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Wypalenie w małżeństwie u matek dzieci ze spektrum 

autyzmu: rola komunikacji i czynników 

socjodemograficznych 

Martial burnout in mothers of children with autism spectrum 

disorder:  

the role of marital communication and sociodemographicfactors 

 

 
Abstrakt: Wychowywanie dziecka ze specjalnymi potrzebami stanowi wyzwanie dla jego rodziców 
nie tylko jako opiekunów, ale i małżonków. Celem prezentowanych badań była analiza związków 
między zachowaniami komunikacyjnymi własnymi i partnera, a poczuciem wypalenia w 
małżeństwie u matek dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Testowano również moderacyjną rolę 
wybranych zmiennych socjodemograficznych, takich jak staż małżeński, liczba dzieci, wiek dziecka z 
zaburzeniami, aktywność zawodową matki, a dodatkowo ocenę udziału obojga rodziców w opiece 
nad dzieckiem ze spektrum autyzmu. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Komunikacji 
Małżeńskiej, skalę Wypalenia Małżeńskiego oraz ankietę socjodemograficzną. Badania objęły 100 
kobiet, matek dziecka z ASD, będących w związku małżeńskim. Wyniki wskazują na odwrotną 
zależność między komunikacją wspierającą i zaangażowaną, zarówno własną, jak i postrzeganą 
partnera, a poczuciem wypalenia w związku badanych kobiet. Jednocześnie ujawniono  pozytywny 
związek między deprecjacją w komunikacji własnej i partnera, a wypaleniem. Związki te nie były 
moderowane przez żadną ze zmiennych socjodemograficznych.   
Słowa kluczowe: ASD, dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, komunikacja małżeńska, 
małżeństwo, wypalenie w małżeństwie  
 
Abstract: Raising a child with special needs poses a challenge for their parents not only as caregivers 
but also as spouses. The aim of the present study was to analyze the relationships between 
communication behaviors, both own and partners’, and the level of marital burnout in mothers with a  
child with an autism spectrum disorder (ASD). Moderating role of selected sociodemographic factors, 
such as duration of marriage, number of children, age of a child with disorder, professional activity of 
mothers, and perceived parents' contribution to caring for a child with an autism spectrum disorder 
was also tested. The Marital Communication Questionnaire, the Marital Burnout scale and a 
sociodemographic survey were used in the study. The sample was composed of 100 women, married 
mothers of a child with ASD. The results showed an inverse relationship between own and partner’s 
supportive and engaged communication, and the feeling of marital burnout in women. At the same 
time, there was a positive relationship between depreciation in own and partner’s communication and 
female burnout. These relationships were not moderated by any of the sociodemographic variables.  
Keywords: ASD, child with an autism spectrum disorder,communication, marital burnout,marriage 
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Wprowadzenie 

 

Urodzenie się dziecka chorego, niepełnosprawnego czy nieprawidłowo rozwijającego 

się, a następnie opieka nad nim jest doświadczeniem trudnym, mającym swoje skutki dla 

całego systemu rodzinnego (Cyranka, Rutkowski, Król, Krok, 2012; Greszta, Ryś, Trębicka, 

Hoffer-Buczkowska, 2020; Klajmon-Lech, 2018; Pągowska, 2013). W pierwszej kolejności 

stanowi obciążenie dla opiekunów zaangażowanych w proces diagnozy, leczenia, 

rehabilitacji czy terapii, które stanowią źródła stresu, a w dłuższej perspektywie 

przyczyniają się do zjawiska wypalenia sił (Klajmon-Lech, 2018; Pągowska, 2013). W drugiej 

kolejności choroba dziecka wpływa na pozostałe podsystemy rodzinne (Fisman, Wolf, 1991), 

przede wszystkim na związek małżeński rodziców (Chan, Lam, Law, Cheung, 2018; 

Cyranka i in., 2012). Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem przewlekłe ogranicza siły 

fizyczne, zasoby intelektualne i emocjonalne potrzebne do pielęgnowania relacji ze 

współmałżonkiem (Hoogsteen, Woodgate, 2013). Ponadto negatywne doznania generowane 

przez codzienne trudności dotyczące dziecka przenikają do diady małżeńskiej i powodują w 

niej niekorzystne zmiany - zjawisko to opisywane jest jako rozprzestrzenianie się stresu 

(stress spillover; Brock, Lawrence, 2008; Neff, Karney, 2004). Taki chroniczny stres wpływa na 

jakość i satysfakcję z małżeństwa poprzez różne procesy: zmniejszenie czasu spędzanego 

wspólnie przez partnerów, obniżenie jakości komunikacji, podwyższenie ryzyka 

psychologicznych i fizycznych symptomów czy zwiększenie prawdopodobieństwa 

ujawniania się problematycznych cech osobowości między partnerami (Bodenmann, 

Ledermann, Bradbury, 2007; Chan i in., 2018). Zatem ryzyko pogorszenia się relacji między 

małżonkami wychowującymi niepełnosprawne dziecko jest realne, a szczególnie może być 

odczuwane przez żony, gdyż najczęściej to matki są głównymi opiekunami dzieci w takich 

sytuacjach i doświadczają większego wpływu deficytów dziecka (Gau, Chou, Chiang, Lee, 

Wong, Chou, Wu, 2012; Koydemir, Tosun, 2009; Rodrigue, Morgan, Geffken, 1990). O ile w 

przypadku analizy skutków opieki nad chorym dzieckiem najczęściej badane są zjawiska 

stresu, depresji i wypalenia sił u matek czy obojga rodziców (Greszta i in., 2020; Klajmon-

Lech, 2018; Kütük i in., 2021; Pągowska, 2013), o tyle mało uwagi w tym kontekście poświęca 

się zjawisku wypalenia małżeńskiego, jego uwarunkowaniom i sposobom zapobiegania. 

Niniejsza praca stanowi próbę uzupełnienia tej luki, poprzez analizę związków między 

komunikacją.  

