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Postrzegane przez matkę zagrożenie koronawirusem 

oraz jej doświadczenia związane z pandemią  

 a relacja z dzieckiem 

The threat of coronavirus perceived by the mother and her experiences 

related to the pandemic versus her relationship with the child 

 
Abstrakt: Wstęp: Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, zmieniła 
istotnie życie codzienne ludzi, zagrażając jakości a nawet trwałości,  relacji wewnątrzrodzinnych. Na 
zaburzający wpływ pandemii szczególnie narażona jest relacja między matką a dzieckiem. W artykule 
zbadano związek między postrzeganym przez matki zagrożeniem koronawirusem oraz ich 
doświadczeniami związanymi z pandemią a funkcjonowaniem w relacji z dzieckiem. W analizach 
uwzględniono  mediującą rolę stresu rodzicielskiego oraz następujące wskaźniki relacji matki z 
dzieckiem: postrzegana przez matki bliskość emocjonalna  z dzieckiem  i związany z pandemią 
wzrost intensywności podawanych przez matki zachowań raniących dziecko. Metoda: Postrzegane 
zagrożenie koronawirusem oraz doświadczenia związane z pandemią oceniono za pomocą skal 
opracowanych w oparciu o Coronavirus Experiences and Impacts Questionnaire (Conway, Woodard, 
Zubrod, 2020). Stres rodzicielski  zbadano za pomocą polskojęzycznej wersji skali The Parental Stress 
Scale (Berry, Jones, 1995), pomiaru relacji matki z dzieckiem w percepcji matki dokonano za pomocą 
polskojęzycznej wersji skal opracowanych przez Chung, Lanier i Wong (2020). W badaniu wzięło 
udział 155 matek pozostających w związku i posiadających na wychowaniu co najmniej jedno dziecko 
w wieku od 7 do 12 lat. Analizy statystyczne przeprowadzone za pomocą modelowania równań 
strukturalnych SEM. Wyniki: Stwierdzono, iż w czasie pandemii negatywne doświadczenia matki 
związane  z pandemią wywierają istotny efekt na relacji matki z dzieckiem, z czym wiąże się większy 
wzrost stosowania raportowanych przez matkę raniących zachowań rodzicielskich oraz zmniejszenie 
postrzeganej przez matki bliskości z ich dzieckiem. Efekt ten jest mediowany przez stres rodzicielski. 
Nie stwierdzono istotnego związku między postrzeganym przez matki zagrożeniem koronawirusem 
a relacją matki z dzieckiem. Wnioski: Pandemia i związane  z nią sytuacje trudne stanowią w grupie 
matek istotny czynnik ryzyka nadużyć i zaniedbań wobec dziecka. Wskazuje to na konieczność 
udzielania wsparcia matkom. 
Słowa kluczowe: Pandemia COVID-19; stres rodzicielski; raniące rodzicielstwo; bliskość emocjonalna 
 

Abstract: Introduction: The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, has 
significantly changed people’s everyday lives, threatening the quality and even durability of intra-
family relationships. The relationship between mother and child is particularly vulnerable to the 
disruptive impact of the pandemic. The article examines the relationship between mothers’ perceived 
threat of coronavirus and their pandemic experiences, and their relationships with their children. The 
analyses took into account the mediating role of parental stress and the following indicators of the 
mother-child relationship: mother’s perceived closeness with her child and mother-reported increase 
in the use of harsh parenting related to the pandemic. Method: The perceived threat of coronavirus and 
the pandemic experiences were assessed using scales based on the Coronavirus Experiences and 
Impacts Questionnaire (Conway, Woodard,  & Zubrod, 2020). Parental stress was tested using the 
Polish version of The Parental Stress Scale (Berry & Jones, 1995), while the mother’s relationship with 
the child was measured using the Polish version of the scales developed by Chung, Lanier, and Wong 
(2020). The study involved 155 mothers who are in a relationship and have at least one child up to 12 
years of age. Statistical analyses were performed using SEM structural equation modeling. Results: It 
was found that during the pandemic, mothers’ negative experiences related to the pandemic had a 
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significant effect on mother-child relationships, which was associated with a greater increase in the 
use of harsh parenting as reported by mothers and a decrease in their perceived closeness with their 
children. This effect was mediated by parental stress. There was no significant correlation between the 
perceived threat of coronavirus and mother-child relations. Conclusions: The pandemic and the 
related difficult situations constitute a significant risk factor for child abuse and neglect in the group of 
mothers. This indicates the need to support mothers. 
Keywords: COVID-19 pandemic; parental stress; harsh parenting; emotional closeness 
 

Wprowadzenie 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dniu 11 marca 2020 roku ogłosiła 

pandemię koronawirusa SARS-Cov2, wywołującego chorobę COVID-19.  Sytuacja pandemii 

zaskoczyła współcześnie żyjących ludzi, była dla nich doświadczeniem dotychczas 

nieznanym i nadzwyczajnym, z którym wiążą się przerażające i nieprzewidywalne 

konsekwencje. W wielu krajach,  w tym także w Polsce, wprowadzono środki mające na celu 

ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Niektóre z tych środków były szczególnie 

drastyczne, jak na przykład  procedura lockdownu dla całego społeczeństwa, co oznaczało 

zamknięcie w domach całych społeczeństw, z możliwością wyjścia jedynie w ściśle 

określonych sytuacjach. Poza tym  zamykano działalność wielu sklepów, restauracji,  

przedsiębiorstw, szkół i uczelni oraz instytucji kultury i sportu, ograniczano możliwość 

przemieszczania się a w relacjach społecznych obowiązywał tzw. dystans społeczny, 

noszenie maseczek i jednorazowych rękawiczek ochronnych (Auleytner, Grewiński ,2020) . 

