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STRESZCZENIE 

Wiek kobiety jest podstawowym czynnikiem, który istotnie wpływa na jej płodność, 

a przede wszystkim ją ogranicza. Obniżenie płodności związane z wiekiem ma charakter 

wieloczynnikowy. Zależy od licznych zmian w podwzgórzu, przysadce i narządach rodnych, 

wpływa również na procesy i zmiany w funkcjonowaniu całego organizmu. 

Choć ciąża jest stanem fizjologicznym, to jednak prowadzi do wielu zmian 

w funkcjonowaniu organizmu kobiety, potrzebnych są do prawidłowego rozwoju płodu. 

Adaptacja organizmu kobiety po 35. r. ż. do zmian ciążowych oraz porodowych przebiega 

wolniej, z licznymi obciążeniami ze strony wszystkich układów, a także zaburzeniami 

czynności skurczowej i przebiegu porodu. Dlatego też ciąża u kobiety po 35. roku życia jest 

uznawana za ciążę wysokiego ryzyka położniczego. 

Ciąża, jako szczególne wydarzenie w życiu kobiety wiąże się ze zmianami 

w organizmie, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Obciążenie fizyczne 

spowodowane przystosowaniem się organizmu do zwiększonego tempa metabolizmu, a także 

lęk o zdrowie i rozwój dziecka, czy też narastająca liczba obowiązków, to główne przyczyny 

stresu i napięcia emocjonalnego ciężarnych. 

Pojęcie „pregnancy-specific stress” obecne w literaturze przedmiotu, oznacza stres 

specyficzny dla ciąży. Stres ten u kobiety w czasie ciąży ma związek z czasem trwania ciąży, 

a także z możliwymi powikłaniami okresu noworodkowego. 

Z problematyką stresu bezpośrednio związane jest pojęcie wsparcia społecznego 

rozumianego, jako rodzaj interakcji społecznej podejmowanej w sytuacji problemowej czy 

trudnej. Literatura przedmiotu wykazuje, że poziom wsparcia społecznego, jaki otrzymuje 

kobieta istotnie wpływa na zmniejszenie odczuć stresujących, negatywnych emocji czy obaw, 

jednocześnie wywierając pozytywny wpływ na przebieg ciąży. 

Celem pracy było dokonanie oceny poziomu stresu oraz zakresu wsparcia społecznego 

kobiet w późnym macierzyństwie. 

Projekt badań uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie (Uchwała Nr KE-0254/213/2016).  

Badania zostały przeprowadzone w okresie od lipca 2016 do grudnia 2017 roku 

w wybranych oddziałach położniczo-ginekologicznych na terenie Lublina.  

Respondentki zostały poinformowane o dobrowolności, anonimowości udziału 

w badaniach, jak i wykorzystaniu uzyskanych wyników wyłącznie do celów naukowych. 
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Badaniem objęto 623 kobiety w 2. dobie po porodzie i przebywające w oddziałach 

położniczych lubelskich szpitali, w tym 310 kobiet, które urodziły po 35. roku życia i 313 

badanych, które urodziły przed 35. rokiem życia. 

Grupę badaną stanowiły kobiety, które urodziły dziecko powyżej 35. roku życia, 

przebywały w oddziale położniczym szpitala na terenie miasta Lublin oraz wyraziły chęć 

uczestnictwa w badaniu. Do grupy kontrolnej zostały włączone kobiety, które urodziły 

dziecko przed ukończeniem 35. roku życia, przebywały w oddziale położniczych lubelskiego 

szpitala i wyraziły zgodę na uczestnictwo w badaniu. 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki 

kwestionariusza ankiety. Narzędzie badawcze stanowiły: Kwestionariusz PSS-10 (Perceived 

Stress Scale) – Skala Odczuwanego Stresu, Kwestionariusz MINI-COPE – Inwentarz do 

Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Kwestionariusz BSSS (Berlin Social Support Scales) – 

Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego, Kwestionariusz GSES (Generalized Self-Efficacy 

Scale) – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności oraz kwestionariusz wywiadu 

standaryzowanego własnego autorstwa. Zebrany materiał badawczy opracowano statystycznie 

za pomocą pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics (v. 21).  

Do zrealizowania celu badań sformułowano problemy szczegółowe: 

1. Czy zmienne socjodemograficzne determinują subiektywną oceną poziomu stresu 

kobiet objętych badaniem? 

