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Z HISTORII BADAÑ
NAD RODZICAMI DZIECI Z NIEPE£NOSPRAWNOCI¥

1. WPROWADZENIE
Celem prezentowanego artyku³u jest przedstawienie wybranych badañ oraz
teorii naukowych na temat adaptacji rodziców do sytuacji uwarunkowanej niepe³nosprawnoci¹ ich dziecka. W opracowaniu uwzglêdniony zostanie krótki rys historyczny, powiêcony ówczesnym pogl¹dom na temat rodzin dzieci z niepe³nosprawnoci¹, a tak¿e wybrane modele teoretyczne z zakresu funkcjonowania samych
rodziców.
2. WYBRANE POGL¥DY NA TEMAT RODZIN DZIECI Z NIEPE£NOSPRAWNOCI¥
Przez wiele stuleci win¹ za wystêpuj¹c¹ w rodzinie niepe³nosprawnoæ obarczano rodziców1. To niew¹tpliwie krzywdz¹ce ich podejcie by³o wyrazem jednej z pierwszych teorii naukowych powiêconych kwestii niepe³nosprawnoci 
teorii degeneracji z 1857 roku, autorstwa francuskiego psychoterapeuty Benedykta Morela, który uwa¿a³, ¿e schorzenia psychiczne przejawiaj¹ce siê u cz³owieka miêdzy innymi szaleñstwem lub deficytami w rozwoju intelektualnym s¹
zwi¹zane z postêpuj¹cym procesem utraty przez kolejne pokolenia tak zwanej
energii witalnej, ostatecznie prowadz¹cym do stanu ca³kowitego zidiocenia2.
1 Por. S.L. Watson, S.A. Hayes, E. RadfordPaz, Diagnose me please!: A review of research
about the journey and initial impact of parents seeking a diagnosis of developmental disability for
their child, w: International review of research in developmental disabilities, red. R.M. Hodapp,
Academic Press, San Diego, Waltham, London 2011, s. 33.
2 Por. B. Farber, Historical context of research on families with mentally retarded members,
w: Families of handicapped persons: Research, programs and policy issues, red. J.J. Gallagher,
P.M. Vietze, Brookes, Baltimore 1986, s. 8.
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Powy¿sza teoria porednio przyczyni³a siê do wprowadzenia regulacji prawnych, zwi¹zanych z praktyk¹ segregacji osób z niepe³nosprawnoci¹ oraz umieszczaniem ich w placówkach opiekuñczych, w których prowadzony by³ nad nimi
ca³odobowy nadzór w zakresie zapobiegania ich ewentualnemu rozmna¿aniu.
Zarówno pogl¹dy Morela, jak i zwolenników eugeniki mia³y na celu zredukowanie liczby osób, które by³y uznawane przez ówczesn¹ elitê spo³eczn¹ za ni¿sz¹
warstwê spo³eczn¹, oraz s³u¿y³y stworzeniu rasy panów z najbardziej po¿¹danymi predyspozycjami genetycznymi. Konsekwencj¹ takiego podejcia wzglêdem dzieci z ni¿szych warstw spo³ecznych by³o wybiórcze wychowanie.
Koncepcja wybiórczego wychowania (z ang. selective breeding) ma swoje
ród³o w ówczesnych dociekaniach naukowych, opartych na analizach funkcjonowania konkretnych rodzin dzieci z niepe³nosprawnoci¹, w tym miêdzy innymi
na badanej przez Richarda Louisa Dugdalea rodzinie Jukesów3 oraz na poddawanej przez Henryego Herberta Goddarda analizie rodzinie Kallikaków4, które
pos³u¿y³y jako jeden z kluczowych argumentów przes¹dzaj¹cych ostatecznie
o tym, ¿e ograniczenie umys³owe jest dziedziczone przez kolejne pokolenia.