W związku z pandemią koronawirusa na szczególnie duże i nieoczekiwane wyzwania 

napotkały współczesne rodziny. Wyzwania te nie tylko zaburzyły przyjęte w rodzinach 

sposoby funkcjonowania, ale także wymusiły wypracowanie nowych form bytowania, a w 

efekcie obraz polskiej rodziny czasu pandemii uległ całkowitej zmianie (Młyński, 2020). 

Wielu badaczy uznało, iż wyjątkowo ważne jest poznanie, jak ludzie radzą sobie w tak 

trudnej sytuacji.  Przeprowadzono  wiele badań, które dostarczały takiej wiedzy, na 

przykład o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne (Heitzman, 2020), roli wieku we 

wczesnej odpowiedzi psychologicznej na pandemię (Justo-Alonso, García-Dantas, González-

Vázquez, Sánchez-Martín, del Río-Casanova, 2020), znaczenia komunikacji dla poczucia 

samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii  (Kosowski, Mróz, 2020) oraz wsparcia 

(Olender-Jermacz, 2020) i charakterystyk podmiotowych (Smith, Twohy, Smith, 2020) dla 

dobrostanu jednostki w czasie izolacji społecznej a także na temat przeżywania żałoby w 

czasie pandemii (Wallace, Wladkowski, Gibson, White, 2020) czy wpływu pandemii na 

rodziny osób pracujących na pierwszej linii frontu walki z pandemią (Feng, Xu, Cheng, 

Zhang, Li, Li, 2020).   Ważnym obszarem relacji międzyludzkich, który jest szczególnie 

narażony na oddziaływania związane z pandemią koronawirusa Covid-19, są relacje 

wewnątrzrodzinne, w tym relacja między małżonkami oraz relacja między rodzicami a 

dzieckiem.  Dotychczasowe badania relacji romantycznej ukazały pozytywne znaczenie 

udanej relacji romantycznej dla dobrostanu jednostek w czasie pandemii (Pieh, O´Rourke, 
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Budimir, Probst, 2020) oraz uszkadzający wpływ pandemii na jakość relacji romantycznej 

(Pietromonaco, Overall, 2020). W dotychczasowych badaniach potwierdzono także 

znaczenie pandemii koronawirusa dla relacji między rodzicami i dziećmi (np. Bérubé, 

Clément, Lafantaisie, LeBlanc, Baron, Picher, Turgeon, Ruiz-Casares, Lacharité, 2020; Brown, 

Doom, Lechuga-Peña, Watamura, Koppels, 2020; Chung, Lanier, Ju Wong, 2020; Lawson, 

Piel, Simon, 2020; Ben-Yaakov, Ben-Ari, 2021; Cluver, Lachman, Sherr, Wessels, Krug, 

Rakotomalala, Blight, Hillis, Bachman, Green, Butchart, Tomlinson, Ward, Doubt, 

McDonald, 2020).  Celem tego opracowania jest zbadanie, jak wybrane aspekty 

psychologiczne pandemii oddziałują na  relację między matką a dzieckiem. Analizie 

poddano znaczenie postrzeganego przez matkę zagrożenia koronawirusem oraz jej 

doświadczeń związanych z pandemią covid-19  w odniesieniu do jej relacji z dzieckiem: 

podawanego przez matkę wzrostu intensywności stosowania przez nią zachowań raniących 

dziecko oraz postrzeganej przez matki bliskości emocjonalnej z ich dzieckiem. W analizach 

uwzględniono mediująca rolę stresu rodzicielskiego. Badanie przeprowadzono w Polsce. 

Badanie to pozwoli lepiej zrozumieć sposób , w jaki stresory zewnętrzne wobec rodziny 

(związane  z pandemią) zwiększają ryzyko niepożądanych zachowań matek wobec dziecka.  

 

1. Podłoże teoretyczne 

 

Pandemia koronowirusa COVID-19 zmieniła życie codzienne ludzi, postawiła przed 

nimi wiele nowych wyzwań, w tym także wyzwań dotyczących relacji międzyludzkich, 

zwłaszcza relacji między członkami rodziny. Pandemia pogorszyła sytuację ekonomiczną 

wielu osób oraz utrudniła im dostęp do wielu zasobów.  Wyzwania związane z pandemią 

stanowią jeden z możliwych stresorów zewnętrznych,  mogących zagrażać jakości relacji 

wewnątrzrodzinnych.  Dotychczasowe badania potwierdzają, że zewnętrzne stresory (takie, 

jak trudności ekonomiczne, wymagająca praca zawodowa, katastrofy) mogą uszkadzać 

jakość a nawet trwałość relacji romantycznej (Pietromonaco, Overall, 2020) a także jakość 

relacji między rodzicem a dzieckiem (Chung i in., 2020).  

