
Wprowadzenie
M³odzie¿ g³ucha i s³abo s³ysz¹ca w zdecydowanej wiêk-

szoœci [Bat-Chava, Deignan 2001; INCLUDE Deaf Europe-
ans 2000; Suarez 2000; Hindley (i in.) 1994] przejawia
znacz¹ce problemy w obszarze funkcjonowania psychiczne-
go. WskaŸnik zaburzeñ psychicznych osi¹ga: 41% – Van El-
dik [1998] i 24-31% – Van Eldik [2003] [za: Van Gent 2003];
mieœci siê w przedziale 14-53% w tej populacji [Hindley
1997]. Cytowane badania wskazuj¹ na obecnoœæ negatyw-

nego obrazu siebie, doœwiadczanie izolacji i osamotnienia,
niezrozumienia, poczucia niskiej wartoœci, wycofywanie siê 
z kontaktów spo³ecznych [Gregory (i in.) 1998; Rainer, Alt-
shuler 1966]. 

W badaniach dotycz¹cych osób g³uchych na temat m.in.
samooceny rezultaty wskazuj¹, ¿e osoby g³uche ze s³ysz¹-
cych rodzin funkcjonuj¹ce w dwóch œwiatach, tj. „dwukulturo-
we” uzyskuj¹ najwy¿sze wyniki w zakresie samooceny w po-
równaniu z tymi, które funkcjonuj¹ w „jednym œwiecie”, tj. lu-
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Streszczenie

Badania dotycz¹ce obrazu siebie u m³odzie¿y g³uchej wskazuj¹, i¿ jest on zdecydowanie negatywny, a m³odzie¿ g³ucha w wiêkszoœci doœwiad-
cza niskiego poczucia w³asnej wartoœci, niepewnoœci, izolacji i wycofania w kontaktach interpersonalnych. W metodologii badañ nad obrazem
siebie w odniesieniu do osób g³uchych  rzadko uwzglêdnia siê poziom kompetencji jêzykowych badanych, choæ stosowane narzêdzia wymaga-
j¹ znajomoœci jêzyka na poziomie szko³y podstawowej. Badacze praktycznie nie relacjonuj¹ o sposobie kontroli tej istotnej zmiennej. W niniej-
szej pracy pos³u¿ono siê kwestionariuszem „Ja-Inni”, technik¹ samopisu. Osobami badanymi by³a m³odzie¿ g³ucha (i s³ysz¹ca) w wieku 18-22
lata (n=60); o wysokich kompetencjach jêzykowych w jêzyku polskim fonicznym lub migowym. Kompetencje jêzykowe oceniane by³y przez sur-
dologopedów (jêzyk foniczny) i native speakerów jêzyka migowego z zastosowaniem specjalnie opracowanego „zestawu prób jêzykowych”,
oddzielnie w odniesieniu do jêzyka fonicznego i migowego. Okazuje siê m.in., ¿e m³odzie¿ g³ucha o wysokich kompetencjach jêzykowych 
w porównaniu z m³odzie¿¹ s³ysz¹c¹ spostrzega siebie jako posiadaj¹c¹ mniejsze natê¿enie cech negatywnych (³¹cznie). G³uchota, a nie rodzaj
jêzyka w komunikowaniu siê z otoczeniem, tj.  jêzyk: foniczny vs. migowy, ma zwi¹zek ze specyfik¹ obrazu siebie u siebie m³odzie¿y.
S³owa kluczowe: obraz siebie, m³odzie¿ g³ucha, Kwestionariusz  „Ja-Inni”, obraz siebie m³odzie¿y g³uchej.