Jeszcze mielsze stanowisko reprezentowali dwaj inni naukowcy  Kanadyjczyk Clarence Farrar oraz Amerykanin Foster Kennedy, którzy postulowali, aby
b³êdy natury, jak zwyk³o siê okrelaæ dzieci z niepe³nosprawnoci¹, by³y zabijane wraz z osi¹gniêciem przez nie wieku 5 lat5. Zdaniem Kennedyego zabijanie
dzieci z niepe³nosprawnoci¹ jest wyrazem okazania im aktu mi³osierdzia oraz
wybawienia ich od pe³nej defektów, udrêk, konwulsji, groteski, absurdu, braku
przydatnoci, g³upoty i ca³kowitego niepo¿¹dania  agonii ¿ycia6.
W podobnym tonie wypowiada³ siê Farrar, który wyrazi³ obawy, ¿e najwiêksz¹ przeszkod¹ w realizacji planu unicestwienia dzieci z niepe³nosprawnoci¹ mog¹
byæ, sk³onni stawaæ w ich obronie, ich kochaj¹cy rodzice. W swoim artykule
w American Journal of Psychiatry Farrar przekonywa³ specjalistów z zakresu
opieki zdrowotnej, aby ci zapobiegali zbytniemu przywi¹zywaniu siê rodziców
do swoich chorych dzieci. Poza przytoczon¹ teori¹ degeneracji, wyró¿niæ mo¿na
tak¿e inne teorie, w których rodzice, a w szczególnoci matki, byli obarczani win¹
za niepe³nosprawnoæ swojego dziecka.
Szczególnym rodzajem niepe³nosprawnoci, przy którym win¹ za jej wystêpowanie u dziecka, jak przy ¿adnym innym schorzeniu, obarczano rodziców, by³
3 R.L. Dugdale, The Jukes: A study in crime, pauperism, disease and heredity, Putnam, New
York 1877.
4 H.H. Goddard, The Kallikak family: A study in the heredity of feeblemindedness, Macmillan,
New York 1912.
5 Por. C.B. Farrar, Euthanasia, The American Journal of Psychiatry 99(1942), s. 141; F. Kennedy, The problem of social control of the congenital defective: education, sterilization, euthanasia,
tam¿e, s. 14.
6 F. Kennedy, The problem of social control , s. 14.
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autyzm7. W latach czterdziestych oraz piêædziesi¹tych XX wieku bardzo czêsto
specjalici okrelali rodziców wychowuj¹cych dzieci oraz m³odzie¿ chor¹ na autyzm jako osoby surowe, d¹¿¹ce do perfekcjonizmu, emocjonalnie zubo¿one oraz
dotkniête depresj¹. Amerykañski naukowiec Bruno Buttelheim twierdzi³, ¿e charakteryzuj¹ce siê znacznym wycofaniem zachowanie dziecka autystycznego jest jego
odpowiedzi¹ na prze¿ywany przez nie stres, który wywo³a³a nienawiæ jego rodziców do niego8. Dlatego Buttelheim postulowa³ zabranie dziecka autystycznego od
rodziców i umieszczenie go w placówce opiekuñczej, w której objête by zosta³o opiek¹ sprawowan¹ przez rzekomo bardziej kompetentnych i troskliwych opiekunów.
Wbrew doæ spopularyzowanemu w tamtych czasach trendowi umieszczania
dzieci z niepe³nosprawnoci¹ w placówkach opiekuñczych, nie zawsze istnia³a taka
mo¿liwoæ, co powodowa³o, ¿e ca³y ciê¿ar zwi¹zany ze sprawowaniem opieki nad
nimi spoczywa³ g³ównie na ich rodzinach9. Brak mo¿liwoci udzielania wsparcia
wszystkim rodzinom w sprawowaniu opieki nad dzieæmi z niepe³nosprawnoci¹ przyczyni³ siê do tego, ¿e najczêciej poruszanym tematem w pocz¹tkowych badaniach
z tego zakresu by³ wp³yw niepe³nosprawnoci dziecka na funkcjonowanie rodziny.
