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Wprowadzenie 

W d ugiej historii nieporozumie  dotycz cych patogennej roli rodziców w powsta-

niu autyzmu u dzieci, znacz ce miejsce przypada zarówno L. Kannerowi (1943), który 

nazwa  ich „zimnymi” i „przeintelektualizowanymi”, jak i B. Bettelheimowi i jego 

ksi ce Empty Fortress (Bettelheim, 1967), wskazuj cemu w niej na anormalno  relacji 

matka – dziecko, która mia a powodowa  autystyczne wycofanie. 

Pod koniec lat 60. zacz y pojawia  si  prace weryfikuj ce tezy zawarte w psycho-

gennych teoriach autyzmu (Bauman i in., 1991: za Randall, Parker, 2001; Rimland 1964: 

Cantwell, Baker 1984: za Schopler 1984: za Bobkowicz-Lewartowska 2000). Podkre la-

no znaczenie czynników genetycznych i organicznych w genezie tego zaburzenia. Zgod-

nie z obecnym stanem wiedzy, pierwotnym ród em autyzmu s  zaburzenia funkcjono-

wania mózgu w okresie p odowym, niemowl cym i wczesnym dzieci stwie. Ich przy-

czyny mog  by  rozmaite – genetyczne, metaboliczne, uszkodzenia oko oporodowe i in-

ne. Badania te (por. Pisula, 2000) pozwoli y na odrzucenie pogl du o przyczynianiu si  

rodziców do choroby dziecka. Niezale nie od tego utrwalone zosta o przekonanie o udzia- 

le rodziców w etiologii autyzmu. Wykazali to w swoich badaniach E. Pisula i J. Rola 

(1998), którzy stwierdzili, e blisko 40% nauczycieli szkó  specjalnych jest przekona-

nych, e jedn  z przyczyn autyzmu u dzieci jest brak ciep a i mi o ci rodziców. 

A.M. Donnellan i P.L. Mirenda (1999) uwa aj , e nadal zdarza si  obwinianie ro-

dziców, pomimo empirycznych dowodów wiadcz cych przeciwko tezom zak adaj cym 

ich patogenny wp yw. Zwracaj  uwag  na to, e w niektórych cz ciach USA i Kanady 

autyzm jest nadal klasyfikowany dla celów szkolnictwa jako zaburzenie emocjonalne. 

Takie okre lenie rodzi przekonanie, e zaburzenie to jest wynikiem dzia ania raczej 

czynników rodowiskowych ni  organicznych. 
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Stres rodzicielski u osób wychowuj cych dzieci z autyzmem 

W wielu pracach pochodz cych zw aszcza z lat 80. i 90. poprzedniego stulecia, na-

st pi o odwrócenie perspektywy: to rodziców traktowano jak ofiary niepe nosprawno ci 

dziecka, wskazuj c na ogromnie stresuj cy wp yw autyzmu na ich ycie (Fisman i in., 

1991: za Seku owicz, 1994; Peeters, 1996; Pisula, 1991, 1993, 1998; Wolf i in., 1989). 

Zacz to analizowa  sytuacj  rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju w kontek cie do-

wiadczanego przez nich stresu (parenting stress). Cho  okre lenie to jest cz sto spoty-

kane w opracowaniach (np.: Skórczy ska, 2006), nikt nie podaje jego specyficznej defi-

nicji. Najcz ciej przyjmuje si , i  specyfika tego stresu polega na szczególnym charak-

terze, odr bno ci wymaga  stawianych rodzicom uczestnicz cym w sytuacji wychowy-

wania dziecka (Abidin, 1990; za Pisula, 1993). Wymagania te poci gaj  za sob  zmiany, 

zarówno w funkcjonowaniu spo ecznym, jak i emocjonalnym rodziców. 