Summary

World research on self-image of the deaf adolescents indicate that it is strongly negative and that deaf adolescents have mostly low self-
esteem, feel insecure and withdrawn from the interpersonal relationships. However applied tools need competence of primary school language,
level of language competence is rarely taken into consideration in the methodology of research on self-image referring to deaf people.
Researchers do not report on means of control of this crucial variable. In the presented research a questionnaire „I-Others” was applied. The
assessed group consisted of deaf and hearing adolescents (n=60) in the age of 18-22. The group was selected by high Polish oral or/ and sign
language competence. Language competence was assessed by speech therapists of the deaf (oral language) and native speakers of sign lan-
guage applying specially elaborated „set of language tests”, each for oral or sign language. Results show that deaf adolescents with high lan-
guage competence perceive themselves as the group with less intensity of negative features in comparison to hearing adolescents. It is deaf-
ness, not the mode of communication – oral vs. sign language -that is related to self-image in case of adolescents.
Key words: Self-image, deaf adolescents, questionnaire „I- Others”, self-image of the deaf adolescents.
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Problemy teorii i praktyki

Problems of theory and practice

* Prezentowane badania zosta³y zrealizowane w ramach Projektu Badawczego MNiSW Nr 2 PO5E 109 28 "Problemy w kszta³towaniu
to¿samoœci macierzyñskiej s³ysz¹cych matek m³odzie¿y g³uchej i ich znaczenie dla rozwoju osobowej to¿samoœci tej m³odzie¿y".
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dzi s³ysz¹cych lub g³uchych [Bat-Chava 1994; 2000, za: Cal-
deron; Greenberg 2003], tak¿e dotyczy to osi¹gniêæ szkol-
nych i zawodowych. Podobne wyniki w odniesieniu do na-
silenia problemów u m³odzie¿y g³uchej w wieku 14-16 lat ze
szkó³ dla g³uchych w ocenie nauczycieli (Porteous Checklist)
otrzymano w badaniach brytyjskich Cole i Edelmana [1991].

Z kolei z innych badañ wynika, ¿e te osoby g³uche, które
pos³uguj¹ siê jêzykiem fonicznym funkcjonuj¹ zdecydowanie
lepiej w zakresie zdrowia psychicznego ni¿ porozumiewaj¹-
cy siê jêzykiem migowym [MacLean, Becker 1979; Fundudis
(i in.) 1979 za: Wallis (i in.) 2004]. Bardzo interesuj¹ce bada-
nia na temat nasilenia psychopatologii u m³odzie¿y g³uchej,
w oparciu o wyniki kwestionariusza odwo³uj¹cego siê do
samopisu (Achenbach Youth Self Report), w aspekcie tak¿e
jêzykowym, przeprowadzi³y autorki z Kanady: Wallis, Mus-
selman i McKay [2004]. Porównywa³y one wyniki uzyskane
przez m³odzie¿ g³uch¹ w wieku 18=20 lat, podzielon¹ ze
wzglêdu na funkcjonowanie jêzykowe, a tak¿e kryterium
„dopasowania jêzykowego” w interakcjach z matk¹ s³ysz¹c¹
we wczesnym okresie ¿ycia, na 3 grupy: grupê komunikuj¹c¹
siê w jêzyku oralnym (auditory/oral), grupê komunikuj¹c¹ siê
w jêzyku migowym (sign match) i grupê „niedopasowan¹”
(sign mismatch), to jest tak¹, w której znalaz³a siê m³odzie¿
póŸno migaj¹ca, a wiêc po 6 roku ¿ycia. Zgodnie z przewidy-
waniami badaczek okaza³o siê, ¿e grupa m³odzie¿y, w której
mia³o miejsce „dopasowanie jêzykowe” z ich s³ysz¹cymi
matkami porozumiewaj¹cymi siê w jêzyku fonicznym z dzieæ-
mi uzyska³a wyniki najni¿sze w nasileniu psychopatologii,
najwy¿sze m³odzie¿ g³ucha z grupy „niedopasowanych” 
w komunikowaniu siê z matkami s³ysz¹cymi, zarazem póŸno
migaj¹ca, a ci, którzy komunikowali siê z matkami s³ysz¹cy-
mi w jêzyku migowym ju¿ we wczesnym okresie ¿ycia zna-
leŸli siê „pomiêdzy” tymi dwoma grupami w zakresie oceny
ich funkcjonowania psychicznego. 