Wyniki dotychczasowych badañ utrwali³y jedynie obraz rodziny wychowuj¹cej dziecko z niepe³nosprawnoci¹, zmagaj¹cej siê z permanentnym cierpieniem oraz niedogodnociami10. Dowiadczenia, jakie zdobywaj¹ rodziny podczas
wychowywania dzieci z niepe³nosprawnoci¹, by³y najczêciej opisywane w kontekcie prze¿ywanych przez rodziców, w tym g³ównie matki, stresów, uci¹¿liwoci, depresji, sytuacji spo³ecznego izolowania siê, a tak¿e psychologicznych dysfunkcji oraz problemów ma³¿eñskich11.
3. WYBRANE MODELE TEORETYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA
RODZICÓW DZIECI Z NIEPE£NOSPRAWNOCI¥

Pomimo powszechnie utrwalonego w wiadomoci spo³ecznej pogl¹du
o wp³ywie niepe³nosprawnoci na rodzinê, wraz z rozwojem badañ powiêconych tej problematyce, coraz czêciej akcentuje siê stanowisko, w którym niepe³nosprawnoæ nie jest jednoczynnikowym predyktorem ewentualnej dysfunkcjo7 Por. A.P. Turnbull, H.R. Turnbull, Families, professionals, and exceptionality: A special partnership. Third Edition, Merrill, Prentice Hall, New Jersey, Upper Saddle River 1997, s. 3.
8 Por. B. Buttelheim The empty fortress. Infantile autism and the birth of the self, Free Press,
New York 1967, s. 127.
9 Por. D. Risdal, G.H. Singer, Marital adjustment in parents of children with disabilities: A historical review and metaanalysis, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities
29(2004)2, s. 95.
10 Por. P.M. Ferguson, A place in the Family: An historical interpretation of research on parental reactions to having a child with a disability, Journal of Special Education 36(2002)3, s. 126.
11 Por. J. Shapiro, Family reactions and coping strategies in response to the physically ill or
handicapped child: A review, Social Science and Medicine 17(1983)14, s. 913.
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nalnoci rodziny. Uszczegó³awiaj¹c zwi¹zek zachodz¹cy pomiêdzy niepe³nosprawnoci¹ a nieprzystosowaniem siê do niej samej rodziny, nale¿y podkreliæ, ¿e powinno siê w nim uwzglêdniaæ szereg zmiennych porednicz¹cych oraz moderuj¹cych. Trend uwzglêdniania wielu ró¿nych zmiennych zapocz¹tkowa³ równie¿
powstawanie nowych, z³o¿onych modeli teoretycznych, s³u¿¹cych ocenie radzenia sobie przez rodziców ze stresem, wykorzystywanych przy interpretacji wyników badañ nad wp³ywem niepe³nosprawnoci na dysfunkcjonalnoæ rodziny.
Próbuj¹c uciliæ znaczenie dotychczasowych modeli teoretycznych powiêconych funkcjonowaniu rodzin dzieci z niepe³nosprawnoci¹, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e ewoluowa³y one z pobie¿nych interpretacji, powiêconych jedynie sytuacji
rodziców dzieci z niepe³nosprawnoci¹, na interpretacje, w których uwzglêdnia
siê ich pozytywn¹ adaptacjê do nowej rzeczywistoci. W modelach tych zaczêto
akcentowaæ zarówno interakcyjny charakter adaptacji rodziców do sytuacji, w której opiekuj¹ siê swoim dzieckiem z niepe³nosprawnoci¹, jak i wp³ywaj¹ce na ni¹
ró¿norodne czynniki zewnêtrzne oraz czynniki le¿¹ce w samym cz³owieku12. Dla
przyk³adu, w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku, nurt badañ powiêconych problematyce rodzin dzieci z niepe³nosprawnoci¹ uleg³ przeobra¿eniu z dotychczasowego zajmowania siê problemami, z jakimi borykaj¹ siê
rodzice dziecka niepe³nosprawnego, w próbê identyfikacji czynników, dziêki którym przezwyciê¿aj¹ oni sytuacje kryzysowe13.