Badacze podkre laj , e fakt posiadania dziecka o zaburzonym rozwoju ma znacz -

cy wp yw na funkcjonowanie rodziny (Fisman i in., 1991: Kirkhan i in., 1986: za Seku-

owicz, 1994; Person i Chan, 1993: za Seku owicz, 1994). Wi e si  to z wieloma czyn-

nikami obci aj cymi rodzin  w sytuacji, gdy choroba ma charakter przewlek y. Istnieje 

wówczas konieczno  po wi cenia dziecku znacznej ilo ci czasu, si y, jak i energii. Ro-

dzice do wiadczaj  poczucia osamotnienia, izolacji spo ecznej oraz odrzucenia. Z bada  

wynika, e po owa rodzin ma powa ne trudno ci w kontaktach z przyjació mi i s siada-

mi (Peeters, 1996). S  one rzadziej zapraszane i same rzadziej przyjmuj  go ci. Szcze-

gólnym obci eniem jest dla nich stres wynikaj cy z braku dobrego kontaktu i prawi-

d owych wi zi z dzieckiem. Silnym stresorem jest te  poczucie osamotnienia, niepewno-

ci i braku jasno ci, gdzie i jakiej pomocy szuka , a tak e jak post powa  z dzieckiem 

i jakich zaburze  w jego rozwoju oczekiwa . Towarzyszy temu poczucie winy wobec 

dziecka, obni enie poczucia kompetencji rodzicielskich oraz poczucia w asnej skutecz-

no ci (Dunn, Burbine, Bowers i Dunn, 2001; Ga kowski, 1980; Grodzka, 1988; Marcy-

siak, 1999; Weiss, 2002; Wroniszewski, 1993). 

Zaburzenie rozwoju dziecka poci ga za sob  zmiany ustalonych planów i celów za-

wodowych rodziców, co prowadzi  mo e cz sto do frustracji i depresji. Ponadto choroba 

dziecka znacz co wp ywa na – sytuacj  materialn  (por. Firkowska-Mankiewicz, 1999), 

spo eczn  (por. Grodzka, 2000), zdrowie fizyczne oraz psychiczne jej pozosta ych 

cz onków rodziny (por. DeMyer i Goldberg, 1983). 

 

Problem funkcjonowania rodziny dziecka z autyzmem mo na ocenia  z perspekty-

wy relacji zachodz cych wewn trz rodziny (wg Seku owicz, 1994). 

I tak: relacje, rodzice – dziecko z autyzmem. 

Wed ug wielu badaczy, ujemny wp yw na relacje zachodz ce pomi dzy poszczegól-

nymi cz onkami rodziny maj  nast puj ce zmienne: g boko  stopnia zaburzenia roz-

woju dzieci z autyzmem, ma e umiej tno ci komunikowania si , nadpobudliwo , agre-

sja wobec innych, autoagresja, bezcelowe chodzenie lub krzyczenie oraz niszczenie 

przedmiotów. Za szczególnie stresogenny czynnik dla ojca uznano niezdolno  dzieci do 

komunikowania si . Badacze akcentuj  równie  wp yw wieku dziecka na stres do wiad-

czany przez jego rodziców. Najcz ciej podzielana jest opinia, e rodzice starszych dzie-
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ci autystycznych do wiadczaj  wi kszego stresu. Jedn  z przyczyn mo e by  to, e nie-

które z tych dzieci przejawiaj  wysoki poziom fizycznej agresji, kierowanej przeciwko 

sobie, innym osobom lub przedmiotom. Szacuje si , e nasilenie agresji i samouszka-

dzania wzrasta w okresie adolescencji u oko o 50% osób z autyzmem (Gillberg, 1984: za 

Pisula, 2005). Zachowania takie staj  si  oczywi cie tym trudniejsze dla opiekunów, im 

silniejsze fizycznie jest dziecko. 

Czynniki powoduj ce stres u rodziców to przede wszystkim: ci g y brak czasu, wy-

nikaj cy z nieprzerwanej opieki nad potomkiem, pomoc w codziennych, czasem naj-

prostszych czynno ciach, problemy z zapewnieniem dziecku odpowiedniej edukacji 

uwzgl dniaj cej jego mo liwo ci psychospo eczne i zdrowotne oraz czynniki, które bez-

po rednio s  zwi zane z rozwojem fizycznym i seksualnym dziecka. Jednak najwi kszy 

stres wywo uje l k o przysz o  dziecka, jak sobie poradzi w yciu doros ym czy po 

mierci rodziców. 

Nie ma jasno ci co do wp ywu p ci niepe nosprawnego dziecka na funkcjonowanie 

rodziny, jakkolwiek M. Bristol (Konstantareas i in., 1991; za Seku owicz, 1994) opisa a 

ni szy poziom integracji w rodzinach z dzieckiem autystycznym p ci m skiej. 

 

Relacje, rodzice – zdrowe rodze stwo – dziecko z autyzmem. 