 

1. Wypalenie w małżeństwie  

 

Choć o wypaleniu najczęściej pisze się w kontekście roli zawodowej (Maslach, Leiter, 

2017) lub rodzicielskiej (Mikołajczak, Gross, Roskam, 2019), dotyczy ono również 
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małżonków, bowiem wysokie zaangażowanie w relację, poświęcenie, czy zapał mogą 

prowadzić do stopniowej utraty energii, zniechęcenia, niezadowolenia, wyczerpania, 

frustracji, a w konsekwencji do wypalenia w małżeństwie (Rozen, 2020).   

W literaturze pojęcie wypalenia odnoszące się do relacji małżeńskiej, definiowane jest 

w trzech wymiarach jako fizyczna, psychiczna oraz emocjonalna frustracja oraz ich skutki. 

Pierwszy wymiar wypalenia nawiązuje do skutków nieprzezwyciężonego stresu, który 

powodować może liczne symptomy fizyczne, choroby przewlekłe czy umysłowe. Wśród 

objawów wymienić można uczucie zmęczenia, chroniczne bóle głowy, brzucha, zaburzenia 

odżywiania, ospałość i wiele innych. Do wymiaru psychicznego zaliczyć należy uczucie 

pustki, braku nadziei, smutek czy depresję. Wymiar emocjonalny dotyczy zmniejszonej 

samooceny, negatywnych emocji czy także odczuwanej frustracji ze strony partnera (Ferri, 

Guerra, Marcheselli, Cunico, Di Lorenzo, 2015).  

Stan wypalenia w małżeństwie jest procesem, który rozwija się stopniowo. Na jego 

rozwój wpływają różnorakie czynniki, pod wpływem których zmniejsza się nasilenie 

intymności oraz miłości pomiędzy partnerami, co w konsekwencji może prowadzić do 

rozpadu związku (Pines, 2002). Zaliczamy do nich między innymi brak zgodności między 

oczekiwaniami jednostki, a rzeczywistością dotyczącą relacji czy współmałżonka. Z punktu 

widzenia Becka (Beck i in., 2010), kiedy relacja w diadzie zaczyna się zatracać, wystarczy 

jedno rozczarowujące wydarzenie, aby małżonkowie używali negatywnych etykiet 

względem siebie. W przypadku braku poczucia zrozumienia ze strony mężów, kobiety 

odbierają partnera jako pozbawionego emocji. Natomiast jeśli żona nie spełnia oczekiwań 

męża, jest ona przez niego odbierana jako nieuprzejma (Beck i in., 2010).  

Następnym z problemów, jakie mogą napotkać pary jest wypalenie spowodowane 

nadmiarem stresu (Sirin, Deniz, 2016). Eskalacja różnych czynników zewnętrznych może 

sprzyjać nasilaniu się zjawiska wypalenia, co powoduje długotrwałe konflikty, wzrost 

potencjalnych zachowań agresywnych, zmniejszenie przywiązania między partnerami i 

ostatecznie znacznie obniża jakość życia małżeńskiego (Huston, 2009). Jednym z takich 

stresorów jest wychowywanie dzieci. Ujawniono, że wraz ze wzrostem liczby potomstwa 

obniża się ogólna jakość małżeństwa, wzrasta liczba konfliktów, zmniejsza się poczucie 

szczęścia w małżeństwie i zwiększa się emocjonalne i psychiczne wypalenie rodziców 

(Glenn, McLanahan, 1982; Akbolat, Isik, 2008; Sendil, Korkut, 2012; Allendorf, Ghimire, 

2013). Tureckie pary posiadające pięcioro lub więcej dzieci cechowały się istotnie wyższym 

wypaleniem małżeńskim, w porównaniu z parami bez potomstwa (Pamuk, Durmus, 2015). 

Dodatkowo w analizach, w których udział brały pary cierpiące z powodu wypalenia w 

małżeństwie, wykazano większe poczucie wypalenia kobiet w porównaniu z mężczyznami 

(Pines, Neal, Hammer, Icekson, 2011; Capri, Gökcakan, 2013; Pamuk i in., 2015). Powodem 

tego zjawiska jest silniejszy stres z powodu zwiększających się obowiązków dotyczących roli 

żony i matki, w zestawieniu z mężczyznami, którym przypada rola męża i ojca (Erickson, 
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1993), ale też większe oczekiwania kobiet dotyczące małżeństwa i tego, jak miałoby ono 

wyglądać.  

Nierealistyczne oczekiwania dotyczące małżeństwa również mogą spowodować 

zmniejszenie satysfakcji z małżeństwa, rozczarowanie, poczucie nieszczęścia i wypalenia w 

związku (Babari Gharmkhani, Madani, Lavasani, 2014; Brandbury, Fincham, Beach, 2000; 

Güven i Sevim, 2007; Ohue, Moriyama, Nakaya, 2011). Wykazano np., że  pary niepłodne 

charakteryzujące się silniejszymi irracjonalnymi przekonaniami na temat związku (np. 

„partner powinien czytać w myślach”, „trzeba być idealnym partnerem seksualnym”, 

„odmowa jest destrukcyjna dla związku”), doświadczają wyższego poziomu wypalenia 

małżeńskiego w wymiarze zarówno fizycznym, jak i psychicznym (Abhar Zanjani i in., 

2015).  

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wypaleniu w małżeństwie są nieprawidłowe 

wzorce komunikacji - stosowanie niekonstruktywnych strategii komunikacyjnych (Babari 

Gharmkhani i in., 2014), oraz styl dominujący w rozwiązywaniu konfliktów (Kulik, Walfisch, 

Liberman, 2016) korelowały dodatnio z wypaleniem. Ponadto jeśli para nie rozmawia o 

swoich problemach lub nie szuka rozwiązania danej sytuacji, dochodzi do przyspieszenia 

tempa procesu wypalenia małżeńskiego. Powodem tego jest niepokój, rozczarowanie oraz 

złość wynikająca z braku komunikacji między partnerami (Stackert, Bursik, 2003). Rodzi się 

uczucie braku zaufania i wsparcia ze strony partnera (Pamuk i in., 2015). Z drugiej strony 

kursy komunikacji w małżeństwie zmniejszają intensywność i ryzyko pojawienia się 

wypalenia w parze (Amini, Heydari, 2016; Nejatian Alami, Momeniyan, Noghabi, Jafari, 

2021; Sirin i in., 2016). Wymiar komunikacji w małżeństwie dotyczy zatem tego aspektu 

związku mogącego warunkować wypalenie, który ma charakter obustronny i skutecznie 

podlega zmianie poprzez treningi i terapię, co czyni badania nad komunikacją małżeńską 

niezwykle wartościowymi.  