O badaniach nad obrazem siebie m³odzie¿y
g³uchej

Badania nad obrazem siebie m³odzie¿y g³uchej, w tym
jego aspektem emocjonalnym, tj. samoocen¹ (self esteem)
s¹ niezwykle zró¿nicowane, jeœli chodzi o stosowane narzê-
dzia, dobór osób badanych, ujêcie problemu, jak i w konse-
kwencji otrzymywane rezultaty, niejednokrotnie trudne do
porównania. 

Po pierwsze, w wiêkszoœci adaptowane s¹ istniej¹ce
narzêdzia (kwestionariusze, skale) tworzone dla osób
s³ysz¹cych, co najczêœciej jest równoznaczne z brakiem
norm dla populacji osób g³uchych (wyj¹tek stanowi Meadow/
Kendall Social-Emotional Assessment Inventory MSEAI,
skala obserwacyjna, zazwyczaj wype³niana przez nauczy-
cieli i wychowawców dzieci i m³odzie¿y g³uchej). Po drugie,
badacze – mimo i¿ wykorzystuj¹ techniki werbalne –
zazwyczaj nie relacjonuj¹, w jaki sposób dokonuj¹ doboru
osób nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych do badañ pod wzglê-
dem ich kompetencji jêzykowych w jêzyku fonicznym lub/i
migowym. 

Problematyka obrazu siebie osób g³uchych i s³abo s³y-
sz¹cych pojawia siê w prowadzonych badaniach w kilku
aspektach: 1/ podstawowego jêzyka w komunikowaniu siê 
z otoczeniem (jêzyk foniczny vs. jêzyk migowy), 2/ to¿samo-
œci spo³ecznej i kulturowej („ludzie g³usi to mniejszoœæ jêzy-
kowa i kulturowa” – Glickman 1996), 3/ to¿samoœci jako

osoby g³uchej (identyfikacja z ludŸmi g³uchymi, ludŸmi s³y-
sz¹cymi, czasem te¿ z ludŸmi niedos³ysz¹cymi czy „podwój-
na identyfikacja”, tj. z ludŸmi g³uchymi i s³ysz¹cymi), 4/ typu
edukacji (edukacja powszechna, specjalna, ró¿norodne for-
my integracji w edukacji), 5/ zdrowia psychicznego, np.: stra-
tegie radzenia sobie ze stresem [Jambor, Elliott 2005], typ
wiêzi z pierwszym opiekunem [Weisel, Kamara 2005] a ob-
raz siebie.

W nielicznych badaniach polskich obejmuj¹cych proble-
matykê obrazu siebie u m³odzie¿y g³uchej sytuacja przed-
stawia siê podobnie: autorzy, g³ównie surdopedagodzy i lo-
gopedzi, nie relacjonuj¹ o sposobie doboru uczestników ba-
dañ ze wzglêdu na ocenê kompetencji jêzykowych.

Z psychologicznego punktu widzenia, w podejœciu inter-
personalnym, reprezentacja siebie kszta³tuje siê w bliskich
relacjach dziecka, tak¿e g³uchego, z pierwszymi opiekunami
i innymi znacz¹cymi w ¿yciu dziecka osobami. Wynika st¹d,
¿e w przypadku dziecka g³uchego czy s³abo s³ysz¹cego w³a-
œciwoœci obrazu siebie nie powinny pozostawaæ w zwi¹zku 
z wyborem jêzyka komunikowania siê z otoczeniem, œrodo-
wiska czy rodzajem placówki edukacyjnej, lecz jak mo¿na
s¹dziæ z sam¹ g³uchot¹.

