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Abstract � Introduction. The article addresses the hypotheses that on the basis of certain features in
children�s drawings it is possible to assume that their families are affected by alcohol.
Method. The technique used was the Test of the Drawing of your Family. Data were collected from
all pupils from the second and third grade of the primary school from a small town in the Lublin
region. One hundred twenty drawings, 60 of which (according to the claims of class tutors) belonged
to children being brought up in families with alcohol-related problems, were included in the study.
Results and Discussion. The characteristics present in the drawings of the experimental group, but
missing in the drawings of the control group (no family background with alcohol-related problems)
were the following:

� a drawing technique featuring short, dashed and very straight lines,
� a very strong grip on a crayon,
� drawing people as very small figures,
� low level of drawing accomplishment,
� poor ornamentation and colouring of the picture.

The analysis of the drawings supports the assumption that the relations the children develop at home
are mirrored in their drawings. It can be tentatively concluded that visual data (e.g. drawings) pro-
vide useful information on the situation the child finds him/herself in or on the obstacles he/she
encounters. However, a child�s drawing is not the only indicator for assessing problematic situations
of the children and should be complemented by additional information. Drawings might serve as
a first screening element signaling that a particular child should be observed more closely.

Key words: alcoholism, Test of the Drawing of your Family, family, children, violence, the portrait
of the family

Streszczenie � Wstêp. Celem artyku³u by³o zweryfikowanie stwierdzenia, ¿e na podstawie wyst¹-
pienia okre�lonych cech w rysunkach dzieci, mo¿na przypuszczaæ, ¿e ich rodziny s¹ dysfunkcjonal-
ne, np. maj¹ problem zwi¹zany z alkoholem.
Metoda. Jako technikê badawcz¹ zastosowano �test rysunku rodziny�. Badania zosta³y przeprowa-
dzone w�ród 254 uczniów z klasy drugiej i trzeciej szko³y podstawowej w jednej z ma³ych miejsco-
wo�ci na Lubelszczy�nie. Spo�ród otrzymanych rysunków do ostatecznej analizy zakwalifikowa-
nych zosta³o 120 prac � z czego 60 (zgodnie ze wskazaniami wychowawców) nale¿a³o do dzieci,
wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym.

Badania finansowane ze �rodków w³asnych.
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Wyniki i omówienie. W pracach dzieci z grupy eksperymentalnej pojawi³y siê elementy, których nie
by³o w pozosta³ych rysunkach, tj. rysowanie z u¿yciem krótkich, przerywanych i sztywnych linii,
silny nacisk kredki na papier, bardzo ma³e postacie, ma³y stopieñ doskona³o�ci (rysowanie niepe³-
nych postaci, brak elementów dodanych oraz podstawy), uboga ornamentyka (rysowanie postaci
pozbawionych ró¿nych dodatków) i uboga kolorystyka rysunku (malowanie tylko jednym lub kil-
koma kolorami).
Analiza rysunków potwierdzi³a, ¿e dzieci w swojej twórczo�ci odzwierciedlaj¹ relacje panuj¹ce
w domu rodzinnym. Mo¿na zatem z du¿ym prawdopodobieñstwem wnioskowaæ, ¿e twórczo�æ pla-
styczna stanowi bogate �ród³o informacji o sytuacji dziecka, a tak¿e o prze¿ywanych przez nie trud-
no�ciach. Jednocze�nie trzeba zaznaczyæ, ¿e rysunek dziecka nie mo¿e byæ jednoznacznym i wystar-
czaj¹cym kryterium wystêpowania w rodzinie sytuacji problemowej. Jest jednak wa¿nym sygna³em,
¿e na dane dziecko nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê.

S³owa kluczowe: alkoholizm, �test rysunku rodziny�, rodzina, dzieci, przemoc, obraz rodziny

WSTÊP

W ostatnim czasie powsta³o wiele publikacji dotycz¹cych problematyki roz-
woju dzieci, wychowywanych w �rodowiskach, w których alkoholu nadu¿ywa
przynajmniej jedno z rodziców. Do niedawna uwa¿ano, ¿e alkoholizm to choroba
i problem jednego cz³owieka � tego, który pije. Wraz z rozwojem systemowego
ujêcia rodziny, zaczêto uwa¿aæ, ¿e uzale¿nienie zaburza ¿ycie nie tylko osoby pi-
j¹cej, ale tak¿e ca³ej rodziny.

Jak twierdzi Wegscheider-Cruse �niewielu alkoholików rozgrywa swój dramat
w samotno�ci. Zwykle ka¿dy z nich, jak bohater szekspirowskiej tragedii, �lepy i
niczego nie�wiadomy, poci¹ga za sob¹ ku klêsce wszystkie drugoplanowe posta-
cie. Ten, kto spotyka siê w swoim ¿yciu z alkoholikiem, w taki czy inny sposób
styka siê z jego chorob¹, ale bezpo�rednie jej skutki spadaj¹ na najbli¿sz¹ rodzinê,
ludzi, którzy w najbardziej dos³ownym sensie dziel¹ z nim ¿ycie, a w konsekwen-
cji � chorobê (�) rodzinie nie³atwo odwróciæ siê plecami do niego i jego proble-
mów. Oznacza³oby to dla cz³onków rodziny ca³kowite zaburzenie ich w³asnego
¿ycia, a tak¿e porzucenie kogo�, kogo kochaj¹ (lub kiedy� kochali) w³a�nie wtedy,
kiedy najbardziej ich potrzebuje. Dlatego widz¹ jedyn¹ drogê: byæ przy nim i przy-
stosowaæ siê do jego choroby (dzieci, rzecz jasna, w ogóle nie maj¹ wyboru)�.
(1: 73) Powstaje g³êbokie uwik³anie w chorobê ma³¿onka czy rodzica, co okre�la
siê mianem wspó³uzale¿nienia. Dotyczy ono osób doros³ych, ale tak¿e dzieci, które
nie tylko dostrzegaj¹ istniej¹cy problem, ale czêsto bior¹ na swoje barki ca³¹ od-
powiedzialno�æ za jego rozwi¹zanie, przejmuj¹c przy tym bardzo czêsto obowi¹z-
ki rodziców. Dzieci te ¿yj¹ zazwyczaj w poczuciu zagro¿enia, cierpi¹ i czêsto s¹
ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Wcze�nie ucz¹ siê, ¿e
nie mog¹ polegaæ na rodzicach i przestaj¹ ufaæ innym ludziom. Czasami wrêcz
wstydz¹ siê swoich rodziców. Czuj¹ siê gorsze i dlatego staraj¹ siê ukryæ zarówno
prawdê, jak i swoje uczucia i my�li.