 

2. Komunikacja między małżonkami 

 

Komunikacja interpersonalna stała się obiektem zainteresowań psychologów na 

początku lat sześćdziesiątych. Zauważono wtedy, że istnieje związek pomiędzy 

porozumiewaniem się z innym, a zaspokajaniem ważnych dla każdego potrzeb bliskości, 

przynależności czy bezpieczeństwa (Stewart, 2000). Zjawisko to jest więc uznawane za 

ważną umiejętność społeczną, która powinna być rozwijana na przestrzeni lat i doświadczeń 

człowieka. Komunikację możemy nazwać relacją, w której pomiędzy co najmniej dwiema 

osobami zachodzi przepływ informacji. W tym procesie rolą nadawcy jest przekazanie treści 

przez wybrany kanał informacyjny do odbiorcy, co skutkuje określonym sposobem 

oddziaływania. Z reguły treść ta ma wpłynąć na odbiorcę, jako sposób zmiany jego 

zachowania czy poglądów (Baczyński, 2004). Komunikacja może zachodzić 
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jednokierunkowo w sytuacji, kiedy nadawca nie oczekuje potwierdzenia otrzymanych 

informacji. Natomiast proces dwukierunkowy będzie zachodził w sytuacji, gdy odbiorca 

poświadczy odbiór np. poprzez parafrazowanie lub zadawanie pytań na dany wątek 

(Jankowska, 2016). O skutecznej komunikacji możemy mówić w przypadku, gdy odbiorca 

rozumie przekaz i interpretuje go w sposób adekwatny do intencji nadawcy (Dobek-

Ostrowska, 1999). Niemożliwe jest, aby ludzie się nie komunikowali, ponieważ wszystkie 

zachowania człowieka w pewnym sensie są formą komunikacji międzyludzkiej. Należy 

także pamiętać, że każda z osób podczas komunikacji wpływa na siebie nawzajem i zachodzi 

między nimi wymiana symboli, znaków czy słów (Plopa, 2006). Symbolami pomocnymi w 

interpretowaniu treści są wszelkiego rodzaju ruchy ciała, mimika, kontakt wzrokowy, gesty, 

ton głosu, jego tempo czy głośność, czyli wszystko to, co podczas rozmowy jest używane w 

sposób swobodny. Dzięki temu przekaz jest bardziej zrozumiały, sprzyja poznaniu relacji 

pomiędzy rozmówcami, oraz wpływa na proces i jakość komunikacji werbalnej (Nęcki, 

1996).  

Tak rozumiana komunikacja ma szczególne znaczenie w bliskich związkach 

interpersonalnych, jak małżeństwo, a jej funkcje wykraczają daleko poza przekazywanie i 

odbieranie treści. Jest sposobem definiowania relacji, wzajemnego oddziaływania, 

ujawniania uczuć, oczekiwań, rozwiązywania trudności itd. W literaturze wskazuje się 

komunikację małżeńską, jako element zacieśniania więzi małżeńskiej równie ważny, jak 

współżycie seksualne (Ryś 1999). Według Rostowskiego (1987) sama miłość nie wystarcza, 

aby utrzymać trwałość związku. Nie można mówić o gwarancji tej trwałości pomiędzy 

małżonkami, bez istnienia prawidłowej i adekwatnej komunikacji między nimi. Dobra 

komunikacja między małżonkami sprzyja ich zaangażowaniu i satysfakcji (Hou, Jiang, 

Wang, 2019; Lavner, Karney, Bradbury, 2016), zwiększa poczucie intymności, samorealizacji 

i podobieństwa małżonków (Jankowska, 2016). 

Według Plopy (2006) można wyszczególnić trzy formy komunikacji w małżeństwie, a 

każda z nich działa równocześnie, chociaż  stopień ich nasilenia może być różny. Od tego 

właśnie stopnia, zależeć będzie jakość komunikacji i rozwoju więzi między małżonkami. 

Może on się zmieniać w zależności od czasu, sytuacji czy nastroju partnerów, a także stażu 

związku czy od umiejętności komunikacyjnych. Wyróżniamy komunikację wspierającą, 

polegającą na uznaniu partnera za samo już jego istnienie, świadomość jak ta osoba jest 

ważna dla istnienia związku, jako wyraz szacunku i zainteresowania się nią w różnych 

sferach życia. Partnerzy w tej sytuacji, starają się wspólnie rozwiązywać problemy. 

Komunikacja zaangażowana polega na umiejętności stworzenia ciepłej atmosfery przez 

partnerów, intymności i bliskości, przez co druga osoba czuje się ważna i wyjątkowa. Ważna 

jest umiejętność zapobiegania konfliktom poprzez lepsze poznanie partnera, jego oczekiwań 

czy odczuć. Dla rozwoju intymności i pozytywnego wzmacniania relacji istotne jest 

odwzajemnienie poznania przez drugą osobę. Trzecią formą jest komunikacja 
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deprecjonująca. Ma ona wydźwięk negatywny, który powoduje oddalanie się partnerów. 

Wyróżniamy tutaj zachowania agresywne w stosunku do partnera, nieposzanowanie jego 

godności, np. wyzwiska, obelgi czy zachowania aroganckie, jako chęć dominacji nad drugą 

stroną, co może wzmagać konflikt. 

Jak pokazują badania (Brisini, Solomon, 2019, 2020), komunikacja małżeńska między 

rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu podlega zmianom (w zależności od np. ważnych 

wydarzeń życiowych czy zmian dotyczących ich dziecka), co z kolei ma wpływ na jakość 

związku i może wpływać na wypalenie w małżeństwie.  

 

3. Moderatory 

 

Wcześniejsze badania ujawniły, że poziom wypalenia w małżeństwie zależny jest 

również od takich zmiennych socjodemograficznych, jak wiek badanych, staż małżeństwa, 

liczba dzieci, aktywność zawodowa, czy wykształcenie małżonków (Nejatian i in., 2021). 