Celem badañ by³ opis obrazu siebie u m³odzie¿y g³uchej,
jak i odpowiedŸ na pytanie, jakie w³aœciwoœci obrazu siebie 
u m³odzie¿y maj¹ zwi¹zek z g³uchot¹. Odwo³uj¹c siê do pers-
pektywy to¿samoœci kulturowej osób g³uchych [Glickman
1996], zgodnie z któr¹ osoby g³uche porozumiewaj¹ce siê
jêzykiem migowym, jako podstawowym w porozumiewaniu
siê z otoczeniem, identyfikuj¹ siê ze spo³ecznoœci¹ ludzi g³u-
chych, zaœ osoby g³uche porozumiewaj¹ce siê jêzykiem foni-
cznym danego kraju jako podstawowym w komunikowaniu
siê z otoczeniem, identyfikuj¹ siê ze s³ysz¹cymi. Postawiono
tak¿e pytanie, czy w³aœciwoœci obrazu siebie u m³odzie¿y
g³uchej wi¹¿¹ siê z jej „odmiennoœci¹ jêzykow¹”.

Ze wzglêdu na zastosowanie metody kwestionariuszo-
wej (samoopis), nale¿¹cej do werbalnych metod pomiaru
psychologicznego, szczególnie wa¿nym, choæ drugorzêd-
nym, celem metodologicznym, by³ staranny dobór do badañ
m³odzie¿y g³uchej o wysokich kompetencjach w jêzyku foni-
cznym lub/i migowym. Warto podkreœliæ, ¿e taka zmienna,
jak kompetencje jêzykowe osób g³uchych w ich jêzyku „ma-
cierzyñskim”, rzadko jest w badaniach o problematyce psy-
chologicznej rzetelnie kontrolowana. Badacze pos³uguj¹ siê
czêsto „poœrednimi” kryteriami, np. typ ukoñczonej szko³y
(specjalna, integracyjna, powszechna), które w rzeczywis-
toœci nie spe³niaj¹ pok³adanych oczekiwañ. W badaniach
Autorki, spoœród m³odzie¿y g³uchej uczestnicz¹cej w bada-
niach i legitymuj¹cej siê œwiadectwem dojrza³oœci, 2 osoby
zosta³y zakwalifikowane do grupy o „bardzo ograniczonych
kompetencjach jêzykowych” w jêzyku polskim (osoby te nie
zna³y jêzyka migowego) i jedna do grupy o „ograniczonych
kompetencjach jêzykowych”  – co w aspekcie niniejszych
rozwa¿añ sk³ania do refleksji i nie uzasadnia obserwowanej
„niedba³oœci” badaczy w omawianym zakresie.

Materia³ i metoda

Procedura i osoby badane
Badania zosta³y przeprowadzone indywidualnie z mat-

kami i m³odzie¿¹ na terenie ca³ej Polski w latach 2005-2006.
Wziêli w nich udzia³ ochotnicy, co jak zazwyczaj stanowi
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pewne ograniczenie badañ, jeœli chodzi o zbieranie repre-
zentatywnych dla badanego problemu danych. Grupê w³aœ-
ciw¹ w relacjonowanych badaniach stanowi³o 20 dorastaj¹-
cych osób g³uchych w wieku 18-22 lata, maj¹cych s³ysz¹-
cych rodziców. Za audiologiczne kryterium g³uchoty przyjêto
poziom s³yszenia odpowiadaj¹cy 90 dB i powy¿ej dla lep-
szego ucha, jak i uwzglêdniono kryterium lingwistyczne –
wszyscy nies³ysz¹cy uczestnicy byli osobami prelingwalnie
g³uchymi, tj. posiadaj¹ g³uchotê wrodzon¹ lub nabyt¹ w okre-
sie przed opanowaniem mowy i jêzyka.

Badana m³odzie¿ g³ucha posiada³a wysokie kompeten-
cje jêzykowe w jêzyku fonicznym i/ lub migowym. Dla celów
badawczych wyodrêbniono dwie grupy z uwzglêdnieniem
wysokich kompetencji jêzykowych: grupê m³odzie¿y g³uchej
o wysokich kompetencjach w jêzyku fonicznym oraz grupê
m³odzie¿y g³uchej o wysokich kompetencjach w naturalnym
jêzyku migowym.

