwości bezpośredniej generalizacji wyników na całą analo-
giczną populację polską. Opisane wyniki pokazują także dalsze perspektywy ba-
dań. Szczególnie cenne byłoby zweryfi kowanie uzyskanych wyników w badaniach 
replikacyjnych, najlepiej przeprowadzonych na większej populacji. Interesujące 
byłoby też pogłębienie i wyjaśnienie trudnych do interpretacji wyników, np. doty-
czących dynamiki zmian relacji rodzinnych u uczniów pełnosprawnych w miarę 
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zwiększania się stażu szkolnego. Także relacja z ojcem uczniów z niepełnospraw-
nością jest obszarem wymagającym dalszej eksploracji. Zaprezentowane badania 
pozostają jednak dobrym źródłem wiedzy na opisywany temat, można także mieć 
nadzieję, że przyczynią się do lepszego zrozumienia sytuacji rodzinnej uczniów 
klas integracyjnych, a przez to usprawnią cały proces tej formy kształcenia.
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