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SELF-CONCEPT AND SOCIAL SUPPORT IN PARENTS                                                                          

OF CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY 

Abstract. The article analyses associations between social support and self-concept 
features. S. Norbeck’s Social Support Questionnaire and W. Fitts’ Self-Concept Scale 
were used in the study (both adapted by J. Kirenko). Parents of children with infantile 
cerebral palsy (experimental group) and parents of healthy children (control group) 
took part in the study.  
In the introductory section of the article, the key concepts of social support and self-              
-concept were defined on the basis of the literature review and results of previous stud-
ies verifying possible relationships between these variables were presented. Then, the 
assumptions of the study were presented: research problem, hypotheses, instruments 
and the sample characteristics. The remainder of the article is devoted to the quantita-
tive and qualitative analysis of the obtained results. In the concluding section, the in-
terpretation of the results was made in the light of the formulated research problem 
and hypotheses. 

 

Wsparcie społeczne określone zostało przez Sęk (1991, s. 153) jako „rodzaj in-
terakcji społecznej, która zostaje podjęta w sytuacji problemowej lub trudnej, 
polega na wymianie informacji, emocji, dóbr materialnych, moŜe być jedno- 
lub dwustronna i ma na celu rozwiązanie problemu lub przezwycięŜenie sytu-
acji trudnej”. Wsparcie społeczne otrzymywane w sytuacjach Ŝycia codzienne-
go, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych (stresowych), sprzyja zachowaniu do-
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brego samopoczucia i zdrowia fizycznego i psychicznego (Axer, 1983, s. 199; 
Pommersbach, 1988, s. 509; Kawula, 1996, s. 6). 

Obraz siebie (samowiedza), zdaniem Kozieleckiego (1981, s. 13), to „wie-
dza, jaką jednostka zdobywa w procesie samopoznania”. Według Brzezińskiej 
(1973, s. 90) komponentami tej struktury są: wiedza o sobie samym (element 
opisowy), która dotyczy swojego wyglądu fizycznego, moŜliwości i zdolności 
intelektualnych, temperamentu, cech reagowania emocjonalnego, stosunku 
jednostki do innych ludzi i świata, świadomości bycia odbieranym i ocenianym 
przez otoczenie; ideał własnej osoby (element normatywny), czyli cechy zgodne 
z oczekiwaniami grupy społecznej, w której jednostka Ŝyje, wzory biernie przy-
jęte i samodzielnie wypracowane przez stawianie sobie celów i konsekwentne 
dąŜenie do ich realizacji oraz samoocena (element wartościujący). O podobnej 
sieci informacji o sobie piszą Szewczuk (1990, s. 235-239) i Dymek (1997, s. 32).  

W literaturze podkreśla się istotną rolę obrazu siebie (jako najwaŜniejsze-
go elementu struktury osobowości – Siek, 1980, s. 163) w aspekcie funkcjono-
wania jednostki. Siek wskazuje, Ŝe obraz siebie pełni funkcję integracji i stabi-
lizacji osobowości, zapewnia trwałość i powtarzalność zachowań człowieka 
(1984, s. 276), warunkuje dojrzałe reakcje osobowości i dobre przystosowanie 
(1980, s. 173).  

Pomiędzy wsparciem społecznym a obrazem siebie zachodzą istotne zaleŜ-
ności. Jak wykazano w dostępnych badaniach, zarówno pewne cechy obrazu 
siebie mają znaczenie dla efektywnego odbioru i wykorzystania wsparcia, jak 
równieŜ percypowane wsparcie moŜe odgrywać istotną rolę w kształtowaniu 
cech obrazu siebie (szczególnie w sytuacjach o wysokim stopniu trudności dla 
jednostki, sytuacjach traumatycznych). Pommersbach (1988, s. 506) wskazuje, 
Ŝe wsparcie moŜe podwyŜszać poziom samooceny, co określa się jako „wsparcie 
podtrzymujące samoocenę”. Podobnie Steward i Clarke (1995, s. 164-170) na 
podstawie badań grupy rozwiedzionych matek wykazały zaleŜność pomiędzy 
odbieranym wsparciem społecznym a samooceną, przy czym adekwatne 
wsparcie sprzyjało umocnieniu samooceny. B. Sarason (za: Terelak, 1997, 
s. 285) uwaŜa, Ŝe wysokie kompetencje społeczne (ich wysoka ocena u siebie) 
sprzyjają uzyskiwaniu wyŜszego poziomu wsparcia. Tą zmienną osobowościo-
wą (kompetencje społeczne) uwzględnia w swoim modelu wsparcia społeczne-
go równieŜ Sęk (1991, s. 154, 157). Kirenko (2002, s. 310) stwierdza na pod-
stawie badań, iŜ to znajomość samooceny w większym stopniu warunkuje po-
znanie wsparcia danej osoby niŜ odwrotnie. WspółzaleŜności, jakie badacz 
określił pomiędzy samooceną a wsparciem, dotyczyły grupy osób niepełno-
sprawnych. Na ich podstawie moŜna sądzić m.in., Ŝe osoby, które wyŜej oce-
niają siebie w aspekcie Ŝycia rodzinnego, osobistego i społecznego, które wyŜej 
cenią swoje „ja” fizyczne i moralno-etyczne, jednocześnie przejawiają niŜszy 
poziom toŜsamości, częściej poszukują pomocy funkcjonalnej. Hobfoll i Wal-
fisch (1984, s. 92, 95; 1986, s. 297, 302), a takŜe Sęk (1991, s. 157) wskazali na 
pozytywną korelację pomiędzy wyŜszym poziomem samooceny a odbieranym 
wsparciem społecznym (poczuciem satysfakcji ze wsparcia). W badaniach Von 
Drasa i współautorów (1996, s. 199-217) płeć, poziom społecznej aktywności 
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i samoocena stanowiły znaczące predyktory odbioru wsparcia społecznego, 
przy czym samoocena miała w tym największy udział. Według Adamiec (1996, 
s. 19-20) obraz siebie i poziom samooceny odbiorcy są czynnikami modyfikują-
cymi w zakresie przyjmowania pomocy ze strony innych osób. Osoby z wysoką 
samooceną mogą spostrzegać pomoc z zewnątrz jako zagroŜenie dla własnego 
„ja”, gdyŜ sytuacja otrzymywania pomocy wiąŜe się z przyznaniem się do włas-
nych niedostatków. Negatywne nastawienie do odbieranej pomocy moŜe się 
pogłębić w sytuacji, kiedy nie moŜe być ona odwzajemniona. 

