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Streszczenie
Opisane badania dotyczyły oceny postaw studentów wobec ludzi g łuchych. Badania objęły
50 polskich studentów i 43 studentów z krajów arabskich stud i ujących na różnych wyższych uczelniach w Warszawie. W celu przebadania ich postaw zastosowano w sposób anonimowy kwestionariusz oceniający dystans spo łeczny. Okazało się, że dystans ten zmniejsza się, gdy kontakty oraz
interakcje z osobami głuchymi s tają s ię częstsze. Autor oparł się na podejściu teoretycznym zaczerpniętym z prac E. Aronsona i H. Lane'a. Ujawniło się istotne znaczenie statusu ekonomicznego osób
badanych, który miał wpływ na przejawiane przez nie rodzaje postaw. W mniejszym stopniu wystąpiły
różnice między studentami polskimi i pochodzącymi z krajów arabskich. Wystąpiły natomiast różnice
w postawach między studentami uczelni technicznych i humanistycznych. Ta ostatnia grupa przejawiała mniejszy dystans spo łe czny wobec osób głuchych.

Sumrnary
The current study invesligated the attitudes of sludents toward deaf persons. The subjects were
50 Potish students and 43 students who were arabie origin and recruited from different uniwersity
faculties in Warsaw.To expJore the attitudes the questionnaire conceming the sociat distance was given
anonymousły. It was elear, that sociał distance, stereotypie prejudicies and negative attitudes toward
deaf are decreased when the direc! contacts and interactions with this group are more frequent. Author
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badaw cze
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III. WYNI KI KOŃCOWE
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osób głuchych, należy zwrócić uwagę na
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obserwować u Polaków O najwyższym statusie ekonomicznym (rozwój pomocy
charytatywnej, sponsorowania instytucji, szkół itp.) oraz wśród Polaków
najuboższych (wykazywanie zrozumienia dla ludzkiego nieszczęścia, chęć bycia
razem w trudnej sytuacji itp.).
Innym czynnikiem silnie wpływającym na postawy studentów było posiadanie
w rodzinie lub w kręgu przyjaciół osoby głuchej. Zarówno Polacy, jak i Jemeńczycy
mający bezpośredni kontakt z osobą głuchą cechowali się bardzo przychylnymi
postawami wobec głuchych, a co za tym idzie - bardzo małym dystansem. Jest to
wynik bardzo optymistyczny, który sugeruje, że dystans społeczny zmniejsza się
wraz z jakością kontaktów z osobami głuchymi. lm ten kontakt jest bardziej
bezpośredni, osobisty, tym dystans jest mniejszy. Można zatem twierdzić, że stereotypy i uprzedzenia zmniejszają się pod wpływem kontaktu z osobami głuchymi.
Twierdzenie to jest zgodne z założeniami psychologii społecznej [Aronson 1987].
Na zakończenie chciałbym zacytować stwierdzenie B. Szczepankowskiego:
"Nie musimy być wszyscy tacy sami. Odmienność może również fascynować".
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