
Wprowadzenie
W psychologii mianem deprywacji okreœla siê stan psy-

chiczny wynikaj¹cy z braku zaspokojenia istotnej dla cz³o-
wieka potrzeby psychicznej lub fizycznej. Deprywacja senso-
ryczna oznacza ca³kowity lub czêœciowy brak dop³ywu
bodŸców zewnêtrznych okreœlonej modalnoœci czuciowej. 
W przypadku osoby z g³êbokim niedos³uchem bêdzie to mo-
dalnoœæ s³uchowa. Badania skoncentrowane na analizie
wp³ywu deprywacji s³uchowej na rozwój dziecka, zw³aszcza
w kontekœcie okresów krytycznych, inaczej okresów szcze-
gólnej wra¿liwoœci uk³adu nerwowego, zyskuj¹ coraz wiêk-
sze zainteresowanie. Szczególn¹ uwagê zwraca zwi¹zek
doœwiadczenia jakim jest deprywacja z neurobiologicznymi 
i poznawczymi aspektami rozwoju. Mniej uwagi poœwiêca siê
wp³ywowi deprywacji s³uchowej na rozwój spo³eczny i emo-
cjonalny dziecka. Przyczyna tego mo¿e tkwiæ w skompliko-
wanej i z³o¿onej naturze procesów zachodz¹cych w trakcie
rozwoju emocjonalnego lub w obiektywnych trudnoœciach
pomiaru tych procesów. Niemniej jednak wp³yw czynników
deprywacji sensorycznej na rozwój tych aspektów rozwoju
dziecka mo¿e byæ g³êboki i trwa³y, a skutki jego bêd¹
przewy¿szaæ te zwi¹zane z oczywistymi zmianami w rozwo-
ju neurologicznym, systemie s³uchowym czy rozwoju jêzyka
[Marschark 1993; Schorr 2005]. 

W piœmiennictwie poœwiêconym problematyce wp³ywu
g³uchoty na rozwój dziecka co raz powszechniejsze jest
stanowisko, ¿e g³uchota bezpoœrednio nie determinuje roz-
woju spo³ecznego i emocjonalnego dziecka [Tomaszewski,
2001]. Z èród³o tej specyfiki tkwi w braku lub istotnie
zubo¿onym zakresie doœwiadczeñ, które jest konsekwencj¹
braku mo¿liwoœci odbioru wra¿eñ dŸwiêkowych w pier-
wszych latach ¿ycia dziecka. Deprywacja s³uchowa poci¹ga
za sob¹ istotne ograniczenie doœwiadczeñ, które w normal-
nej sytuacji dane s¹ jednostce rozwijaj¹cej siê prawid³owo.
Konsekwencje deprywacji s¹ tym wiêksze, im m³odszy cz³o-
wiek jest jej poddany. Dziecko, u którego funkcje i umiejêt-
noœci dopiero siê rozwijaj¹, brak bodŸców dochodz¹cych 
z zewn¹trz zuba¿a, a czasami mo¿e wrêcz uniemo¿liwiæ ich
rozwój. W ten sposób zdeterminowane funkcjonowanie
dziecka w œrodowisku prowadzi do deprywacji szeregu jego
dalszych potrzeb, w tym tych koniecznych do prawid³owego
rozwoju emocjonalnego i spo³ecznego. Brak lub ogranicze-
nie tych doœwiadczeñ bêdzie determinowaæ rozwój umiejêt-
noœci spo³ecznych i emocjonalnych, które z kolei powinny
byæ podstaw¹ do ukszta³towania siê pe³nej, z³o¿onej kon-
strukcji emocjonalnej w ¿yciu doros³ym. 

W ocenie E. A. Schorr [2005] która analizuje zmiany 
w rozwoju emocjonalnym dzieci po zastosowaniu leczenia
metod¹ implantu œlimakowego, doœwiadczenie deprywacji
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s³uchowej we wczesnym okresie rozwoju, jest jednoznaczne
z zak³óceniem naturalnego rozwoju czyli doœwiadczeniem 
w pewnym sensie atypowym, które w ka¿dym wypadku 
w wiêkszym lub mniejszym stopniu zak³óci lub uniemo¿liwi
proces prawid³owego rozwoju dziecka. 