Analiza danych dostępnych w literaturze była podstawą własnej oceny 
współzaleŜności pomiędzy cechami obrazu siebie a wsparciem społecznym, 
przy czym podmiotem tych analiz stali się rodzice wychowujący dziecko z móz-
gowym poraŜeniem dziecięcym (mpdz), a więc grupa jak dotychczas w małym 
stopniu uwzględniania w badaniach o podobnej problematyce, zwłaszcza 
w Polsce. 

ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 

Zasadniczym celem podjętej analizy było określenie moŜliwych współzaleŜno-
ści pomiędzy obrazem siebie a wsparciem społecznym. Cel ten został sprecy-
zowany w następujący sposób:  

1. Czy istnieje, a jeśli tak, to jaki ma charakter współzaleŜność pomiędzy 
poszczególnymi elementami obrazu siebie ujętymi w skali TSCS W. Fittsa 
(toŜsamością, akceptacją, oceną zachowania, ogólną oceną, „ja”: fizycznym, 
moralno-etycznym, osobistym, rodzinnym, społecznym, samokrytycyzmem, 
spójnością, stałością obrazu siebie oraz pewnością w jego definiowaniu) a za-
kresami wsparcia społecznego definiowanymi skalą NSSQ S. Norbeck (wspar-
ciem emocjonalnym, afirmacyjnym, praktycznym i ogólnym)? 

2. Czy struktura współzaleŜności pomiędzy wymienionymi zmiennymi jest 
toŜsama w grupie rodziców dzieci z mpdz i rodziców dzieci pełnosprawnych?   

Szczegółowy charakter załoŜonych problemów (ograniczenie rozumienia 
obrazu siebie i wsparcia społecznego do kategorii definiowanych stosowanymi 
narzędziami), jak równieŜ niedostatek danych odnoszących się do grupy ba-
dawczej (rodziców dzieci z mpdz) zmusza do ostroŜnego stawiania moŜliwych 
rozwiązań hipotetycznych. MoŜna wnosić, iŜ istnieją zaleŜności pomiędzy ce-
chami obrazu siebie i wsparciem społecznym. WyŜsza ocena siebie, zrównowa-
Ŝenie, spójność i stałość w obrazie siebie, przy jednoczesnej adekwatnej akcep-
tacji i toŜsamości, mogą współwystępować z bardziej korzystną percepcją in-
nych ludzi, a co za tym idzie – z otwartością wobec innych (SkarŜyńska, 1981, 
s. 173-177). Otwarta postawa wraz z uogólnionym pozytywnym nastawieniem 
moŜe wiązać się z większą dostępnością i efektywniejszym odbiorem wsparcia. 
Stawiając hipotezę o znaczeniu negatywnym w stosunku do drugiego pytania, 
naleŜałoby przyznać, iŜ doświadczenia Ŝyciowe rodziców dzieci z mpdz (zwią-
zane z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością) mają istotne róŜnicujące 
znaczenie dla kształtowania cech ich osobowości. Nie moŜna tego uznać za 
fakt oczywisty, tym bardziej Ŝe brak ku temu jasnych i precyzyjnych podstaw 
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empirycznych. Hipotetyczne załoŜenie brzmi więc: struktura współzaleŜności 
pomiędzy rozpatrywanymi zmiennymi jest zbliŜona w obu badanych grupach 
(rodziców dzieci z mpdz i rodziców dzieci pełnosprawnych). 

