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Naturalne zróªnicowanie psychofizyczne jednostek tworz¬cych 

zbiorowoci spo®eczne, zdaniem Krystyny B®eszy¯skiej [2001] 
sprawia, iª nie s¬ one homogeniczne ani pod wzgl°dem wygl¬du, ani 
sposobu funkcjonowania swoich cz®onków. Okrelenie, do jakiego 
stopnia czyja odmienno± mieci si° w granicach uznawanej normy 
nie jest ®atwe. Najcz°ciej za normalne uchodz¬ cechy spostrzegane 
jako typowe dla wi°kszoci obserwowanych obiektów, np.: 
standardowe cechy wygl¬du, sprawnoci oraz sposobu 
funkcjonowania [4]. Bezporednia styczno± z osob¬ o cechach 
wyra²nie odbiegaj¬cych od tego obrazu powoduje przykre napi°cie, 
poczucie dyskomfortu psychicznego, a nawet l°k. 

Badania prowadzone na gruncie psychologii spo®ecznej 
dowodz¬, iª uroda i harmonijna budowa cia®a postrzegane bywaj¬ 
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jako cechy korzystnie rzutuj¬ce na ca®ociow¬ percepcj° i ocen° danej 
jednostki [Skarªy¯ska, 1991]. Wzbudzaj¬c pozytywne postawy 
otoczenia, u®atwiaj¬ ponadto proces przystosowania spo®ecznego i 
relacje z innymi lud²mi [3]. Osoby niepe®nosprawne z rzadka bywaj¬ 
uwaªane za ®adne. Wyst°puj¬ce u nich choroby, dysfunkcje i 
deformacje cz°sto zniech°caj¬ innych do nawi¬zywania z nimi 
kontaktów [1].  

Powyªsze stwierdzenia sk®oni®y autork° do zadania pytania, czy 
stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepe®nosprawnych funkcjonuj¬ 
równieª wród dzieci. Aby odpowiedzie± na to pytanie, jak równieª w 
celu okrelenia akceptacji spo®ecznej dzieci w zaleªnoci od kategorii 
ich niepe®nosprawnoci zastosowano technik° badawcz¬ «Siedem 
zdj°±» (pomys® autorki). Przed badanym dzieckiem uk®adano siedem 
zdj°± nieznanych mu wczeniej dzieci. Zdj°cia te przedstawia®y 
kolejno: 

- dziewczynk° niedos®ysz¬c¬ (zdj°cie nr 1); 
- dziewczynk° z Zespo®em Downa (zdj°cie nr 2); 
- dziewczynk° pe®nosprawn¬ (zdj°cie nr 3); 
- ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem mózgowym 

(zdj°cie nr 4); 
- ch®opca niedowidz¬cego (zdj°cie nr 5); 
- ch®opca upoledzonego umys®owo w stopniu lekkim 

(zdj°cie nr 6); 
- ch®opca pe®nosprawnego (zdj°cie nr 7). 
Dzieci po uwaªnym obejrzeniu zdj°± mia®y dokona± trzech 

pozytywnych wyborów rówieników, z którymi by si° na pewno 
zaprzyja²nili i trzech negatywnych wyborów rówieników, z którymi 
na pewno by si° nie zaprzyja²nili. Nast°pnie zliczono, jak cz°sto 
kaªde zdj°cie zosta®o wybrane. 

Badaniami obj°to jednorazowo 112 dzieci szecioletnich. Dzieci 
pe®nosprawne z 3 grup integracyjnych stanowi®y grup° A (50 osób). 
Dzieci pe®nosprawne z dwóch oddzia®ów ogólnodost°pnych stanowi®y 
grup° B (50 osób), wszystkie dzieci niepe®nosprawne z 3 grup 
integracyjnych, posiadaj¬ce orzeczenie o niepe®nosprawnoci 
stanowi®y grup° C (12 osób). W badaniach uczestniczyli zarówno 
ch®opcy jak i dziewcz°ta. 