Podczas prowadzonych przeze mnie badañ okaza³o siê, ¿e niektóre z tych dzieci
mo¿na rozpoznaæ �na pierwszy rzut oka�. S¹ bardzo niespokojne, unikaj¹ rozmowy
na tematy rodzinne (spêdzanie wolnego czasu, uroczysto�ci rodzinne), przyznaj¹
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siê do kar za bardzo ma³e przewinienia, brakuje im czêsto podstawowych przy-
borów szkolnych, przychodz¹ do szko³y w zniszczonych i podartych ubraniach.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e uzale¿nienie od alkoholu to choroba, która dotyka rodziny
nie tylko �z marginesu spo³ecznego�, ale tak¿e osoby z tzw. �dobrych domów�,
w których niczego nie brakuje. Dzieci s¹ dobrze ubrane, maj¹ wszystko, czego
zapragn¹, w szkole s¹ wzorowymi uczniami. Nic nie wskazuje na jak¹kolwiek
dysfunkcjê w rodzinie. Nagle okazuje siê, ¿e dziecko przychodzi na lekcjê pobite,
zostaje przewiezione do szpitala, albo próbuje pope³niæ samobójstwo. Wtedy
zazwyczaj rodz¹ siê pytania: jak do tego dosz³o, dlaczego do tej pory nikt nic nie
zauwa¿y³, nic nie zrobi³.

Robinson i Rhoden w swojej ksi¹¿ce �Pomoc psychologiczna dla dzieci alko-
holików� (2) podkre�laj¹, ¿e im wcze�niej rozpocznie siê pracê z dzieæmi z rodzin
alkoholowych, tym wiêksze szanse na przywrócenie prawid³owego rozwoju
i funkcjonowania. Inni psychologowie wskazuj¹ za�, ¿e rysowanie jest ulubion¹
czynno�ci¹ dzieci w wieku szkolnym i w zwi¹zku z tym za jedn¹ z najskuteczniej-
szych metod diagnozy uznaj¹ rysunek rodziny. W Polsce ideê tê propaguje m.in.
prof. Braun-Ga³kowska (3, 4). Zwraca ona uwagê na fakt, ¿e na podstawie pew-
nych elementów rysunku mo¿na wnioskowaæ o poziomie rozwoju emocjonalnego,
spo³ecznego czy fizycznego dzieci oraz o istnieniu dysfunkcji w rodzinie. Dzieci
bowiem nie�wiadomie przenosz¹ doznawane lêki, napiêcia i widziany obraz �wiata
na kartkê papieru. Do doros³ych nale¿y natomiast odczytanie przes³ania, które
niejednokrotnie brzmi po prostu: �Pomó¿cie mi!!!�. Pozostawione same sobie
dzieci powielaj¹ obserwowany obraz rodziny. Im bardziej nie chc¹ pope³niæ b³ê-
dów rodziców, tym czê�ciej to robi¹, przekazuj¹c przejête schematy nastêpnym
pokoleniom. I w ten sposób �zamyka siê zaklêty kr¹g�.

Wa¿ne jest wiêc �odnalezienie� elementów rysunku, wskazuj¹cych na zabu-
rzenia w rozwoju i w funkcjonowaniu dzieci. Stanowi¹ one bowiem czêsto pierw-
szy i jedyny objaw rozwijaj¹cej siê w rodzinie choroby lub innej traumy, pojawia-
j¹cej siê lub istniej¹cej ju¿ w ¿yciu dziecka. Literatura przedmiotu wymienia wiele
takich elementów, które mog¹ pojawiæ siê w rysunkach dzieci prze¿ywaj¹cych
sytuacje problemowe, w tym dzieci wychowywanych w rodzinach z problemem
alkoholowym. Zachodz¹ce niezmiennie i dynamicznie ró¿norodne przemiany spo-
³eczne, powoduj¹ konieczno�æ ci¹g³ego weryfikowania dotychczasowych wyni-
ków obserwacji w tej dziedzinie. Jest to równie¿ cel podjêtych przeze mnie badañ.

MATERIA£ I METODA

Osoby badane

Badania zosta³y przeprowadzone w grudniu 2005 r. w�ród uczniów klas II i III
(³¹cznie 254 osoby) szkó³ podstawowych w ma³ym mie�cie na Lubelszczy�nie,
licz¹cym ok. 23.000 mieszkañców.
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Badania realizowali wychowawcy w klasach w trakcie zajêæ lekcyjnych. Ka¿dy
z nich otrzyma³ stosown¹ instrukcjê (dotycz¹c¹ techniki prowadzenia badania)
oraz 4 opakowania sze�ciokolorowych kredek o³ówkowych. Dzieciom polecono
wybranie spo�ród swoich kredek o³ówkowych, kolorów najbardziej podobnych
do tych, które ma nauczyciel. Po zweryfikowaniu sposobu wykonania powy¿sze-
go zadania, uczniów poproszono o narysowanie jakiej� rodziny podczas niedziel-
nego spaceru. Klasa mia³a na tê czynno�æ dowoln¹ ilo�æ czasu. Na zakoñczenie
ka¿de dziecko na odwrocie kartki mia³o napisaæ swoje imiê. Po lekcji wychowawca
obok imienia zaznacza³, czy dane dziecko pochodzi z rodziny alkoholowej czy nie
(ewentualnie czy ma takie przypuszczenia).

Prace podzielono na dwie grupy: zaznaczone przez nauczycieli i niezaznaczone,
czyli nale¿¹ce do dzieci z tzw. �zdrowych� rodzin. Ka¿d¹ z grup poddano nastêp-
nie selekcji, która mia³a na celu wyeliminowanie rysunków, wykonanych niezgod-
nie z instrukcj¹ (flamastrem lub kredkami �wiecowymi). Nastêpnie w ramach obu
grup podzielono rysunki na wykonane przez ch³opców i dziewczynki. Najmniej-
sza z powsta³ych grup (rysunki ch³opców z rodzin z problemem alkoholowym)
liczy³a 30 rysunków, w zwi¹zku z tym z ka¿dej z pozosta³ych grup wylosowano
po 30 prac. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano zatem 120 rysunków: 60 prac
dziewcz¹t i 60 ch³opców, z czego 60 rysunków pochodzi³o (zdaniem nauczycieli)
od dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (tab. 1).

Dziewczynki Girls 30 25 30 25 60 50

Ch³opcy Boys 30 25 30 25 60 50

Ogó³em Total 60 50 60 50 120 100

Tabela 1.
P³eæ a typ rodziny badanych
Family type by gender

P³eæ
Gender

Typ rodziny Family type
Ogó³em

TotalBez problemu alkoholowego
Not affected by alcoholism

Z problemem alkoholowym
Affected by alcoholism

N %N % N %

Narzêdzie badawcze

Pos³u¿y³am siê �testem rysunku rodziny� jako narzêdziem badawczym. Poka-
zuje on osobê badan¹ na tle rodziny, pozwala poznaæ badanego od razu w aspekcie
tej w³a�nie rzeczywisto�ci, jak¹ jest rodzina. Wed³ug Braun-Ga³kowskiej �rysunek
rodziny pozwala na zebranie bardzo wielu informacji o badanym i jego relacjach
rodzinnych, dociera do motywów nie�wiadomych i nie�wiadomych sposobów ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych� (3: 25). Uzewnêtrznia tak¿e to, czego dziec-
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ko nie potrafi wypowiedzieæ za pomoc¹ s³ów, pozwala mu tworzyæ w³asn¹ �¿y-
czeniow¹� rzeczywisto�æ, odzwierciedlaj¹c¹ motywy jego dzia³ania, obawy i prag-
nienia. Tego rodzaju rysunki maj¹ najczê�ciej charakter projekcyjny i siêgaj¹ do
g³êbszych warstw osobowo�ci dziecka. Rysunek projekcyjny rodziny pokazuje,
jak dziecko organizuje swe do�wiadczenia i �rzuca� je na �pole�. Czyli dziecko
tworzy �wiat swej rodziny i w procesie projekcji przenosi go na kartkê papieru,
jest to jak gdyby �ekran�, na którym �wy�wietla� to, co wie, co i jak czuje.