Zadaniem specjalistów jest podjêcie wszystkich mo¿li-
wych œrodków w celu zminimalizowania wp³ywu wczesnej
deprywacji s³uchowej na rozwój dziecka. Takim zabiegiem
jest objêcie pacjenta sta³¹ i systematyczn¹ rehabilitacj¹ 
oraz zastosowanie protez s³uchu. W przypadku dziecka 
z g³êbokim obustronnym niedos³uchem, metod¹ coraz po-
wszechniej stosowan¹ jest wszczep implantu œlimakowego.
Zastosowanie tej metody to radykalna zmiana w iloœci infor-
macji docieraj¹cej kana³em s³uchowym, tym samym ca³kowi-
ta zmiana w sytuacji doœwiadczanej do tej pory deprywacji
s³uchowej. Rozpoczyna siê proces doœwiadczania wra¿eñ
zarówno w postaci stymulacji pojedynczym dŸwiêkiem 
w otoczeniu, jak i szeroko rozumianych interakcji spo³ecz-
nych, tym razem wzbogaconych o komponentê s³uchow¹.
Pomimo bardzo istotnego w tej sytuacji czynnika czasu, 
w wielu przypadkach leczenie rozpoczyna siê, gdy w reper-
tuarze zachowania dziecka obecne s¹ ju¿ cechy œwiadcz¹ce
o nieprawid³owoœciach rozwoju emocjonalnego. Je¿eli przy-
czyn tych trudnoœci doszukujemy siê tak¿e w sytuacji de-
prywacji sensorycznej, to rozpoczêcie stymulacji i rehabili-
tacji s³uchowej powinno zmieniæ ich obraz. 

Przedmiotem zainteresowania pracy by³a ocena zmian
zachodz¹cych w okreœlonych nieprawid³owoœciach rozwoju
emocjonalnego dziecka po wszczepieniu implantu œlimako-
wego na podstawie obserwacji rodziców. 

Materia³
Dzieci poddane obserwacji zosta³y wyselekcjonowane 

z grupy pacjentów implantowanych w Instytucie Fizjologii 
i Patologii S³uchu w 2006 roku. Selekcji do grupy dokonano
na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: 

• wystêpowanie okreœlonych zaburzeñ i emocji,
• obustronny, wrodzony, g³êboki niedos³uch o charak-

terze zmys³owo-odbiorczym,
• œrodowisko rodzinne osób s³ysz¹cych,
• brak dodatkowych obci¹¿eñ zdrowotnych.
Ostatecznie grupê stanowi³o trzydzieœcioro dzieci z g³ê-

bokim niedos³uchem zmys³owo-odbiorczym prelingwalnym,
w wieku od dwóch do szeœciu lat. Œrednia wieku w grupie
wynosi³a 4 lata i 3 miesi¹ce. W 27 przypadkach przed zas-
tosowaniem implantu œlimakowego dziecko korzysta³o z tra-
dycyjnych aparatów s³uchowych. W 19 przypadkach dziecko
poddane by³o rehabilitacji s³uchu i mowy przed zastosowanie
metody CI, u pozosta³ych proces rehabilitacji rozpocz¹³ siê
od czasu wszczepienia implantu œlimakowego. 

Metoda
W obrazie dziecka z niedos³uchem mo¿na zaobserwo-

waæ charakterystyczne cechy œwiadcz¹ce zarówno o niedoj-
rza³oœci, jak i nieprawid³owoœciach w rozwoju spo³ecznym 
i emocjonalnym.

W przypadku dziecka doœwiadczaj¹cego g³êbokich trud-
noœci emocjonalnych obserwujemy zaburzenia emocji i za-
chowania, których obraz i nasilenie znacz¹co odbiegaj¹ od
szeroko rozumianej normy rozwojowej. Do takich nale¿eæ
mog¹ zaburzenia snu, lêki nocne, zachowania agresywne

lub autoagresywne. moczenie nocne czy zaburzenia ³ak-
nienia.

Literatura przedmiotu wyró¿nia zachowania najbardziej
charakterystyczne dla grupy dzieci z niedos³uchem [Toma-
szewski 2001]. Bêd¹ to problemy zwi¹zane z nadmiern¹
aktywnoœci¹, zaburzeniami uwagi, trudnoœciami w kontroli
emocji, ma³¹ odpornoœci¹ na frustracje, sztywnoœci¹ w za-
chowaniu, brakiem zainteresowania otoczeniem, brak inic-
jatywy do nawi¹zana lub utrzymania kontaktu z drug¹ osob¹.

W przypadku wolniejszego tempa nabywania kompe-
tencji w repertuarze zachowania dziecka dostrzegamy
wyraŸne cechy œwiadcz¹ce o opóŸnieniu w zakresie umiejêt-
noœci spo³ecznych i niedojrza³oœci rozwoju emocjonalnego.
Prezentowane zachowania s¹ prawid³owe, ale niew³aœciwe
dla danego wieku dziecka. 