Dobór badanych do wyodrêbnionych w badaniu grup
odbywa³ siê w oparciu o przyjête kryteria do oceny kompe-
tencji jêzykowych zarówno w jêzyku polskim fonicznym, jak 
i polskim jêzyku migowym. Badani wype³niali: „Æwiczenia 
z jêzyka polskiego” (zestaw zadañ jêzykowych pisemnych,
pozwalaj¹cych oceniæ wybrane aspekty kompetencji
jêzykowych m³odzie¿y g³uchej w jêzyku polskim; opracowany
na potrzeby badañ przez surdologopedów z Kliniki Rehabili-
tacji IFPS) oraz „Znaczenie zawartych w Kwestionariuszu
Ja-Inni cech cz³owieka” (badani pos³uguj¹cy siê jêzykiem
migowym jako pierwszym w komunikowaniu siê z otocze-
niem definiowali podane cechy cz³owieka w jêzyku migo-
wym, a ich wypowiedŸ by³a t³umaczona symultanicznie na
jêzyk polski foniczny przez t³umacza jêzyka migowego native
speaker i nagrywana na dyktafon, a nastêpnie dokonywano
jej transkrypcji. Badani „migaj¹cy”, którzy wybrali jêzyk mi-
gowy jako jêzyk badañ dostawali „Próby w polskim jêzyku
migowym” i byli oceniani przez dwóch sêdziów kompetent-
nych (native speaker – osoba s³ysz¹ca i osoba g³ucha tak¿e
native speaker). Tak jak wspomniano, badany wybiera³ jêzyk
badañ i sposób komunikowania siê z osob¹ prowadz¹c¹
badania, ale tak¿e otrzymywa³ instrukcje do stosowanych
technik badawczych w postaci nagrania CD, przygotowane-
go w wersji migowej (naturalny jêzyk migowy) i pisanej 
(w jêzyku polskim).

Grupê kontroln¹ stanowi³o 40 osób m³odzie¿y s³ysz¹cej
w wieku 18-22 lata, bez problemów rozwojowych i w dotych-
czasowej historii ¿ycia nie leczonej psychiatrycznie.

Metody i narzêdzia badawcze

Kwestionariusz Ja-Inni (1) – zmodyfikowana wersja
Kwestionariusza Cech M. Jarymowicz

Kwestionariusz ten, opracowany w dwóch wariantach
jako Ja-Inni (1) i Ja-Inni (2) zosta³ ju¿ wczeœniej opisany
przez Autorkê i wspó³autorów adaptacji jêzykowej [Kobosko
(i in.) 2004] na ³amach „Audiofonologii”. S³u¿y do pomiaru
natê¿enia wybranych 20 cech cz³owieka i spostrzeganie ich
na wymiarze „podobny – niepodobny” do innych (prototyp te-
go kwestionariusza stanowi Kwestionariusz Cech M. Jary-
mowicz). Wœród cech zawartych w Kwestionariuszu Ja-Inni
(1) znajduje siê 10 cech pozytywnych (np. dobry, wra¿liwy,
zdolny, lubiany) i 10 cech negatywnych (np. g³upi, z³oœliwy,
samotny, niepe³nosprawny). Osoba badana dostaje instruk-

cjê, by zaznaczyæ na 7-o punktowej skali, jaka jest w porów-
naniu z innymi kole¿ankami i kolegami. Gdy uwa¿a, ¿e jest
„tak samo g³upia” jak kole¿anki i koledzy, wtedy zaznacza
cyfrê 4, gdy uwa¿a, ¿e jest „du¿o mniej g³upia” ni¿ kole¿anki
i koledzy, zaznacza cyfrê 1, a gdy myœli, ¿e jest „du¿o bar-
dziej g³upia” ni¿ kole¿anki i koledzy, to wówczas zaznacza
cyfrê 7 (mo¿e te¿ zaznaczyæ odpowiednio cyfry 2, 3 lub 4, 5).