Obecno  w rodzinie dziecka z autyzmem wp ywa nie tylko na jego rodziców, ale 

tak e na jego rodze stwo. Jednak w porównaniu ze znaczn  liczb  prac po wi conych 

stresowi rodzicielskiemu, bada  dotycz cych rodze stwa dzieci z autyzmem jest niewie-

le, a wyniki tych bada  cz sto s  rozbie ne. 

Niektóre wskazuj  na negatywny wp yw autyzmu u dziecka na rodze stwo, wyra a-

j cy si : zwi kszonym poziomem stresu, negatywn  samoocen , problemami somatycz-

nymi i problemami z zachowaniem (Kruk, 1996; Tew i Laurence, 1973: Tew i in., 1974: 

Tritt i Essesss, 1988: Bagenholm i Gillberg, 1991: za Wieczorek, Ga kowski, 2002). In-

ne z kolei wykazuj  pozytywny efekt, polegaj cy np. na wi kszej tolerancji, wytrzyma-

o ci i odpowiedzialno ci u rodze stwa dzieci z autyzmem w porównaniu z rówie nika-

mi, którzy nie maj  niepe nosprawnego rodze stwa (Kosecka, 1999; por. Pisula, 1993). 

Badania przeprowadzone przez N. Gold (1991) sugeruj , e osoby posiadaj ce braci 

z autyzmem cz ciej ni  inne dzieci przejawia y cechy depresji. Z bada  równie  wynika 

(Rodrigue i in., 1992; za Randall, Parker, 2001), e starsze rodze stwo dzieci z auty-

zmem przejawia wi ksze uzewn trzniane i nieuzewn trzniane problemy z zachowaniem. 

Wniosek taki jest logiczny, bowiem im d u ej dziecko jest nara one na kontakt ze swoim 

autystycznym bratem czy siostr , tym bardziej prawdopodobne jest, e pojawi  si  

u niego problemy natury psychologicznej. Jak stwierdzili McHale i in. (1984: za Ran-

dall, Parker, 2001), im dziecko jest starsze, tym wi cej spada na nie obowi zków domo-

wych i zwi zanych z opiek  nad niepe nosprawnym rodze stwem, a to powoduje kumu-

lowanie si  czynników stresogennych. 

E. Pisula (1993) przytacza badania, których wyniki wskazuj , e starsze dziewczyn-

ki maj ce niepe nosprawne rodze stwo do wiadczaj  silniejszego stresu psychologicz-

nego z tego powodu ni  ch opcy. Mo liwe, e jest to zwi zane z wi kszym obci eniem 

dziewcz t opiek  nad chorym dzieckiem. M odsze rodze stwo dzieci z autyzmem 

szczególnie zaniepokojone jest mo liwo ci  zara enia si  kalectwem (Wyczesany i in., 
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2001), natomiast starsze rodze stwo obawia si , e choroba ich brata czy siostry jest 

dziedziczna i w przysz o ci mo e wyst pi  u ich dzieci (McHale i in., 1984: za Wieczo-

rek, Ga kowski, 2002). 

Wi kszo  dzieci posiadaj cych rodze stwo z autyzmem radzi sobie dobrze w zaist-

nia ej sytuacji. Badania dowodz , e rodze stwo dzieci z zaburzeniami rozwoju nie ma 

wi kszych problemów psychologicznych czy wychowawczych w porównaniu z dzie mi, 

których rodze stwo jest zdrowe (Gath, 1972: McHale i in., 1984,1986: za Wieczorek, 

Ga kowski, 2002). Z bada  cytowanych na amach Autism Review International (1991, 

nr 3) wynika, i  obecno  rodze stwa autystycznego nie wp ywa niekorzystnie na ycie 

dzieci zdrowych w rodzinie; zawieranie przez nie przyja ni z innymi dzie mi. Ponadto 

rodze stwo dzieci autystycznych charakteryzuje si  lepszym obrazem w asnej osoby ni  

rodze stwo dzieci pe nosprawnych (por. Ga kowski 1993; Randall, Parker, 2001; Wy-

czesany, Ucinyk, 2001). 

Z przytoczonych przeze mnie bada , nale y wnioskowa , e bracia i siostry dzieci 

z autyzmem niekoniecznie musz  by  podatni na wp ywy powoduj ce u nich trudno ci 

psychologiczne. Jednak istniej  czynniki, które w po czeniu z faktem posiadania auty-

stycznego rodze stwa, mog  prowadzi  do powstania takich trudno ci. 