Psychologowie uwa¿aj¹ równie¿, ¿e dziecko w rysunku rodziny zapisuje w³as-
ne w niej zachowania, utrwala swoje prze¿ycia, do�wiadczenia, potrzeby, postawy
wobec najbli¿szych oraz swoje wyobra¿enia. Ujawnia te¿ identyfikacjê z naj-
bli¿szymi osobami z rodziny i byæ mo¿e � ucieczkê przed czym� nieprzyjemnym.
Ponadto ocenia dzia³alno�æ swoj¹ i innych osób w rodzinie, i ujawnia swoje uczu-
cia przywi¹zania i mi³o�ci do niektórych osób.

Jak widaæ, rysunek dziecka stanowi bardzo wa¿ne i czêsto niedoceniane �ród³o
informacji o dziecku i jego sytuacji. Dzieje siê tak zw³aszcza w przypadku dzieci
w wieku 4�11 lat, czyli w okresie, kiedy s¹ one najbardziej podatne na wszelkiego
rodzaju terapiê.

Analiza statystyczna

Aby dokonaæ analizy zebranych danych pos³u¿y³am siê parametrycznym tes-
tem studenta dla dwóch grup równolicznych, ma³ych (30 osób), gdzie nie s¹ znane
odchylenia standardowe.
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X1 � �rednia grupy eksperymentalnej
X2 � �rednia grupy kontrolnej
S1 � odchylenie standardowe w grupie eksperymentalnej
S2 � odchylenie standardowe w grupie kontrolnej
n1 � liczba osób w grupie eksperymentalnej
n2 � liczba osób w grupie kontrolnej

WYNIKI

Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêto�æ artyku³u, z uzyskanych w badaniach wy-
ników poni¿ej przedstawiono tylko te, które s¹ istotne statystycznie i mo¿na je
tym samym odnie�æ do ogó³u badanych grup.
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1. Porównanie pod wzglêdem poziomu graficznego rysunków dzieci
z badanych grup

Sposób pos³ugiwania siê kredk¹

Analiza uzyskanych wyników wskaza³a, ¿e wystêpuj¹ istotne statystycznie ró¿-
nice w sposobie pos³ugiwania siê kredk¹ w rysunkach dziewczynek i ch³opców
z grupy eksperymentalnej, tj. z rodzin z problemem  alkoholowym i kontrolnej, tj.
z rodzin bez problemu alkoholowego (tab. 2 i 3). W�ród dzieci z pierwszej grupy
zdecydowanie przewa¿a³y rysunki wykonane ruchami krótkimi i przerywanymi,
co mo¿e wskazywaæ na pewne zahamowanie oraz na to, ¿e dzieciom tym brak
spontaniczno�ci i energii ¿yciowej. Jest to prawdopodobnie zwi¹zane z tym, ¿e
dzieci dorastaj¹ce w rodzinach z problemem alkoholowym bardzo szybko ucz¹ siê
kontrolowaæ swoje emocje, my�li, s³owa i uczucia � po to, by nie zdradziæ tajem-
nicy rodzinnej, by nie zdenerwowaæ ojca, który od razu zacz¹³by znowu piæ. Opa-
nowanie i mo¿liwo�æ kontroli daje poczucie bezpieczeñstwa w �wiecie, którego
dziecko nie rozumie. Ka¿dy wykonywany ruch musi byæ przemy�lany, poniewa¿
konsekwencje pomy³ki s¹ czêsto bardzo bolesne.

D³ugie linie Long lines 0,067 0,733 �2,476 0,02

Krótkie linie Short lines 0,667 0,067 2,335 0,03

Linie mieszane Mixed lines 0,267 0,2 0,327 0,8

Tabela 3.
Porównanie grup pod wzglêdem sposobu pos³ugiwania siê kredk¹ � ch³opcy
Group comparison of way of using a crayon � boys

Rodzaj rysowanych linii
Type of drawing lines

X
Ch³opcy z grupy

kontrolnej
Boys from the
control group

X
C³opcy z grupy

eksperymentalnej
Boys from the

experimental group

t° P

D³ugie linie Long lines 0,167 0,833 �2,213 0,04

Krótkie linie Short lines 0,733 0,033 2,672 0,01

Linie mieszane Mixed lines 0,1 0,133 �0,288 0,9

Tabela 2.
Porównanie grup pod wzglêdem sposobu pos³ugiwania siê kredk¹ � dziewczynki
Group comparison of way of using a crayon � girls

Rodzaj rysowanych linii
Type of drawing lines

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P
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Zupe³nie inaczej rozwijaj¹ siê dzieci w tzw. �normalnych� rodzinach, gdzie
mo¿na o wszystkim rozmawiaæ zarówno z rodzicami, jak i z kole¿ankami czy ko-
legami. Grupê tê cechuje ¿yciowa odwaga, otwarto�æ, ekspansywno�æ i ciekawo�æ
�wiata, na co mo¿e wskazywaæ du¿a liczba rysunków wykonanych pe³nymi i d³u-
gimi liniami � zw³aszcza przez dziewczynki z grupy kontrolnej (rys. 1 i 2).

Si³a nacisku

Rezultaty przeprowadzonych badañ uwidaczniaj¹ du¿¹ ró¿nicê pod wzglêdem
si³y nacisku kredki na papier w rysunkach dzieci z obu badanych grup (tab. 4 i 5).
Z du¿ym prawdopodobieñstwem (97%) mo¿na stwierdziæ, ¿e silniejsze, grubsze,
czêsto odci�niête na drugiej stronie linie wystêpuj¹ w rysunkach dziewczynek,
a tak¿e ch³opców (80%), wychowuj¹cych siê w rodzinach z problemem alkoholo-
wym. Mo¿e to wskazywaæ na odczuwane przez te dzieci silne napiêcie, bêd¹ce kon-
sekwencj¹ nagromadzonych emocji, których dziecko nieuzewnêtrznia. W rodzinach
patologicznych dzieci szybko �ucz¹ siê nie czuæ�. T³umi¹ emocje, nie potrafi¹ ich

Silny nacisk Strong grip 0,633 0,233 1,429 0,2

S³aby nacisk Weak grip 0,167 0,567 1,556 0,2

Mieszany � i silny i s³aby
Mixed grip

0,2 0,2 0 �

Tabela 5.
Porównanie grup pod wzglêdem si³y nacisku  kredki na papier � ch³opcy
Group comparison of the strength of the grip on a crayon � boys