Wczeniejsze artyku³owanie dysfunkcjonalnoci rodziny, w tym miêdzy innymi dezorganizacji ¿ycia ma³¿eñskiego, jej wycofania siê z ¿ycia spo³ecznego,
prze¿ywanych przez rodziców sytuacji stresowych, codziennych problemów i wystêpuj¹cej w niej psychopatologii, stosunkowo szybko przeobrazi³o siê w skupianie wiêkszej uwagi na spo³ecznych konsekwencjach zubo¿enia rodziny, utraty
przez ni¹ mo¿liwoci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, prze¿ywanym przez ni¹
piêtnie oraz wyczerpaniu. Przeobra¿enie to znalaz³o poparcie w teoriach powiêconych radzeniu sobie przez rodziców z sytuacjami problemowymi i ich adaptacji, opracowanych miêdzy innymi przez Richarda Lazarusa i Susan Folkman,
Hamiltona McCubbina i Joan Patterson (model ABCX)14 oraz przez sam¹ Joan
12 Por. J. Shapiro, J. Blacher, S.R. Lopez, Maternal reactions to children with mental retardation, w: Handbook of mental retardation and development, red. J.A. Burack, R.M. Hodapp, E. Zigler, Cambridge University Press, New York 1998, s. 606.
13 Por. J.A. Summers, S.K. Behr, A.P. Turnbull, Positive adaptation and coping strenghts of
families who have children with disabilities, w: Support for caregiving families, red. G.H.S. Singer,
L.K. Irvin, P.H. Brookes, Baltimore Maryland 1989, s. 32.
14 Por. M.A. McCubbin, H.I. McCubbin, Family stress theory and assessment: The TDouble
ABCX model of family adjustment, w: Family assessment inventories for research and practice,
red. H.I. McCubbin, A.I. Thompson, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 1987, s. 3; P. Minnes, Family stress associated with a developmentally handicapped child, International Review of
Research in Mental Retardation 15(1988), s. 195.
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Patterson, która jest autork¹ modelu Przystosowania i Adaptacji Rodziny, w skrócie FAAR (z ang. the Family Adjustment and Adaptation Response)15. Rozwój
wspomnianych teorii niew¹tpliwie przyczyni³ siê do wyró¿nienia indywidualnych
ró¿nic miêdzy rodzinami dzieci z niepe³nosprawnoci¹, dziêki którym mo¿liwe
by³o wyodrêbnienie ró¿nych sposobów reagowania przez ludzi na wydarzenia
zwi¹zane ze stanem zdrowia ich pociech.
3.1. Model teoretyczny autorstwa Lazarusa i Folkman
Przyk³adowym modelem teoretycznym, uwzglêdniaj¹cym dwuetapow¹ ocenê procesu, w którym wydarzenia kryzysowe oraz zasoby umo¿liwiaj¹ce rodzicom radzenie sobie z nimi s¹ traktowane w sposób nieroz³¹czny, jest model autorstwa Richarda Lazarusa oraz Susan Folkman16. Ten kognitywnobehawioralny
model prze¿ywanego przez rodziców stresu stanowi jednoczenie perspektywê
teoretyczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ badaczom weryfikacjê hipotez, których wczeniej nie
mo¿na by³o zweryfikowaæ, a tak¿e pomagaj¹c¹ im zrozumieæ sytuacje stresogenne. Autorzy tego modelu s¹ zdania, ¿e odczuwany przez rodziców dyskomfort
jest rezultatem zwi¹zku, jaki zachodzi pomiêdzy wydarzeniem stresogennym (tzw.
stresorem), ich osobowociowymi zasobami w zakresie radzenia sobie z t¹ sytuacj¹, jej kognitywn¹ ocen¹ oraz konkretnymi reakcjami na stres.