Obserwacji poddano przyk³ady zachowañ z pierwszej
kategorii, czyli tych nale¿¹cych do najczêœciej obser-
wowanych u dziecka z niedos³uchem. Z uwagi na czêstoœæ
wystêpowania tych problemów u dzieci doœwiadczaj¹cych
deprywacji s³uchowej przedmiotem zainteresowania by³a
obserwacja ich liczby i natê¿enia w sytuacji zmiany jak¹ jest
zastosowanie wobec tych dzieci leczenia metod¹ implantu
œlimakowego i zapocz¹tkowanie stymulacji s³uchowej. 

Do oceny stanu emocjonalnego dziecka wykorzystano
kwestionariusz konstrukcji w³asnej, w którym podano przy-
k³ady zachowañ ujête w trzy kategorie: 

1. Impulsywnoœæ – zaburzenia uwagi, obejmuj¹ce prob-
lemy zwi¹zane z nadaktywnoœci¹, niepokojem, ma³¹ odpor-
noœci¹ na frustracje, zachowaniami agresywnymi i auto-
agresywnymi oraz krótk¹ koncentracj¹ uwagi;

2. Sztywnoœæ zachowania, problem modulowania za-
chowania zgodnie ze spo³ecznym kontekstem, brak rozumie-
nia sytuacji spo³ecznych i przewidywania nastêp okreœlonych
zdarzeñ;

3. Gotowoœæ do nawi¹zania kontaktu z otoczeniem,
gdzie brano pod uwagê – nawi¹zanie kontaktu wzrokowego,
zainteresowanie, obserwacje i akceptacje kontaktu z drug¹
osob¹.

Rodzice wype³niali kwestionariusze w obecnoœci psy-
chologa w dwóch interwa³ach; Maj¹c mo¿liwoœæ wyboru
trzech odpowiedzi – zdecydowanie tak, czasami, decydowa-
nie nie:

1. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania systemu implantu,
2. Po 6 miesi¹cach u¿ytkowania sytemu implantu.

Do grupy badawczej zakwalifikowano te dzieci, u których
rodzice podczas pierwszego wype³niania kwestionariusza
dokonali odpowiedzi „zdecydowanie tak” w minimum po³owie
pytañ w przynajmniej dwóch kategoriach lub „zdecydowanie
tak” we wszystkich pytaniach jednej kategorii. O nasileniu
problemów z danej kategorii u konkretnego dziecka decy-
dowa³ wybór ponad po³owy z podanych przyk³adowych
zachowañ nale¿¹cych do danej kategorii. 

Przyjêto, ¿e o nasileniu problemów w danej kategorii
(impulsywnoœæ – kategoria I, sztywnoœæ w zachowaniu – ka-
tegoria II, gotowoœæ do nawi¹zania kontaktu – kategoria III)
decyduje stosunek pomiêdzy poszczególnymi odpowiedzia-
mi. O zdecydowanym nasileniu problemów w danej kategorii
decydowa³ wybór odpowiedzi „zdecydowanie tak” w co naj-
mniej po³owie pytañ. Jeœli odwiedŸ „zdecydowanie tak” poja-
wi³a siê w mniej ni¿ po³owie pytañ oraz suma odpowiedzi
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„decydowanie tak” i „czasami” przekroczy³a po³owê to przyjê-
to, ¿e dana kategoria wystêpuje czasami. W pozosta³ych
przypadkach do opisu kategorii u¿ywano „zdecydowanie
nie”.

Wyniki
W interwale pierwszym, obecnoœæ zachowañ zwi¹za-

nych z kategori¹ I (impulsywnoœæ – zaburzenia uwagi), zaob-
serwowano u wszystkich dzieci w badanej grupie, w tym 73%
wykazywa³o zdecydowane nasilenie tego typu trudnoœci, 
w pozosta³ych przypadkach okreœlone zachowania wyst¹pi³y
czasami. Prawie wszystkie dzieci (25 osób) mia³o problemy
zwi¹zane z nadmiern¹ sztywnoœci¹ w zachowaniu – katego-
ria II, u 50% zaobserwowano zdecydowane nasilenie tego
typu trudnoœci, u 33% czasami, u 17% nie odnotowano tego
typu problemów. Tylko 23% przypadków, rodzice obser-
wowali gotowoœæ do nawi¹zania kontaktu z drug¹ osob¹ –
kategoria III (odpowiedŸ „zdecydowanie tak”, „czasami”). 
W 57% przypadków w ocenie rodziców problem braku tej
gotowoœci dotyczy³ ich dzieci. Po szeœciu miesiêcy u¿ytko-
wania systemu implantu œlimakowego 90% rodziców zaob-
serwowa³a zmiany w zachowaniu swojego dziecka. Dotycz¹