Si³a nacisku kredki
na papier

Strength of the grip
on a crayon

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P

Silny nacisk Strong grip 0,733 0,1 2,31 0,03

S³aby nacisk Weak grip 0,1 0,833 �2,528 0,02

Mieszany � i silny i s³aby
Mixed grip

0,167 0,067 0,69 0,5

Tabela 4.
Porównanie grup pod wzglêdem si³y nacisku kredki na papier � dziewczynki
Group comparison of the strength of the grip on a crayon � girls

Si³a nacisku kredki
na papier

Strength of the grip
on a crayon

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P
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nazywaæ i boj¹ siê nie tylko je okazaæ, ale tak¿e o nich mówiæ. Dzieci nie potrafi¹
poradziæ sobie z silnymi negatywnymi uczuciami i emocjami, pojawiaj¹cymi siê
niemal jednocze�nie, bo �przecie¿, jak mo¿na nienawidziæ ojca, którego trzeba
kochaæ?� Nagromadzony ¿al, strach czy z³o�æ s¹ wiêc t³umione przez dzieci i czêsto
nie�wiadomie ujawniane, m.in. w czasie rysowania czy wykonywania innych czyn-
no�ci plastycznych. Ponadto czêsto siê zdarza, ¿e nagromadzony gniew, którego
nie mo¿na okazaæ rodzicom, zostaje odreagowany w szkole i jest g³ównym moto-
rem, zw³aszcza u ch³opców, awantur, bijatyk, k³ótni � jednym s³owem agresji wobec
innych uczniów czy nawet nauczycieli. Agresja ta przejawia siê czêsto w podartych
zeszytach, w przebijaj¹cych na drug¹ stronê �ladach po d³ugopisie czy w³a�nie
w nacisku kredki na papier podczas rysowania.

Takie sytuacje z kolei bardzo rzadko wystêpuj¹ u dzieci z rodzin funkcjonal-
nych. W rysunkach uczniów z grupy kontrolnej charakterystyczne by³y s³abe
i delikatne, ale jednocze�nie bardzo wyraziste linie. Mo¿e to �wiadczyæ o wyci-
szonych emocjach dzieci, co jest konsekwencj¹ poprawnych relacji w rodzinie
i werbalizacji prze¿ywanych doznañ. Warto tu zaznaczyæ, ¿e u ch³opców z tej grupy
pojawi³y siê rysunki o silnej kresce, ale my�lê, ¿e w tym przypadku �wiadczy to
raczej o ich du¿ej energii i witalno�ci.

Wielko�æ zu¿ytej powierzchni

W analizie istotne okaza³y siê przede wszystkim wielko�ci rysowanych postaci
(tab. 6 i 7). Dziewczynki z grupy eksperymentalnej najczê�ciej rysowa³y postacie
�rednie i ma³e. Natomiast w grupie kontrolnej zaledwie kilka prac charakteryzowa³o
siê ma³ymi postaciami. Tendencja ta o wiele wyra�niej uwidoczni³a siê u ch³op-
ców. W grupie kontrolnej przewa¿a³y rysunki z postaciami �redniej wielko�ci,
natomiast w grupie eksperymentalnej � rysunki z ma³ymi postaciami (rys. 3 i 4).

Mo¿e to wskazywaæ na fakt, ¿e w ¿yciu tych dzieci nie ma wa¿nych i podzi-
wianych doros³ych osób. Wrêcz przeciwnie: jest wielu wrogów, których trzeba
pokonaæ, zanim po raz kolejny skrzywdz¹ kogo� swoim zachowaniem. Poniewa¿

Du¿e postacie Big figures 0,2 0,433 �0,975 0,4

�rednie postacie
Middle-sized figures

0,4 0,5 �0,357 0,8

Ma³e postacie Small figures 0,4 0,067 1,624 0,2

Tabela 6.
Porównanie grup pod wzglêdem wielko�ci zu¿ytej powierzchni � dziewczynki
Group comparison of the use of drawing space � girls

Wielko�æ postaci
Size of figure

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P
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dziecko nie jest w stanie przeciwstawiæ siê fizycznie rodzicowi, robi to czêsto
w rysunku, np. dewaloryzuj¹c jedn¹ lub kilka postaci. Im mniejsza postaæ, tym
prawdopodobnie wiêcej negatywnych uczuæ wywo³uje w dziecku. Rysuj¹c j¹ jako
miniaturkê, dziecko nagle staje siê silniejsze od niej, wiêksze czêsto nie tylko na
rysunku, ale i emocjonalnie. Jednocze�nie t¹ malutk¹ postaci¹ mo¿e byæ tak¿e sam
rysuj¹cy, by w ten sposób �przeprosiæ, ¿e ¿yje�, by pokazaæ, jak bardzo czuje siê
niewidoczny i niedostrzegany przez rodziców.

Podane ró¿nice, pomimo ¿e nie s¹ istotne statystycznie, wskazuj¹ na pewn¹
wa¿n¹ i czêsto poruszan¹ w literaturze przedmiotu prawid³owo�æ.

2. Porównanie pod wzglêdem poziomu struktur formalnych rysunków dzieci
z badanych grup

Stopieñ doskona³o�ci rysunku

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e rysunki dziewczynek z grupy kontrolnej
prezentuj¹ zdecydowanie wy¿szy stopieñ doskona³o�ci ni¿ rysunki dziewczynek
z grupy eksperymentalnej. (tab. 8 i 9). Wiêkszo�æ (97%) rysunków z tej ostatniej
grupy zawiera³o g³owonogi lub postacie bez d³oni, szyi czy stóp. Czê�æ rysowa-
nych osób nie ma ubrania, a prawie wszystkie zosta³y przedstawione w bezruchu
(rys. 5 i 6). Tak znaczne zró¿nicowanie rysunków pod tym wzglêdem mo¿e �wiad-
czyæ o du¿ym zahamowaniu rozwojowym dziewczynek z rodzin alkoholowych.

U ch³opców, którzy z regu³y nie rysuj¹ tak starannie jak dziewczynki, w grupie
eksperymentalnej zjawisko to wystêpuje z jeszcze wiêkszym nasileniem. Ich rysun-
ki by³y pozbawione postaci albo by³y one prawie niewidoczne, rysowane jednym
kolorem lub zaledwie kilkoma kreskami. Czêsto ch³opcy nie rozró¿niali p³ci czy
czê�ci cia³a rysowanych osób. G³owa nie by³a proporcjonalna w stosunku do reszty
cia³a, rêce i nogi rysowane jako pojedyncze kreski, tu³ów jako trójk¹t, oczy przed-
stawiane w postaci dwóch kropek, bez rzês, powiek czy brwi. W ten sposób
� wed³ug psychologów � rysuj¹ dzieci w wieku przedszkolnym.