W oparciu o za³o¿enia sformu³owane przez twórców niniejszego modelu,
kognitywna ocena polega na wstêpnej ewaluacji danego wydarzenia, a nastêpnie
na oszacowaniu zasobów i mo¿liwoci, jakimi dysponuj¹ rodzice. Radzenie sobie
rodziców z sytuacjami problemowymi polega w g³ównej mierze na podejmowanych przez nich staraniach, zmierzaj¹cych do przezwyciê¿enia odczuwanego przez
nich stresu. Ponadto, pomylne rozwi¹zywanie przez rodziców sytuacji problemowych jest raczej rezultatem dopasowania odpowiedniej strategii radzenia sobie
do konkretnej sytuacji, ani¿eli rzekomej przewagi jednej ze strategii nad drug¹
pod wzglêdem jej skutecznoci.
3.2. Model teoretyczny autorstwa Mccubina i Patterson
Innym modelem teoretycznym, podobnym pod pewnymi wzglêdami do poprzedniego, jest model ABCX, w którym nacisk zosta³ po³o¿ony na identyfikacjê
15 Por. J.M. Patterson, Families experiencing stress: I. The Family Adjustment and Response
Model, II. Applying the FAAR Model to healthrelated issues for intervention and research, Family
Systems Medicine 6(1988)2, 202; J.M. Patterson, A family stress model: The Family Adjustment
and Adaptation Response, w: The science of family medicine, red. C. Ramsey, Guilford Press, New
York 1989, s. 95; J.M. Patterson, A.W. Garwick, The impact of chronic illness on families: A family
systems perspective, Annals of Behavioral Medicine 16(1994)2, s. 131.
16 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal, and coping, Springer Publishing Company
Inc., New York 1984.
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zmiennych umo¿liwiaj¹cych wychwycenie ró¿nic pomiêdzy rodzinami w zakresie ich radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi w oparciu o model kryzysu
rodzinnego autorstwa Reubena Hilla z 1949 roku17. W oparciu o wspomniany
model, dwoje amerykañskich naukowców  Hamilton McCubbin oraz Joan Patterson18  opracowa³o tzw. Podwójny Model ABCX (z ang. Double ABCX model)
oraz TPodwójny Model ABCX (z ang. TDouble ABCX model)19.
Ten powszechnie wykorzystywany przy interpretacji wyników badañ model
charakteryzuje siê tym, ¿e stres towarzysz¹cy wychowaniu dziecka z niepe³nosprawnoci¹ (X) jest w pewnym sensie pochodn¹ charakterystycznych cech dziecka
(A), postrzegania przez rodziców jego niepe³nosprawnoci (B), a tak¿e zewnêtrznych oraz wewnêtrznych zasobów rodziny wykorzystywanych przez ni¹ w radzeniu sobie z problemami (C). Z kolei, w Podwójnym Modelu ABCX szczególna
uwaga zosta³a zwrócona na trudne wydarzenia, jakie maj¹ miejsce w rodzinie na
przestrzeni czasu, gdzie Aa oznacza ci¹g sytuacji stresogennych, Bb stanowi
zasoby stworzone i wykorzystane przez sam¹ rodzinê w celu przezwyciê¿enia
przez ni¹ sytuacji stresogennej, Cc oznacza sposób, w jaki rodzice odbieraj¹
sytuacje problemowe w trakcie ich przystosowywania siê do nowej sytuacji, wynikaj¹cej z niepe³nosprawnoci ich dziecka, a symbol Xx jest pozytywnym lub
negatywnym rezultatem adaptacji rodziny. Nale¿y podkreliæ, ¿e cechy charakterystyczne dzieci, percepcja rodziców, a tak¿e ich zasoby wykorzystywane w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi zmieniaj¹ siê z biegiem czasu i st¹d te¿
wprowadzono podwojone symbole w Podwójnym Modelu ABCX.
