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Pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności intelektualnej 
 

Niepełnosprawność intelektualna, zgodnie z Klasyfikacją Światowej Organizacji 

Zdrowia (ICD-10), to obniżenie poziomu rozwoju wielu procesów i funkcji poznawczych, 

znajdujące odzwierciedlenie w poziomie inteligencji oraz w zdolności oraz gotowości do 

adaptacji osoby do warunków społecznych i wymagań kulturowych. Obniżenie poziomu 

rozwoju procesów i funkcji poznawczych jest – na mocy definicji – pierwotnym, w pewnym 

sensie oczywistym i nieuchronnym,  skutkiem niepełnosprawności intelektualnej. Dotyczy 

więc wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną, choć w różnym stopniu – w 

zależności od stopnia owej niepełnosprawności – lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego. 

Szeroko pojęte zakłócone zdolności adaptacyjne i niska gotowość osoby do adaptacji, 

szczególnie w  nowych czy niestandardowych warunkach, są natomiast wtórnym skutkiem 

niepełnosprawności intelektualnej. Przy odpowiednim wsparciu najbliższego otoczenia w 

dużej mierze można zminimalizować powstawanie wtórnych skutków niepełnosprawności lub 

osłabić różnorakie konsekwencje ich pojawiania się. 

Jak wspierać rozwój? 

W ostatnich latach w psychologicznym sposobie rozumienia niepełnosprawności 

intelektualnej dokonał się duży postęp, na co zwraca szczególną uwagę Stanisław Kowalik 

(2006). Sama nazwa ulegała przemianom – od oligofrenii, przez niedorozwój umysłowy i 

upośledzenie umysłowe do niepełnosprawności intelektualnej - pojęcia obowiązującego 

dzisiaj, a nawet nie stosowania już określenia „osoba niepełnosprawna intelektualnie” na 

rzecz „osoba z niepełnosprawnością intelektualną”. 

Ten ostatni termin ma wskazywać na fakt, że osoby te nie są całkowicie niesprawne – 

dotyczą ich jedynie ograniczenia w sferze intelektualnej. O ile więc zapewni się osobom z 

niepełnosprawnością intelektualną odpowiednie warunki rozwoju, mogą one nauczyć się 

sprawnie funkcjonować w życiu społecznym i samodzielnie zaspokajać przynajmniej niektóre 

swoje potrzeby. Niestety, często z powodu społecznego spostrzegania niepełnosprawności 

intelektualnej jako niepełnosprawności „globalnej”, pojawiają się liczne wtórne skutki 

niepełnosprawności. Powstaje błędne koło – pierwotne skutki przy braku wsparcia ze strony 

najbliższego otoczenia, przy nadmiernej lub niedostatecznej kontroli i nadmiernie 

wyręczającej opiece, silnym stygmatyzowaniu i generalizowaniu niepełnosprawności na 

różne obszary funkcjonowania wywołują skutki wtórne, a te w konsekwencji pogłębiają 
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niepełnosprawność w kolejnych obszarach funkcjonowania psychicznego i społecznego (Rys. 

1.). 

Wsparcie ze strony najbliższego otoczenia społecznego należy więc przede wszystkim 

rozumieć jako wychowywanie dziecka, a potem nastolatka tak, jakby było to dziecko 

sprawne. Należy oczywiście uwzględnić jego niepełnosprawność – jej rodzaj i poziom, tzn. 

pomagać mu, wtedy, kiedy będzie tego naprawdę potrzebowało. Ale prawdziwie 

prorozwojowe wsparcie wyraża się poprzez wzmacnianie poczucia kompetencji, poczucia 

sprawstwa i własnej wartości – poprzez zezwalanie na samodzielne działania, podejmowanie 

samodzielnych decyzji a przy tym odnoszenie sukcesów, ale i ponoszenie porażek. Młody 

niepełnosprawny intelektualnie człowiek w efekcie ograniczeń w funkcjonowaniu 

intelektualnym cechuje się słabym samokrytycyzmem (skutek pierwotny), co tworzy 

niebezpieczeństwo pojawienia się zawyżonej samooceny i przeceniania swoich możliwości 

lub wycofywania się przy nawet niewielkich niepowodzeniach. A uprzedzenia społeczne i 

zachowania z nich wynikające mogą dodatkowo tę samoocenę obniżać. Taki nieadekwatny 

obraz siebie – nadmiernie pozytywny lub negatywny - zaburza prawidłowy rozwój. Zadaniem 

rodziców i szkoły staje się więc w tej sytuacji budowanie stabilnego i i zarazem adekwatnego 

obrazu siebie przez niepełnosprawne dziecko i nastolatka. 