W tabeli 1 zaprezentowano dane dotycz¬ce liczebnoci w 
grupach A, B i C, z których wynika, ªe grupy A i B s¬ równoliczne 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 140

(po 50 badanych), a mniej liczn¬ jest grupa C (10,8% badanych). 
Wród badanych w grupie A nieco wi°cej by®o dziewczynek (54%) 
niª ch®opców, za w grupach B i C dominowali ch®opcy (60% i 67%). 

Tabela 1 
P_e` badanych dzieci 

Grupy P®e± 

A B C 
Dziewcz°ta 

% 
27 

54% 
20 

40% 
4 

33% 
Ch®opcy 

% 
23 

46% 
30 

60% 
8 

67% 

Razem: 
50 

100% 
50 

100% 
12 

100% 

 
Tabela 2 ilustruje rozk®ad wieku badanych dzieci. Grupy A i B 

s¬ do siebie bardzo zbliªone. Zdecydowana wi°kszo± dzieci (85,7%) 
mia®a 6 lat. Oko®o 11% badanych mia®o 5 lat. W grupie C przewaªa®y 
dzieci szecio – i siedmioletnie. 

Tabela 2 
Rozk_ad wieku badanych dzieci w poszczególnych grupach 

Grupa A B C 

N 50 50 12 
Razem 

5 lat 
N   % 

7 
14% 

2 
4% 

3 
25% 

12 
10,7 % 

6 lat 
N   % 

42 
84% 

48 
96% 

6 
50% 

96 
85,7% 

 
 

Wiek 
badanych 

7 lat 
N   % 

 

1 
2% 

0 
0% 

3 
25% 

4 
3,6% 

Razem: N   % 50 
100% 

50 
100% 

12 
100% 

112 
100% 

 
W tabeli 3 zamieszczono dane dotycz¬ce iloci lat ucz°szczania 

do przedszkola. Najwi°ksza liczba dzieci ucz°szcza drugi (42,8%) i 
trzeci (32,1%) rok do przedszkola. Najmniej liczn¬ grup° stanowi¬ 
dzieci ucz°szczaj¬ce do przedszkola czwarty rok (10,8%).  

Pod wzgl°dem d®ugoci pobytu dzieci w przedszkolu, grupy A i 
C s¬ do siebie podobne. W grupie A dzieci z krótszym i d®uªszym 
staªem w przedszkolu by®o tyle samo (po 50 %), za w grupie C dzieci 
z krótszym staªem by®o 57,1%, a z d®uªszym 42,9%. Nieco inaczej 
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by®o w grupie B. Znajdowa®o si° w niej wi°cej, niª  w grupach A i C 
dzieci ucz°szczaj¬cych pierwszy i drugi rok do przedszkola (64%) 
oraz mniej, niª w grupach integracyjnych, dzieci ucz°szczaj¬cych 
do przedszkola d®uªej (36%). 

Tabela 3 
Ilof` lat uczjszczania do przedszkola 

Grupa A B C Razem 

N 50 50 12 112 

pierwszy rok 
% 

5 
10% 

10 
20% 

1 
8� 

16 
14,3% 

drugi rok 
% 

20 
40% 

22 
44% 

6 
50� 

48 
42,8% 

trzeci rok 
% 

17 
34% 

15 
30% 

4 
34� 

36 
32,1% 

Liczba dzieci 
ucz°szczaj¬cych 
do przedszkola: 

czwarty rok 
% 

8 
16% 

3 
6% 

1 
8� 

12 
10,8% 

 
Róªnice mi°dzy grupami oraz pomi°dzy ch®opcami i dziew-

czynkami zbadano nieparametrycznym testem �2. Zróªnicowanie 
wyborów pozytywnych dzieci ze wzgl°du na p®e± w poszczególnych 
grupach zamieszczono w tabeli 1, a graficznie na wykresie 1. 

Okaza®o si°, ªe w zakresie wyborów pozytywnych grupy róªni¬ 
si° cz°stotliwoci¬ wyborów tylko zdj°cia przedstawiaj¬cego dziew-
czynk° z Zespo®em Downa. Wyj¬tkowo niepopularne zdj°cia wybie-
rane przez dzieci z poszczególnych grup to zdj°cia nr 2 (dziewczynka 
z Zespo®em Downa) i nr 4 (ch®opiec z czteroko¯czynowym 
poraªeniem mózgowym). Dzieci niepe®nosprawne znacznie cz°ciej 
(p<0,01) wybiera®y zdj°cie nr 2 niª ich pe®nosprawni koledzy z grup 
A jak i B. Najrzadziej wybierano to zdj°cie w grupie A.  