Konsekwentnie w różnych badaniach wypalenie nasilało się wraz ze wzrostem stażu 

małżeńskiego (Alsawalqa, 2019; Ahrari, Miri, Ramazani, Dastjerdi, Hamidi Tabas, 2018; 

Erickson, 1993), zwiększaniem się liczby potomstwa (Nejatian i in., 2021; Pamuk i in., 2015) i 

nasileniem się aktywności zawodowej małżonków (Alsawalqa, 2019; Nejatian i in., 2021). 

Biorąc pod uwagę rezultaty wcześniejszych badań, w prezentowanej pracy zaproponowano 

jako moderatory związku między komunikacją małżonków, a wypaleniem żon takie 

zmienne socjodemograficzne, jak staż małżeński, liczba dzieci, oraz aktywność zawodowa 

kobiety. Badania wskazują, że im starsze jest dziecko z zaburzeniami autystycznymi, tym 

więcej dystansu w swojej relacji małżeńskiej doświadczają jego rodzice (Doron, Sharabany, 

2013), stąd jako kolejną zmienną moderującą zaproponowano wiek dziecka. Jako dodatkowy 

moderator uwzględniono ocenę udziału małżonków w opiece nad dzieckiem ze spektrum 

autyzmu. Wykazano bowiem, że większy udział męża w opiece nad dziećmi jest związany z 

mniejszym wypaleniem w małżeństwie u żon (Erickson, 1993).   

    

4. Cel badań i pytania badawcze 

 

Celem prezentowanych badań jest analiza związków między oceną zachowań 

komunikacyjnych własnych i partnera, a poczuciem wypalenia w małżeństwie u matek 

dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, jakimi są zaburzenia ze spektrum 

autyzmu (ASD), z uwzględnieniem socjodemograficznych moderatorów. Choć brakuje 

badań dotyczących komunikacji i wypalenia w tej grupie, założono - uwzględniając opisane 

wcześniej wyniki badań z innych populacji  - że zachowania komunikacyjne każdego z 

małżonków istotnie wiążą się z wypaleniem małżeńskim matek dziecka ze spektrum 

autyzmu. Sformułowano hipotezę o negatywnym związku między komunikacją wspierającą 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 448 

i zaangażowaną własną i partnera, a wypaleniem kobiet w związku, oraz o pozytywnej 

zależności między deprecjacją w komunikacjia wypaleniem u zamężnych kobiet (H1). W 

hipotezach moderacyjnych założono, że związki te są słabsze w przypadku dłuższego stażu 

małżeńskiego (H2), większej liczby dzieci (H3), starszego wieku dziecka z ASD (H4), 

aktywności zawodowej kobiety (H5) oraz mniejszego udziału ojca w opiece nad dzieckiem 

(H6). 

  

5. Metoda 

 

5.1. Procedura badania 

Badanie przeprowadzano od marca do czerwca 2020 roku, w formie online. Osoby 

badane miały za zadanie odpowiedzieć na pytania umieszczone na platformie formularzy 

google. Dobór osób do badań miał charakter celowy i obejmował kobiety będące matkami,  

posiadające dziecko z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, oraz będące w związku 

małżeńskim. Zaproszenie do badania zostało udostępnione na zamkniętych grupach 

dyskusyjnych, zrzeszających osoby zainteresowane problematyką ASD. Uczestniczkom 

przedstawiono cel badań, informacje dotyczące sposobu jego przeprowadzania oraz 

zagwarantowano anonimowość. Udział w badaniu był dobrowolny. 

  

5.2. Osoby badane  

W badaniach udział wzięły 134 kobiety. Do analizy wykorzystano wyniki  100 osób, 

które udzieliły odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  w  ramach metod zastosowanych w 

niniejszej pracy. Warunkiem włączenia danej osoby do analizy był fakt posiadania przez 

badane kobiety dziecka z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju (spektrum autyzmu), 

oraz trwania w związku małżeńskim, wyjątkowo długotrwałym nieformalnym. 

Zebrane w zastosowanej ankiecie socjodemograficznej dane ujawniły, że wiek 

badanych kobiet mieścił się w zakresie od 24 do 53 lat (M=35,31, SD=5,59). 41% badanych 

zamieszkiwało w dużym mieście, 33% w małym mieście, oraz 26% na wsi. Wykształcenie 

ankietowanych w 73% było wykształceniem wyższym, 21% średnim, 3% zawodowym, oraz 

pojedyncze odpowiedzi zawierające się w 1%: wykształcenie podstawowe (1 osoba), 

doktorat (1 osoba) oraz wyższe techniczne (1 osoba). W 57% ankietowane kobiety były 

osobami pracującymi zawodowo i 55% oceniło swoją sytuację materialną jako dobrą. Jeśli 

chodzi o stan cywilny, 87% kobiet zadeklarowało bycie mężatką, reszta podała związek 

nieformalny. Wśród badanych najkrótszy staż związku określono na pół roku, najdłuższy - 

na 25 lat, a średnia trwania związku wyniosła M=11,19 (SD=5,06). Liczbę dzieci podano od 1 

do 9 ze średnią M=1,98 (SD=1,07). W większości w rodzinie było jedno dziecko ze spektrum 

autyzmu, choć 8 kobiet podało dwoje dzieci, a jedna badana - troje dzieci z zaburzeniami. 

Wiek tych dzieci mieścił się w zakresie od 2 do 28 lat (M=6,92, SD=3,90) i 87% uczęszczało do 
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placówek szkolnych lub opiekuńczych. Kolejnym aspektem były pytania dotyczące mężów 

ankietowanych kobiet. Wiek partnerów mieścił się w zakresie 25-65 lat (M=31, SD=6,88). 49% 

mężczyzn miało wykształcenie wyższe, 30% średnie, 20% zawodowe i aż 95% pracowało 

zawodowo. W ankiecie poproszono również o ocenę udziału obojga rodziców w opiece nad 

dzieckiem z ASD na skali 5-punktowej od 1 ("zdecydowanie ja") do 5 ("zdecydowanie 

mąż/partner"). Kobiety oceniły udział obojga małżonków w opiece nad dzieckiem z 

zaburzeniami raczej jako zrównoważony (M=2,15, SD=,87). 