Tymczasem, osoby z niepełnosprawnością intelektualną domagające się niezależności, 

aktywne zawodowo czy zakładające własną rodzinę nadal wywołują zaskoczenie, a nawet 

wrogość w swoim otoczeniu. Taka negatywna odpowiedź środowiska na podejmowane przez 

nie próby samodzielności i aktywności hamuje ich rozwój i może je wtórnie upośledzać.  

Rys.1. Pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności intelektualnej 

Źródło: opracowanie własne 

NIEPEŁNOPSRAWNOŚĆ SKUTKI PIERWOTNE 

WSPARCIE ZE STRONY OTOCZENIA 

BRAK WSPARCIA 

NADMIERNA lub  NIEDOSTATECZNA KONTROLA i OPIEKA 

SKUTKI WTÓRNE  

POGŁĘBIENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

DALSZY ROZWÓJ 

Interwencja I stopnia 

Interwencja II 
stopnia 
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Skąd skutki wtórne? 

Lucyna Bakiera i Żaneta Stelter (2010) zwracają uwagę, że obecnie rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną nastawiona jest na usunięcie lub złagodzenie dysfunkcji 

(aspekt negatywny), a często pomijane jest przygotowywanie do aktywnego życia w 

naturalnym środowisku i zapewnienie wsparcia (aspekt pozytywny). Pomoc skupia się więc 

głównie na dysfunkcjach, na tym, co już jest, a nie na tym, co można stworzyć, na rozwoju. 

Źródłem tego zjawiska jest prawdopodobnie potoczne przekonanie o tym, jakoby osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną nie mogły się rozwijać. Niepełnosprawność intelektualna 

jest często kojarzona z brakiem możliwości rozwoju w ogóle. Skupienie się tylko na 

eliminacji ograniczeń sprawia, że osoby te stale poddawane są obserwacji, nadmiernej 

kontroli, ocenianiu, wymaga się od nich stałego posłuszeństwa i podporządkowania decyzjom 

innych ludzi. W ten sposób osoby te uczone są bierności, a nie samodzielności i aktywności.  

Młode osoby niepełnosprawne często nie przechodzą treningu samodzielności i 

niezależności. Mogą stać się przez to sztucznie ugrzecznionymi, zależnymi osobami, 

ewentualnie mogą pozostać w stanie permanentnego buntu przeciwko hamowaniu ich 

naturalnej potrzeby aktywności. Zarówno zachowania pierwszego, jak i drugiego typu 

postrzegane są przez otoczenie jako dziecinne. Można pokusić się o podejrzenie działania tu 

psychologicznego mechanizmu „samospełniającego się proroctwa” – oczekiwania otoczenia 

wobec osoby niepełnosprawnej jako „wiecznego dziecka” wpływają na nią w ten sposób, że 

oczekiwania te się spełniają. Jak wskazują wyniki badań empirycznych, izolacja społeczna, 

stygmatyzacja i spostrzeganie osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako „wiecznego 

dziecka”, hamuje jej naturalną chęć do eksplorowania, podejmowania nowych ról i 

wkraczania w dorosłość. Przykładowe skutki wtórne niepełnosprawności intelektualnej 

przedstawiono w Tab.1. 

Tab.1. Przykładowe skutki niepełnosprawności intelektualnej 

Źródło: opracowanie własne 

Pierwotne Wtórne 

 Obniżony poziom inteligencji 

 Obniżenie poziomu rozwoju 
procesów i funkcji poznawczych 
– uwagi, pamięci, wyobraźni  

 Obniżony poziom rozwoju 
myślenia abstrakcyjnego 

 Brak samodzielności 

 Oczekiwanie i uzależnienie od pomocy innych w najprostszych sprawach 

 Infantylność 

 Niskie poczucie własnej wartości 

 Przekonanie o własnej niekompetencji 

 Lęk, niepewność 

 Poczucie inności 

 Niska samoocena, brak samoakceptacji 

 Izolacja społeczna 

 Problemy w rozwoju tożsamości 
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Pomoc – jaka i kiedy? 

Pomoc specjalistów, w tym interwencja psychologiczna mająca na celu hamowanie 

pogłębiania się niepełnosprawności intelektualnej może odbywać się w dwojaki sposób. 

Interwencja I stopnia (patrz. Rys.1.) dotyczy działań mających na celu dalszy rozwój osoby 

(aspekt pozytywny), tak, aby w ogóle nie powstały wtórne skutki niepełnosprawności. 

