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Wielodzietność w kontekście oceny jakości życia, 

satysfakcji i dalszych planów prokreacyjnych kobiet – 

badanie przekrojowe 

Multiple children in the context of an analysis of the quality of 

life, satisfaction and further procreative plans of women - cross-

sectional study 
 

Abstrakt: Wstęp: Macierzyństwo jest pojęciem wielowymiarowym. Funkcje macierzyństwa należy 
rozważać w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. Świadome macierzyństwo 
cechuje się m.in. odpowiedzialnością za decyzje prokreacyjne, troską o zdrowie, rozwój i 
bezpieczeństwo dziecka. W Polsce dominuje model kobiety – matki, która zmienia dotychczasowy 
sposób życia, aby oddać się rodzeniu i wychowywaniu dzieci. Ma to wpływ na przyszłe 
funkcjonowanie dzieci oraz na budowaniu w nich postawy odpowiedzialnych obywateli państwa 
polskiego. Materiał i metody: Badania metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzono w grupie 
365 kobiet (284 to matki trojga lub więcej dzieci, pozostałe 81 to matki jednego dziecka). Narzędziem 
badawczym była autorska ankieta składającą się z 29 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 
standaryzowane narzędzie SWLS - skala satysfakcji z życia E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larson, S. 
Griffin (adaptacja: Z. Juczyński). Wyniki: Zdecydowana większość respondentek jest zadowolona z 
bycia matką (97,1%). Duża część kobiet nie planuje mieć więcej dzieci (44,1%).  W opinii respondentek 
wielodzietnych poród jest przywilejem społecznym kobiety (p<0,05). Matki wielodzietne istotnie 
częściej deklarują, że posiadanie wielu dzieci nie pogarsza jakości życia kobiet, daje satysfakcję 
życiową, ułatwia pełnienie ról społecznych i nie zamyka drogi do rozwoju zawodowego (p<0,05). Dla 
respondentek wielodzietnych ważnymi czynnikami mającymi wpływ na podjęcie decyzji o kolejnym 
potomstwie są: stały partner, przekonania religijne i znajomość osób posiadających więcej niż dwoje 
dzieci (p<0,05). Kobiety, które rodziły troje dzieci i powyżej mają większą satysfakcję z życia w 
porównaniu do matek jednodzietnych (p<0,05). Wnioski: Kobiety są zadowolone z pełnienia roli 
matki. Macierzyństwo nie jest dla nich czynnikiem stanowiącym przeszkodę w funkcjonowaniu 
społecznym jak i prywatnym. Na decyzje prokreacyjne kobiet wpływają stałe dochody, związek 
formalny i wyznania religijne. Matki rodzin wielodzietnych mają większą satysfakcję z życia w 
porównaniu do kobiet mających jedno dziecko i nie chcących już więcej dzieci. 
Słowa kluczowe: jakość życia, macierzyństwo, wielodzietność 
 

Summary: Introduction: The definition of motherhood is manifold. The responsibilities of 
motherhood should be considered biologically, psychologically and socially. Conscious motherhood is 
characterized amongst others by the responsibility of parents for procreative decisions, care for the 
health, development and safety of the child. In Poland, the model of a woman as mother, who 
dedicates her life to birthing and raising her offspring, dominates. This has a huge impact on the 
future functioning of the offspring as citizens of Poland. Materials and method: Study was conducted 
through a diagnostic survey in a group of 365 women (284 of which are mothers of three or more 
children, the remaining 81 being mothers of one child). A self-developed survey containing 29 
multiple choice questions with a single correct response as well as a standardized assessment tool 
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SWLS- Life Satisfaction Scale E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larson, S. Griffin (adaptation: Z. Juczyński) 
were used as a research tool. Results: The vast majority of respondents are satisfied with their role as 
mother (97.1%). Many of the women do not plan to have more children (44.1%). In the respondents' 
opinion, childbirth is a social privilege of a woman (p<0.05). Mothers of more than one child have 
definitively declared that having multiple children does not decrease the quality of life of women, is a 
source of life satisfaction, aids in the fulfillment of societal roles and does not impede professional 
development (p<0.05). A constant partner, religious beliefs and relations with other women having 
more than two children are important factors for respondents when deciding to expand their family 
(p<0.05). Women who have given birth to three or more children have greater life satisfaction as 
compared to mothers of a single child (p<0.05). Conclusion: Women are happy to be mothers. 
Motherhood is not a factor hindering their social and private functioning. Women's procreative 
decisions are influenced by fixed income, formal relationships and religious beliefs. Mothers of large 
families have greater life satisfaction in comparison to mothers of one child who do not desire more 
children.  
Keywords: quality of life, motherhood, multiple children 