Pomiędzy obrazem siebie i wsparciem społecznym mogą zachodzić pewne 
współzaleŜności, co zakłada konieczność odrzucenia interpretacji przyczyno-
wo-skutkowej. Niemniej na potrzeby dokonywanej tu analizy ilościowej ko-
nieczne było uporządkowanie zmiennych. Za zmienną zaleŜną uwaŜa się tu 
wsparcie społeczne, za zmienną niezaleŜną – obraz siebie. 

Analizowane tutaj dane uzyskano za pomocą Skali Samooceny W. Fittsa 
(TSCS – Tennesese Self Concept Scale) w adaptacji J. Kirenko (zainteresowa-
nych odsyłam do prac Kirenko) oraz Kwestionariusza Wsparcia Społecznego 
S. Norbeck (NSSQ – Norbeck Social Support Questionnaire) równieŜ w opra-
cowaniu Kirenko (2002). 

Zaprezentowane analizy stanowią wycinek szerszych dociekań dotyczą-
cych problematyki radzenia sobie rodziców dzieci z mpdz. Ujęta w nich grupa 
to 192 rodziców dzieci z niepełnosprawnością (101 matek i 91 ojców) oraz 196 
rodziców dzieci pełnosprawnych (101 matek i 95 ojców). Obie grupy, podsta-
wowa („A” – „a”) i porównawcza („B” – „b”), „dopasowane” były w zakresie ta-
kich cech, jak: wykształcenie, miejsce zamieszkania, płeć i wiek dziecka 
(dziecko z mpdz w wieku przedszkolnym). W tym miejscu dane te zostaną po-
minięte. Z konieczności, powodowanej ograniczeniem treściowym artykułu, 
zrezygnowano takŜe z prezentacji wyników uzyskanych w obu grupach 
w zakresie obrazu siebie i wsparcia społecznego (będą one przedmiotem od-
rębnego opracowania). 

WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

W celu określenia moŜliwych współzaleŜności pomiędzy zmienną zaleŜną 
wsparcie społeczne a zmienną niezaleŜną obraz siebie zastosowano metodę 
korelacji wielokrotnej. Wybór wskaźników zmiennej niezaleŜnej włączonych 
do modelu został przeprowadzony na drodze krokowej analizy regresji. Wyniki 
analiz w grupie podstawowej („A”) i porównawczej („B”) matek prezentowane 
są w tabeli 1. 
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Tabela 1.  
Wyniki analizy regresji – grupa podstawowa („A”, „a”) i porównawcza („B”, „b”)  
– wskaźnik zmiennej zaleŜnej emocje oraz wskaźniki zmiennej niezaleŜnej 

Grupa „A” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej emocje 
R = 0,366; R2 = 0,134; cR2 = 0,079; F(6,94) = 2,438; p<0,031 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (94) p 

Wyraz wolny -2,802 -0,078 0,937 

„Ja” rodzinne 
Samokrytycyzm 
Wskaźnik TotV 
Samoakceptacja 
Wskaźnik RtV 
„Ja” fizyczne 

-0,331 
-0,189 
-0,383 
-0,309 
-0,265 
-0,156 

-2,433 
-1,690 
-2,227 
-1,974 
-1,642 
-1,379 

*0,016* 
*0,094~ 
*0,028* 
*0,051~ 

0,103 
0,171 

Grupa „a” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej emocje 
R = 0,286; R2 = 0,082; cR2 = 0,028; F(5,85) = 1,521; p<191 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (85) p 

Wyraz wolny -9,717 -0,300 0,764 

Samokrytycyzm 
Wskaźnik RtV 
„Ja” społeczne 
Wskaźnik dystrybucji 
Punktacja konfliktów razem 

-0,203 
-0,259 
-0,145 
-0,340 
-0,231 

-1,719 
-1,902 
-1,304 
-1,402 
-1,019 

*0,089~ 
*0,060~ 

0,195 
0,164 
0,310 

Grupa „B” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej emocje 
R = 0,348; R2 = 0,121; cR2 = 0,084; F(4,96) = 3,312; p<0,013 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (96) p 

Wyraz wolny 73,556 -2,145 0,034 

„Ja” społeczne 
Punktacja konfliktów netto 
Wskaźnik TotV 
„Ja” rodzinne 

-0,220 
-0,138 
-0,149 
-0,120 

-2,070 
-1,364 
-1,383 
-1,143 

*0,041* 
0,175 
0,169 
0,255 

Grupa „b” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej emocje 
R = 0,408; R2 = 0,167; cR2 = 0,120; F(5,90) = 3,614; p<0,005 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (90) p 