Najcz°ciej przez wszystkie grupy by®y wybierane zdj°cia 
nr 1 (dziewczynka niedos®ysz¬ca), nr 3 (dziewczynka pe®nosprawna), 
nr 5 (ch®opiec niedowidz¬cy) oraz nr 7 (ch®opiec pe®nosprawny). 
µrednio wybiera®o je aª 2/3 badanych dzieci z kaªdej grupy.  

P®e± róªnicuje wybory dzieci g®ównie w grupie A. Wybory te 
dotycz¬ czterech zdj°±: nr 1 (dziewczynka niedos®ysz¬ca) (p<0,00), 
nr 5 (ch®opiec niedowidz¬cy) (p<0,00), nr 6 (ch®opiec upoledzony 
umys®owo w stopniu lekkim) (p<0,05), nr 7 (ch®opiec pe®nosprawny) 
(p<0,00). Dziewcz°ta g®ównie wybiera®y zdj°cie dziewczynki 
niedos®ysz¬cej (zdj°cie nr 1) i ch®opca upoledzonego umys®owo w 
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stopniu lekkim (zdj°cie nr 6). Zdj°cie nr 1 wybra®o ponad 80% 
dziewcz¬t i ok. 40% ch®opców, a zdj°cie nr 6 wybra®a ok. po®owa 
dziewczynek i 1/3 ch®opców. Ch®opcy wybierali g®ównie zdj°cia 
ch®opców: niedowidz¬cego (zdj°cie nr 5) oraz pe®nosprawnego 
(zdj°cie nr 7). Zdj°cie nr 5 wybra®o 2/3 ch®opców i 1/3 dziewcz¬t, za 
zdj°cie nr 7 ponad 80% ch®opców i po®owa dziewczynek. 

Wykres 1 
Rozk_ad procentowy wyborów pozytywnych 

poszczególnych zdjj` w kaqdej z grup 

Wybory wszystkich dzieci-pozytywne

0

10

20

30

40

50

60

70
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Grupa C

 
W grupie B p®e± róªnicuje tylko wybór zdj°cia nr 3 

przedstawiaj¬cego dziewczynk° pe®nosprawn¬. Wybra®o je 3/4 
dziewcz¬t i 1/3 ch®opców (p<0,01). 

Zróªnicowanie wyborów negatywnych dzieci ze wzgl°du na p®e± 
w poszczególnych grupach zamieszczono w tabeli 2, a graficznie na 
wykresie 2. 

Wykres 2 
Rozk_ad procentowy wyborów negatywnych poszczególnych zdjj` 

w kaqdej z grup 
W y b o r y  w s z y s t k ic h  d z ie c i - n e g a t y w n e
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Okaza®o si°, ªe grupy róªni¬ si° istotnie cz°stotliwoci¬ wybo-
rów trzech zdj°±. Wybory te dotyczy®y zdj°±: dziewczynki z Zespo-
®em Downa (zdj°cie nr 2), dziewczynki pe®nosprawnej (zdj°cie nr 3), 
ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem mózgowym (zdj°cie nr 4).  

Istotne statystycznie róªnice pomi°dzy grup¬ A i B odnotowano 
w cz°stoci wyboru ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem 
mózgowym przedstawionym na zdj°ciu nr 4 (p<0,04). Grupa A 
cz°ciej niª grupa B wybiera®a to zdj°cie. Aª 80% dzieci z grupy A 
deklarowa®o, ªe na pewno nie zaprzyja²ni®oby si° z przedstawionym 
na zdj°ciu nr 4 ch®opcem.  

W grupie A (p<0,05) i B (p<0,00) zdecydowanie cz°ciej niª w 
grupie C odrzucano zdj°cie dziewczynki z Zespo®em Downa (zdj°cie 
nr 2). Na to zdj°cie wskaza®o 80% dzieci w grupie A i B oraz 60% 
dzieci w grupie C. Dzieci niepe®nosprawne (grupa C) cz°ciej 
(p<0,05) niª dzieci z grupy A wybiera®y zdj°cie dziewczynki 
pe®nosprawnej (zdj°cie nr 3).  