  

5.3.Narzędzia badawcze 

5.3.1. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 

Do zbadania komunikacji w małżeństwie został wykorzystany Kwestionariusz 

Komunikacji Małżeńskiej – KKM stworzony przez Kaźmierczak i Plopę (2008). W swoich 

założeniach ma on służyć do pomiaru zachowań komunikacyjnych, jakie występują w 

małżeństwie. Narzędzie to składa się dwóch wersji, z czego pierwsza służy do oceny 

własnych zachowań komunikacyjnych, a druga - do oceny zachowań partnera. Każda z 

wersji zawiera 30 równobrzmiących twierdzeń, które pozwalają na ocenę komunikacji w 

trzech wymiarach – wsparcie, zaangażowanie, deprecjacja. Poszczególne podskale zawierają 

od 9 do 11 stwierdzeń. Osoba badana ma za zadanie oszacować częstotliwość opisanych 

zachowań na 5-stopniowej skali od 1 ("nigdy") do 5 ("zawsze"). Przykładowe itemy: 

"Udzielam mężowi wsparcia psychicznego, emocjonalnego i duchowego"; "Poniżam męża". 

Im wyższy wynik, tym większe nasilenie określonych zachowań komunikacyjnych. 

Rzetelność narzędzia w prezentowanych badaniach mierzona zgodnością wewnętrzną α 

Cronbacha dla poszczególnych podskal wyniosła dla zachowań własnych: wsparcie .93, 

zaangażowanie .88, deprecjacja .91, dla komunikacji partnera odpowiednio: ,97, ,92 ,95. 

  

5.3.2. SkalaWypalenia Małżeńskiego - Marital Burnout 

Do oceny stopnia wypalenia w małżeństwie zastosowano skalęWypalenie 

Małżeńskie - Marital Burnout (Erickson, 1993) w polskim tłumaczeniu udostępnionym przez 

B. Lachowską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Narzędzie zawiera 12 itemów, przy 

których osoby badane na 7-stopniowej skali od 0 ("nigdy") do 6 ("zawsze") szacują, jak często 

przeżywają określone stany dotyczące ich relacji małżeńskiej, takie jak wyczerpanie 

emocjonalne, rozczarowanie, wypalenie, niewrażliwość itp. Przykładowe itemy: "Mój 

związek wyczerpuje mnie emocjonalnie", "Czuję, że traktuję swojego partnera tak, jak gdyby 

był przedmiotem". Skala pozwala na obliczenie wyniku ogólnego poprzez zsumowanie 

odpowiedzi udzielonych na wszystkie twierdzenia skali, przy czym w pytaniach 3 i 10 

stosuje się odwróconą punktację. Możliwy do uzyskania wynik mieści się w granicach 0-84 

punktów. Im wyższy wynik, tym większe nasilenie symptomów wypalenia w relacji ze 
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współmałżonkiem. Rzetelność skali mierzona zgodnością wewnętrzną wyniosła w 

prezentowanych badanich α Cronbacha ,94. 

 

6. Wyniki 

 

W celu zbadania związków między oceną komunikacji własnej i małżonka, 

poczuciem wypalenia w małżeństwie oraz zmiennymi socjodemograficznymi 

przeprowadzono analizę korelacyjną. Jej wyniki zawarto w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Współczynniki korelacji r-Pearsona między analizowanymi zmiennymi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.     wsparcie własne             -                     

2.     zaangażowanie własne  

,85** 

-                   

3.     deprecjacja własna -,46** -,46** -                 

4.     wsparcie partnera ,73** ,67** -,45** -               

5.     zaangażowanie partnera ,65** ,61** -,38** ,89** -             

6.     deprecjacja 

partnera 

-,52** -,46** ,49** -,71** -,62** -           

7.     wypalenie -,59** -,60** ,51** -,81** -,76** ,77** -         

8.     staż związku ,02 ,02 -,08 ,07 -,02 -,14 -,04 -       

9.     liczba dzieci ,07 -,01 ,05 ,02 -,03 ,03 ,02 ,19 -     

10.  wiek dziecka z ASD ,11 ,16 -,12 ,14 ,08 -,09 -,08 ,45** ,12 -   

11.  ocena opieki ,36** ,31** -,11 ,61** ,53** -,37** -,56** ,19 ,03 ,14 - 

*p<,05; **p<,01; **p<,001 

 

Analiza korelacyjna wykazała istotne zależności między zachowaniami 

komunikacyjnymi własnymi badanych kobiet, a zachowaniami komunikacyjnymi partnera. 
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Deklarowane własne wsparcie i zaangażowanie dodatnio korelowały z oceną wsparcia i 

zaangażowania męża, a ujemnie z deprecjacją ze strony męża. Deprecjacja własna była 

negatywnie związana ze wsparciem i zaangażowaniem partnera, a pozytywnie z deprecjacją 

z jego strony. Wyniki wykazały odwrotną zależność między oceną komunikacji własnej i 

partnera jako wspierającej i zaangażowanej z wypaleniem w małżeństwie, zaś w przypadku 

komunikacji deprecjonującej obojga małżonków związek z wypaleniem okazał się 

pozytywny. Współczynniki korelacji były jednak wyższe w przypadku zachowań 

komunikacyjnych partnera i poczucia wypalenia kobiet w małżeństwie, niż dla ich własnych 

zachowań komunikacyjnych. Zaobserwowano również, że większy udział partnera w opiece 

nad dzieckiem ze spektrum autyzmu wiązał się z silniej komunikowanym wsparciem i 

zaangażowaniem ze strony obojga partnerów, oraz mniejszą deprecjacją ze strony mężczyzn. 

Żadna z badanych zmiennych demograficznych, tj. staż związku, liczba dzieci, wiek dziecka 

z zaburzeniami, oraz praca zawodowa kobiet nie korelowały istotnie ani z komunikacją 

małżonków, ani z wypaleniem żon.   