Wyraz wolny 202,96--- -4,577 0,000 

„Ja” społeczne 
Wskaźnik prawda/ fałsz 
ToŜsamość 
Wskaźnik KtV 
Samokrytycyzm 

-0,371 
-0,470 
-0,331 
-0,231 
-0,197 

-2,915 
-2,966 
-2,396 
-1,867 
-1,865 

*0,004* 
*0,003* 
*0,018* 
*0,065~ 
*0,065~ 

*p<0,05; ~ zbliŜone do istotnego 
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Modele zaprezentowane w tabeli 1 wyjaśniają kolejno w przypadku matek 
dzieci z mpdz („A”) 7,9% zmienności wskaźnika zmiennej zaleŜnej emocje 
w grupie ojców tych dzieci („a”) – 2,8%, podczas gdy w grupie porównawczej 
matek („B”) 8,4%, a w przypadku ojców dzieci pełnosprawnych („b”) – 12%. 
Najwięcej istotnych współzaleŜności pomiędzy wskaźnikiem emocje (Em)            
a wskaźnikami zmiennej niezaleŜnej, które weszły w skład poszczególnych 
modeli, wystąpiło w przypadku grupy porównawczej ojców, najmniej u matek 
z tej grupy. Interpretacja opisanych tu wyników oznacza, iŜ matki i ojcowie 
dzieci z mpdz o wyŜszym poziomie samokrytycyzmu skłonni są niŜej oceniać 
otrzymywane wsparcie w kontekście poczucia akceptacji, szacunku i podziwu 
(samokrytycyzm-Em, „A”: p<0,094; „a”: p<0,089). Dotyczy to równieŜ matek 
z grupy „A”, które cechuje większa stałość w obrazie siebie (wskaźnik TotV-
Em, p<0,028). WyŜsza ocena wsparcia w opisanym kontekście wystąpiła u ma-
tek dzieci z mpdz, które pozytywnie oceniają siebie jako członka rodziny 
w odniesieniu do realizowania pewnych wartości i własnego „ja”, spostrzegają 
swoją rodzinę jako szczęśliwą, mają poczucie bycia kochanymi i obdarzanymi 
zaufaniem przez członków rodziny („ja” rodzinne-Em, p<0,016) i – co zaskaku-
jące – które cechuje niŜszy poziom samoakceptacji (p<0,051). Z kolei ojcowie 
dzieci z mpdz, których cechuje mniejsza stałość w obrazie siebie, są skłonni 
wyŜej oceniać otrzymywane wsparcie emocjonalne (wskaźnik RtV-Em, 
p<0,060).  

Konfiguracja wskaźników obrazu siebie istotnych dla emocji jest nieco od-
mienna w grupie porównawczej. Zarówno matki, jak i ojcowie dzieci pełno-
sprawnych, którzy oceniają siebie wyŜej w zakresie swoich cech ułatwiających 
społeczne funkcjonowanie (przyjazne nastawienie, towarzyskość, dobroć, 
uprzejmość, zdolność empatii) skłonni są niŜej oceniać otrzymywane wsparcie 
w aspekcie odczucia akceptacji, szacunku i podziwu („ja” społeczne-Em, „B”: 
p<0,041; „b”: p<0,004). Podobna ocena wsparcia jest udziałem ojców z tej gru-
py, którzy są skłonni budować obraz siebie, opierając się na kryterium „kim 
nie jestem” (wskaźnik p/f-Em, p<0,003), którzy wyŜej utoŜsamiają się ze swo-
im „ja” (toŜsamość-Em, p<0,018), jak równieŜ których cechuje tendencja do 
braku spójności i konsekwencji w budowaniu obrazu siebie (wskaźnik KtV-
Em, p<0,065). Z kolei ojcowie o wyŜszym poziomie samokrytycyzmu wyŜej 
oceniają wsparcie emocjonalne (p<0,065). 
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Tabela 2.  
Wyniki analizy regresji – grupa podstawowa („A”, „a”) i porównawcza („B”, „b”)   
– wskaźnik zmiennej zaleŜnej afirmacja oraz wskaźniki zmiennej niezaleŜnej 

Grupa „A” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej afirmacja 
R = 0,372; R2 = 0,138; cR2 = 0,073; F(7,93) = 2,137; p<0,047 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (93) p 

Wyraz wolny 34,067 -0,901 0,369 

„Ja” rodzinne 
Punktacja konfliktów netto 
Punktacja konfliktów razem 
Wskaźnik TotV 
Wskaźnik RtV 
Samoakceptacja 
Wskaźnik prawda/ fałsz 

-0,279 
-0,267 
-0,209 
-0,408 
-0,276 
-0,343 
-0,187 

-1,824 
-1,368 
-1,101 
-2,268 
-1,611 
-1,918 
-1,121 

0,071~ 
0,174 
0,273 
0,025* 
0,110 

0,058~ 
0,264 

Grupa „a” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej afirmacja 
R = 0,270; R2 = 0,073; cR2 = 0,030; F(4,86) = 1,699; p<0,157 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (86) p 

Wyraz wolny -0,549 -0,015 0,987 

„Ja” fizyczne 
Samokrytycyzm 
„Ja’” społeczne 
Punktacja konfliktów netto 

-0,119 
-0,244 
-0,135 
-0,113 

-1,081 
-2,063 
-1,151 
-1,008 

0,282 
*0,042* 
0,252 
0,315 

Grupa „B” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej afirmacja 
R = 0,329; R2 = 0,108; cR2 = 0,071; F(4,96) = 2,925; p<0,024 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (96) p 