 

1. Wprowadzenie 

 

Historia ludzkości miała wpływ na kształtowanie macierzyństwa. W dziedzictwie 

kulturowym wielu narodów macierzyństwo jest najwyższym ucieleśnieniem kobiecości 

(Vasyagina, Kalimullin, 2015). Sposób, w jaki cenione jest macierzyństwo w każdym 

społeczeństwie, wpływa na to, jak kobiety postrzegają siebie i jak reagują na nie inni 

(Redshaw, Martin, 2011). We współczesnym świecie przemiany społeczne, polityczne i 

gospodarcze doprowadziły do poprawy poziomu edukacyjnego i zawodowego kobiet, 

zwiększając ich rolę we wszystkich sferach publicznych, co w konsekwencji przyczyniło się 

do tego, iż macierzyństwo przestało być wiodącą wartością dla kobiet (Vasyagina, 

Kalimullin, 2015).  

W Polsce z pokolenia na pokolenie przekazywany jest taki model kobiety – matki, 

który powoduje, że na tle innych państw europejskich, Polacy nadal charakteryzują się dużą 

liczbą dzieci. W większości tradycyjnych koncepcji macierzyństwo jest naturalną rolą 

kobiety. Powinna być ona nastawiona na funkcję prokreacyjną oraz troskę o swoich 

partnerów. Jednakże coraz częściej można zauważyć nowoczesny model macierzyństwa 

polegający na równym podziale ról między matką, a ojcem(Dzwonkowska-Godula, 2015). 

W rozumieniu społecznym w Polsce macierzyństwo jest powołaniem i moralnym 

obowiązkiem każdej kobiety, a także pełni funkcję biologiczną. To ona może przekazać życie 

i je wydać na świat. Wchodząc w trud wychowania rezygnuje z siebie, ograniczając w ten 

sposób szansę na rozwój swojej kariery by dać dzieciom to czego potrzebują (McQuaid, 

Munro, Dabir - Alai, 2012). Małżeństwo wchodząc w rolę rodziców stwarza rodzinę dającą 

jej członkom poczucie bezpieczeństwa, ciepła i troski (Lachowska, Matuszewska, Lachowski, 

2017). 

Świadome macierzyństwo polega na tym, że kobieta wraz ze swoim partnerem w 

sposób odpowiedzialny kierują swoją płodnością i decydują się na tyle dzieci na ile pozwala 

im sytuacja materialna w momencie osiągnięcia przez nich dojrzałości umysłowej, 
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emocjonalnej i społecznej w okresie optymalnym dla nich fizjologicznie. Rolą matki jest 

troska o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dziecka. Od pierwszych dni życia to matka dba o 

higienę dziecka, karmi go i wychodzi naprzeciw wszystkim jego potrzebom(Herbst-Debby, 

2018).  

Pozytywne macierzyństwo opiera się na bliskim kontakcie emocjonalnym z 

dzieckiem, zaspokojeniu potrzeb psychicznych, zadbaniu o dobrobyt fizyczny dziecka oraz 

wprowadzeniu go w sprawy codzienności i relacje społeczne(Tataj-Puzyna, Bączek, 

Baranowska, Doroszewska, 2017).  

Wyróżniamy trzy funkcje macierzyństwa: biologiczną, psychologiczną oraz 

społeczną. Biologiczna funkcja macierzyństwa odwołuje się do zapewnienia ciągłości 

trwania społeczeństwa, dążąc do prostej zastępowalności pokoleń. Kobieta decydując się na 

rodzenie dzieci zapewnia państwu przyszłych pracowników, płatników, konsumentów i 

odpowiedzialnych obywateli. Psychologiczna funkcja macierzyństwa opiera się na 

doprowadzeniu dziecka do dojrzałości emocjonalnej na różnych płaszczyznach. Rozsądne 

korzystanie z zasad wychowania dzieci pozwala ukształtować w nich pewien wzorzec 

postępowania i reagowania w różnych sytuacjach, który będzie wpływał na ich rozwój 

indywidualnych osobowości. Społeczna funkcja macierzyństwa polega na wychowaniu 

człowieka zdolnego do życia w społeczności, w której się znalazł. Matka od najmłodszych lat 

wdraża w życie dziecka zasady panujące w danej wspólnocie. W ten sposób wychowuje 

odpowiedzialnego obywatela, który stosując się do praw i obowiązków danej populacji 

będzie troszczył się o jej dobro i rozwój(Bartkowiak, 2015). 