Zjawiskiem powszechnym wśród rodziców dzieci w każdym wieku, w każdej 

kulturze, jest doświadczanie stresu rodzicielskiego (Louie, Cromer, Berry, 2017). Stres ten 

narasta w rodzinach doświadczających stresorów (Nielsen, Pontoppidan, Rayce, 2020), w 

tym także stresorów zewnętrznych, do których można zaliczyć pandemię. Stres rodzicielski 

definiowany jest jako reakcja psychologiczna (dystres) pojawiająca się wtedy, kiedy rodzic 

napotyka na związane  z rolą rodzicielską wymagania, których nie jest  w stanie zrealizować, 

ponieważ nie posiada wystarczających zasobów, takich jak na przykład energia, czas, 

umiejętności, które pozwoliłyby na realizację tych wymagań (Holly, Fenley, Kritikos, 

Merson, Abidin, Langer, 2019). Źródłem stresu rodzicielskiego mogą być wymagania 

(stresory) oraz  ocena poznawcza wymagań (stresorów).  Ekspozycja na działanie stresorów 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2930736-4/fulltext
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może prowadzić do poznawczego, emocjonalnego i fizycznego zmęczenia, które z kolei 

może nadmiernie obciążać relację rodzic-dziecko (Deater-Deckard, 2014),  zwiększając 

ryzyko zachowań rodzica raniących dziecko (Beckerman, van Berkel, Mesman, Alink , 2017). 

Jakość relacji rodzic-dziecko najlepiej wyjaśnia uwzględnienie nie jednego stresora, ale ich 

kumulacji (McGoron, Riley, Scaramella, 2020; Lamela i Figueiredo, 2018). Negatywne 

rezultaty stresora - jakim  w tym przypadku jest pandemia koronawiurusa – zależą także od 

tego, jak są one postrzegane, na przykład - czy są postrzegane jako zagrożenie ( Lazarus, 

Folkman, 1984).  

W Modelu Stresu Rodzicielskiego (Abidin, 1992) przyjmuje się,  iż stres rodzicielski 

stanowi kluczowy czynnik wyjaśniający zachowania rodzica wobec dziecka, zwłaszcza 

zachowania niepożądane (Berry, Jones, 1995), zachowania rodzicielskie raniące dziecko  

(Beckerman, van Berkel, Mesman, Alink , 2017; Chung i in.2020),  zwiększa ryzyko nadużyć i 

zaniedbań wobec dzieci (Brown, Doom, Lechuga-Peña, Watamura, Koppels,2020).  

 

2. Model koncepcyjny i hipotezy badawcze 

 

W oparciu o koncepcję teoretyczną stresu rodzicielskiego oraz wyniki badań 

opracowano model koncepcyjny zależności między zmiennymi (Ryc. 1). W modelu tym 

przyjmuje się, iż pandemia Covid-19 jest źródłem wielu zewnętrznych stresorów a także, iż 

osoby dokonują oceny poznawczej zagrożenia związanego z pandemią. Przyjmuje się w nim 

ponadto, iż dwa psychologiczne aspekty pandemii: zewnętrzne stresory, niezwiązane z 

relacją z dzieckiem,  spowodowane pandemią COVID-19 (np. straty ekonomiczne, bycie 

izolowanym, hospitalizowanym, śmierć i hospitalizacja bliskich, itp.) oraz postrzegane 

zagrożenie koronawirusem mogą oddziaływać na jakość relacji z dzieckiem. Przyjmuje się, iż 

jest duże prawdopodobieństwo, że te dwa psychologiczne aspekty pandemii  będą wywierać 

efekt na relację matki z dzieckiem, zagrażając jej jakości: zwiększając intensywność 

stosowania podawanych przez matkę zachowań raniących dziecko  i zmniejszając 

postrzeganą przez matki bliskość emocjonalną z ich dzieckiem. 

Przyjmuje się ponadto, że efekt, jaki pandemia koronawirusa wywiera na zachowania 

matki mediowany jest przez stres rodzicielski. Oczekuje się zatem, iż: 

H1. Matki, które doświadczają większej liczby stresorów związanych z 

koronawirusem, będą doświadczać większego stresu rodzicielskiego. 

H2. Matki, które postrzegają większe zagrożenie związane z koronawirusem, będą 

doświadczać większego stresu rodzicielskiego.  

H3a. Większy stres rodzicielski będzie wiązał się z większym wzrostem podawanych 

przez matkę jej zachowań raniących dziecko  w czasie pandemii. 