2. Czy istnieje związek między zmiennymi socjodemograficznymi a stylami radzenia 

sobie ze stresem wśród kobiet, które urodziły dziecko po 35. roku życia? 

3. Czy zmienne socjodemograficzne pozostają w związku ze wsparciem społecznym 

wśród kobiet w późnym macierzyństwie? 

4. Czy istnieje związek między zmiennymi socjodemograficznymi a poczuciem własnej 

skuteczności u kobiet w późnym macierzyństwie? 

5. Czy istnieje związek pomiędzy poziomem odczuwanego stresu (PSS 10), strategiami 

radzenia sobie ze stresem (Mini-COPE), wsparciem społecznym (BSSS) 

i uogólnionym poczuciem własnej skuteczności (GSES) kobiet, które urodziły dziecko 

po 35. roku życia? 

W grupie badanej większość stanowiły respondentki w przedziale wiekowym 35-40 

lat (85,8%), w związku małżeńskim lub nieformalnym (92,9%), posiadające wykształcenie 

wyższe (76,8%), zamieszkujące miasto wojewódzkie (44,8%), wykonujące pracę umysłową 

(63,2%), oceniające swoje warunki socjalno-ekonomiczne jako bardzo dobre i dobre (85,2%) 

oraz zadowolone z jakości swojego życia (70,6%). 
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W grupie kobiet doświadczających późnego macierzyństwa, większość stanowiły 

badane, które oceniły swój stan zdrowia na dobry (62,3%), były z niego zadowolone (70,6%), 

w podobnym (57,1%) stanie zdrowia w porównaniu z innymi osobami w tym samym wieku 

i stanie, wykazujące dobrą kondycją fizyczną (57,4%) i psychiczną (58,4%) oraz spotykające 

się raczej często (43,9%) z sytuacjami trudnymi w życiu osobistym. 

Respondentki, które urodziły dziecko powyżej 35. roku życia, posiadały w większości 

jedno dziecko (59,0%), zaś ostatnia ciąża była dla większości kobiet ciążą drugą (37,4%). 

Prawie co czwarta kobieta z grupy badanej (22,9%) przyznała, że ostatnia ciąża była ciążą po 

długim staraniu się, a blisko jedna piąta (16,5%), że ostatnia ciąża była ciążą po wielu 

niepowodzeniach. Natomiast co piata respondentka (20,0%) korzystała z metod 

wspomaganego rozrodu koniecznego do zaistnienia ostatniej ciąży. 

Kobiety doświadczające późnego macierzyństwa, wskazywały znacznie częściej na 

długie oczekiwanie na ciążę (M=2,56), zaskoczenie faktem zaistnienia ciąży dla samej siebie 

(M=1,79), jak i dla partnera/ojca dziecka (M=1,73), natomiast nieznacznie rzadziej określiły 

ostatnią ciążę, jako zaplanowaną (M=3,22) w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej. 

Wśród czynników wpływających na decyzję o odroczeniu macierzyństwa, kobiety 

z badanej grupy oceniły najwyżej potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych (M=2,58) 

i trudności z zajściem w ciążę (M=2,38), a następnie lęk przed ciążą i porodem (M=2,21), 

bark odpowiednich warunków mieszkaniowych (M=2,11), własne problemy zdrowotne 

(M=2,00), trudności z utrzymaniem ciąży (M=1,90), nieodpowiednia polityka prorodzinna 

państwa (M=1,79), brak instynktu macierzyńskiego (M=1,47), problemy zdrowotne partnera 

(M=1,43) oraz problemy rodzinne badanych kobiet (M=1,47). 

Kobiety w późnym macierzyństwie prezentują zbliżony poziom odczuwanego stresu do 

kobiet młodszych, które urodziły dziecko przed ukończeniem 35. roku życia oraz wyżej 

oceniają spostrzegane dostępne wsparcie emocjonalne i poszukiwanie wsparcia, a niżej 

spostrzegane dostępne wsparcie instrumentalne, zapotrzebowanie na wsparcie i aktualnie 

otrzymywane wsparcie. 