Najcz°ciej w poszczególnych grupach by®y odrzucane zdj°cia: 
dziewczynki z Zespo®em Downa (zdj°cie nr 2) i ch®opca z 
czteroko¯czynowym poraªeniem mózgowym  (zdj°cie nr 4).  

W grupie A i B p®e± róªnicuje wybory dzieci. W grupie B 
dotyczy to zdj°cia ch®opca upoledzonego umys®owo w stopniu 
lekkim (zdj°cie nr 6) (p<0,03) (gdzie dwukrotnie wi°cej dziewcz¬t niª 
ch®opców wybiera to zdj°cie); za w grupie A zdj°±: dziewczynki 
niedos®ysz¬cej (zdj°cie nr 1) (p<0,00), ch®opca niedowidz¬cego 
(zdj°cie nr 5) (p<0,01), ch®opca upoledzonego umys®owo w stopniu 
lekkim (zdj°cie nr 6) (p<0,05) oraz ch®opca pe®nosprawnego (zdj°cie 
nr 7) (p<0,00). Ch®opcy z grupy A cz°ciej niª dziewcz°ta wybierali 
zdj°cia dziewczynki niedos®ysz¬cej (56% i 7% zdj°cie nr 1)  i ch®opca 
upoledzonego umys®owo w stopniu lekkim (48% i 22% zdj°cie nr 6). 
Dziewcz°ta natomiast cz°ciej niª ch®opcy wybiera®y ch®opca 
niedowidz¬cego (48% i 13% zdj°cie nr 5) oraz ch®opca 
pe®nosprawnego (41% i 4% zdj°cie nr 7). 

W grupie C nie odnotowano róªnic w wyborach negatywnych w 
zaleªnoci od p®ci badanych dzieci. Najrzadziej we wszystkich 
grupach wybierani byli: dziewczynka pe®nosprawna (zdj°cie nr 3), 
ch®opiec niedowidz¬cy (zdj°cie nr 5), ch®opiec pe®nosprawny 
(zdj°cie nr 7).  

W tabelach 3 i 4 zamieszczono mierzone testem 2 zróªnicowanie 
ze wzgl°du na wybory pozytywne i negatywne poszczególnych zdj°± 
dzieci w badanych grupach a ilo± lat ucz°szczania do przedszkola. W 
oparciu o wartoci 2, dla wyborów pozytywnych istotne róªnice 
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stwierdzono jedynie w grupie A, za dla wyborów negatywnych w 
grupach A i B.  

Odnotowane w grupie A róªnice dotyczy®y pozytywnego 
wyboru zdj°cia ch®opca niedowidz¬cego (zdj°cie nr 5, p<0,05) oraz 
zdj°cia ch®opca upoledzonego umys®owo (zdj°cie nr 6, p<0,01). 
Dzieci ucz°szczaj¬ce do przedszkola d®uªej rzadziej wybiera®y zdj°cie 
ch®opca niedowidz¬cego i cz°ciej zdj°cie ch®opca upoledzonego 
umys®owo niª dzieci ucz°szczaj¬ce krócej do przedszkola.  

Stwierdzone róªnice w zakresie wyborów negatywnych w grupie 
A dotycz¬ zdj°±: ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem mózgo-
wym (p<0,04) oraz ch®opca upoledzonego umys®owo (p<0,04). 

Dzieci przebywaj¬ce d®uªej w przedszkolu cz°ciej deklaruj¬, ªe 
nie zaprzyja²niliby si° z ch®opcem z czteroko¯czynowym poraªeniem 
mózgowym niª dzieci przebywaj¬ce krócej. Natomiast wi°cej dzieci o 
krótszym staªu przedszkolnym nie zaprzyja²ni®oby si° z ch®opcem 
upoledzonym umys®owo. 