Wyraz wolny 101,193- -2,974 0,003 

„Ja” społeczne 
Wskaźnik TotV 
„Ja” rodzinne 
„Ja” osobiste 

-0,211 
-0,146 
-0,135 
-0,119 

-1,873 
-1,384 
-1,278 
-1,122 

*0,064~ 
0,169 
0,204 
0,264 

Grupa „b” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej afirmacja 
R = 0,410; R2 = 0,169; cR2 = 0,112; F(6,89) = 3,008; p<0,010 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (89) p 

Wyraz wolny 213,252- -4,101 0,000 

„Ja” społeczne 
Wskaźnik prawda/ fałsz 
Samokrytycyzm 
Wskaźnik TotV 
ToŜsamość  
„Ja” moralno-etyczne 

-0,387 
-0,497 
-0,200 
-0,217 
-0,172 
-0,168 

-3,017 
-2,988 
-1,921 
-1,988 
-1,357 
-1,328 

*0,003* 
*0,003* 
*0,057~ 
*0,049* 
0,178 
0,187 

*p<0,05; ~ zbliŜone do istotnego 
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Opisane w tabeli 2 modele regresji wyjaśniają kolejno: 7,3% zmienności 
wskaźnika zmiennej zaleŜnej afirmacja (Af) w grupie „A”, 3% w grupie „a” 
oraz 7,1% w grupie „B” i 11,2% w grupie „b”. Interpretacja uzyskanych współ-
zaleŜności, opisanych w modelach, o wartości istotnej statystycznie/zbliŜonej 
do istotnej, pozwala wnosić, iŜ z wyŜszą oceną swojego „ja” w aspekcie Ŝycia 
rodzinnego pozostaje wyŜsza ocena wsparcia afirmacyjnego, rozumianego tu-
taj jako poczucie zaufania w stosunku do osób wspierających, jak teŜ wspólno-
ty poczynań fizycznych i umysłowych w przypadku matek dzieci z mpdz („ja” 
rodzinne-Af, p<0,071). Taka ocena wsparcia dotyczy takŜe matek z tej grupy 
odznaczających się większą stałością w obrazie siebie (TotV-Af, p<0,025) oraz 
niŜszą samoakceptacją (p<0,058). W przypadku ojców z grupy „a” moŜna 
wnioskować na temat związku pomiędzy wyŜszym samokrytycyzmem a niŜszą 
oceną wsparcia w zakresie afirmacji (p<0,042). 

WyŜsza ocena siebie w aspekcie społecznego funkcjonowania okazała się 
istotna dla oceny wsparcia afirmacyjnego w przypadku obojga rodziców z gru-
py porównawczej, przy czym z wyŜszą oceną w tym zakresie pozostaje niŜsza 
ocena otrzymywanego wsparcia („ja” społeczne-Af, „B”: p<0,064; „b”: p<0,003). 
Podobnie niskie poczucie zaufania i wspólnoty poczynań towarzyszy ojcom 
z tej grupy, którzy skłonni są budować obraz siebie, opierając się na kryterium 
„kim nie jestem” (wskaźnik p/f-Af, p<0,003); w ich obrazie siebie moŜna do-
strzec pewną dezintegrację i brak konsekwencji (wskaźnik TotV-Af, p<0,049). 
WyŜsze poczucie wsparcia afirmacyjnego mają z kolei ojcowie o wyŜszym sa-
mokrytycyzmie (p<0,057). 

Wartość skorygowanego współczynnika determinacji uzyskanego w po-
szczególnych grupach wskazuje na to, Ŝe opisane w tabeli 3 modele wyjaśniają 
kolejno (według grup): 10,1%; 3,4%; 7%; 14,9% zmienności wskaźnika zmien-
nej zaleŜnej pomoc (Po). W grupie podstawowej rodziców tylko dwa wskaźniki 
zmiennej niezaleŜnej wchodzą w istotne/zbliŜone do istotnych współzaleŜności 
ze wskaźnikiem zmiennej zaleŜnej. Interpretacja tych związków pozwala 
stwierdzić, Ŝe wyŜsza ocena wsparcia w aspekcie realnej pomocy w sytuacji 
choroby czy trudności finansowych jest udziałem matek dzieci z mpdz, które 
wyŜej oceniają siebie w aspekcie Ŝycia rodzinnego („ja” rodzinne-Po, p<0,002), 
niŜsza natomiast – ojców z tej grupy, których cechuje wyŜszy samokrytycyzm 
(p<0,091). WyŜsza ocena wsparcia w aspekcie pomocy jest udziałem matek 
dzieci pełnosprawnych, które budując obraz siebie, posługują się głównie kry-
terium „kim jestem” (p/f-Po, p<0,020), jak równieŜ ojców z tej grupy, których 
cechuje wyŜszy samokrytycyzm (p<0,026). Ojcowie dzieci pełnosprawnych 
o wyŜszej ocenie „ja” społecznego (p<0,001), skłonności do budowania obrazu 
siebie z przewagą kryterium „kim nie jestem” (p/f-Po, p<0,000), wyŜszym po-
czuciu toŜsamości (p<0,025), cechujący się tendencją w kierunku braku inte-
gracji pomiędzy poszczególnymi sferami „ja” i brakiem konsekwencji w jego 
definiowaniu (wskaźnik KtV-Po, p<0,065), niŜej oceniają otrzymywane wspar-
cie praktyczne. 
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Tabela 3. 
Wyniki analizy regresji – grupa podstawowa („A”, „a”) i porównawcza („B”, „b”)  
–  wskaźnik zmiennej zaleŜnej pomoc oraz wskaźniki zmiennej niezaleŜnej 