Kwestionariusz Ja-Inni zosta³ poddany adaptacji jêzyko-
wej (polski jêzyk foniczny i migowy), treœciowej (np. dobór 
20 cech cz³owieka) i formalnej (np. graficzna postaæ Arkusza
odpowiedzi uwzglêdniaj¹ca dominuj¹c¹, wzrokow¹ modal-
noœæ w funkcjonowaniu osób g³uchych), tak by mo¿na by³o
wykorzystaæ go w odniesieniu do osób g³uchych i s³abo s³y-
sz¹cych, m³odzie¿y i doros³ych o wysokich kompetencjach
jêzykowych. W badaniach kwestionariusz ten by³ prezento-
wany w wersji pisanej i migowej (nagranie CD) oraz „papie-
rowej” (osoby badane dostawa³y równoczeœnie wersjê pisa-
n¹ kwestionariusza „na papierze” i odpowiedzi udziela³y 
w wersji papierowej Arkusza odpowiedzi).

Wyniki
Okaza³o siê w wyniku analizy statystycznej (test t-Stu-

denta dla prób niezale¿nych), ¿e m³odzie¿ g³ucha o wysokich
kompetencjach w jêzyku fonicznym lub/i migowym uzyskuje
odmienne wyniki w kilku podskalach (cechach) Kwestiona-
riusza Ja-Inni (1) ni¿ m³odzie¿ s³ysz¹ca.

Otrzymano wyniki istotne statystycznie w podskalach
(cechach): Z³oœliwy [t(58)=3,904; p<0,0005], S³ysz¹cy
[t(58)=6,146; p<0,0005), Leniwy [t(58)=2,999; p<0,004),
Brzydki [t(58)=2,070; p=0,043], Grzeczny [t(58)=-2,061;
p<0,044], Wra¿liwy [t(58)=2,309; p<0,025], Cechy negaty-
wne razem (10 cech) [t(58)=1,713; p<0,034)], Niepe³no-
sprawny [t(58)=-1,886; p<0,064) wynik istotny na poziomie
tendencji statystycznej].

Oznacza to, ¿e w obrazie siebie m³odzie¿ g³ucha spos-
trzega siebie jako mniej z³oœliw¹, s³ysz¹c¹, leniw¹, brzydk¹,
wra¿liw¹, jak i posiadaj¹c¹ mniejsze natê¿enie cech negaty-
wnych (razem), a tak¿e jako bardziej grzeczn¹ i bardziej nie-
pe³nosprawn¹ (na poziomie tendencji) ni¿ m³odzie¿ s³ysz¹ca.

Porównanie wyników (test t-Studenta dla prób niezale¿-
nych) m³odzie¿y g³uchej o wysokich kompetencjach w jêzyku
fonicznym i wysokich kompetencjach w jêzyku migowym
pokaza³o, ¿e odmienne rezultaty dotycz¹ tylko jednej cechy
– otrzymano wynik istotny statystycznie w podskali (cesze)
Wra¿liwy [t(18)=2,675; p<0,010].

M³odzie¿ g³ucha o wysokich kompetencjach w jêzyku fo-
nicznym spostrzega siebie jako bardziej wra¿liw¹ ni¿ m³o-
dzie¿ o wysokich kompetencjach w jêzyku migowym, w po-
zosta³ych cechach opisuj¹cych obraz siebie nie ma u m³o-
dzie¿y g³uchej ze s³ysz¹cych rodzin ró¿nic. Mo¿na wiêc s¹-
dziæ, ¿e w³aœciwoœci obrazu siebie m³odzie¿y g³uchej nie wi¹-
¿¹ siê z podstawowym jêzykiem komunikowania siê z oto-
czeniem, tj. jêzykiem fonicznym vs. jêzykiem naturalnym mi-
gowym.