 

Relacje pomi dzy ma onkami mog  by  zaburzone w wyniku pojawienia si  ko-

nieczno ci zmiany dotychczasowego funkcjonowania spo ecznego i emocjonalnego ro-

dziny. Matka przewa nie jest zmuszona do rezygnacji z pracy zawodowej na rzecz opie-

ki nad niepe nosprawnym dzieckiem, w wyniku czego nie jest w stanie realizowa  swo-

ich wcze niejszych planów zawodowych, co w konsekwencji mo e prowadzi  do niepo-

rozumie  mi dzy ma onkami. Problem ten wyra nie zaznacza si  u ma onków z wy -

szym wykszta ceniem (Ma kiewicz-Borkowska, i in., 1997). Jednocze nie m  zmuszo-

ny do zabezpieczenia materialnego bytu rodzinie sp dza znacznie wi cej czasu poza 

domem. Zdaniem T. Ga kowskiego (1993) to oddalenie od obowi zków domowych mo-

e by  form  mechanizmu radzenia sobie ze stresem, ale tak e czynnikiem powoduj -

cym nieporozumienia mi dzy ma onkami, bowiem kobieta zm czona codzienn  prac  

w domu i opiek  nad dzieckiem czuje si  przeci ona obowi zkami spadaj cymi na ni , 

co w konsekwencji mo e równie  by  przyczyn  kryzysu w rodzinie. 

Mo na równie  przyj , e zaburzone relacje mi dzy ma onkami s  konsekwencj  

problemu nazwanego „niejasno ci  sytuacji”. Polega on na trudno ci pogodzenia si  

z faktem, i  w rodzinie jest obecne dziecko autystyczne. Taka sytuacja ma najcz ciej 

miejsce, gdy wygl d dziecka nie wskazuje na upo ledzenie, natomiast zachowanie nie 

zawsze jest przewidywalne dla rodziców i otoczenia, a matka wysuwa wniosek, i  przy-

czyna tkwi w jej nieprawid owym post powaniu z dzieckiem (Fishman, Wolf, 1991: za 

Seku owicz, 1994). 

Publikacje na temat zwi zku mi dzy posiadaniem dziecka z zaburzeniami rozwoju 

a satysfakcj  ma e sk , dostarczaj  sprzecznych danych. Jednym z powodów tego sta-

nu rzeczy z pewno ci  jest fakt, e wiele prac pisanych jest tylko w oparciu o w asne ob-

serwacje autora. I tak, M.S. Akerley (1984) sugeruje, e cz sto  rozwodów w rodzinach 

z dzieckiem autystycznym jest ni sza ni  przeci tnie w USA. Opisa a ona rodziny, w któ-

rych obecno  dziecka autystycznego wzmacnia a zwi zek ma e ski rodziców. Podob-
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nie R.L. Koegel i in. (1983: za Pisula, 1998), nie stwierdzili wp ywu posiadania dziecka 

z autyzmem na przystosowanie ma e skie, porównuj c rodziców dzieci z autyzmem i pra- 

wid owo si  rozwijaj cych. 

Jednak e nie wszyscy badacze s  tego samego zdania. M.K. DeMyer (1979; za Pisu-

la, 1998) twierdzi, e wychowanie dziecka z autyzmem os abi o emocjonalne wi zi mi -

dzy rodzicami w ponad po owie rodzin, jakie zna a, a nad rozwodem zastanawia a si  

wi cej ni  jedna czwarta rodziców. Ponadto, mówili oni o niezliczonej ilo ci codzien-

nych napi , które by y podstaw  do k ótni ma e skich i obni enia zainteresowania 

seksualnego, szczególnie u matek. Do podobnych wniosków doszli Fisman i Wolf 

(1989), którzy badali wp yw obecno ci dziecka autystycznego na stosunki pomi dzy 

m em i on , a w szczególno ci intymno  ma e sk . Ze wszystkich trzech grup ba-

dawczych (rodzice dzieci autystycznych, rodzice dzieci z zespo em Downa, rodzice 

dzieci zdrowych) w a nie matki i ojcowie dzieci z autyzmem opisywali swój poziom in-

tymno ci ma e skiej jako najni szy. 