Zmiennymi socjodemograficznymi determinującymi subiektywną ocenę poziomu 

odczuwanego stresu wśród kobiet, które urodziły dziecko powyżej 35. roku życia jest 

wykształcenie, miejsce zamieszkania, warunki socjalno-ekonomiczne, stan zdrowia i stopień 

zadowolenie ze stanu zdrowia, kondycja psychiczna i fizyczna oraz częstość spotykania się 

z sytuacjami stresującymi w życiu codziennym: kobiety legitymujące się wykształceniem 

wyższym, mieszkające w miastach wojewódzkich, posiadające bardzo dobre warunki 
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socjalno-ekonomiczne, deklarujące bardzo dobry stan zdrowia i wyżej oceniające 

zadowolenie ze swojego stanu zdrowia, z bardzo dobrą kondycją psychiczną i fizyczną oraz 

raczej rzadko spotykające się z sytuacjami stresującymi w życiu codziennym, wykazują 

niższy poziom odczuwanego stresu. 

Do zmiennych socjodemograficznych pozostających w związku ze strategiami radzenia 

sobie ze stresem u kobiet w późnym macierzyństwie należą w szczególności: wykształcenie, 

miejsce zamieszkania, warunki socjalno-ekonomiczne, stan zdrowia i stopień zadowolenie ze 

stanu zdrowia, kondycja psychiczna i fizyczna oraz częstość spotykania się z sytuacjami 

stresującymi w życiu codziennym: 

 badane z wyższym wykształceniem, wykonujące pracę umysłową, posiadające bardzo 

dobre warunki socjalno-ekonomiczne, lepiej oceniające zadowolenie ze swojego stanu 

zdrowia, z bardzo dobrą kondycją psychiczną i fizyczną, wykazujące bardzo dobry 

stan zdrowia, raczej rzadko spotykające się z sytuacjami stresującymi w życiu 

codziennym, preferują strategie skoncentrowane na problemie, jako strategię 

reagowania w sytuacji stresującej; 

 badane kobiety deklarujące wykształcenie wyższe, bardziej zadowolone ze swojego 

stanu zdrowia, wykazujące bardzo dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, w bardzo 

dobrym stanie zdrowia, rzadko spotykające się z sytuacji stresującymi, częściej stosują 

strategie przystosowawcze, w sytuacji stresującej; 

 badane zamieszkałe na wsi, z bardzo dobrą kondycją psychiczną, wykazujące 

przeciętne warunki socjalno-ekonomiczne, rzadko spotykające się z sytuacjami 

stresującymi w życiu codziennym, większą uwagę przypisują strategiom 

ukierunkowanym na emocje, jako metodę radzenia sobie ze stresem; 

 kobiety legitymujące się wykształceniem średnim lub poniżej, niepracujące 

zawodowo, wykazujące przeciętne warunki socjalno-ekonomiczne, niżej oceniające 

zadowolenie ze swojego stanu zdrowia, z przeciętną kondycją psychiczną i fizyczną, 

w przeciętnym stanie zdrowia, a także często doświadczające sytuacji stresujących 

w życiu codziennym, częściej wybierają strategie unikowe, w sytuacji silnego stresu. 

Do zmiennych socjodemograficznych pozostających w związku ze wsparciem 

społecznym wśród kobiet w późnym macierzyństwie należy wykształcenie, miejsce 

zamieszkania, rodzaj aktywności zawodowej, warunki socjalno-ekonomiczne, stan zdrowia, 

kondycja psychiczna i fizyczna oraz częstość spotykania się z sytuacjami stresującymi 

w życiu codziennym: 
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 mieszkanki miasta wojewódzkiego, wykonujące pracę umysłową, z bardzo dobrą 

kondycją psychiczną i fizyczną, w bardzo dobrym stanie zdrowia i raczej rzadko 

spotykające się z sytuacjami stresującymi wykazują wyższe oceny spostrzeganego 

dostępnego wsparcia emocjonalnego; 

 badane mieszkające w mieście wojewódzkim, deklarujące wyższe wykształcenie, 

wykonujące pracę umysłową, oceniające swoje warunki socjalno-ekonomiczne na 

bardzo dobre, wykazujące bardzo dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, w bardzo 

dobrym stanie zdrowia, raczej rzadko spotykające się z sytuacjami stresującymi 

w życiu codziennym, wykazują wyższe oceny spostrzeganego dostępnego wsparcia 

instrumentalnego; 

 respondentki mieszkające w mieście wojewódzkim, posiadające wyższe 

wykształcenie, z dobrą kondycją psychiczną, w bardzo dobrym stanie zdrowia 

wskazują na wyższy poziom zapotrzebowania na wparcie; 

 kobiety deklarujące dobrą kondycję psychiczną wyżej oceniają poszukiwanie 

wsparcia; 

 kobiety z wykształceniem wyższym, wykonujące pracę umysłową, posiadające bardzo 

dobre warunki socjalno-ekonomiczne, z bardzo dobrą kondycją psychiczną i fizyczną, 

w bardzo dobrym stanie zdrowia oraz raczej rzadko spotykające się z sytuacjami 

stresującymi w życiu codziennym wykazują wyższe wartości oceny aktualnie 

otrzymywanego wsparcia. 