H3b. Większy stres rodzicielski będzie wiązał się z postrzeganą przez matki mniejszą 

bliskością emocjonalną z ich dzieckiem. 

https://books.google.com/books?id=i-ySQQuUpr8C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Richard+S.+Lazarus,+PhD%22&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwipkOi9t9jxAhUzgf0HHZrMDwgQ6AF6BAgCEAI
https://books.google.com/books?id=i-ySQQuUpr8C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Richard+S.+Lazarus,+PhD%22&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwipkOi9t9jxAhUzgf0HHZrMDwgQ6AF6BAgCEAI
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 H4. Stres rodzicielski będzie mediował zależność między większym  

oddziaływaniem pandemii a negatywnymi rezultatami w relacji między matką a jej 

dzieckiem. 

 

3. Metoda badań 

 

3.1. Osoby badane 

 

W analizach uwzględniono wyniki  155 kobiet. Grupę tę wyselekcjonowano z 

większej grupy kobiet biorących udział w badaniu poświęconym wpływowi pandemii na 

funkcjonowanie rodziny. Kryterium doboru do grupy badanej było pozostawanie w 

związku (formalnym lub nieformalnym) i sprawowanie opieki nad przynajmniej jednym 

dzieckiem w wieku od 7 do 12 lat. Uwagę skoncentrowano na rodzinach dzieci w wieku 

szkolnym, ponieważ w czasie, kiedy realizowano badanie, szkoły - ze względu na 

obostrzenia związane  z pandemią - były zamknięte a wielu rodziców realizowało pracę 

zdalnie. Wywierało to istotny wpływ na rodziny, zwłaszcza na matki. Badanie 

przeprowadzono w okresie od 19. 02. 2021 r. do 2. 04. 2021 r. Badanie przeprowadzono 

online za pomocą internetowego systemu ankiet LimeSurvey. 

 

3.2. Narzędzia pomiaru zmiennych 

 

W badaniu wykorzystano kwestionariusze pozwalające na ocenę dwóch 

psychologicznych aspektów pandemii koronawirusa  COVID-19: postrzegane zagrożenie 
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koronawirusem oraz doświadczenia związane z pandemią. Pomiaru tych zmiennych 

dokonano za pomocą polskojęzycznych wersji narzędzi zaproponowanych przez zespół 

badaczy w składzie Conway, Woodard, Zubrod (2020). Do oceny tego, jak bardzo badane 

matki czują się zagrożone lub zmartwione w związku z epidemią koronawirusa 

zastosowano  Kwestionariusz postrzeganego zagrożenia koronawirusem,   będący 

polskojęzyczną wersją the Perceived coronavirus threat questionnaire (Conway i in., 2020). 

Kwestionariusz składa się z sześciu stwierdzeń [np. „Myślenie o koronawirusie (COVID-19) 

sprawia, że czuję się zagrożona”, „Martwię się, że ja lub osoby, które kocham , zachorujemy 

na koronawirusa (COVID-19)].  

 Osoba badana w odniesieniu do każdego ze stwierdzeń określa, jak bardzo pasuje 

ono do jej opisu. Odpowiedzi udzielane są na siedmiostopniowej skali, na której 1 – oznacza, 

iż „wcale nie pasuje”, zaś 7 oznacza, iż „bardzo dobrze pasuje”.  Tłumaczenia 

kwestionariusza dokonano zgodnie z obowiązującymi zasadami. Potwierdzono wartość 

psychometryczną polskojęzycznej wersji kwestionariusza. W efekcie przeprowadzonych 

analiz ze skali usunięto jedno stwierdzenie [„ Nie martwię się koronawirusem (COVID-

19)”], w przypadku którego konieczne było rekodowanie odpowiedzi . Usunięcie 

stwierdzenia spowodowało poprawę wskaźnika rzetelności skali α Cronbacha (przed 

usunięciem stwierdzenia: α = 0,88; po jego usunięciu: α = 0,93). Polska wersja skali posiada 

zatem satysfakcjonującą rzetelność. Potwierdzono także trafność skali. Wykonano 

konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA), potwierdzając bardzo dobre właściwości 

psychometryczne skali [χ²(4) = 4,19; p = 0,38; CMIN/df = 1,05; GFI = 0,989; AGFI = 0,960 oraz 

RMSEA = 0,02 (90% LO < 0,001; HI = 0,12; PCLOSE = 0,56); SRMR = 0,02; CFI = 1,00; TLI = 

0,999] (Xia, Yang, 2019).  

Trafność skali potwierdzono ponadto wykonując analizę korelacji między wynikami 

tej skali a wynikami skali oceny percepcji ryzyka związanego z COVID-19 (Krok, Zarzycka, 

2020). Doświadczenia związane  z pandemią i postrzegany wpływ pandemii na życie 

oceniono za pomocą skali opracowanej w oparciu o skalę Coronavirus Experiences and Impacts 

Questionnaire (Conway i in., 2020). Zgodnie z sugestią Autorów skali, by we własnych 

badaniach użyć stwierdzeń tej skali lub dostosować je do własnych potrzeb,  poszerzono 

listę stwierdzeń mówiących o doświadczeniach związanych z pandemią.  