Interesuj ce s  wyniki bada  prowadzonych przez M. Ma kiewicz-Borkowsk , 

D. Szumbarsk  i I. Namys owsk  (1997). Próbowa y one scharakteryzowa  cechy sys-

temu rodzinnego w percepcji par ma e skich posiadaj cych dzieci z autyzmem. Wyko-

rzysta y Ko owy Model Systemów Ma e skich i Rodzinnych Olsena i wspó pracowni-

ków (1985), dzi ki któremu mo na opisa  dwa podstawowe wymiary funkcjonowania 

rodziny – spójno  i adaptacyjno . Wyniki badania wskaza y na nadmiern  spójno  

rodzin dzieci z autyzmem, powoduj c , e znacz co wi cej rodzin zaliczono do typu 

spl tanych. Wyja nienie tego faktu autorki upatruj  w permanentnym stresie, jakiego 

do wiadczaj  rodzice wychowuj cy dziecko z autyzmem. Ponadto, poziom spójno ci 

rodzin by  spostrzegany podobnie przez oboje rodziców, natomiast istnia y ró nice 

zw aszcza w ideale adaptacyjno ci, jak i spójno ci pomi dzy matkami a ojcami. Matki 

oczekiwa y od rodziny wi kszej ni  ojcowie spójno ci i adaptacyjno ci. 

Fakt ten mo e by  zwi zany z tradycyjnym podzia em obowi zków, jaki najcz ciej 

obowi zuje w rodzinach z dzieckiem z autyzmem. To znaczy, e matki zajmuj  si  

dzieckiem, a ojcowie pracuj . To oddalenie ojców od obowi zków domowych, oprócz 

aspektu ekonomicznego, mo e by  te , jak ju  wcze niej zaznacza am, form  mechani-

zmu radzenia sobie ze stresem, ale tak e czynnikiem powoduj cym nieporozumienia 

mi dzy ma onkami. 

Z bada  równie  wynika (Pisula, 1998), e ojcowie dzieci z autyzmem spostrzegali 

ograniczaj cy wp yw dziecka na mo liwo ci realizacji przez poszczególnych cz onków 

rodziny w asnych potrzeb w zakresie edukacji, aktywno ci zawodowej, rozwoju osobi-

stego oraz aktywno ci ca ej rodziny. 

Mo na przyj , e gorsza w tym obszarze sytuacja rodzin z dzie mi autystycznymi 

wi e si  z konieczno ci  sprawowania sta ej opieki nad dzieckiem z powodu znacznie 

ograniczonego systemu us ug dla nich. W konsekwencji powoduje to zmniejszenie ilo ci 

czasu wolnego wspólnie sp dzanego przez ma e stwo czy ca  rodzin . Ponadto, po-

stawy ze strony otoczenia spo ecznego ich niezrozumienie i nietolerancja nietypowych 

zachowa  ich dziecka, przyczynia si  do znacznego ograniczenia przez rodziców, kon-

taktów towarzyskich czy wyj  na imprezy kulturalne. 
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W kontek cie przytoczonych wy ej bada  wydaje si  oczywiste, i  istnieje wiele 

zmiennych wp ywaj cych na zwi zek mi dzy stresem do wiadczanym z powodu wy-

chowywania dziecka autystycznego a satysfakcj  z ma e stwa. Mo na do nich zaliczy  

na przyk ad: ci ko  zaburze  autystycznych, wiek dziecka, dost pno  do odpowied-

nich instytucji nios cych specjalistyczn  pomoc oraz szeroko rozumiane wsparcie. 

Ponadto, powy sze wyniki bada  dowodz  zasadno ci rozpatrywania funkcjonowa-

nia rodziny w kategoriach systemu, w którym poszczególne elementy sk adowe pozosta-

j  ze sob  we wzajemnych zwi zkach. Ta prawid owo  oddzia uje bezpo rednio na 

praktyk  terapeutyczn , wymagaj c  udzielenia równoczesnej pomocy ca ej rodzinie. 
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Streszczenie 

Tre  artyku u dotyczy problematyki funkcjonowania rodziny dziecka z autyzmem. 

Zosta a ona scharakteryzowana w kategoriach stresu rodzicielskiego oraz oceniona z pers- 

pektywy relacji zachodz cych wewn trz rodziny. 

Autorka dokonuj c przegl du dotychczasowych bada , przeprowadzi a analiz  psycho-

spo ecznych determinantów wp ywaj cych na jako  ycia rodziny dziecka z autyzmem. 

 

 