W grupie B róªnica (p<0,05) by®a widoczna w zakresie wyboru 
negatywnego zdj°cia dziewczynki pe®nosprawnej (zdj°cie nr 3). 
Cz°ciej to zdj°cie wybiera®y dzieci ucz°szczaj¬ce d®uªej do 
przedszkola. W grupie C nie odnotowano róªnic w zakresie wyborów 
negatywnych w zaleªnoci od iloci lat ucz°szczania do przedszkola. 

Podsumowuj¬c, dzieci z badanych grup najch°tniej 
zaprzyja²ni®yby si° z dzie±mi zdrowymi b¬d² z ma®o widoczn¬ 
niepe®nosprawnoci¬. Na ogó® ch®opcy wybierali ch®opców, a 
dziewczynki wybiera®y dziewczynki. Odrzucane by®y dzieci z 
wyra²nie widoczn¬ niepe®nosprawnoci¬. 

Jeli chodzi o wybory negatywne, jako dzieci, z którymi na 
pewno nie moªna si° zaprzyja²ni±, na ogó® od razu byli wybierani: 
dziewczynka z zespo®em Downa i ch®opiec z czteroko¯czynowym 
poraªeniem mózgowym, a trzecie dziecko by®o wybierane na zasadzie 
przeciwie¯stwa p®ci z dzieckiem badanym (i na ogó® sporód dzieci z 
niepe®nosprawnoci¬ mniej widoczn¬). Przy czym dzieci z grupy A 
znacznie cz°ciej wybiera®y te zdj°cia niª ich rówienicy z grup B i C. 
Dzieci ucz°szczaj¬ce d®uªej do przedszkola cz°ciej odrzuca®y swoich 
niepe®nosprawnych kolegów. Zauwaªono, ªe dzieci kszta®cone w 
systemie integracyjnym mimo, iª maj¬ duªo dowiadczenia w 
kontaktach z dzie±mi niepe®nosprawnymi to ewidentnie je odrzucaj¬. 
Trudno powiedzie±, dlaczego tak si° dzieje. By± moªe jest to kwestia 
wi°kszej wiadomoci dzieci pe®nosprawnych kszta®conych w 
systemie integracyjnym, co do istoty niepe®nosprawnoci i 
zwi¬zanych z ni¬ ogranicze¯ i utrudnie¯.  
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Niepe®nosprawno± intelektualna oraz niepe®nosprawno± 
wyra²nie widoczna zdecydowanie bardziej utrudnia dzieciom 
w®¬czenie si° w spo®eczno± grupy i osi¬gni°cie pozytywnych relacji 
emocjonalnych z innymi dzie±mi, niª niepe®nosprawno± motoryczna, 
ma®o widoczna na zdj°ciu. 

Unikanie kontaktu z rówienikami niepe®nosprawnymi moªe by± 
spowodowane sprzecznoci¬ istniej¬ca miedzy negatywnymi 
reakcjami, jakie moªe wyzwala± spostrzegana ich odmienno± a 
wymogami wychowawczymi, nakazuj¬cymi ich akceptacj°. 
Psychologiczne badania w zakresie spostrzegania innych osób 
dowiod®y, ªe spostrzegane w drugiej osobie podobie¯stwo sprzyja 
sympatii i wyzwala motywacj° do nawi¬zania kontaktu, a 
spostrzegana odmienno± wyzwala niepokój, potrzeb° dystansu  i 
cz°sto negatywne emocje (B®eszy¯ska, 2001) [1].  

M¬dre dzieci¯stwo stanowi wspania®e wyposaªenie w ªyciu 
doros®ym. St¬d tak waªne jest by wyrabia± w dziecku, zarówno 
sprawnym, jak i niepe®nosprawnym, postaw° oparta na zapewnieniu, 
ªe jest ono wyj¬tkowe i niepowtarzalne. Dziecko z natury dobre i 
wraªliwe jest teª podatne na wp®ywy doros®ych. Nie wystarczy 
odpowiednia postawa nauczycieli i kolegów w grupie integracyjnej. 
Istotne jest takªe post°powanie rodziców zarówno dzieci zdrowych, 
jak i niepe®nosprawnych. Wyst°puj¬ce w danym rodowisku, wzory 
ustosunkowywania si° do osób niepe®nosprawnych cz°sto determinuj¬ 
postawy dzieci [5, s. 77–90]. 