Badania zostały przeprowadzone w celu oceny jakości życia kobiet wielodzietnych. 

Czynnikiem dominującym, mającym wpływ na postrzeganie przez nie ich życia jest 

macierzyństwo. Kobieta dając cząstkę siebie przyczynia się do prawidłowego 

funkcjonowania świata. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków do wzrastania, 

zapewnia dzieciom dobry rozwój zdrowotny, emocjonalny i społeczny. Ocena różnych 

aspektów macierzyństwa i zbadanie jakości życia matek wielodzietnych, może przyczynić 

się do rozwoju programów społecznych i zdrowotnych wspierających kobiety w ich funkcji 

bycia matką.   

 

2. Cel pracy 

 

Celem pracy była analiza jakości życia, satysfakcji oraz dalszych planów 

prokreacyjnych kobiet w zależności od liczby posiadanych dzieci. 
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2.1. Materiał i metoda 

 

Badania sondażowe przeprowadzono w grupie 365 kobiet. Grupę badaną stanowiło 

284 kobiet - matek trojga lub więcej dzieci, do grupy kontrolnej włączono 81 respondentek – 

matek jednego dziecka). Narzędziem badawczym była autorska ankieta składającą się z 29 

pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz standaryzowane narzędzie SWLS - skala 

satysfakcji z życia E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larson, S. Griffin (adaptacja: Z. Juczyński). 

Kwestionariusz składa się z pięciu stwierdzeń, z którymi badający miał się zgodzić lub nie 

udzielając jednej z siedmiu możliwych odpowiedzi.  

Pytania zawarte w autorskiej ankiecie dotyczyły zadowolenia kobiety z bycia matką, 

dalszych planów prokreacyjnych i powodów, dla których podjęła decyzję o posiadaniu bądź 

nieposiadaniu kolejnych dzieci. Pytania dotyczyły również kontroli i oceny stanu zdrowia  

w różnych jego aspektach stworzonych na podstawie definicji WHO ,,Zdrowie to stan 

cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym  

i społecznym” (World Health Organization, 2014). 
 

2.2. Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej 

 

W badaniu uczestniczyło 365 kobiet. Grupę badaną stanowiły 284 matki posiadające 

troje i więcej dzieci, o zróżnicowanym pochodzeniu i wykształceniu, zamieszkujące miasta  

i wsie, pozostające w związkach lub samotnie wychowujące dzieci. Grupa kontrolna 

obejmowała 81 matek posiadających jedno dziecko i nieplanujących więcej dzieci,  

o zbliżonym statusie demograficznym.  

Największą część grupy stanowiły kobiety zamężne (95,8% - wielodzietne; 69,1% - 

jednodzietne. Pod względem miejsca zamieszkania największa grupa to matki 

zamieszkujące miasta powyżej 500 tysięcy (38,7% - wielodzietne; 38,3% - jednodzietne). 

Większość ankietowanych posiada wyższe wykształcenie (77,1%- wielodzietne; 63% - 

jednodzietne). Aktualne zatrudnienie deklaruje 57,4% kobiet wielodzietnych i 67,9% kobiet 

posiadających jedno dziecko. Zatrudnienie zgodne z wyuczonym zawodem posiada 67,6% 

ankietowanych wielodzietnych matek i 59,3% matek jednego dziecka. Zdecydowaną 

większość wśród kobiet stanowią katoliczki (97,1% - wielodzietne, 80,8% - jednodzietne) 

