OGŁOSZENIE SKIEROWANE DO OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA,
URODZONYCH Z ROZSZCZEPEM WARGI I/LUB PODNIEBIENA
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc. Nazywam się Jakub
Smela i jestem studentem psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku miesięcy opracowuję pracę
magisterską, badającą psychologiczne aspekty wad rozszczepowych wargi i/lub
podniebienia. Praca ta powstaje na seminarium u dra. hab. Kazimierza
Zabłockiego, kierownika Katedry Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji UKSW.
Praca ma charakter pionierski, w naszym kraju, brakuje bowiem fachowych,
psychologicznych publikacji w tej dziedzinie. Opracowawszy część teoretyczną,
przystępuję właśnie do części badawczej, w której pragnę zbadać, jak w Państwa
populacji (populacji osób urodzonych z wadą wargi i/lub podniebienia) rozkładają
się pewne cechy osobowościowe, kojarzone ogólnie rzecz biorąc z poczuciem
nadziei i sensu w życiu, oraz z jakim wsparciem w codziennych troskach spotykają
się Państwo. Użyte przeze mnie w badaniu testy są podstawowymi,
nieskomplikowanymi
kwestionariuszami
psychologicznymi,
badającymi
uniwersalne cechy i ogólnoludzkie problemy – nie ma w nich zaś szczegółowych
pytań, które mogłyby sprawić Państwu przykrość.
Udział w badaniu jest anonimowy – do mojej wiadomości podają Państwo
jedynie podstawowe dane demograficzne, takie jak: wiek, płeć, wykształcenie
i zasięg występującej u Państwa wady. Wypełnienie całości nie powinno zająć
Państwu dłużej niż 20 minut. Jeżeli zgadzają się Państwo na uczestnictwo
w badaniu - proszę o kontakt ze mną pod adresem e-mail: jakub.smela@gmail.com.
Po otrzymaniu od Państwa zgody na uczestnictwo – prześlę Państwu wiadomość
z interaktywnym kwestionariuszem badania. Wypełnia się go bardzo łatwo
– wybierając odpowiadające Państwu odpowiedzi na pytania przy pomocy
kliknięcia myszki komputera.
Jak z pewnością zdążyli się Państwo przekonać, problematyka wad
rozszczepowych stanowi w naszym kraju bardzo słabo zagospodarowany obszar
badań naukowych i świadomości społecznej. Mam nadzieję, że Państwa pomoc
oraz obrona mojej pracy magisterskiej stanowić będzie mały krok w kierunku
poprawy tej sytuacji. Wysiłki w tym kierunku zamierzam kontynuować podczas
studiów doktoranckich. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Państwa serdecznie! JS.