Wraz z rozwojem badañ, w których artyku³owano stanowisko, ¿e przystosowanie oraz adaptacja rodziny do nowej sytuacji s¹ procesami charakteryzuj¹cymi siê du¿ym dynamizmem oraz uwzglêdniaj¹cymi typ rodzin, ich potencja³ oraz umiejêtnoci, rozpoczêto rekonceptualizacjê Podwójnego Modelu
ABCX, obejmuj¹cego wspomniane zmienne. Jej efektem by³o opracowanie
TPodwójnego Modelu ABCX, który uwzglêdnia kluczowe czynniki maj¹ce
zwi¹zek ze zmian¹ sposobu reagowania rodziny na sytuacjê kryzysow¹. Nale¿y
do nich miêdzy innymi typologia rodziny, oznaczana symbolem T (z ang. typology) oraz jej podatnoæ na uleganie kryzysom, okrelana symbolem V (z ang.
vulnerability)20.

17 R.

Hill, Families under stress, Harper Row, New York 1949.
H.I. McCubbin, J.M. Patterson, The family stress process: The Double ABCX model of
adjustment and adaptation, w: Social stress and the family: Advances and developments in family
stress theory and research, red. M.B. Sussman, H.I. McCubbin, J.M. Patterson, Haworth Press,
Binghamton, New York 1983, s. 7.
19 M.A. McCubbin, H.I. McCubbin, Family stress theory and assessment , s. 3.
20 Por. tam¿e.
18

Z HISTORII BADAÑ NAD RODZICAMI

203

3.3. Model przystosowania i adaptacji rodziny autorstwa Patterson
Kolejn¹ prób¹ wyjanienia funkcjonowania rodziny wychowuj¹cej dziecko
z niepe³nosprawnoci¹ jest model Przystosowania i Adaptacji Rodziny, tzw. FAAR,
autorstwa Joan Patterson, w którym starano siê wyjaniæ, w jaki sposób radzi ona
sobie z sytuacjami stresogennymi21. Podstawowe za³o¿enia tego modelu stworzono w oparciu o ramowe ustalenia modelu ABCX22 w celu poznania procesu,
w którym rodziny przystosowuj¹ siê i adaptuj¹ do nowej sytuacji23.
Odwo³uj¹c siê do za³o¿eñ modelu FAAR, rodzina jest w nim traktowana w ujêciu systemowym. Dlatego stara siê ona utrzymywaæ swoist¹ równowagê pomiêdzy jej poszczególnymi cz³onkami, wykorzystuj¹c do tego swoje umiejêtnoci
w taki sposób, aby wszystkie jej potrzeby by³y zaspokajane. W modelu FAAR
wyró¿niæ mo¿na dwie fazy. Nale¿¹ do nich przystosowanie oraz adaptacja, pomiêdzy którymi wystêpuje kryzys.
W trakcie trwania fazy przystosowania mo¿liwe do osi¹gniêcia przez rodzinê s¹ jedynie niewielkie zmiany, poniewa¿ próbuje ona wtedy zaspokoiæ swoje
potrzeby przy wykorzystaniu swoich zasobów i umiejêtnoci. Pomimo podejmowanych przez rodzinê starañ zmierzaj¹cych do opanowania kryzysu w³asnymi
umiejêtnociami, zaczyna siê on nasilaæ wraz ze wzrostem potrzeb przekraczaj¹cych mo¿liwoci, jakimi ona dysponuje, przy jednoczesnej destabilizacji systemu
rodzinnego. Po jednym, b¹d te¿ kilkunastu prze¿ytych przez rodzinê kryzysach,
wchodzi ona w drug¹ fazê, nazywan¹ faz¹ adaptacji, podczas której nabywa ona
nowe umiejêtnoci, odpowiadaj¹ce wymaganiom, jakim musi sprostaæ oraz zmienia
sposób, w jaki postrzega sytuacje kryzysowe24.