Du¿e postacie Big figures 0,1 0,167 �0,432 0,7

�rednie postacie
Middle-sized figures

0,167 0,6 �1,646 0,2

Ma³e postacie Small figures 0,7 0,23 1,621 0,2

Tabela 7.
Porównanie grup pod wzglêdem wielko�ci zu¿ytej powierzchni � ch³opcy
Group comparison of the use of drawing space � boys

Wielko�æ postaci
Size of figure

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P
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Wspomniane rysunki mog¹ sygnalizowaæ, ¿e u dzieci z grupy eksperymentalnej
wystêpuj¹ opó�nienia w rozwoju. Mo¿e to byæ spowodowane niezaspokojeniem
ich potrzeb ¿yciowych, np. fizycznych (niedo¿ywienie, zbyt ma³a ilo�æ snu i odpo-
czynku) oraz psychicznych (brak poczucia bezpieczeñstwa, akceptacji). Dzieciom
takim trudniej jest siê skoncentrowaæ i skupiæ na tym, co robi¹. Nie przyk³adaj¹
siê do wykonywanych prac. Nierzadko zdarza siê równie¿, ¿e pobite i posiniaczone
maj¹ trudno�ci z utrzymaniem kredek, trzês¹ im siê rêce lub nie s¹ w stanie ryso-
waæ z powodu posiniaczonych palców. Dzieci z rodzin alkoholowych z regu³y nie
maj¹ ¿adnej motywacji do tworzenia ³adnych prac, poniewa¿ rodzice i tak ich nie
doceni¹, i nie pochwal¹.

Zupe³nie inaczej kszta³tuje siê sytuacja dzieci ze �rodowisk bez problemu
alkoholowego � zw³aszcza dziewczynek, dla których typowe jest �chwalenie siê�
przed rodzicami. Staraj¹ siê o jak naj³adniejsze rysunki, bo wierz¹ w swoje umie-
jêtno�ci i maj¹ komu je zaprezentowaæ. Ponadto rodzice nierzadko staraj¹ siê
wysy³aæ swoje pociechy na korepetycje, kursy rysowania i kó³ka zainteresowañ.
Wspieraj¹ rozwój dzieci, kupuj¹c im odpowiednie przybory czy pomagaj¹c w od-
rabianiu prac domowych.

Wysoki High 0,233 0,767 �1,774 0,09

�redni Middle 0,3 0,233 0,305 0,8

Niski Low 0,467 0 2,278 0,03

Tabela 8.
Porównanie grup pod wzglêdem stopnia doskona³o�ci rysunku � dziewczynki
Group comparison of the level of drawing accomplishment � girls

Stopieñ doskona³o�ci
rysunku

Level of drawing
accomplishment

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P

Wysoki High 0,1 0,433 �1,514 0,2

�redni Middle 0,2 0,3 0,469 0,7

Niski Low 0,7 0,267 1,463 0,2

Tabela 9.
Porównanie grup pod wzglêdem stopnia doskona³o�ci rysunku � ch³opcy
Group comparison of the level of drawing accomplishment � boys

Stopieñ doskona³o�ci
rysunku

Level of drawing
accomplishment

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P
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Typ rysunku

Specjali�ci, zajmuj¹cy siê badaniem rysunków, wyró¿niaj¹ trzy g³ówne ich
typy: sensoryczny (emocjonalny), racjonalny i mieszany. Pierwszy charakteryzuje
siê du¿¹ liczb¹ linii krzywych, zaokr¹glonych, dynamicznych i postaciami przed-
stawionymi w dzia³aniu czy interakcji. Drugi typ wyra¿a siê w liniach prostych
i sztywnych. Postacie s¹ tu nieruchome i czêsto wyizolowane (tab. 10 i 11).

W badanych grupach ró¿nice w typach rysunków wyra�niej s¹ zaznaczone
w�ród dziewczynek. Z prawdopodobieñstwem 92% mo¿na wnioskowaæ, ¿e dziew-
czynki z grupy kontrolnej znacznie czê�ciej tworz¹ rysunki typu sensorycznego.
Mo¿e na to wskazywaæ bogactwo prze¿ywanych uczuæ oraz brak oporów przed
ich ujawnianiem. O takich dzieciach mówi siê, ¿e s¹ �jak otwarta ksiêga�, z której
mo¿na wszystko wyczytaæ. Na ich rysunkach wyra�nie widaæ rado�æ lub smutek.
Zupe³nie inaczej wygl¹daj¹ prace dziewczynek z rodzin alkoholowych. ¯ycie
nauczy³o je bowiem, ¿e uczucia s¹ zbêdnym dodatkiem. Nie da siê ¿yæ w ci¹g³ym
strachu i lêku co do swojej przysz³o�ci. Pielêgnowanie gniewu i z³o�ci nic nie

Sensoryczny (emocjonalny)
Sensory (emotional) 0,133 0,6 �1,817 0,08

Racjonalny Rational 0,7 0,267 1,463 0,2

Mieszany Mixed 0,167 0,167 0 �

Tabela 10.
Porównanie grup ze wzglêdu na typ rysunku � dziewczynki
Group comparison of the type of drawing � girls

Typ rysunku
Type of drawing

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P

Sensoryczny (emocjonalny)
Sensory (emotional) 0,067 0,267 �1,156 0,3

Racjonalny Rational 0,733 0,5 0,698 0,5

Mieszany Mixed 0,2 0,233 �0,167 0,9

Tabela 11.
Porównanie grup ze wzglêdu na typ rysunku � ch³opcy
Group comparison of the type of drawing � boys

Typ rysunku
Type of drawing

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P
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daje. Kiedy nie mo¿na z nikim o tym porozmawiaæ, najlepszym wyj�ciem okazuje
siê zapomnienie o tym, co siê czuje i st³umienie uczuæ. Czêsto na tej podstawie
powstaje przekonanie, ¿e w mojej rodzinie jest wszystko w porz¹dku. Po pewnym
czasie jest ono tak silne, ¿e dzieci przestaj¹ dostrzegaæ, ¿e k³ami¹, opowiadaj¹c
o rodzicach jako o kochaj¹cych opiekunach. Przecie¿ tato, jak jest trze�wy, zabiera
dzieci na lody, daje im wszystko, czego chc¹. W efekcie zaciera siê granica miêdzy
tym, co dobre a tym co z³e. Zachowanie, które jest chwalone jednego dnia, innego
dnia staje siê powodem awantury. Regu³y panuj¹ce w domu, z jednej strony stale siê
zmieniaj¹, a z drugiej � musz¹ byæ przestrzegane. By funkcjonowaæ w tym chaosie,
dzieci stwarzaj¹ jeszcze jedn¹ regu³ê � zwan¹ rol¹ lub okre�lonym sposobem zacho-
wania. W rodzinach dorastaj¹ wiêc mali bohaterowie, koz³y ofiarne czy b³azny.

3. Porównanie pod wzglêdem poziomu tre�ci (np. z zakresu ornamentyki)
rysunków dzieci z badanych grup

Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyniki nie wykaza³y istotnych sta-
tystycznie ró¿nic w poziomie tre�ci w�ród dzieciêcych rysunków. Wyra�nie jed-
nak zaznaczy³a siê tendencja ró¿nicuj¹ca w zakresie ornamentyki (tab. 12 i 13).