W oparciu o przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badania pilotażowego, 

dodano stwierdzenia mówiące o doświadczeniach związanych z pandemią i o wpływie 

pandemii na życie. Dodane stwierdzenia dotyczyły zjawisk negatywnych (stresorów) oraz 

pozytywnych. Osoba badana w odniesieniu do każdego stwierdzenia określała, czy 

doświadczyła danej sytuacji w czasie pandemii. Odpowiedź „tak” kodowano jako 

wystąpienie danego doświadczenia (negatywnego lub pozytywnego) i przyznawano jej 

jeden punkt. Zsumowanie odpowiedzi pozwoliło na utworzenie wskaźnika stresorów oraz 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

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

 

 

STRONA 482 

doświadczeń pozytywnych związanych z pandemią Covid-19. Wynik wyższy wskazuje na 

większa liczbę doświadczeń danego typu. Tabela 1 zawiera pełną listę doświadczeń.  

 

Tabela 1. Negatywne i pozytywne doświadczenia związane z pandemią koronawirusa 

(odsetek matek zgłaszających dane doświadczenie) 
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Stres rodzicielski zmierzono za pomocą Skali Stresu Rodzicielskiego, będącej  

polskojęzyczną wersją The Parental Stress Scale  (Berry, Jones, 1995). Skala ta pozwala na 

zmierzenie stresu związanego z byciem rodzicem i cieszy się dużą popularnością ( (Nielsen, 

Pontoppidan, Rayce, 2020). Wyniki wyższe w tej skali wiążą się z mniejszą wrażliwością 

rodzicielską w relacji z dzieckiem, z gorszym zachowaniem dziecka oraz z gorszą jakością 

relacji  rodzica z dzieckiem  (Berry, Jones, 1995).  Wersja oryginalna składa się z 18 

stwierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje sie na pięciostopniowej skali 

określając, jak bardzo zgadza się z opisem zamieszczonym w stwierdzeniu ( 1 – 

zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam). W efekcie analiz 

przeprowadzonych z wykorzystaniem wyników badania polską wersją skali, usunięto z niej 

trzy stwierdzenia. Ostatecznie polska wersja skali składa się z 15 stwierdzeń. Za pomocą 

konfirmacyjnej analizy czynnikowej potwierdzono trafność czynnikową skali [χ²(69) = 

128,14; p < 0,001; CMIN/df = 1,86; GFI = 0,905; AGFI = 0,834; RMSEA = 0,075 (90% LO = 0,054; 

HI = 0,095; PCLOSE = 0,026); SRMR = 0,07; CFI = 0,944; TLI = 0,915].  Trafność skali 

potwierdzono ponadto wykonując analizę korelacji między wynikami tej skali a wynikami 

skali  badającej nasilenie sytuacji trudnych w relacji z dziećmi i małżonkiem przed pandemią 

(r Pearsona = 0,21, p = 0,008) oraz skali badającej współpracę rodzicielską (r Pearsona = -0,36, 

p < 0,001). Polska wersja skali posiada satysfakcjonującą rzetelność mierzoną za pomocą 

wskaźnika α Cronbacha, która w tym badaniu wynosi α = 0,896. 

W badaniu uwzględniono dwa wskaźniki mówiące o relacji matki z dzieckiem w 

czasie pandemii: wzrost intensywności deklarowanych/podawanych przez matkę zachowań 

matki raniących dziecko oraz postrzegana przez matkę bliskość emocjonalna z dzieckiem.  

Pomiaru tych zmiennych dokonano za pomocą polskojęzycznej wersji dwóch skal 

opracowanych przez Chung, Lanier i Wong (2020) na potrzeby badań realizowanych w 

czasie pandemii COVID-19. Skala do pomiaru wzrostu intensywności zachowań raniących 

dziecko w czasie pandemii składa się z trzech stwierdzeń:  „Częściej krzyczałam i 

podnosiłam głos na dziecko”, „Częściej używałam szorstkich i ostrych słów w stosunku do 

dziecka”,  „Częściej dawałam dziecku klapsa lub spuszczałam mu lanie”. Badana osoba  w 

odniesieniu do każdego ze stwierdzeń określała na czterostopniowej skali odpowiedzi, jak 

bardzo pasuje ono do opisu jej zachowania w czasie pandemii (1 - W ogóle mnie nie dotyczy, 

4 – Zdecydowanie mnie dotyczy). W celu uzyskania wskaźnika zachowań matki raniących 

dziecko zsumowano odpowiedzi na wszystkie trzy pytania. Wynik wyższy wskazuje na 

większy wzrost w czasie pandemii deklarowanych przez matkę jej zachowań raniących 

dziecko/dzieci. Potwierdzono wartość psychometryczną polskojęzycznej wersji skali. 