one przede wszystkim wyciszenia zachowañ zwi¹zanych 
z nadmiern¹ aktywnoœci¹ – kategoria I. Analiza poszczegól-
nych pytañ pokaza³a, ¿e w podpunkcie „nadmierna akty-
wnoœæ, niepokój w zachowaniu, gwa³townoœæ” w odniesieniu
do 17 dzieci rodzice zmienili odpowiedzi z „zdecydowanie
tak” na „czasami” lub „zdecydowanie nie”. W przypadku 60%
dzieci zaobserwowa³o wyd³u¿enia czasu koncentracji na za-
daniu, wiêksz¹ kontrole emocji, wiêksz¹ odpornoœæ na frus-
tracje. Poprawa w zakresie tych zachowañ wspó³wystêpo-
wa³a z wiêksz¹ motywacj¹ do nawi¹zana i utrzymania kon-
taktu z otoczeniem, zw³aszcza w zakresie kontaktu wzro-
kowego. Liczba dzieci, które wykazywa³y zainteresowanie
nawi¹zaniem kontaktu z drug¹ osob¹ wzros³a do 20 – kate-
goria II. Mniej zmian w okresie pierwszych szeœciu miesiêcy
korzystania z systemu implantu zaobserwowano w kategorii
zwi¹zanej ze sztywnoœci¹ w zachowaniu – kategoria III.

Dyskusja
Liczne badania skoncentrowane na ocenie rozwoju kom-

petencji dziecka po zastosowaniu metody implantu œli-
makowego [Sarant 2001; Tomblin 1999] opieraj¹ swoje wyni-
ki na obiektywnych metodach pomiaru. Niewiele badañ uw-
zglêdnia perspektywê rodzica. Istotê tej oceny dostrzegli 
w swoich badaniach nad rozwojem umiejêtnoœci komunika-
cyjnych dzieci po zastosowaniu CI Y. Bat-Chava, D. Martin,
J. G. Kosciw [2005]. Analiza wyników pokaza³a zgodnoœæ tej
oceny z wynikami uzyskanymi z metod obiektywnych.
Uwzglêdnienie perspektywy rodzica wydaje siê tym wa¿-
niejsze w pracach, które dotycz¹ procesów szczególnie trud-
nych do obiektywnego pomiaru, jakimi s¹ zmiany w kompe-
tencjach spo³ecznych i emocjonalnych. 

W prezentowanej pracy w przeci¹gu szeœciu miesiêcy
u¿ytkowania systemu implantu rodzice odnotowali syste-
matyczn¹ poprawê w okreœlonych zachowaniach bêd¹cych
przedmiotem obserwacji. Najistotniejsze zmiany obejmowa³y
wyciszenie objawów zwi¹zanych z nadaktywnoœci¹ i nad-
miern¹ impulsywnoœci¹, wyd³u¿enie czasu koncentracji
uwagi na wykonywanej czynnoœci, motywacje do nawi¹zania
i wiêksz¹ akceptacjê kontaktu z drug¹ osob¹. 

W wielu przypadkach w ocenie rodziców ta ogólna zmia-
na w zachowaniu wspó³wystêpowa³a ze stopniow¹ popraw¹
w zakresie kontroli frustracji, a co za tym idzie spadkiem lizby
zachowañ agresywnych. Zastosowanie metody implantu 
œlimakowego to radykalna zmiana w iloœci informacji dociera-
j¹cej kana³em s³uchowym i doœwiadczenie wra¿eñ zarówno
w postaci stymulacji dŸwiêkiem w otoczeniu, jak i szeroko
rozumianych interakcji spo³ecznych, tym razem wzboga-
conych o komponentê s³uchow¹. Rosn¹c¹ œwiadomoœæ
wra¿enia dŸwiêku, ³¹czenie go ze znaczeniem oraz stop-
niowo wypracowywana umiejêtnoœæ jego wykorzystania
skutkuje lepsz¹ mo¿liwoœci¹ kontroli otoczenia oraz
przewidywania zdarzeñ. W sytuacji dziecka, które do tej pory
by³o pozbawionej tej informacji to wzmocnienie potrzeby
bezpieczeñstwa i kontroli sytuacji, czyli potrzeb, które do tej
pory mog³y podlegaæ deprywacji. 