Na rysunkach dzieci z rodzin alkoholowych czêsto wiêksz¹ wagê przyk³ada siê
do rysowania otoczenia ni¿ samych osób, które wydaj¹ siê byæ tylko dodatkiem
� ma³o wa¿nym, nieistotnym. Znacznie mniej uwagi przywi¹zuj¹ do dok³adnego
rysowania poszczególnych postaci (rys. 7 i 8). Byæ mo¿e dzieci z rodzin alkoholo-
wych ¿yj¹ w takim napiêciu i stresie, ¿e najczê�ciej nie s¹ w stanie skoncentrowaæ
siê na dok³adnym rysowaniu jednej postaci, na dokoñczeniu jej, na dba³o�ci
o szczegó³y. Z drugiej jednak strony, mo¿e to byæ tak¿e wynikiem niskiego stan-
dardu ¿ycia rodzin dysfunkcjonalnych, które pieni¹dze przeznaczaj¹ g³ównie na
alkohol, wobec czego dzieci musz¹ chodziæ w podartych ubraniach, czêsto nie-
adekwatnych do pogody. Polecenie: �narysuj rodzinê� najczê�ciej nasuwa dziecku
na my�l jego w³asny dom, w którym nie ma miejsca na elegancjê i piêkne stroje,
dlatego rysowane postacie przedstawiane s¹ w pomarszczonych i podartych ubra-

Bogata Rich 0,133 0,7 �2,069 0,05

Przeciêtna Average 0,533 0,3 0,85 0,4

Zarysowanie postaci
Contour of figure

0,333 0 1,914 0,7

Tabela 12.
Porównanie grup ze wzglêdu na ornamentykê rysunku � dziewczynki
Group comparison of the ornamentation of drawing � girls

Ornamentyka rysunku
Ornamentation of drawing

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P
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niach. Dzieci z tzw. �normalnych� rodzin czêsto podkre�laj¹ schludny ubiór rodzi-
ców. Natomiast dzieci z rodzin alkoholowych, je�li to robi¹, to najprawdopodobniej,
by zaprzeczyæ otaczaj¹cej je rzeczywisto�ci, by pokazaæ, ¿e oni te¿ maj¹ kochaj¹c¹
siê rodzinê (5: 51�52).

4. Porównanie pod wzglêdem kolorystyki rysunków dzieci z badanych grup

Analiza kolorystyki rysunku obejmuje zarówno zakres kolorystyki, jak i ko-
lory dominuj¹ce w rysunku, nasycenie kolorów oraz typowe po³¹czenia. Wyniki
przeprowadzonych badañ okaza³y siê istotne statystycznie jedynie w odniesieniu
do zakresu kolorystyki (tab. 14 i 15).

Na ich podstawie z du¿ym prawdopodobieñstwem (96%) mo¿na wnioskowaæ,
¿e rysunki dziewczynek z rodzin alkoholowych charakteryzuj¹ siê ubo¿sz¹ ko-
lorystyk¹. Dzieci te maluj¹ najczê�ciej dwoma kolorami, bardzo rzadko � ca³¹
dostêpn¹ palet¹ (rys. 9 i 10). Równie¿ w grupie badanych ch³opców z du¿¹ pew-
no�ci¹ (96%) mo¿na wskazaæ, ¿e ch³opcy z grupy eksperymentalnej u¿ywali mniej
kolorów przy rysowaniu ni¿ dzieci z grupy kontrolnej. Czasem ca³y rysunek by³
wykonany zaledwie jedn¹ kredk¹.

Bogata Rich 0,067 0,1 �0,268 0,8

Przeciêtna Average 0,4 0,733 �1,041 0,4

Zarysowanie postaci
Contour of figure 0,533 0,167 1,452 0,2

Tabela 13.
Porównanie grup ze wzglêdu na ornamentykê rysunku � ch³opcy
Group comparison of the ornamentation of drawing � boys

Ornamentyka rysunku
Ornamentation of drawing

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P

Ró¿norodna Very various 0,6 1,0 �1,053 0,3

Uboga Poor 0,4 0 2,105 0,04

Tabela 14.
Porównanie grup ze wzglêdu na zakres kolorystyki rysunku � dziewczynki
Group comparison of the colouring of drawing � girls

Kolorystyka rysunku
Colouring of drawing

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P
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Specjali�ci z dziedziny psychologii uwa¿aj¹, ¿e kolorystyka rysunku wskazuje
g³ównie na emocjonalno�æ dziecka, na rodzaj i si³ê prze¿ywanych emocji. Anali-
zuj¹c tê cechê rysunku mo¿na wskazaæ na rodzaj dominuj¹cych emocji, np. prze-
waga koloru czarnego wi¹¿e siê prawdopodobnie z poczuciem beznadziejno�ci
i bezsilno�ci, a jednocze�nie jest wyrazem swego rodzaju buntu, przeciwko zaist-
nia³ej sytuacji; z kolei barwa czerwona mo¿e byæ zwi¹zana z agresja, si³¹ i nie-
pohamowan¹ energi¹.

Niestety, dotychczas nie ma jednoznacznych i pewnych wskazówek, dotycz¹-
cych interpretacji kolorów na rysunkach, dlatego trzeba odnosiæ siê do tego wska�-
nika z pewnym dystansem. Jednocze�nie jednak na podstawie kolorystyki rysunku
z du¿o wiêksz¹ doz¹ pewno�ci mo¿na wnioskowaæ na temat tego, jak bogaty jest
wachlarz prze¿ywanych przez dziecko emocji.

5. Porównanie pod wzglêdem innych cech rysunków dzieci z badanych grup

Analiza porównawcza rysunków wykazuje, ¿e w zestawieniu z grup¹ kontrol-
n¹, w rysunkach dzieci z grupy eksperymentalnej pojawia siê wiêcej bia³ych prze-
strzeni, rysowane postacie s¹ niepe³ne i przedstawiane w bezruchu (o czym by³a
ju¿ mowa), brakuje elementów dodanych lub podstawy (tab. 16 i 17). Elementy te
� wed³ug znawców przedmiotu � mog¹ wskazywaæ na zaburzenia osobowo�ci
dziecka, a co za tym idzie � równie¿ zachowania. St¹d prawdopodobnie u dzieci
z rodzin alkoholowych tak czêsto pojawiaj¹ siê wybuchy z³o�ci, gniewu, impul-
sywno�æ reakcji, nadpobudliwo�æ psychoruchowa, s³abe postêpy w rozwoju uczuæ
wy¿szych, przejawy patologicznych potrzeb, np. d¹¿enie do zadawania cierpieñ
innym (agresja) lub sobie (autoagresja), dzia³ania destrukcyjne. Czêsto przy tym
s¹ to zachowania nieadekwatne do zaistnia³ej sytuacji i bardzo zmienne. Prze¿y-
wane emocje zmieniaj¹ siê w ci¹gu krótkiego czasu. Nieprzewidywalno�æ sytua-
cji, nerwowa atmosfera w domu i brak stabilizacji, nie mo¿e nie mieæ wp³ywu na
psychikê dziecka. Brak elementów dodanych mo¿e równie¿ wskazywaæ na z³y
kontakt ze �wiatem zewnêtrznym, obawê przed nim.