Grupa „A” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej pomoc 
R = 0,371; R2 = 0,137; cR2 = 0,101; F(4,96) = 3,834; p<0,006 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (96) p 

Wyraz wolny -13,444- -0,582 0,561 

„Ja” rodzinne 
Samokrytycyzm 
Punktacja konfliktów netto 
Punktacja konfliktów razem 

-0,303 
-0,101 
-0,284 
-0,205 

-3,147 
-1,019 
-1,512 
-1,105 

*0,002* 
0,310 
0,133 
0,271 

Grupa „a” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej pomoc 
R = 0,258; R2 = 0,066; cR2 = 0,034; F(3,87) = 2,081; p<0,108 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (87) p 

Wyraz wolny -22,140- -0,675 0,501 

„Ja” społeczne 
Samokrytycyzm 
„Ja” rodzinne 

-0,185 
-0,188 
-0,111 

-1,611 
-1,705 
-1,030 

0,110 
*0,091~ 

0,305 

Grupa „B” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej pomoc 
R = 0,354; R2 = 0,125 cR2 = 0,070 F(6,94) = 2,257; p<0,044 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (94) p 

Wyraz wolny 172,697- -3,124 0,002 

„Ja” społeczne 
 „Ja” rodzinne 
„Ja” osobiste  
Wskaźnik prawda/ fałsz 
Samoakceptacja 
„Ja” fizyczne 

-0,168 
-0,161 
-0,180 
-0,442 
-0,308 
-0,161 

-1,218 
-1,248 
-1,466 
-2,357 
-1,450 
-1,266 

0,226 
0,215 
0,145 

*0,020* 
0,150 
0,208 

Grupa „b” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej pomoc 
R = 0,450; R2 = 0,203; cR2 = 0,149; F(6,89) = 3,784; p<0,002 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (89) p 

Wyraz wolny 224,571- -4,694 0,000 

„Ja” społeczne 
Wskaźnik prawda/ fałsz 
Samokrytycyzm 
ToŜsamość 
Wskaźnik KtV 
„Ja” moralno-etyczne 

-0,410 
-0,586 
-0,235 
-0,313 
-0,228 
-0,133 

-3,259 
-3,433 
-2,254 
-2,266 
-1,863 
-1,070 

*0,001* 
*0,000* 
*0,026* 
*0,025* 
*0,065~ 

0,287 

*p<0,05; ~ zbliŜone do istotnego 
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Tabela. 4.  
Wyniki analizy regresji – grupa podstawowa („A”, „a”) i porównawcza („B”, „b”)  

– wskaźnik zmiennej zaleŜnej suma funkcjonalna oraz wskaźniki zmiennej 
niezaleŜnej 

Grupa „A” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej suma funkcjonalna 
R = 0,349; R2 = 0,122; cR2 = 0,076; F(5,95) = 2,649; p<0,027 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (95) p 

Wyraz wolny -10,333- -0,131 0,895 

„Ja” rodzinne 
Samokrytycyzm 
Punktacja konfliktów netto 
Punktacja konfliktów razem 
Wskaźnik TotV 

-0,216 
-0,116 
-0,341 
-0,262 
-0,113 

-2,113 
-1,118 
-1,783 
-1,390 
-1,087 

*0,037* 
0,266 

*0,077~ 
0,167 
0,279 

Grupa „a” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej suma funkcjonalna 
R = 0,248; R2 = 0,061; cR2 = 0,029; F(3,87) = 1,912; p<0,133 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (87) P 

Wyraz wolny -8,530 -0,098 0,921 

Samokrytycyzm 
„Ja” społeczne 
Wskaźnik RtV 

-0,217 
-0,173 
-0,114 

-1,956 
-1,571 
-1,095 

*0,053~ 
0,119 
0,276 

Grupa „B” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej suma funkcjonalna 
R = 0,372; R2 = 0,138; cR2 = 0,083; F(6,94) = 2,521; p<0,026 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (94) P 

Wyraz wolny 343,0520 -2,636 0,009 

„Ja” społeczne 
Punktacja konfliktów netto 
„Ja” rodzinne 
Wskaźnik TotV 
„Ja” osobiste 
Wskaźnik prawda/ fałsz 