D³u¿sza koncentracja uwagi, zwi¹zana prawdopodobnie
z wyciszeniem i wycofaniem objawów nadmiernej aktywnoœ-
ci, przek³ada siê na d³u¿sze i tym samym efektywniejsze
zainteresowanie kontaktem z drugim cz³owiekiem, mimik¹
jego twarzy i p³yn¹cej z niej informacji. 

Zdecy-
dowanie tak

Czasami Zdecy-
dowanie nie

PROBLEM W NAWI¥ZANIA KONTAKTU Z OTOCZENIEM

Brak zainteresowania kontaktem
wzrokowym z bliska osob¹

Brak zainteresowania mimika twarzy

Brak zainteresowania kontaktem
wzrokowym z osobami spoza rodziny 

Brak zainteresowania rówieœnikami

Brak akceptacji rówieœników

IMPLULSYWNOŒÆ

Nadmiern¹ aktywnoœæ, niepokój w
zachowaniu, gwa³townoœæ
Szybk¹ dekoncentracje, krótkie
skupienie uwagi na zadaniu 
Potrzeba pomocy w porz¹dkowaniu,
organizacji aktywnoœci
Przejawy agresji 

Przejawy autoagresji 

Ma³¹ odpornoœæ na frustracje 

Problem opanowania reakcji
emocjonalnych
Problem przekazana stanów
emocjonalnych
Natychmiastowe ¿¹danie proœby,
brak odroczenia gratyfikacji 

SZTYWNOŒÆ ZACHOWANIA

Problem modulowania zachowania
zgodnie ze spo³ecznym kontekstem 

Trudnoœci przyswajania wiedzy 
o regu³ach zachowania
Trudnoœci w rozumieniu zjawisk 
i sytuacji w jakich uczestniczy 

Problem z przewidywaniem
nastêpstw okreœlonych zjawisk 
i przyczyn które je wywo³a³y 
Obawa w sytuacjach nowych 
i nieoczekiwanych
Zachowania gwa³towne, lêk nie
adekwatny do sytuacji 
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Mniej zmian w okresie pierwszych szeœciu miesiêcy
korzystania z systemu implantu zaobserwowano w kategorii
zwi¹zanej ze sztywnoœci¹ w zachowaniu. Prawdopodobnie
dlatego, ¿e kategoria ta w najwiêkszym stopniu wi¹¿e siê 
z kompetencjami spo³ecznymi i umiejêtnoœciami komunika-
cyjnymi dziecka. Podobny wniosek wynika z badañ Y. Bat-
Chava i wsp. [2005], na podstawie którego stwierdzono sys-
tematyczny postêp w rozwoju umiejêtnoœci spo³ecznych
zwi¹zany z rozwojem mo¿liwoœci komunikacyjnych. 

Zastosowanie u dziecka leczenia metod¹ implantu œli-
makowego daje impuls do zintensyfikowania, a w niektórych
przypadkach zapocz¹tkowania procesu szeroko pojêtej
wielospecjalistycznej rehabilitacji. Powinna ona obj¹æ nie
tylko samo dziecka, ale równie¿ ca³¹ jego rodzinê. Dalsze
badania planujemy skoncentrowaæ na zmianie w relacji jaka
zachodzi pomiêdzy dzieckiem, a jego najbli¿szym opiekuna-
mi i analizie tej relacji w kontekœcie dalszego rozwoju dziec-
ka. Pozwoli to na wyodrêbnienie i analizê kolejnego czynni-
ka, który oprócz czynnika sensorycznego oddzia³uje na roz-
wój emocjonalny i kompetencje spo³eczne dziecka.

Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników, mo¿na stwierdziæ,

¿e: 
• zastosowanie leczenia metod¹ implantu œlimakowego,

gwarantuj¹c dostêp do informacji p³yn¹cej drog¹ s³uchow¹,
wspó³wystêpuje z systematyczn¹ popraw¹ w prezentowa-
nych zachowaniach bêd¹cych przedmiotem obserwacji, 

• obserwuje siê wyd³u¿enie czasu koncentracji uwagi,
motywacjê do nawi¹zania kontaktu z drug¹ osob¹ oraz
mniejsze nasilenie objawów zwi¹zanych z nadaktywnoœci¹ i
nadmiern¹ impulsywnoœci¹,

• wystêpuj¹ mniejsze zmiany w zakresie kompetencji
komunikacyjnej i poznawczej.
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