W dalszym etapie - aby sprawdzić, czy zmienne socjodemograficzne moderują 

związki między wymiarami komunikacji własnej i męża, a wypaleniem żon - 

przeprowadzono obliczenia z użyciem makro Process dla SPSS (Model 4, wersja 3.5, Hayes 

2018). Testowane modele uwzględniały kolejne proponowane moderatory: staż związku, 

liczbę dzieci, wiek dziecka z zaburzeniami, pracę zawodową kobiet, a dodatkowo ocenę 

udziału partnerów w opiece nad dzieckiem ze spektrum autyzmu.  Tabele 2 i 3 zawierają 

wyniki analiz efektów pośrednich komunikacji wspierającej, zaangażowanej i 

deprecjonującej własnej, a następnie partnera, dla poczucia wypalenia badanych kobiet w ich 

związkach małżeńskich.     

 
Tabela 2. Staż małżeński jako moderator między wymiarami komunikacji własnej a wypaleniem w 
małżeństwie u kobiet  

Wypalenie 

 w małżeństwie 

  B SE t p LLCI        ULCI 

model 1 stała      68,17 19,72 3,46 ,001 29,00 107,34 

R2=,35 

F(3, 90) = 16,54 

p<,001 

wsparcie (W) -1,13 ,47 - 2,42 ,018 -2,06 -,20 

staż (S) 1,16 1,64 ,71 , 48 -2,09 4,41 

W x S -,03 ,04 -,78 ,44 -,11 ,05 
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model 2 stała     55,18 13,66 4,04 ,000      28,05 82,31 

R2=,41 

F(3, 90) = 20,60 

p<,001 

zaangażowanie (Z)  -1,11 ,42 -2,66 .009   -1,94 -,28 

staż (S) 1,18 1,15 1,03 ,31 -1,10 3,47 

Z x S -,04 ,04 -1,16 ,25 -,11 ,03 

model 3 stała     0,48 12,59 ,04 ,97 -24,47 25,42 

R2=.24 

F(3, 90) = 12,56 

p<,001 

deprecjacja (D)  ,080       ,50 1,67 ,10 -,16 1,81 

staż (S) -,66       1,12 -,58 ,56 -2,86 1,57 

D x S ,03 ,05 ,58 ,56 -,06 ,12 

 

Tabela 3. Staż małżeński jako moderator między wymiarami postrzeganej komunikacji męża a 
wypaleniem w małżeństwie u kobiet 

Wypalenie 

 w małżeństwie 

  B SE t p LLCI        ULCI 

model 1 stała      60,28 9,49 6,35 ,000 41,43 79,12 

R2=,64 

F(3, 90) = 52,34 

p<,001 

wsparcie (W) -1,13 25 - 4,59 ,000 -1,62 -,64 

staż (S) ,70 ,79 ,88 ,38 -,88 2,28 

W x S -,02 ,02 -,85 ,40 -,06 ,02 

model 2 stała     55,26 10,98 5,03 ,000      33,44 77,07 

R2=,57 

F(3, 90) = 39,70 

p<,001 

zaangażowanie (Z)  -1,15 ,37 -3,16 ,002   -1,88 -,43 

staż (S) ,75 ,94 ,79 ,43 -1,12 2,61 
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Z x S -,03 ,03 -1,05 ,30 -,10 ,03 

model 3 stała     -9,39 7,43 -1,26 ,21 -24,14 5,37 

R2=,56 

F(3, 90) = 37,69 

p<,001 

deprecjacja (D)  1,15 ,29 3,97 ,000 ,58 1,73 

staż (S) -,15       ,59 -,25 ,80 -1,33 1,03 

D x S ,02 ,02 ,66 ,51 -,03 ,06 

 

 

Jak pokazują współczynniki analizy moderacyjnej zawarte w tabelach 2 i 3 interakcja 

między wymiarami komunikacji zarówno własnej, jak i partnera, i stażem związku była 

nieistotna dla poczucia wypalenia małżeńskiego u kobiet. Długość trwania małżeństwa nie 

moderuje zatem związków między komunikacją między partnerami, a wypaleniem 

małżeńskim żon. Analogiczne modele testowano dla kolejnych zmiennych w roli 

moderatorów, uzyskując podobne rezultaty.  

Kolejnym testowanym moderatorem była liczba posiadanych dzieci. Interakcja 

pomiędzy wsparciem własnym badanych kobiet i liczbą posiadanych dziecibyła nieistotna 

dla ich wypalenia (B=-,34, SE=,22, t=-1,52, CI95%=[-,78, ,10]), podobnie jak interakcja 

komunikacji zaangażowanejzliczbą dzieci (B=,06, SE=,29, t=,20, CI95%=[-,51, ,63) oraz 

deprecjacją i liczbą dzieci (B=,10, SE=,22, t=,46, CI95%=[-,34, ,55]). Interakcja pomiędzy 

wsparciem ze strony męża a liczbą dzieci okazała się też nieistotna (B=-,10, SE=,10, t=-,98, 

CI95%=[,33, ,11]), tak samo jak interakcje między zaangażowaniem męża iliczbą dzieci 

(B=,05, SE=,16, t=,31, CI95%=[-,27, ,36]) oraz deprecjacją i liczbą dzieci (B=,06, SE=,15, t=,43, 

CI95%=[-,23, ,36])były niestety dla wypalenia kobiet. 

Następnie zbadano moderacyjną rolę wieku dziecka z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. Interakcja pomiędzy własną komunikacyjną wspierającą, a wiekiem dziecka z ASD 

i ze spektrum autyzmu również okazała się nieistotna (B=-,002, SE=,07, t=-,04, CI95%=[-,14, 

,13]) dla wypalenia małżeńskiego respondentek, podobnie jak interakcja zaangażowania 

własnegozwiekiem dziecka (B=-,03, SE=,07, t=-,41, CI95%=[-,18, ,12) oraz deprecjacji i opieki 

(B=,12, SE=,08, t=1,46, CI95%=[-,04, ,27]). Interakcje pomiędzy wsparciem męża i wiekiem 

dziecka z ASD (B=-,006, SE=,04, t=-,16, CI95%=[-,08, ,07]), zaangażowaniem męża i wiekiem 

dziecka (B=,03, SE=,05, t=,57, CI95%=[-,07, ,13]) oraz deprecjacją i wiekiem dziecka (B=,04, 