Trafność skali potwierdzono za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz analizując 

korelację wyników tej skali z wynikami skali badającej ocenianą przez matki współpracę 

rodzicielską (r Pearsona = -0,31, p < 0,001), stosowanie przez matkę agresji w sytuacji 

nieporozumień w relacji z dzieckiem (r Pearsona = 0,46, p < 0,001) . Polska wersja skali 
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posiada satysfakcjonującą rzetelność mierzoną za pomocą wskaźnika α Cronbacha, która w 

tym badaniu wynosi α = 0,79. Skala do pomiaru bliskości emocjonalnej matki  z dzieckiem w 

czasie pandemii składa się z trzech stwierdzeń: „Jak często czułaś bliskość ze swoim 

dzieckiem (dziećmi) w czasie pandemii”, „Jak często chwaliłaś lub mówiłaś komplementy 

swojemu dziecku (dzieciom) w czasie pandemii”, „Jak często Ty i Twoje dziecko (dzieci) 

okazywaliście sobie miłość i czułość w czasie pandemii?”. Osoba badana udziela odpowiedzi 

na pięciostopniowej skali odpowiedzi (1 – nigdy; 5 – zawsze).  W celu uzyskania wskaźnika 

bliskości emocjonalnej matki z dzieckiem (dziećmi) w czasie pandemii zsumowano 

odpowiedzi na wszystkie trzy pytania. Wynik wyższy wskazuje na większą bliskość w 

relacji matki z dzieckiem. Potwierdzono wartość psychometryczną polskojęzycznej wersji 

skali. Trafność skali potwierdzono za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz 

analizując korelację wyników tej skali z wynikami skali badającej ocenianą przez matkę 

współpracę rodzicielską (r Pearsona = 0,35, p < 0,001), skali badającej stosowanie przez 

matkę agresji w sytuacji nieporozumień w relacji z dzieckiem (r Pearsona = -0,34, p < 0,001). 

Polska wersja skali posiada satysfakcjonującą rzetelność mierzoną za pomocą wskaźnika α 

Cronbacha, która w tym badaniu wynosi α = 0,91.   

 

4. Analizy statystyczne 

 

W analizach zastosowano modelowanie równań strukturalnych (SEM) zgodnie z 

rozwiązaniem proponowanym w programie AMOS 27 (Arbuckle, 2019) w pakiecie SPSS. 

SEM pozwala na określanie, czy sformułowany a priori model ma poparcie w danych 

empirycznych (Konarski, 2009).Modelowanie równań strukturalnych daje możliwość 

testowania hipotetycznych związków przyczynowo-skutkowych między zmiennymi oraz 

testowania efektów pośrednich (Staniec, 2018). W przeprowadzonych analizach testowano 

model zbudowany na podstawie wiedzy teoretycznej (Rys. 1). Model ten testowano 

odrębnie dla każdego z dwóch uwzględnionych w badaniu wskaźników relacji matki z 

dzieckiem: wzrostu intensywności zachowań matki raniących dziecko/-ci oraz bliskości 

emocjonalnej matki z dzieckiem. W związku z tym, iż zmienne latentne uwzględnione w 

modelu były mierzone za pomocą skal składających się z wielu pozycji, pomiar 

zagregowany traktowano jako zmienną jawną.  Sprawdzono, czy jest spełniony ważny 

warunek agregacji itemów, a mianowicie to, czy pozycje  w obrębie każdej skali tworzą jeden 

wymiar, czyli czy są miarami jednego konstruktu (Little, Cunnigham, Shahar, 2002). W 

przypadku wykorzystanych skal wartość wskaźnika ich rzetelności α Cronbacha 

(mieszcząca się w granicach od 0,79 do 0,93) oraz wyniki w testach dopasowania 

konfirmacyjnej analizy czynnikowej pozwalają przyjąć, iż warunek ten został spełniony. 

Zatem, można przyjąć, iż pytania  w poszczególnych kwestionariuszach w spójny sposób 

mierzą analizowany obszar. Dla oceny dopasowania modeli zastosowano funkcje 
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rozbieżności oparte na statystyce chi2 (CMIN, CMIN / DF) oraz miary dopasowania modeli: 

SRMR (standaryzowany pierwiastek ze średniego kwadratu reszt), CFI (wskaźnik 

porównawczy dopasowania) i RMSEA (pierwiastek średniokwadratowego błędu 

przybliżenia), które są rekomendowane w literaturze (Hu, Bentler, 1998; Bedyńska, Książek, 

2012). Przyjęto na podstawie literatury, że o dobrym dopasowaniu modelu teoretycznego i 

danych empirycznych świadczą wartości: RMSEA < 0,1; SRMR < 0,1; CFI > 0,95; TLI> 0,95. 

Wykorzystano metodę największej wiarygodności (ML). W analizach wykorzystano technikę 

bootstrappingu. W tym badaniu wygenerowano 1600 próbek bootstrapowych w celu 

uzyskania bootstrapowego przedziału ufności. 

 

5. Wyniki badania 

 

5.1. Charakterystyka demograficzna badanej grupy matek 

 

Średnia wieku kobiet, które spełniły przyjęte kryteria i zostały włączone do badanej 

grupy, wynosiła M = 38,21 (SD = 5,85) a średnia stażu ich związku wynosiła M = 14,49 (SD = 

5,83). Prawie wszystkie kobiety pozostawały w związku sformalizowanym ( ślub cywilny 

i/lub kościelny: 90,3%;  związek niesformalizowany – partnerski/konkubinat: 9,7%). 