Omówienie wyników
M³odzie¿ g³ucha spostrzega siebie w sposób odmienny

od m³odzie¿y s³ysz¹cej: 1/ w kategoriach zewnêtrznych: 
cechy fizyczne: „brzydki”, „s³ysz¹cy”, „niepe³nosprawny”; 
2/ w kategoriach opisuj¹cych bycie w relacji z drug¹ osob¹,

Obraz siebie m³odzie¿y g³uchej ze s³ysz¹cych rodzin o wysokich kompetencjach w polskim jêzyku fonicznym lub/ i migowym 97
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jak: „grzeczny”, „leniwy” (aspekt podporz¹dkowania,
zale¿noœci, spe³niania oczekiwañ drugiej osoby) czy „z³oœli-
wy” (aspekt „zablokowania” ekspresji i prze¿ywania z³oœci 
w relacji z drug¹ osob¹). Zaobserwowane ró¿nice we w³as-
noœciach obrazu siebie m³odzie¿y g³uchej wyjaœniæ mo¿na
rozwojem fa³szywego self wed³ug koncepcji D. Winnicota.

W spostrzeganiu siebie przez m³odzie¿ g³uch¹ na miej-
sce polaryzacja pozytywna. Pokazuje ona trudnoœci, jakie
napotyka m³odzie¿ g³ucha w zintegrowaniu w obrazie siebie
doœwiadczeñ negatywnych, które wynikaj¹ z odcinania siê
od doœwiadczanych emocji, np. mechanizm zaprzeczania
czy idealizacji (badan¹ m³odzie¿ g³uch¹ cechuje ni¿sze natê-
¿enie cech negatywnych przy takim samym jak u m³odzie¿y
s³ysz¹cej natê¿eniu cech pozytywnych).

Wyniki te s¹ zgodne z uzyskanymi w latach 90. XX wieku
przez Meadow [za: Périer 1992, s. 119-120], które pokazuj¹,
¿e „dzieci g³uche maj¹ tendencjê do przypisywania sobie
wiêkszych od innych zdolnoœci i maj¹ iluzoryczne wyobra¿e-
nia o sposobie spostrzegania ich przez innych”. Percepcja
przez m³odzie¿ g³uch¹ w³asnych problemów (za wyj¹tkiem
zatrudnienia i relacji z p³ci¹ przeciwn¹) pozostaje na podob-
nym poziomie jak u m³odzie¿y s³ysz¹cej. Dotyczy to tak¿e
m³odzie¿y g³uchej uto¿samiaj¹cej siê ze œrodowiskiem
nieslysz¹cych i jêzykiem migowym [Cole, Edelmann 1991].
Autorzy ci proponuj¹ jako wyjaœnienie uruchomianie mecha-
nizmu projekcji przez m³odzie¿ g³uch¹ i w zwi¹zku z tym
przypisywanie problemów nie sobie, lecz lokowanie ich na
„zewn¹trz”. Wyniki te staj¹ siê bardziej zrozumia³e w aspek-
cie polaryzacji pozytywnej w percepcji siebie, która pojawiaæ
siê mo¿e w zwi¹zku z zaprzeczaniem przez m³odzie¿ g³uch¹
negatywnych doœwiadczeñ i poczucia, ¿e „nie maj¹ proble-
mów”.

W polskich badaniach dziewcz¹t z ubytkiem s³uchu 
w stopniu œrednim i g³êbokim w wieku 14-16 lat, uczêszcza-
j¹cych do zespo³u szkó³ specjalnych jak i ogólnokszta³c¹cych
integracyjnych w Krakowie [Gunia 2006], otrzymano zbli¿ony
do prezentowanego wynik mówi¹cy o tym, ¿e dziewczêta te
spostrzegaj¹ siebie bardziej pozytywnie w porównaniu ze
s³ysz¹cymi rówieœnikami. W zakresie cech (Skala do opisu
samooceny R. Koœcielaka) dziewczêta g³uche i s³abo s³ysz¹-
ce najwy¿ej oceni³y siebie w odniesieniu do: wygl¹du zewnê-
trznego, stanu zdrowia, mo¿liwoœci fizycznych, a najni¿ej co
do zdolnoœci intelektualnych, stosunku do innych i siebie sa-
mego.