W modelu FAAR szczególnie wa¿nymi czynnikami, przyczyniaj¹cymi siê
do pomylnego przystosowania oraz adaptacji rodziców s¹: stawiane im wymagania, znaczenie sytuacji oraz zasoby, jakimi dysponuj¹. Reakcja rodziny na stresogenn¹ sytuacjê mo¿e przebiegaæ w podobny sposób jak w przypadku modelu
ABCX, w którym jej adaptacja do nowej sytuacji jest rozumiana jako kontinuum,
na którego dwóch przeciwstawnych biegunach znajduj¹ siê jej pozytywny oraz
negatywny rezultat.

21 Por. J.M. Patterson, Families experiencing stress , 202; J.M. Patterson, A family stress
model , s. 95; J.M. Patterson, A.W. Garwick, The impact of chronic illness , s. 131; J.M. Patterson, A.W. Garwick, Theoretical linkages: Family meanings and sense of coherence, w: Stress,
coping, and health in families: Sense of coherence and resiliency, red. H.I. McCubbin, E.A. Thompson, A.I. Thompson, J.E. Fromer, Sage, Thousand Oaks, California 1998, s. 71.
22 Por. M.A. McCubbin, H.I. McCubbin, Family stress theory and assessment , s. 3.
23 Por. J.M. Patterson, Families experiencing stress , s. 202.
24 Por. tam¿e.
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4. PODSUMOWANIE
Próbuj¹c usystematyzowaæ przedstawione w artykule informacje powiêcone przystosowaniu siê rodziców do niepe³nosprawnoci ich dziecka warto zwróciæ uwagê na kilka istotnych kwestii. Pierwszym wnioskiem, jaki mo¿na wysun¹æ
z przedstawionych w artykule informacji jest stwierdzenie, ¿e nie ma jednej uniwersalnej teorii, za pomoc¹ której mo¿na by wyjaniæ mechanizm przystosowania siê rodziców do sytuacji, w której ich dziecko jest niepe³nosprawne.
Po drugie, rozpatruj¹c zwi¹zek, jaki zachodzi pomiêdzy niepe³nosprawnoci¹
dziecka a funkcjonowaniem jego rodziny, nale¿y pamiêtaæ, ¿e niepe³nosprawnoæ nie stanowi jednoczynnikowego predyktora prze¿ywanych przez ni¹ sytuacji
kryzysowych. Analizuj¹c we wspó³czesnych badaniach proces adaptacji rodziców do niepe³nosprawnoci ich dziecka oraz abstrahuj¹c od samej jego niepe³nosprawnoci, uwzglêdnia siê w nich szereg innych zmiennych porednicz¹cych
oraz moderuj¹cych, mog¹cych mieæ istotny zwi¹zek z ich funkcjonowaniem.
Po trzecie, warto zauwa¿yæ, ¿e wszystkie przedstawione w artykule teorie
nie stanowi¹ jedynie pobie¿nych interpretacji, w których ca³a uwaga zosta³a skupiona jedynie na samej sytuacji rodziców dzieci z niepe³nosprawnoci¹, ale
uwzglêdnia siê w nich równie¿ miêdzy innymi takie czynniki, jak: oszacowanie
przez rodziców zasobów i mo¿liwoci, jakimi dysponuj¹ w celu przezwyciê¿enia
kryzysu, sposoby ich reagowania na stres, indywidualne cechy dziecka, sposób,
w jaki rodzice postrzegaj¹ jego niepe³nosprawnoæ, typ rodziny, a tak¿e jej podatnoæ na uleganie kryzysom.
Po czwarte, we wszystkich z wy¿ej wymienionych modeli teoretycznych
szczególn¹ uwagê zwraca siê na proces, jaki trwa od zaistnienia kryzysu w rodzinie a¿ do momentu zaadaptowania siê przez ni¹ do nowej sytuacji. Podejmuje siê
w nich tak¿e dyskusjê na temat roli, jak¹ pe³ni¹ w rodzinie wymagania, przed
jakimi ona staje oraz prze¿ywane przez ni¹ sytuacje stresogenne. Sytuacje stresogenne s¹ trudnymi do przewidzenia wydarzeniami ¿yciowymi, przynosz¹cymi
rodzinie zmiany w jej funkcjonowaniu.