Ró¿norodna Very various 0,567 1,0 �1,152 0,2

Uboga Poor 0,433 0 2,187 0,04

Tabela 15.
Porównanie grup ze wzglêdu na zakres kolorystyki rysunku � boys
Group comparison of the colouring of drawing � boys

Kolorystyka rysunku
Colouring of drawing

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P
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Du¿e bia³e przestrzenie
Big white spaces

0,433 0,233 0,816 0,5

Brak ruchu postaci
Figure at a standstill

0,733 0,5 0,698 0,5

Postacie niepe³ne
Incomplete figure

0,5 0,167 1,359 0,2

Brak postaci No figures 0,033 0 0,647 0,6

Brak elementów dodanych
Lack of any additional 0,167 0,033 1,008 0,4
elements

Brak linii podstawy
Lack of the bottom line

0,233 0,133 0,549 0,6

Tabela 16.
Porównanie grup ze wzglêdu na inne cechy rysunków � dziewczynki
Group comparison of the other features of drawings � girls

Wska�nik
Indicator

X
Dziewczynki

z grupy kontrolnej
Girls from the
control group

X
Dziewczynki z grupy

eksperymentalnej
Girls from the

experimental group

t° P

Du¿e bia³e przestrzenie
Big white spaces

0,333 0,233 0,442 0,7

Brak ruchu postaci
Figure at a standstill

0,7 0,5 0,608 0,6

Postacie niepe³ne
Incomplete figure

0,767 0,233 1,774 0,09

Brak postaci No figures 0,033 0 0,647 0,6

Brak elementów dodanych
Lack of any additional 0,1 0,067 0,268 0,8
elements

Brak linii podstawy
Lack the bottom line

0,433 0,1 1,514 0,2

Tabela 17.
Porównanie grup ze wzglêdu na inne cechy rysunków � ch³opcy
Group comparison of the other features of drawings � boys

Wska�nik
Indicator

X
Ch³opcy

z grupy kontrolnej
Boys from the
control group

X
Ch³opcy z grupy
eksperymentalnej

Boys from the
experimental group

t° P
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Na koniec trzeba zaznaczyæ, ¿e je¿eli na rysunkach w ogóle nie pojawi¹ siê
postacie ludzi, nale¿y rozwa¿yæ konieczno�æ jak najszybszego skierowania dziec-
ka na specjalistyczn¹ terapiê (patrz przyk³ad rys. 11 i 12).

DYSKUSJA

Pierwsze badania nad twórczo�ci¹ dzieci podjêto w drugiej po³owie XIX wieku,
po opublikowaniu prac Ebencera Cooke�a. W ostatniej dekadzie XIX stulecia
i w pierwszych latach XX wieku w ró¿nych krajach pojawi³o siê ju¿ wiele prac,
dotycz¹cych twórczo�ci rysunkowej dzieci i zwracaj¹cych uwagê na jej psycho-
logiczne pod³o¿e. Autorzy zajmuj¹cy siê t¹ tematyk¹ jednomy�lnie podkre�laj¹, ¿e
poprzez rysunki poznajemy dzieci, �wiat ich prze¿yæ, wiedzê, zainteresowania
i stosunek do rzeczywisto�ci. Jednocze�nie ró¿norodno�æ rysunków jest tak du¿a,
jak liczba ich ma³ych twórców. Ka¿de dziecko jest bowiem jedyne w swoim ro-
dzaju i niepowtarzalne. Prawdopodobnie dlatego twórczo�æ rysunkowa dziecka
staje siê tak czêsto fascynuj¹cym przedmiotem analizy i badañ. Z ca³¹ pewno�ci¹
mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e dotychczas nikt nie opisa³ wyczerpuj¹co ró¿norodno�ci
charakteryzuj¹cej rysunki dzieci. Pomimo to szukanie cech wspólnych w tych ry-
sunkach wydaje siê dzi� konieczno�ci¹. Twórczo�æ rysunkowa jest bowiem boga-
tym �ród³em wiedzy o sytuacji ¿yciowej dziecka, a w przypadku dzieci z rodzin
patologicznych mo¿e byæ pierwszym sygna³em tego, ¿e potrzebuj¹ pomocy. Spe-
cyfika tej techniki sprawia, ¿e z zainteresowaniem nale¿y �ledziæ ka¿de badanie,
maj¹ce na celu jej weryfikacjê.

Sposób przeprowadzenia przeze mnie badañ nie daje ca³kowitej pewno�ci, ¿e
dzieci z grupy eksperymentalnej wychowywa³y siê w rodzinach z problemem alko-
holowym. Nauczyciele przeprowadzaj¹cy badanie nie mieli przygotowania teo-
retycznego ani wystarczaj¹cej wiedzy z zakresu wybranej przeze mnie techniki
badawczej. Ponadto do ka¿dego rysunku powinien byæ do³¹czony stosowny kwe-
stionariusz, zawieraj¹cy obserwacje prowadzone przez osobê badaj¹c¹. Pomimo
to, uzyskane wyniki analizy ilo�ciowej potwierdzi³y w znacznej mierze rezultaty
przeprowadzonych dotychczas obserwacji w tym zakresie. Z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e rysunki dzieci s¹ bogatym �ród³em informa-
cji, dotycz¹cych ¿ycia ich autorów, ¿e s¹ odbiciem prze¿ywanych przez nich emocji,
a tak¿e ilustracj¹ sposobu, w jaki dzieci postrzegaj¹ otaczaj¹cy je �wiat.

Jednocze�nie trzeba bardzo wyra�nie zaznaczyæ, ¿e te rysunki nie mog¹ byæ
uznane za czynnik jednoznacznie kwalifikuj¹cy dane dziecko do rodziny patolo-
gicznej. Podobne elementy rysunku mog¹ bowiem wskazywaæ na to, ¿e dziecko
prze¿ywa inny problem albo chwilowe za³amanie nastroju, spowodowane np. k³ót-
ni¹ z rodzicem lub rodzeñstwem.

Wyniki uzyskane za pomoc¹ �testu rysunku rodziny�, powinny byæ dla osoby
badaj¹cej wa¿nym sygna³em, ¿e na konkretne dziecko nale¿y zwróciæ szczególn¹
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uwagê i uwa¿niej je obserwowaæ, poniewa¿ mog¹ pojawiæ siê inne znaki, które
potwierdz¹ (lub nie potwierdz¹) dane podejrzenia.

Do prawid³owego i dok³adnego zinterpretowania rysunków dzieci potrzeba
fachowej wiedzy i do�wiadczenia. Technika ta stanowi równie¿ warto�ciow¹,
i jednocze�nie tak niedocenian¹, pomoc dla osób �pocz¹tkuj¹cych�. Stosowanie
jej jest proste, a niektóre charakterystyczne cechy rysunków dzieci, prze¿ywaj¹-
cych problem, s¹ czêsto tak widoczne, ¿e nie mo¿na ich nie zauwa¿yæ, kieruj¹c siê
wskazówkami zawartymi w ró¿norodnych ksi¹¿kach czy artyku³ach (3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17).