(Tab. nr 1). 
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Tabela nr 1. Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej 

  jednodzietne wielodzietne 

Stan cywilny panna 8,6% 0,4% 

zamężna 69,1% 95,8% 

rozwódka 2,5% 1,1% 

wdowa 0,0% 0,4% 

pozostająca w związku partnerskim 19,8% 2,5% 

Miejsce zamieszkania wieś 9,9% 22,9% 

miasto do 50 tys. 14,8% 8,8% 

miasto od 50 tys. do 150 tys. 22,2% 14,8% 

miasto od 150 tys. do 500 tys. 14,8% 14,8% 

powyżej 500 tys. 38,3% 38,7% 

Wykształcenie podstawowe 0,0% 0,7% 

gimnazjalne 0,0% 0,7% 

zawodowe 4,9% 1,8% 

średnie 32,1% 19,7% 

wyższe 63,0% 77,1% 

Wyznanie katolicyzm 80,8% 97,1% 

ateizm 17,8% 0,7% 

świadkowie jehowy 1,4% 0,4% 

islam 0,0% 0,4% 

Zatrudnienie w obecnym 
czasie 

nie  32,1% 42,6% 

tak 67,9% 57,4% 

Zatrudnienie zgodne z 
zawodem 

zatrudnienie niezgodne z 
wyuczonym zawodem 

40,7% 32,4% 

zatrudnienie zgodne z wyuczonym 
zawodem 

59,3% 67,6% 

 

Struktura grupy ze względu na liczbę posiadanych dzieci wskazuje, że największy 

odsetek (33%) to matki trójki dzieci.  Drugą po względem liczebności była grupa matek 

jednego dziecka (22%). Dzietność badanych kobiet w sposób szczegółowy przedstawia 

wykres 1. 
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Wykres nr 1. Dzietność badanej grupy (n=365)  

 

3. Wyniki 

 

Pierwszym z badanych problemów był stopień zadowolenia z bycia matką.  

Aż 78,8% respondentek stwierdziło, że są zdecydowanie zadowolone z pełnienia roli 

matki. Kolejne 18,3% kobiet było raczej zadowolone z tego faktu. Matki, które nie były raczej 

zadowolone z bycia matką stanowiły 1,1% ankietowanych, zaś zdecydowanie 

niezadowolonych było 0,8%. Niewielki odsetek kobiet (1,1%) nie miał zdania na ten temat. 

W związku z wysokim odsetkiem kobiet, które deklarowały zadowolenie z bycia 

matką zapytano o plany dotyczące posiadania kolejnych dzieci.  Odpowiedzi negatywnej 

udzieliło 44,1% ankietowanych. Kolejne dzieci planuje mieć 28,2% kobiet, natomiast 27,7% 

nie ma do końca sprecyzowanych planów prokreacyjnych. 

Jedną z kwestii poddanych badaniu były opinie i doświadczenia respondentek na 

temat macierzyństwa i wielodzietności. Niektóre z nich okazały się istotne statystycznie 

(p<0,05).  

Kobiety wielodzietne znają istotnie więcej rodzin wielodzietnych w porównaniu do 

matek z jednym dzieckiem.  Według respondentek wielodzietnych znajomość rodziny 

wielodzietnej, wychowywanie się w rodzinie z trojgiem lub więcej dzieci, związek formalny 

i religia mają większy wpływ na podjęcie decyzji o kolejnym potomstwie w porównaniu do 

kobiet jednodzietnych. W opinii matek wielodzietnych poród jest przywilejem społecznym 

kobiety a wielodzietność daje satysfakcję życiową i pomaga w pełnieniu ról społecznych.  

Kobiety jednodzietne istotnie częściej zgadzają się z twierdzeniami, że urodzenie 

wielu dzieci pogarsza stan zdrowia i jakość życia kobiety oraz zamyka drogę do rozwijania 

kariery zawodowej.  
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Tabela nr 2. Opinie kobiet na temat macierzyństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupa osób 
badanych 

Liczba osób 
badanych 

Średnia Odchyleni
e stan-

dardowe 

df F p 

posiadanie wśród 
bliskich znajomych 
rodziny 
wielodzietnej 

  

Jednodzietne 81 1,7719 0,42 1  

 

 

12,04 

 

 

 

 

<0,05 

 

Wielodzietne 284 1,9225 0,27 339 

Suma 365 1,8974 0,30 340 

znajomość rodziny 
wielodzietnej/ 
wychowanie w 
rodzinie 
wielodzietnej a 
decyzja o  kolejnym 
dziecku  

  

Jednodzietne 81 1,4359 0,55 1  

 

 

 

22,67 

 

 

 

 

 

<0,05 

 

Wielodzietne 284 2,1556 0,92 307 

Suma 365 2,0647 0,91 308 

związek formalny a 

decyzja o  kolejnym 
dziecku  

  

Jednodzietne 81 2,6667 1,52 1  

 

173,14 

 