Nauczyciele i rodzice powinni posiada± ponadto odpowiedni 
zasób wiedzy na temat rozwoju oraz wychowania i kszta®cenia dzieci 
niepe®nosprawnych, odpowiedni poziom kompetencji opieku¯czych, 
niezb°dnych w pracy i kontaktach z okrelon¬ kategori¬ osób 
niepe®nosprawnych, pozytywne postawy emocjonalne wobec osób 
niepe®nosprawnych, a takªe wraªliwo± na ich potrzeby i umiej°tno± 
ich zaspakajania. Naleªy pami°ta±, ªe rodzice w systemie kszta®cenia 
dzieci niepe®nosprawnych stanowi¬ istotne ogniwo integracji i 
normalizacji ªycia osoby odbiegaj¬cej od normy [5, s. 77–90]. By± 
moªe warto by®oby zaplanowa± systematyczne poszerzanie i 
doskonalenie kompetencji wychowawczych zarówno rodziców jak i 
nauczycieli. 

W zwi¬zku z tym dalsze badania nad integracj¬ spo®eczn¬ dzieci 
niepe®nosprawnych mog®yby dotyczy± nast°puj¬cych kwestii: 
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1) znaczenia rodowiska rodzinnego, a w szczególnoci takich 
zmiennych jak postawy rodziców, wi°zi spo®eczne i statusu 
socjoekonomicznego dla relacji interpersonalnych dzieci 
pe®nosprawnych i niepe®nosprawnych; 2) znaczenia rodowiska 
przedszkolnego, g®ównie postaw nauczycieli i podejmowanych przez 
nich oddzia®ywa¯ wychowawczych dla relacji interpersonalnych 
dzieci pe®nosprawnych i niepe®nosprawnych; 3) projektowania bada¯ 
maj¬cych na celu weryfikacj° efektywnoci programów autorskich, na 
których swoj¬ prac° opieraj¬ grupy integracyjne. 
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Miros<awa Bras<awska-Haque 
AKCEPTACJA DZIECI NIEPE]NOSPRAWNYCH PRZEZ ICH 

PE]NOSPRAWNYCH RÓWIE^NIKÓW 
Zdaniem wielu wspó�czesnych pedagogów i psychologów integracja spo�eczna 

osób zdrowych i niepe�nosprawnych powinna rozpoczyna� si� ju� w dzieci�stwie. W 
tym wieku dzieci ch�tnie przyjmuj� to, co nowe, odmienne. S� podatne na perswazj� i 
sk�onne do na�ladowania. Wi�kszo�� bada� nad integracja spo�eczn� osób 
niepe�nosprawnych dotyczy dzieci w wieku szkolnym b�d� osób doros�ych. Niewiele 
natomiast jest bada� dotycz�cych wzajemnych relacji dzieci pe�nosprawnych i 
niepe�nosprawnych. Powy�sze fakty sk�oni�y autork� do zadania pytania, czy 
stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepe�nosprawnych funkcjonuj� równie� w�ród 
dzieci w wieku przedszkolnym, kszta�conych zarówno w przedszkolach integracyjnych 
jak i ogólnodost�pnych.  

S<owa kluczowe: niepe�nosprawno��, kszta�cenie integracyjne, stereotypy, 
akceptacja, integracja spo�eczna, dzieci niepe�nosprawne. 

Miros<awa Bras<awska-Haque 
ACCEPTANCE OF DISABLED CHILDREN BY THEIR HEALTHY PEERS 

According to many contemporary educators and psychologists, social 
integration of healthy people with disabled should start in childhood. At this age, 
children will be happy to accept what is new, different. They are susceptible is 
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persuasion and willing to follow. Most of the research on the social integration of 
people with disabilities relates to school-age children or adults. There is little 
research on the relationship of children without disabilities and disabled. These facts 
induced the author to ask the question whether the stereotypes and prejudices against 
persons with disabilities also function among preschool-aged children, educated in 
both the pre-integration and public.  

Keywords: disability, inclusive education, stereotypes, acceptance, social 
inclusion, disabled children. 
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