Zdecydowana większość badanych matek była aktywna zawodowo (89,7%) oraz posiadała 

wykształcenie co najmniej średnie (91,6%; w tym wykształcenie średnie lub pomaturalne: 

23,9%; wykształcenie wyższe podyplomowe: 67,7%). Pozostałe osoby (8,4%) posiadały 

wykształcenie zasadnicze zawodowe. Większość badanej grupy pochodziła ze środowisk 

małomiasteczkowych lub wiejskich (60,6%), pozostali (39,4%) – ze średnich i dużych miast. 

Badanie przeprowadzono w czasie obowiązywania związanych z pandemią COVID-19 

obostrzeń, obejmujących m.in. realizację nauczania zdalnie i zdalną pracę zawodową wielu 

rodziców.  W grupie matek aktywnych zawodowo większość (54,0%) pracowała wyłącznie 

stacjonarnie, pozostałe matki natomiast łączyły pracę zdalną ze stacjonarną (38,8%) lub 

pracowały wyłącznie zdalnie (7,2%).   

W rodzinach badanych matek znajdowała się różna liczba dzieci  (od jednego do 

sześciu). W większości rodzin było dwoje dzieci (57,4%), znacznie mniejszy odsetek 

stanowiły rodziny z jednym dzieckiem (14,2%) i z trójką dzieci (19,4%), najmniejszy 

natomiast - rodziny z czwórką (7,1%) i szóstką dzieci (1,9).  

Dzieci w tych rodzinach były  w różnym wieku (od 2 do 19 lat). Średnia wieku dzieci 

w rodzinach wynosiła M = 2,27 (SD = 0,93), przy czym  w każdej rodzinie było co najmniej 

jedno dziecko  w wieku od 7 do 12 lat.  Dzieci w większości rodzin uczyły się zarówno 

zdalnie, jak i stacjonarnie (65,5%), w około 1/3 rodzin -  wyłącznie zdalnie (27,7%), zaś w 

pozostałych rodzinach – wyłącznie stacjonarnie (4,5%).    
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5.2. Wyniki dwuzmiennowych analiz korelacyjnych 

 

W tabeli 2 przedstawiono statystyki opisowe rozkładu zmiennych uwzględnionych 

w analizach, a w tabeli 3 - wartości współczynników korelacji r –Pearsona między tymi 

zmiennymi.  

 
Tabela 2. Statystyki opisowe rozkładów zmiennych 

Zmienna Wynik 
minimalny 

Wynik 
maksymalny 

M SD Skośność Kurtoza 

Postrzegane 
zagrożenie 
koronawirusem 

5 35 18,26 9,01 0,329 -0,891 

Negatywne 
doświadczenia 
związane z 
pandemią 

0 26 8,61 5,07 0,691 0,769 

Stres 
rodzicielski 

14 47 23,68 8,38 0,966 0,129 

Bliskość z 
dzieckiem 

6 15 13,19 1,97 -0,838 0,069 

Zachowania 
raniące dziecko 

3 12 5,82 2,11 0,818 0,551 

 

Korelacje dwuzmiennowe ukazują, iż stres rodzicielski jest w istotnym związku z 

większym nasileniem zachowań matki raniącymi dziecko oraz z mniejszą bliskością 

emocjonalną z dzieckiem a także w istotnym dodatnim związku z postrzeganym 

zagrożeniem koronawirusem i doświadczeniami związanymi z pandemią, natomiast między  

postrzeganym zagrożeniem koronawirusem i doświadczeniami związanymi z pandemią nie 

stwierdzono istotnej korelacji.  

 
Tabela 3. Wartości współczynników korelacji r –Pearsona między zmiennymi 

Zmienna 1 2 3 4 5 

1.Postrzegane 
zagrożenie 
koronawiru-sem 

-     

2.Negatywne 
doświadcze-nia 
związane z 
pandemią 

0,05 -    

3.Stres rodzicielski 0,16* 0,36*** -   

4.Bliksość z 
dzieckiem 

-0,13 -0,28*** -0,43*** -  

5.Zachowania 
raniące dziecko 

0,17* 0,10 0,35*** -0,26*** - 

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001 
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5.3. Wyniki analiz  za pomocą modelowania równań strukturalnych 

 

Uzyskane wskaźniki dopasowania pozwalają stwierdzić, iż zarówno model ze 

zmienną wynikową wzrost deklarowanych przez matkę jej zachowań raniących dziecko 

[χ²(2) = 2,354; p = 0,308; CMIN/df = 1,177; GFI = 0,992; AGFI = 0,962 oraz RMSEA = 0,034 (LO 

< 0,001; HI = 0,167; PCLOSE = 0,437; sRMR = 0,0359) a także NFI = 0,950; CFI = 0,991; RFI = 

0,850], jak i model ze zmienną wynikową spostrzegana przez matki bliskość emocjonalna z 

dzieckiem [χ²(2) = 4,645; p = 0,098; CMIN/df = 2,322; GFI = 0,985; AGFI = 0,927 oraz RMSEA = 

0,09 (LO < 0,001; HI = 0,206; PCLOSE = 0,188); sRMR = 0,0465 a także NFI = 0,923; CFI = 0, 

951; RFI = 0,768] dobrze pasuje do macierzy wariancji i kowariancji, co pozwala uznać go za 

użyteczne odwzorowanie rzeczywistości. W tabeli 4. podano standaryzowane i 

niestandaryzowane współczynniki ścieżkowe oraz 95% przedziały ufności. 