 

 

<0,05 

 

Wielodzietne 284 4,5986 0,88 339 

Suma 365 4,2757 1,24 340 

religia a   decyzja o  
kolejnym dziecku  

Jednodzietne 81 1,6316 1,19 1  

 

109,74 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 3,8063 1,47 339 

Suma 365 3,4428 1,64 340 

poród jest 
przywilejem 
społecznym kobiety 

Jednodzietne 81 2,6842 1,35 1  

 

24,95 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 3,5915 1,23 339 

Suma 365 3,4399 1,29 340 

urodzenie wielu 
dzieci pogarsza stan 
zdrowia 

Jednodzietne 81 3,5439 1,21 1  

 

27,19 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 2,6162 1,23 339 

Suma 365 2,7713 1,27 340 

posiadanie wielu 
dzieci pogarsza 
jakość życia kobiety 

Jednodzietne 81 3,7193 1,25 1  

 

104,48 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 2,0246 1,12 339 

Suma 365 2,3079 1,30 340 

posiadanie wielu 
dzieci daje 
satysfakcje życiową 

Jednodzietne 81 3,0351 1,18 1  

 

110,17 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 4,4648 0,88 339 

Suma 365 4,2258 1,08 340 

posiadanie wielu 
dzieci pomaga w 
pełnieniu ról 
społecznych 

Jednodzietne 81 2,7018 0,99 1  

 

68,94 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 3,9155 1,00 339 

Suma 365 3,7126 1,10 340 

posiadanie wielu 
dzieci zamyka drogę 
do rozwijania 
kariery zawodowej 

Jednodzietne 81 3,5088 1,18 1  

 

 

42,74 

 

 

 

<0,05 

Wielodzietne 284 2,3592 1,22 339 

Suma 365 2,5513 1,28 340 
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Kolejnym badanym zagadnieniem była analiza czynników warunkujących decyzję  

o posiadaniu kolejnego dziecka w obydwu grupach – wielodzietnych i jednodzietnych. W 

grupie kobiet wielodzietnych istotnie częściej wskazywano takie czynniki jak stały partner, 

przekonania religijne i znajomość osób posiadających więcej niż dwoje dzieci (p<0,05). Dla 

kobiet z jednym dzieckiem istotnymi statystycznie czynnikami decyzji prokreacyjnych są: 

duże wynagrodzenie, pomoc socjalna, presja partnera oraz zapewnienie rodzeństwa dla 

dziecka (p<0,05). Okazało się, że zdrowie ma istotnie większy wpływ na decyzję o kolejnym 

dziecku w grupie kobiet jednodzietnych. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 3. 
 
Tabela nr 3. Analiza czynników mających wpływ na decyzję o posiadaniu kolejnego potomstwa 
między respondentkami wielodzietnymi a jednodzietnymi (n=365) 
Czynniki Grupa osób 

badanych 
Liczba 
osób 

badanych 

Średnia Odchylenie 
standardowe 

df F p 

Stała praca Jednodzietne 81 0,3509 0,48 1  
1,78 

 
0,183 Wielodzietne 284 0,2641 0,44 339 

Suma 365 0,2786 0,45 340 

Duże wynagrodzenie  Jednodzietne 81 0,2456 0,43 1  
7,30 

 
<0,05 Wielodzietne 284 0,1127 0,32 339 

Suma 365 0,1349 0,34 340 

Stały partner Jednodzietne 81 0,4035 0,49 1  
9,66 

 
<0,05 Wielodzietne 284 0,6232 0,49 339 

Suma 365 0,5865 0,49 340 

Tradycje rodzinne Jednodzietne 81 0,1930 0,40 1  
0,03 

 
0,861 Wielodzietne 284 0,1831 0,39 339 

Suma 365 0,1848 0,39 340 

Pomoc socjalna Jednodzietne 81 0,1228 0,33 1  
18,86 

 
<0,05 Wielodzietne 284 0,0141 0,12 339 

Suma 365 0,0323 0,18 340 

Przekonania religijne Jednodzietne 81 0,1930 0,40 1  
 

15,71 

 
 

<0,05 
Wielodzietne 284 0,4718 0,50 339 

Suma 365 0,4252 0,50 340 

Znajomi posiadający 
> niż 2 dzieci 

Jednodzietne 81 0,0000 0,00 1  
 

7,97 

 
 