SE=,05, t=,82, CI95%=[-,05, ,13]) były nieistotne dla poczucia wypalenia żon. 
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Aktywność zawodowa respondentek była kolejną zmienną testowaną w roli 

moderatora. Interakcja pomiędzy wsparciem własnym i pracą zawodową badanych dla 

wypalenia okazała się nieistotna (B=,44, SE=,41, t=1,05, CI95%=[-,39, 1,26]), tak samo jak 

interakcje między zaangażowaniem własnym i pracą kobiety (B=,46, SE=,39, t=1,17, 

CI95%=[-,31, 1,23) oraz deprecjacją i pracą (B=-,41, SE=,39, t=-1,04, CI95%=[-1,18, ,37]), 

Interakcje pomiędzy wsparciem męża, a pracą żony (B=-,01, SE=,21, t=-,05, CI95%=[-,42, 

,40]), zaangażowaniem męża, a pracą żony (B=-,05, SE=,27, t=-,19, CI95%=[-,60, ,49]), oraz 

deprecjacją i pracą żony (B=,14, SE=,23, t=,58, CI95%=[-,33, ,60]) były nieistotne w analizie 

moderacji. 

Ostatnim zaproponowanym moderatorem była percepcja wkład rodziców w opiekę 

nad dzieckiem ze spektrum autyzmu. Interakcja pomiędzy wsparciem własnym, a oceną 

udziału partnerów w opiece nad dzieckiem okazała się nieistotna (B=,08, SE=,23, t=-,35, 

CI95%=[-,54, ,37]), podobnie jak między zaangażowaniem własnym i oceną opieki (B=,07, 

SE=,21, t=,33, CI95%=[-,35, ,50) oraz deprecjacją i opieką (B=-,19, SE=,18, t=-1,07, CI95%=[-

,55, ,16]) dla wypalenia małżeńskiego badanych kobiet. Interakcja komunikacji wspierającej 

ze strony męża, a oceną opieki nad dzieckiem też okazała się nieistotna (B=-,05, SE=,15, t=-

,35, CI95%=[-,34, ,24]), podobnie jak między zaangażowaniem męża, a oceną opieki (B=,28, 

SE=,17, t=1,61, CI95%=[-,07, ,62]) oraz deprecjacją i opieką (B=,02, SE=,13, t=,18, CI95%=[,85, 

-,23]). 

Zatem związki między wymiarami komunikacji własnej i partnera, a wypaleniem 

małżeńskim u badanych kobiet nie były moderowane przez żadną z uwzględnianych 

zmiennych socjodemograficznych.   

 

7. Dyskusja wyników  

 

Celem prezentowanych badań była analiza związków między komunikacją, a 

wypaleniem w małżeństwie u matek dzieci ze spektrum autyzmu. Małżonkowie 

wychowujący dziecko chore, z zaburzeniami czy niepełnosprawne doświadczają zazwyczaj 

niekorzystnej zmiany w swojej relacji, co jest pochodną wzmożonego stresu, ograniczeniami 

fizycznymi i czasowymi, czy pogorszeniem komunikacji (Bodenmann i in., 2007; Brobst, 

Clopton, Hendrick, 2009; Chan i in., 2018; Cyranka i in., 2012; Doron i in., 2013; Hoogsteen i 

in., 2013). W konsekwencji narażeni są na obniżenie satysfakcji ze swojej relacjioraz 

wypalenie w małżeństwie (Doron i in., 2013; Rodrigue i in., 1990). Poznanie czynników 

warunkujących poczucie wypalenia małżeńskiego ma zatem nie tylko znaczenie teoretyczne, 

ale i aplikacyjne - może być podstawą do tworzenia programów profilaktycznych i 

treningów realizowanych np. podczas spotkań grup wsparcia dla rodziców dzieci z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zapobieganie wypaleniu w tym najważniejszym 
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podsystemie rodzinnym ma bowiem znaczenie nie tylko dla samych małżonków, ale i dla 

wszystkich członków rodziny (Kaleta, 2011; Morgan, 1988).        

W prezentowanych badaniach przeprowadzonych wśród matek dzieci ze spektrum 

autyzmu analizowano rolę zachowań komunikacyjnych własnych i partnera, oraz 

czynników socjodemograficznych dla poczucia wypalenia w małżeństwie. Hipoteza 

pierwsza została potwierdzona - im więcej wsparcia i zaangażowania, a mniej deprecjacji 

komunikują sobie małżonkowie, tym niższe wypalenie w związku u żon. Wyniki te są 

zbieżne z rezultatami wcześniejszych badań z udziałem różnych populacji wskazujących na 

związek między komunikacją i wypaleniem w małżeństwie. Ujawniły one odwrotną 

zależność między umiejętnościami komunikacyjnymi, a wypaleniem małżonków (Arfa-ee, 

Far, Fallahi, 2015). Kobiety skierowane do przychodni z powodu nasilonych objawów 

wypalenia w małżeństwie i uczestniczące w treningach umiejętności komunikacyjnych 

raportowały niższy poziom wypalenia (Nejatian i in., 2021). Również przebyty wcześniej 

trening umiejętności komunikacyjnych żon był negatywnie związany z ich wypaleniem w 

małżeństwie (Nejatian i in., 2021). Udział zamężnych kobiet w takim treningu zmniejszał 

stres w diadzie, podnosił zadowolenie w małżeństwie i redukował wypalenie (Amini i in., 

2016; Sirin i in., 2016). Podczas kursów komunikacji uczestnicy rozwijają takie umiejętności, 

jak empatia, konwersacja, rozwiązywanie konfliktów, które istotnie wiązały się z większa 

satysfakcją z małżeństwa (Askari, Mohd Noah, Aishah Bt Hassan, Bt Baba, 2013;  Haris,  

Kumar, 2018) prowadzącą do mniejszego wypalenia (Nejatian i in., 2021). Kobiety po 

doświadczeniu zdrady małżeńskiej, które uczestniczyły przez trzy miesiące w 

cotygodniowych sesjach rozwijających komunikację w parze, wraz ze zmianą modelu 

komunikacji raportowały mniejsze poczucie wypalenia (Aqgabozorgi, Keshavarz 

Mohammadi, Shariat, 2020).  Nawet w sytuacji rozwodowej kobiety  angażujące się w 

bardziej konstruktywne formy komunikacji doświadczały mniejszego poziomu wypalenia 

małżeńskiego (Babari Gharmkhani i in., 2014). Uzyskane w prezentowanych badaniach 

wyniki potwierdzają prawidłowość dotyczącą  pozytywnej roli konstruktywnych zachowań 

komunikacyjnych, takich jak wsparcie i zaangażowanie, dla zmniejszania poczucia 

wypalenia również w przypadku matek  wychowujących dziecko ze spektrum autyzmu. 