-0,259 
-0,131 
-0,122 
-0,157 
-0,180 
-0,180 

-2,114 
-1,223 
-1,092 
-1,417 
-1,508 
-1,128 

*0,037* 
0,224 
0,277 
0,159 
0,134 
0,262 

Grupa „b” 

Podsumowanie wskaźnika zmiennej zaleŜnej suma funkcjonalna 
R = 0,433; R2 = 0,061; cR2 = 0,029; F(3,87) = 1,912; p<0,133 

Wskaźniki zmiennej nieza-
leŜnej 
obraz siebie 

ß t (87) p 

Wyraz wolny -8,530 -0,098 0,921 

„Ja” społeczne 
Wskaźnik prawda/ fałsz 
Samokrytycyzm 
ToŜsamość 
Wskaźnik KtV 
„Ja” moralno-etyczne 

-0,395 
-0,565 
-0,220 
-0,300 
-0,247 
-0,127 

-3,114 
-3,275 
-2,092 
-2,153 
-2,000 
-1,020 

*0,002* 
*0,001* 
*0,039* 
*0,033* 
*0,048* 
0,310 

*p<0,005; ~ zbliŜone do istotnego
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W tabeli 4 prezentowane są modele regresji uwzględniające wskaźnik 
zmiennej zaleŜnej suma funkcjonalna (Sf). Opierając się na wartości współ-
czynnika cR2 moŜna uznać, Ŝe wyjaśniają one kolejno (według grup): 7,6%; 
2,9%; 8,3% oraz 13,3% zmienności wspomnianego wskaźnika zmiennej zaleŜ-
nej. Uzyskane współzaleŜności pomiędzy wskaźnikami, które weszły w skład 
modeli, wskazują na tendencje podobne do opisanych wcześniej, odnoszących 
się do innych wskaźników zmiennej zaleŜnej. WyŜsze wyniki w zakresie 
wsparcia ogólnego uzyskały matki dzieci z mpdz, które wyŜej oceniają siebie 
w aspekcie Ŝycia rodzinnego („ja” rodzinne-Sf, p<0,037). NiŜsze wyniki były 
natomiast udziałem matek z tej grupy, które cechuje tzw. konflikt zaprzecze-
nia, a więc tendencja do silnego zaprzeczania cechom negatywnym w obrazie 
siebie (Pkn-Sf, p<0,077) oraz ojców z tej grupy o wysokim samokrytycyzmie 
(p<0,053). NiŜszy poziom wsparcia ogólnego współwystępował z wyŜszą oceną 
siebie w aspekcie społecznego funkcjonowania w przypadku badanych z grupy 
porównawczej („ja” społeczne-Sf, „B”: p<0,037; „b”: 0,002), tendencją do budo-
wania obrazu siebie w aspekcie „kim nie jestem” (wskaźnik p/f-Sf, p<0,001), 
wyŜszym poczuciem toŜsamości (p<0,033), brakiem spójności i konsekwencji 
w budowaniu obrazu siebie (wskaźnik KtV-Sf, p<0,048) w przypadku ojców 
z tej grupy. Ojcowie dzieci pełnosprawnych o wyŜszym samokrytycyzmie uzy-
skali wyŜsze wyniki w tym zakresie (p<0,039). 

PODSUMOWANIE 

Uzyskane w analizach ilościowych i jakościowych dane pozwalają ustosunko-
wać się do przyjętych na wstępie problemów i ich hipotetycznych rozwiązań: 

1. Pomiędzy wsparciem społecznym a cechami obrazu siebie rodziców 
dzieci z mpdz, jak teŜ rodziców dzieci pełnosprawnych występują istotne 
współzaleŜności. Potwierdza to pierwsze z przyjętych załoŜeń hipotetycznych. 

2. Wskaźniki obrazu siebie, wyłonione w modelach ilościowych, kształtują-
ce zmienność róŜnych rodzajów wsparcia, róŜnią się zaleŜnie od grupy, przy 
czym moŜna wskazać na pewne podobieństwo stwierdzonych struktur w przy-
padku rodziców naleŜących do tej samej grupy. U rodziców dzieci z mpdz 
istotne okazały się następujące cechy obrazu siebie: samokrytycyzm, „ja” ro-
dzinne, stałość w obrazie siebie oraz samoakceptacja. W grupie rodziców dzieci 
pełnosprawnych wyłoniono: „ja” społeczne, spójność w obrazie siebie, samokry-
tycyzm oraz poczucie toŜsamości.  

3. Obok róŜnic w zakresie struktury (a więc cech obrazu siebie pozostają-
cych we współzaleŜności z róŜnym rodzajem wsparcia) pomiędzy grupami ro-
dziców wystąpiły róŜnice dotyczące charakteru wykazanych istotnych współ-
zaleŜności. Tutaj równieŜ moŜna wskazać na podobieństwo wewnątrzgrupowe, 
a więc zbieŜność charakteru korelacji pomiędzy matkami i ojcami w tej samej 
grupie. Dotyczy to przede wszystkim rodziców z grupy porównawczej.  