<0,05 
Wielodzietne 284 0,1232 0,33 339 

Suma 365 0,1026 0,30 340 

Rodzina wyjściowa Jednodzietne 81 0,0702 0,26 1  
 

0,04 

 
 

0,849 
Wielodzietne 284 0,0634 0,24 339 

Suma 365 0,0645 0,25 340 

Pragnienie bycia 
matką 

Jednodzietne 81 0,4912 0,50 1  
 

0,21 

 
 

0,646 
Wielodzietne 284 0,5246 0,50 339 

Suma 365 0,5191 0,50 340 

Presja partnera Jednodzietne 81 0,0702 0,26 1  
11,24 

 
<0,05 Wielodzietne 284 0,0070 0,08 339 

Suma 365 0,0176 0,13 340 

Zapewnienie 
rodzeństwa dla 
dziecka 

Jednodzietne 81 0,4386 0,50 1  
 

7,08 

 
 

<0,05 
Wielodzietne 284 0,2641 0,44 339 

Suma 365 0,2933 0,46 340 

Realizowanie planów 
o urodzeniu dziecka 
konkretnej płci 

Jednodzietne 81 0,0702 0,26 1  
 

3,16 

 
 

0,076 
Wielodzietne 284 0,0246 0,16 339 

Suma 365 0,0323 0,18 340 

Zdrowie Jednodzietne 81 0,1228 0,33 1  
3,87 

 
0,050 Wielodzietne 284 0,0528 0,22 339 

Suma 365 0,0645 0,25 340 
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W badaniach oceniano również satysfakcję z życia (SWLS) w obydwu grupach. 

Wyniki wskazują, że kobiety, które rodziły troje i więcej dzieci mają istotnie wyższą 

satysfakcję z życia (p<0,05). Szczegółowe dane zawarto w tabeli 4.  

 

Tabela nr 4. Analiza przeprowadzonego testu standaryzowanego (SWLS) 

Czynniki Grupa osób 

badanych 

Liczba 

osób 

badanych 

Średnia Std. 

Deviation 

Sum of 

Squares 

df F p 

 

Satysfakcja 

z życia 

 

Jednodzietne 81 21,3684 5,98 737,45 1  

 

24,30 

 

 

 

<0,05 

 

Wielodzietne 284 25,3110 5,41 10255,90 338 

Suma 

 

365 

 

24,6500 

 

5,67 

 

10993,35 

 

339 

 

Dyskusja  

 

Posiadanie dzieci wiąże się często ze zmianą dotychczasowego 

funkcjonowania, ale  mimo to w codziennym trudzie kobieta także może odnaleźć 

radość i spełnienie (Malina, 2011). 

Jak wykazały badania własne kobiety w większości są zadowolone z bycia 

matkami. Badania Machaj – Szczerek i wsp. wskazują, że prawie połowa 

respondentek (49,2%) uważa macierzyństwo za spełnienie kobiety. Niewielki 

odsetek kobiet (1,1%) uważa, że bycie matką jest trudne (Machaj-Szczerek, 

Stankowska, 2013). 

Pomimo opisanej pozytywnej oceny macierzyństwa w badaniu własnym, 

większość z respondentek nie planuje mieć więcej dzieci. W badaniu 

przeprowadzonym przez Sobotka i Beaujouan, większość kobiet w wieku 35-44 lat 

nieposiadających dzieci bądź mających jedno dziecko, nadal planuje mieć kolejne 

dzieci (Sobotka, Beaujouan, 2018). W badaniach przeprowadzonych przez CBOS 46% 

ankietowanych mających jedno dziecko nie zdecyduje się na kolejne potomstwo z 

powodu zrealizowania planów prokreacyjnych, a w przypadku kobiet mających 

dwoje i więcej dzieci – 89%  (CBOS,2013). 

W badaniach własnych najważniejszymi warunkami stanowiącymi dla matek 

wielodzietnych pomoc w podjęciu decyzji o posiadaniu większej liczby potomstwa 

są stały partner, przekonania religijne i znajomość osób posiadających więcej niż 

dwoje dzieci. Duszczyk i wsp. stwierdzili, że czynnikiem, który wpływa na dzietność 

jest pomoc socjalna. Rodziny, które deklarują niskie dochody, nie są w stanie w 
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godny sposób zapewnić dobrego funkcjonowania dzieci i nie decydują się na nie 

(Duszczyk, Fihel, Kiełkowska, Kordasiewicz, Radziwinowiczówna, 2014). 