Niestety, nauczyciele rzadko pos³uguj¹ siê t¹ technik¹, by poznaæ swoich
uczniów. W trakcie badañ wiêkszo�ci nauczycieli musia³am wyja�niaæ podstawo-
we za³o¿enia testu. Nie wiedzieli bowiem o jego istnieniu i o zastosowaniach.

W dzisiejszych czasach bardzo nag³a�niane s¹ ró¿ne historie zwi¹zane z krzyw-
dzeniem dzieci. Jednocze�nie specjali�ci, zabieraj¹cy g³os w mediach, podkre�laj¹
nieskuteczno�æ systemu pomocy takim dzieciom oraz brak wspó³pracy miêdzy
poszczególnymi instytucjami zajmuj¹cymi siê tym problemem. Byæ mo¿e jednym
ze skutków braku wspó³pracy jest fakt, ¿e � wed³ug informacji Fundacji Dzieci
Niczyje i Komendy G³ównej Policji � 87% dzieci krzywdzonych w rodzinie od-
czuwa³o potrzebê uzyskania wsparcia ze strony innych osób, ale a¿ 13% z nich
nigdy siê o pomoc nie zwróci³o, bo nie wiedzia³o do kogo (13).

Uzale¿nienie od alkoholu w rodzinie zmienia znacznie sposób postrzegania
przez dzieci otaczaj¹cego je �wiata. Niedo¿ywione, zaniedbane � wstydz¹ siê tego,
kim s¹ i w jakiej ¿yj¹ rodzinie. Jednocze�nie zranione i rozczarowane ucz¹ siê,
¿e nie mog¹ polegaæ na rodzicach ani im ufaæ. Rodz¹ce siê poczucie ni¿szo�ci
sprawia, ¿e swoim zachowaniem �przepraszaj¹, ¿e ¿yj¹�. Nie potrafi¹, nie mog¹
lub nie chc¹ mówiæ o tym, co dzieje siê w ich rodzinach. Prawie nigdy nie prosz¹
o pomoc, a je�li jej nie otrzymaj¹ maj¹ du¿o mniejsze szanse na normalne ¿ycie,
na ¿ycie inne ni¿ ich rodzice, na niepowielanie znanych im z domu rodzinnego
schematów zachowañ.

Jednocze�nie jednak dzieci swoim zachowaniem sygnalizuj¹, ¿e potrzebuj¹ po-
mocy. I trudno zrozumieæ, dlaczego wielu pedagogów czy lekarzy pozostaje bier-
nych wobec takich sygna³ów. T³umacz¹c siê brakiem dostatecznych informacji,
nie podejmuj¹ nawet minimalnego wysi³ku, by lepiej poznaæ dziecko. Gdyby by³o
inaczej, byæ mo¿e dzi� media nie nag³a�nia³yby tylu historii dzieci, które pope³ni³y
samobójstwa lub w stanie krytycznym trafi³y do szpitala.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Rysunki dzieci z grupy eksperymentalnej ró¿ni¹ siê znacz¹co od rysunków dzieci
z grupy kontrolnej. Rezultaty uzyskane technik¹ �testu rysunku rodziny� s¹ wiêc
wa¿nym sygna³em, ¿e dziecko, w którego rysunku pojawi³y siê charakterystyczne
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zmiany, powinno byæ uwa¿niej obserwowane, poniewa¿ z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem mo¿na wnioskowaæ, ¿e wychowuje siê w rodzinie patologicznej lub
aktualnie prze¿ywa jaki� inny problem.

2. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na wnioskowaæ, ¿e dla rysunków rodziny
wykonanych przez dzieci z rodzin alkoholowych charakterystyczne jest:
● Rysowanie z u¿yciem krótkich, przerywanych i sztywnych linii, które �wiad-

cz¹ nie tylko o braku spontaniczno�ci czy o zahamowaniu w rozwoju dzieci,
ale s¹ prawdopodobnie skutkiem przestrzegania przez dzieci zasady �nie
mów�, która ka¿e kontrolowaæ to, co dziecko mówi i robi, by nie zdradziæ
tajemnicy rodzinnej. Ponadto linie ostre i kanciaste �wiadcz¹ o zahamowa-
nej ekspresji emocji, pos³ugiwaniu siê uznanymi schematami, które czêsto
okre�lane s¹ jako role rodzinne.

● Silne naciskanie kredki na papier podczas rysowania � mo¿e to byæ oznak¹
skrywanej przez dzieci agresji. Bezsilno�æ wobec zachowañ rodziców, wobec
doznawanej przemocy, po³¹czona z niemo¿no�ci¹ i bezcelowo�ci¹ przeciw-
stawienia siê, skutkuje czêsto tak silnym naciskaniem kredki, ¿e linia przebija
na drug¹ stronê kartki.

● Rysowanie bardzo ma³ych postaci, co prawdopodobnie symbolizuje, z jed-
nej strony, bardzo niskie poczucie w³asnej warto�ci u dzieci, a z drugiej
� wskazuje na dewaloryzacjê postaci rodziców jako osób ma³o wa¿nych.

● Umiejscowienie rysunku w dolnej czê�ci kartki wskazuje na du¿e napiêcia
i konflikty wewnêtrzne prze¿ywane przez dzieci, które, z jednej strony, czuj¹,
¿e powinny kochaæ rodziców, a z drugiej � wiedz¹, ¿e ich nienawidz¹; z jednej
strony s³ysz¹, ¿e �to dla ich dobra�, a z drugiej � ¿e �to ich wina, ¿e s¹ bite�.

● Niski stopieñ doskona³o�ci rysunku, przejawiaj¹cy siê w rysowaniu niepe³-
nych postaci, braku elementów dodanych (ro�liny, zwierzêta) oraz podstawy,
co wskazuje na opó�nienia rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych, spowodo-
wane m.in. niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb ¿yciowych i izo-
lowaniem siê od �rodowiska zewnêtrznego (np. szko³a, grupy rówie�nicze,
�rodowisko lokalne).

● Uboga ornamentyka polegaj¹ca przede wszystkim na rysowaniu postaci po-
zbawionych ró¿nych dodatków i czêsto przy tym pojawia siê tylko zarys po-
staci, tak jakby dziecko chcia³o podkre�liæ, ¿e wola³oby, by ta osoba w ogóle
nie istnia³a.

● Uboga kolorystyka rysunku przejawiaj¹ca siê w malowaniu tylko jednym
lub kilkoma kolorami, w u¿ywaniu czêsto koloru czarnego, co wskazuje na
bardzo pesymistyczn¹ wizjê �wiata i brak nadziei na lepsze ¿ycie.

3. U dziewczynek i ch³opców z rodzin z problemem alkoholowym nie wystêpuj¹
normalne w tym wieku ró¿nice w postrzeganiu otaczaj¹cego �wiata, co uwi-
dacznia siê m.in. w rysowaniu postaci ró¿nej wielko�ci, o ró¿nym poziomie
doskona³o�ci i typie rysunku. �wiadczy to o tym, ¿e uzale¿nienie od alkoholu
w rodzinie ma wp³yw zarówno na dziewczynki, jak i na ch³opców, zacieraj¹c
kszta³tuj¹ce siê w tym okresie ró¿nice w odbiorze rodziny i �wiata.
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