Opisane tutaj i w poprzednim punkcie zróŜnicowanie międzygrupowe daje 
podstawę do odrzucenia drugiej z przyjętych hipotez. Pewnym uzasadnieniem 
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negatywnego ustosunkowania się w tym względzie jest zamieszczona poniŜej 
próba interpretacji współzaleŜności. 

WyŜsza ocena wsparcia społecznego (w róŜnych zakresach) pojawiła się 
u matek dzieci z mpdz, które wyŜej oceniają swoje funkcjonowanie w sferze 
rodzinnej (podobnie jak w badaniach Kirenko, 2002) i które cechuje większa 
stałość w obrazie siebie (dotyczy wsparcia afirmacyjnego), ale takŜe niŜsza 
samoakceptacja. Co interesujące i zarazem trudne do wytłumaczenia, z więk-
szą stałością w obrazie siebie, jak teŜ wyŜszym samokrytycyzmem pozostaje 
niŜsza ocena wsparcia emocjonalnego. Z kolei u ojców z tej grupy moŜna 
stwierdzić związek pomiędzy wyŜszym samokrytycyzmem a niŜszą oceną 
wsparcia oraz pomiędzy wyŜszym wsparciem i mniejszą stałością w obrazie 
siebie. W przypadku rodziców dzieci pełnosprawnych, z wyŜszą oceną społecz-
nego funkcjonowania moŜe być związana niŜsza ocena otrzymywanego wspar-
cia. Ponadto w grupie ojców istotnymi cechami obrazu siebie pozostającymi 
z niskim wsparciem są: brak konsekwencji i spójności w obrazie siebie oraz 
wyŜsza toŜsamość, z wyŜszym natomiast – wyŜszy samokrytycyzm. 

Interpretacja uzyskanych współzaleŜności jest niezwykle trudna. Najbar-
dziej zgodne z oczekiwanymi są współzaleŜności uzyskane przez matki dzieci 
z mpdz. W tym przypadku moŜna uznać, iŜ zarówno świadomość posiadania 
szczęśliwej i kochającej rodziny, jak i własnego realizowania się w tej sferze 
Ŝycia sprzyja czerpaniu wsparcia od osób z tego kręgu; ale takŜe pozytywny 
wizerunek siebie – jako matki, Ŝony, siostry itd. – jest wypadkową pozytyw-
nych emocji, poczucia afirmacji, oparcia ze strony najbliŜszych. MoŜna stwier-
dzić, iŜ względna równowaga w zakresie samoświadomości sprzyja samookre-
śleniu, przewidywalności zachowań, a więc kształtuje społeczny wizerunek 
jednostki jako zrównowaŜonej, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów, takŜe bę-
dących źródłem wsparcia (jednak tylko afirmacyjnego), ale równieŜ otrzyma-
ne, adekwatne do potrzeb wsparcie (w obszarze poczucia wspólnoty poczynań 
fizycznych i umysłowych) moŜe być płaszczyzną kształtowania większej samo-
świadomości i samoakceptacji.  

U ojców dzieci z mpdz stwierdzono najmniejszy zakres sieci i poziom 
wsparcia we wszystkich obszarach. Prawdopodobnie w ich przypadku (co 
moŜna wnosić na podstawie dodatkowych wypowiedzi, nie mierzonych Ŝadną 
ze skal) występuje zjawisko subiektywnego pomniejszania wsparcia, czego być 
moŜe wyrazem jest stwierdzona zaleŜność w zakresie wysokiego samokrytycy-
zmu (podobna pojawiła się u matek, ale tylko w zakresie wsparcia emocjonal-
nego). MoŜliwe, Ŝe ich mała zdolność odbioru wsparcia (czy teŜ wsparcie nie-
adekwatne do potrzeb) wyraŜona jest w związku z mniejszą stałością obrazu 
siebie. Interpretacja współzaleŜności w grupie porównawczej moŜe wskazywać 
na interesujące zjawisko: osoby, które mają wysokie poczucie społecznych 
kompetencji (na zjawisko przeciwne wskazał Sarason – za: Terelak, 1997), są 
skupione na sobie i jednocześnie odznaczają się dezintegracją obrazu siebie, 
mogą być zamknięte w sobie, mogą nie wyraŜać potrzeby otrzymywania 
wsparcia czy teŜ przy jego obiektywnym istnieniu mogą nie umieć go odbierać 
i wykorzystywać. Być moŜe w przypadku związków ze wsparciem praktycz-
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nym (pomoc) powstaje zagroŜenie własnego „ja”, tym większe, im mniej spójny 
jest obraz siebie (według koncepcji Adamiec, 1996). 

PowyŜsza próba interpretacji uzyskanych wyników jest jedynie pewną su-
gestią, wymagającą dalszych dociekań i polemik, czego rezultatem moŜe być 
opracowanie konstruktu uwzględniającego moŜliwe współzaleŜności wsparcia 
i obrazu siebie, przydatnego w praktyce psychologicznej czy pedagogicznej. 
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