Drugiego rodzaju interwencja dotyczy osób, u których już pojawiły się wtórne skutki 

niepełnosprawności. Celem tej interwencji jest zatrzymanie błędnego koła pogłębiania się 

niepełnosprawności, a więc zahamowanie pojawiania się kolejnych skutków wtórnych (aspekt 

negatywny). 

Interwencja I stopnia ma na celu nakierowanie dziecka na drogę dalszego rozwoju. 

Główną rolę odgrywają tu rodzice i to oni przede wszystkim muszą być przez specjalistów 

uświadamiani w zakresie wpływu, jaki mają na poziom społecznego funkcjonowania swojego 

dziecka. Istotne jest także organizowanie najbliższego otoczenia dziecka i dorosłego poza 

rodziną. Coraz częściej uważa się, że osoby z niepełnosprawnością powinny korzystać np. z 

pomocy rehabilitacyjnej w ramach systemu instytucji dostępnych także dla pozostałych 

członków społeczeństwa, nauka osób z niepełnosprawnością powinna odbywać się w 

przedszkolach i szkołach publicznych, a w zwykłych miejscach pracy powinny być 

przygotowane stanowiska chronione. Takie podejście w dużej mierze wpływa pozytywnie na 

rozwój osób z niepełnosprawnością, na co wskazują także liczne badania empiryczne. 

Jeśli pojawią się wtórne skutki niepełnosprawności intelektualnej, interwencja jest 

nastawiona na zahamowanie pogłębiania się niepełnosprawności. Może się to odbywać na 

kilku płaszczyznach: (1) poprzez wyeliminowanie tych czynników, które wywołują wtórne 

skutki – np. zahamowanie nadmiernej kontroli rodzicielskiej, (2) podejmowanie prób 

wyeliminowania lub przynajmniej zminimalizowania wtórnych skutków – np. wzmacnianie 

pewności siebie, pomoc psychologiczna nastawiona na obniżenie poziomu lęku, lub poprzez 

(3) przewidywanie i hamowanie mogących się pojawić w przyszłości czynników hamujących 

rozwój. 

Wsparcie psychologiczne otoczenia osoby niepełnosprawnej dotyczy tutaj głównie 

wsparcia informacyjnego, polegającego na przekazywaniu najnowszej wiedzy, ewentualnie 

własnych doświadczeń, co przyczyni się do większego zrozumienia niepełnosprawnego 

dziecka czy ucznia. Wsparcie udzielane samej osobie niepełnosprawnej to przede wszystkim 
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wsparcie informacyjne, ale także instrumentalne – wskazywanie konkretnych działań 

zaradczych i ich modelowanie.  

Powyższe działania mogą być zastosowane w działalności prewencyjnej, w 

poradnictwie i działalności konsultacyjnej oraz w promocji zdrowia. W zakresie promocji 

zdrowia (w działaniach, których celem jest podnoszenie świadomości zdrowia, kształtowanie 

i utrwalanie zachowań prozdrowotnych oraz wspomaganie rozwoju zasobów zdrowia 

jednostki i otoczenia) oraz w zakresie prewencji (działań, w których wykorzystuje się metody 

i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk 

niekorzystnych w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym) przykładami 

pomocy mogą być warsztaty dla rodziców i nauczycieli prowadzone przez psychologa 

szkolnego, warsztaty dla pracowników środowiskowych domów samopomocy czy 

warsztatów terapii zajęciowej, programy profilaktyczne, publikacje w czasopismach 

naukowych i popularnonaukowych. 

Wspomaganie rozwoju osoby z niepełnosprawnością intelektualną bywa trudne – 

nieznane są granice rozwoju takiego człowieka, można napotkać na wiele trudności z powodu 

ograniczeń w funkcjonowaniu intelektualnym. Z drugiej jednak strony, niepodejmowanie 

działań mających na celu rozwijanie różnorodnych umiejętności człowieka 

niepełnosprawnego nieuchronnie prowadzi do pojawienia się wtórnych skutków 

niepełnosprawności i pogłębia ją – do już istniejących deficytów dochodzą nowe w obszarze 

funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, a także poznawczego, utrudnione jest 

wkraczanie w dorosłość i podejmowanie różnych ról społecznych i zawodowych 

przypisanych dorosłym.  

Zatem wczesna interwencja, podejmowanie wysiłku rozwijania w wielu obszarach 

dziecka niepełnosprawnego intelektualnie od najmłodszych lat przez rodziców, a potem także 

przez nauczycieli i innych opiekunów uchroni je w przyszłości przed pojawieniem się 

ograniczeń, które nie wynikają bezpośrednio z niepełnosprawności intelektualnej i 

niekoniecznie muszą się pojawić. 
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