Gdy oboje małżonkowie komunikują się w sposób wspierający i zaangażowany, postrzegają 

swoją relację jako źródło wsparcia, bliskości i szczęścia (Jankowska, 2016). Może mieć to 

szczególne znaczenie dla pary z dzieckiem z zaburzeniami, gdzie - ze względu na 

centralność autyzmu w rodzinie - dbałość o równoważenie ról jest dla małżonków konieczna 

w procesie adaptacji (Hoogsteen i in., 2013). Dobra komunikacja pomaga ponadto w 

zmaganiu się z wyzwaniami, które rodzice dziecka ze spektrum autyzmu napotykają w toku 

jego wychowania: rozwiązanie poczucia winy, ekspresja trudnych emocji, organizacja czasu, 

podział obowiązków, dbałość o stabilność małżeństwa. Lepsza komunikacja małżeńska 

może też wzmacniać przymierze między tymi rodzicami, którzy czują, że niepełnosprawne 
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dziecko czyni ich bardziej zobowiązanymi względem siebie, a wspólne przeżywanie obaw, 

trudności i cierpienia czyni ich bliższymi sobie (Walsh, O'Leary, 2013). Komunikacja 

deprecjonująca z kolei może nasilać wszystkie te zjawiska, które są zagrożeniem dla pary z 

dzieckiem z ASD - obwinianie, gniew, frustracja, stres, zmęczenie, kryzys, prowadzące do 

wypalenia (Doron i in., 2013).       

Istotne znaczenie związku między zachowaniami komunikacyjnymi, a poczuciem 

wypalenia małżeńskiego u matek dzieci ze spektrum autyzmu może pośrednio potwierdzać 

fakt, że kolejne hipotezy nie zostały potwierdzone - ujawnione zależności nie były 

moderowane żadną ze zmiennych socjodemograficznych, tj. długością trwania związku, 

liczbą dzieci, wiekiem dziecka z zaburzeniami, pracą zawodową kobiety, ani stopniem 

udziału partnerów w opiece nad dzieckiem. Wcześniej opublikowane wyniki pokazały, że 

wraz ze wzrostem stażu pary, liczby dzieci  i zaangażowania żon w pracę zawodową, 

silniejsze staje się poczucie wypalenia w małżeństwie (Ahrari i in., 2018; Alsawalqa, 2019;  

Erickson, 1993; Nejatian i in., 2021). Badania te nie dotyczyły jednak par wychowujących 

dziecko ze specjalnymi potrzebami i - w świetle prezentowanych przez nas rezultatów - i nie 

mogą być generalizowane na omawianą populację, gdzie czynniki te mogą mieć mniejsze 

znaczenie. Podobnie nieistotny okazał się wiek dziecka autystycznego, mimo że wcześniej 

wykazano pozytywny związek między wiekiem dziecka, a dystansem w małżeństwie 

(Doron i in., 2013), ani ocena udziału małżonków w opiece nad dzieckiem, choć badania 

Erickson (1993) ujawniły negatywny związek między zaangażowaniem męża w opiekę nad 

dziećmi, a wypaleniem małżeńskim żon. W przypadku badanych matek dzieci z ASD 

negatywny związek między wsparciem i zaangażowaniem w komunikacji, a wypaleniem w 

małżeństwie oraz pozytywna zależność komunikacji deprecjonującej z wypaleniem 

małżeńskim okazały się niezależne od dodatkowych okoliczności. 

 

8.  Ograniczenia badań 

 

Pomimo że prezentowane ujawniają interesujące zależności, nie są wolne od 

ograniczeń. Po pierwsze, badania miały charakter samoopisowy, co niesie ze sobą ryzyko 

kreowania obrazu własnego małżeństwa zgodnie z oczekiwaniami własnymi bądź badacza, 

a ponadto narzuca udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w określony sposób, 

kosztem spontanicznej wypowiedzi, czy oceny (Schwarz, 1999). Trudno określić, jaki jest 

związek takiego opisu z rzeczywistymi zachowaniami. Przyszłe badania powinny 

umożliwić bezpośredni dostęp do danych behawioralnych poprzez eksperyment, czy 

obserwację lub bardziej swobodny samoopis poprzez zastosowanie badań jakościowych. 

Kolejną słabością badań jest ich poprzeczny charakter i zasadniczo oparcie wyników o 

analizy korelacyjne. Testowanie modeli moderacyjnych, mimo jednoznacznego oznaczenia 

zmiennej niezależnej, zależnej i moderatora, nie pozwala na wnioskowanie przyczynowo-
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skutkowe. W przyszłości cenne byłoby przeprowadzenie badań eksperymentalnych, czy 

longitudinalnych, które wskazywałyby na strukturę zależności przyczynowych i wpływ 

określonych zmiennych. W testowanych modelach moderacyjnych nie uwzględniono 

ponadto zmiennych mających istotne znaczenie w rodzinach z dzieckiem ze spektrum 

autyzmu, czyli wsparcie społeczne oraz intensywność zachowań autystycznych. We 

wcześniejszych badaniach wykazano, że większe wsparcie społeczne wiązało się z większą 

bliskością w małżeństwie (Doron i in. 2013) i mniejszym wypaleniem małżeńskim (Ardic, 

2020). Satysfakcja z małżeństwa była również zależna od stopnia i rodzaju objawów 

autystycznych u dziecka (Hartley, Barker, Baker, Seltzer, Greenberg 2012). Wreszcie, do 

badań nie włączono grupy kontrolnej (jak np. Gau i in., 2012), co nie pozwala wyciągać 

wniosków o specyficzności uzyskanych wyników.   
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