Według ankietowanych w badaniu własnym poród jest przywilejem 

społecznym kobiety a macierzyństwo daje satysfakcję życiową i pomaga w pełnieniu 

ról społecznych. Respondentki w większości nie zgadzają się ze stwierdzeniami, że 

wielodzietność pogarsza stan zdrowia kobiety, jakość życia czy zamyka kobiecie 

drogę do rozwoju kariery zawodowej. Jak stwierdziła w swoich badaniach Szczerek 

– Machaj i wsp. (2013) macierzyństwo jest obowiązkiem (4,7%), powołaniem (13,7%), 

spełnieniem (49,2%) oraz sensem życia kobiety (29,5%). Wykazała również, że 

rodzenie dzieci daje poczucie spełnienia (28,3%), jest przyjemnością, radością (57,4%) 

oraz stanowi element rozwoju kobiety (66,5%) (Machaj-Szczerek, Stankowska, 2013). 

Ponadto Redshaw i Martin stwierdzili, że bycie matką dla wielu kobiet jest 

niezwykle przyjemne oraz jest powodem do dumy, pomimo rutynowych czynności 

opieki nad dziećmi. Zwracają również uwagę, że dla niektórych kobiet może być to 

wysiłek w zależności od indywidualnych okoliczności, zasobów materialnych, 

jakości relacji partnerskich oraz szerszego wsparcia społecznego i emocjonalnego 

(Redshaw, Martin, 2011). 

Jak pokazały wyniki badań własnych na podstawie kwestionariusza SWLS 

bycie matką wielu dzieci jest dla kobiety satysfakcjonujące. W podobnym badaniu z 

wykorzystaniem tego samego narzędzia kwestionariusza wykazano, że satysfakcja z 

życia kobiet będących matkami jest zależna od wytworzenia bezpiecznego stylu 

przywiązania do partnera. Im wyższe przywiązanie do partnera tym satysfakcja z 

życia na etapie macierzyństwa jest wyższa (Malina, 2011). 

Badania Młynarskiej pokazały, że najważniejszym czynnikiem warunkującym 

posiadanie dzieci jest stała praca, która zapewnia byt materialny. Wiek, w którym 

kobieta zachodzi w ciążę, jest relatywnie istotny. To on ogranicza w pewnym stopniu 

plany prokreacyjne i wpływa na zdolność do posiadania większej liczby potomstwa 

(Młynarska,  2011).  

Buber-Ennser i wsp. stwierdzili, że zarówno wśród matek, jak i kobiet 

nieposiadających dzieci, wyższy poziom religijności wiąże się ze zwiększeniem 

znaczenia macierzyństwa w ich życiu (Buber-Ennser, Skirbekk, 2016). W badaniach 

własnych to stały partner, pragnienie macierzyństwa i wyznanie religijne wpływają 

na decyzje kobiet o potomstwie. 

Macierzyństwo może być postrzegane przez kobiety wielodzietne jako 

wyzwanie, które nie stanowi przeszkody w ich rozwoju społecznym i zawodowym. 

Przekłada się to na ocenę ich satysfakcji z życia. Jakość życia kobiet z co najmniej 

trojgiem dzieci zależy od wielu czynników biologicznych, psychologicznych i 
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społecznych. Mają one również wpływ na pragnienie posiadania przez te matki 

kolejnego potomstwa. 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że czynnikami mającymi 

istotny wpływ na dalsze decyzje prokreacyjne kobiet wielodzietnych są: 

pozostawanie w związku formalnym, pragnienie bycia matką i przekonania religijne. 

Kobiety posiadające więcej niż troje dzieci deklarują większą satysfakcję z życia w 

porównaniu z matkami posiadającymi jedno dziecko. Posiadanie wielu dzieci nie jest 

dla kobiet przeszkodą w spełnianiu ról społecznych i zawodowych. 

Upowszechnienie pozytywnych wartości macierzyństwa mogłoby wpłynąć na 

zmianę spojrzenia w dzisiejszym świecie na to kim jest matka oraz jaką rolę odgrywa 

w społeczeństwie. Społeczne kreowanie korzystnego wizerunku rodzin 

wielodzietnych powinno opierać się na rzetelnych badaniach naukowych 

ukazujących przede wszystkim jakość i satysfakcję z życia w tym modelu 

rodzinnym.   
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