Zmienne socjodemograficzne wpływające na uogólnione poczucie własnej skuteczności 

u kobiet w późnym macierzyństwie to wykształcenie, miejsce zamieszkania, rodzaj 

aktywności zawodowej, warunki socjalno-ekonomiczne, stan zdrowia i stopień zadowolenia 

ze stanu zdrowia, kondycja psychiczna i fizyczna oraz częstość spotykania się z sytuacjami 

stresującymi w życiu codziennym - kobiety deklarujące wyższe wykształcenie, mieszkające 

w mieście wojewódzkim, wykonujące pracę umysłową, oceniające warunki socjalno-

ekonomiczne na poziomie bardzo dobrym, bardziej zadowolone ze swojego stanu zdrowia, 

wykazujące bardzo dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, w bardzo dobrym stanie zdrowia 

i raczej rzadko spotykające się z sytuacjami stresującymi w życiu codziennym, wykazują 

wyższy poziom uogólnionego poczucia własnej skuteczności. 

Istnieje związek pomiędzy poziomem odczuwanego stresu, strategiami radzenia sobie 

ze stresem, wsparciem społecznym i uogólnionym poczuciem własnej skuteczności kobiet, 

które urodziły dziecko po 35. roku życia: 
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 im wyższy poziom odczuwanego stresu wśród kobiet, które urodziły dziecko powyżej 35. 

roku życia, tym w sytuacjach odczuwania silnego stresu częstsze stosowanie strategii 

unikowych oraz skoncentrowanych na emocjach, a rzadsze dokonywanie wyboru 

strategii skoncentrowanych na problemie i redukujących napięcie i negatywne emocje, 

jako strategii radzenia sobie w sytuacjach doświadczania silnego stresu; 

 im wyższy poziom uogólnionego poczucia własnej skuteczności, tym kobiety w późnym 

macierzyństwie w sytuacjach doświadczania silnego stresu bardziej preferują strategie 

skoncentrowane na problemie oraz strategie przystosowawcze, w sytuacji, gdy aktywne 

radzenie jest skuteczne, a rzadziej kierują się strategiami skoncentrowanymi na emocje 

oraz strategiami unikowymi przy wyborze sposobów radzenia sobie ze stresem; 

 poziom odczuwanego stresu jest ujemnie skorelowany ze wsparciem społecznym we 

wszystkich jego kategoriach - im wyższy poziom odczuwanego stresu u kobiet 

doświadczających późnego macierzyństwa, tym niższe oceny wsparcia społecznego 

w każdym jego zakresie; 

 im wyższe poczucie własnej skuteczności, tym niższy poziom odczuwanego stresu wśród 

kobiet w późnym macierzyństwie; 

 uogólnione poczucie własnej skuteczności kobiet doświadczających późnego 

macierzyństwa jest dodatnio skorelowane ze wsparciem społecznym w zakresie 

zapotrzebowania na wsparcie, poszukiwanie wsparcia oraz poszukiwanie wsparcia 

emocjonalnego - wraz ze wzrostem uogólnionego poczucia własnej skuteczności kobiet, 

które urodziły dziecko powyżej 35. roku życia, wzrasta ocena wsparcia społecznego we 

wszystkich jego zakresach. 

 im wyższe wartości oceny każdego zakresu wsparcia społecznego, tym badane kobiety, 

częściej stosowały strategie skoncentrowane na problemie oraz strategie redukujące 

napięcie i negatywne emocje oraz im wyższe wartości oceny w każdym zakresie 

wsparcia społecznego, tym kobiety, które urodziły dziecko powyżej 35. roku życia 

rzadziej stosowały strategie ukierunkowane na emocje oraz strategie unikowe.  

Istnieje konieczność podjęcia działań prowadzących do obniżenia niepokoju i stresu 

odczuwanych przez kobiety w ciąży, w celu poprawy komfortu psychicznego. Tym samym, 

działania te przyczynią się do zmniejszenia liczby powikłań okołoporodowych i zaburzeń 

emocjonalnych u kobiet. Ważny jest również aspekt edukacyjny i informacyjny 

o biologicznych, psychicznych oraz społecznych konsekwencjach późnego macierzyństwa. 

 