Próbuj¹c przetransponowaæ powy¿sz¹ zasadê na konkretny przyk³ad, w obliczu poszukiwania przez rodziców najlepszej diagnozy schorzenia ich dziecka,
sytuacja stresogenna mo¿e dla nich stanowiæ bodziec do rozpoczêcia tego typu
poszukiwañ lub te¿ mo¿e u nich wzbudziæ pierwsze podejrzenia zwi¹zane z nieprawid³owociami w rozwoju ich dziecka25. Z drugiej strony, prze¿ywany przez
25 Por. E. Avdi, C. Griffin, S. Brough, Parents constructions of the problem during assessment
and diagnosis of their child for an autistic spectrum disorder, Journal of Health Psychology 5(2000)2,
s. 241; S.L. Watson, Something you have to do: Why do parents of children with developmental
disabilities seek a differential diagnosis?, Developmental Disabilities Bulletin 36(2008)12, s. 168.
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rodziców dziecka z niepe³nosprawnoci¹ stres mo¿e wywo³ywaæ u nich wzrost
potrzeby lub pragnienia dokonania w swoim ¿yciu zmian.
Do sytuacji stresogennych mo¿e nale¿eæ szereg ró¿norodnych oczekiwañ
wzglêdem samych rodziców, do których zaliczyæ mo¿na koniecznoæ ich konsultowania siê ze specjalistami i lekarzami reprezentuj¹cymi ró¿ne specjalnoci, a
tak¿e otrzymywanie przez nich b³êdnych diagnoz schorzenia, na które choruje ich
dziecko26. Innym rodzajem sytuacji stresogennej mo¿e byæ sytuacja, w której pewna
czêæ cz³onków rodziny, b¹d te¿ wiêksza grupa znajomych przejawia potrzebê
nazwania konkretn¹ nazw¹ schorzenia dziecka celem zorganizowania wsparcia
materialnego lub dostêpu do us³ug medycznych sprofilowanych do konkretnego
rodzaju niepe³nosprawnoci, co wywo³uje u rodziców napiêcie, zwi¹zane z szybkim uzyskaniem jego trafnej, specjalistycznej diagnozy27.
A BRIEF HISTORY OF RESEARCH ON PARENTS
OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Summary
This article discusses selected scientific theories regarding the adaptation of parents of children with disabilities to crisis situations. Most of the cited theories originate from the ABCX Model
invented by Reuben Hill in 1949. One of the articles conclusions is that there is no universal theory
which fully explains the process of parents adaptation to having a child with a disability. Moreover,
the author recommends that future research focus on variables which mediate and moderate the
association between a childs disability and his or her parents adjustment and adaptation to crisis.
Keywords: parents, child, disability, stress, crisis, adaptation, adjustment

26

Por. G. Baird, H. McConachie, D. Scrutton, Parents perceptions of disclosure of the
diagnosis of cerebral palsy, Archives of Disease in Childhood 83(2000)6, s. 475; R.P. GoinKochel,
V.H. Mackintosh, B.J. Myers, How Many Doctors Does It Take to Make an Autism Spectrum
Diagnosis?, Autism: The International Journal of Research and Practice 10(2006)5, s. 439;
S.L. Watson, This test, that test: Family experience of the diagnostic process, NADD Bulletin
12(2009)3, s. 50.
27 Por. M. Gillman, B. Heyman, J. Swain, Whats in a name? The implications of diagnosis for
people with learning difficulties and their family careers, Disability and Society 15(2000)3, s. 389;
K. Midence, M. ONeill, The experience of parents in the diagnosis of autism: A pilot study, Autism
3(1999)3, s. 273; S.L. Watson, Something you have to do , s. 168.
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