M³odzie¿ g³ucha „migaj¹ca” ró¿ni siê we w³asnej per-
cepcji od m³odzie¿y g³uchej komunikuj¹cej siê w jêzyku foni-
cznym jako pierwszym jedynie w odniesieniu do cechy
„wra¿liwy”. Na brak ró¿nic w obrazie siebie (self concept) 
w zakresie spostrzegania w³asnych zdolnoœci, wygl¹du zew-
nêtrznego, relacji z rodzicami i rówieœnikami, umiejêtnoœci
czytania, matematyki i ogólnej wiedzy szkolnej u m³odzie¿y
g³uchej pos³uguj¹cej siê jêzykiem fonicznym lub migowym ze
szkó³ œrednich wskazuj¹ badania van Gurp z Kanady [2001].

Byæ mo¿e otrzyman¹ w badaniach ró¿nicê w percepcji
siebie jako osób wra¿liwych wyjaœnia odmienne znaczenie
jêzykowe czy „kulturowe” przypisywane tej cesze w obu œro-
dowiskach, tj. osób g³uchych i s³ysz¹cych. Niewykluczone
te¿, ¿e „obszar wra¿liwoœci” inaczej doœwiadcza m³odzie¿
g³ucha komunikuj¹ca siê w jêzyku fonicznym i przynale¿¹ca

na ogó³ do „œwiata s³ysz¹cych”, inaczej m³odzie¿ g³ucha s³y-
sz¹cych rodziców pos³uguj¹ca siê jêzykiem migowym i iden-
tyfikuj¹ca siê ze œrodowiskiem osób nies³ysz¹cych, co wy-
maga dalszych badañ.

Podsumowuj¹c, g³uchota jak taka – nie zaœ „rodzaj” pod-
stawowego jêzyka w komunikowania siê z otoczeniem: jêzy-
ka migowego vs. jêzyka fonicznego – decyduje o specyfice
obrazu siebie u m³odzie¿y g³uchej ze s³ysz¹cych rodzin. Za
opisany stan rzeczy odpowiedzialne s¹ mechanizmy natury
psychicznej, jak np. regulacja emocji przez s³ysz¹cych rodzi-
ców tak¿e w kontakcie z ich g³uchym dzieckiem, nie zaœ sam
wybór jêzyka jako podstawowego w komunikowaniu siê 
z otoczeniem.

Za³¹cznik 
Przyk³ady definiowania przez m³odzie¿ g³uch¹ zawartych w Kwes-
tionariuszu Ja-Inni (wersja pisemna lub migowa) cech: „weso³y” 
i „brzydki” (losowo wybrane wypowiedzi badanych o ró¿nych kompe-
tencjach jêzykowych; poni¿ej cytowane s¹ oryginalne wypowiedzi).

Kompetencje jêzykowe m³odzie¿y g³uchej: 
A – bardzo ograniczone w jêzyku fonicznym lub migowym 
B – ograniczone w jêzyku fonicznym lub migowym 
C – wysokie w jêzyku fonicznym 
D – wysokie w jêzyku migowym

Kwestionariusz Ja-Inni (1) (czêœæ 2)

Jaki to cz³owiek, który jest:

WESO£Y
Grupa A
… to jest uœmiech, humor 
Grupa B
… osoba, która jest dobrze bawiæ siê z kimœ
Grupa C 
… ktoœ kto ma dobry humor, jest optymist¹
Grupa D 
… zawsze uœmiechniêty, maj¹cy dobry humor, mówi¹cy kawa³y.
Kawalarz. To trudno powiedzieæ, ale coœ w tym stylu

BRZYDKI
Grupa A
… to znaczy ubranie jest brzydki, np. brzydki dom itp.
Grupa B
…osoba, która jest nie wygl¹dzie (nie³adnie)
Grupa C 
…ktoœ kto „nie grzeszy urod¹”
Grupa D 
… taki, który byle jak siê ubiera, ma brzydkie ubranie. Taki, który
s³ucha te¿ brzydkich s³ów. Pies ma np. brzydk¹ sierœæ
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