 
Tabela 4. Efekty całościowe, bezpośrednie i pośrednie 

 Rezultat:  

zachowania matki raniące dziecko 

 Standaryzowane 
β  

Niestandaryzowane 
β 

Dolna granica 
95% przedziału 
ufności 

Górna granica 
95% przedziału 
ufności 

Efekt całościowy, 
pośredni: 

    

Postrzegane 
zagrożenie 
koronawirusem 
→rezultat 

0,05 0,012 -0,002 0,034 

Negatywne 
doświadczenia 
związane  z 
pandemią 
→rezultat 

0,12 0,05*** 0,024 0,088 

Efekt 
bezpośredni: 

    

Stres rodzicielski 
→rezultat 

0,35 0,088** 0,044 0,12 

 Rezultat:  

bliskość  matki z dzieckiem 

Efekt całościowy 
pośredni: 

    

Postrzegane 
zagrożenie 
koronawirusem 

-0,062 -0,013 -0,037 0,002 
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→rezultat 

Negatywne 
doświadczenia 
związane  z 
pandemią 
→rezultat 

-0,15 -0,057*** -0,096 -0,026 

Stres rodzicielski 
→rezultat 

-0,43 -0,10** -0,141 -0,056 

 Rezultat:  

stres rodzicielski 

Postrzegane 
zagrożenie 
koronawirusem 
→rezultat 

0,15 0,14 -0,035 0,303 

Negatywne 
doświadczenia 
związane  z 
pandemią 
→rezultat 

0,35 0,574** 0,288 0,781 

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001 

Wyniki analiz (Tab. 4) ukazują, że negatywne doświadczenia związane z 

koronawirusem wywierają pośredni efekt na relację matki z dzieckiem mediowany przez 

efekt, jaki wywierają na stres rodzicielski.  Matki, które mają więcej negatywnych 

doświadczeń związanych z koronawirusem,  doświadczają większego stresu rodzicielskiego   

(niestandaryzowany efekt bezpośredni = 0,574; p ≤ 0,01), zaś matki, które doświadczają 

większego stresu rodzicielskiego podają, iż w czasie pandemii w większym stopniu nasiliły 

się ich zachowania raniące dziecko (niestandaryzowany efekt bezpośredni = 0,088; p ≤ 0,01) a 

także postrzegają mniejszą bliskość z dzieckiem (niestandaryzowany efekt bezpośredni = -

0,10; p ≤ 0,01). Negatywne doświadczenia związane z koronawirusem oddziałują na 

zachowania matki w relacji z dzieckiem wyłącznie pośrednio, poprzez stres rodzicielski. Nie 

stwierdzono, by negatywne doświadczenia związane z koronawirusem wywierały 

bezpośredni efekt na zachowania matki, niezależny od efektu wywieranego na stres 

rodzicielski.  W odniesieniu do zachowań matki raniących dziecko   niestandaryzowany 

efekt pośredni = 0,05 (p ≤ 0,001), zaś w odniesieniu do bliskości emocjonalnej matki z 

dzieckiem niestandaryzowany efekt pośredni= -0,057 (p ≤ 0,001). Nie stwierdzono istotnego 

efektu (bezpośredniego i pośredniego) postrzeganego zagrożenia koronowirusem na relację 

matki z dzieckiem oraz na stres rodzicielski. Postrzegane zagrożenie koronowirusem oraz 

doświadczenia negatywne związane  z koronawirusem wyjaśniają razem 15% zmienności 

stresu rodzicielskiego, natomiast wszystkie te trzy zmienne wyjaśniają razem 12% 

zmienności wzrostu deklarowanych przez matkę zachowań raniących dziecko i 18% 

zmienności postrzeganej przez matkę bliskości emocjonalnej z dzieckiem 
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6. Dyskusja wyników 

 

Celem badania było określenie znaczenia pandemii koronawirusa dla relacji matki z 

dzieckiem. Pod uwagę wzięto dwa aspekty psychologiczne pandemii: postrzegane przez 

matki zagrożenie koronawirusem oraz ich negatywne doświadczenia związane z pandemią. 

Zgodnie z oczekiwaniami, związane  z pandemią negatywne doświadczenia matek 

wywierają istotny efekt na relację z dzieckiem: matki mające większą liczbę doświadczeń 

stresujących, podają większy wzrost zachowań raniących dziecko a także wskazują na 

mniejszą bliskość emocjonalną z dzieckiem. Zgodnie z oczekiwaniami zależność ta jest 

mediowana przez stres rodzicielski. Nie stwierdzono natomiast bezpośredniego efektu 

negatywnych doświadczeń związanych z pandemią na relację matki z dzieckiem. Wbrew 

oczekiwaniom nie potwierdzono efektu postrzeganego przez matki zagrożenia 

koronawirusem na ich relację z dzieckiem. 

Wyniki analiz ukazują, iż pandemia wywiera negatywny wpływ na relację matek z 

dziećmi, a wpływ ten jest w pełni mediowany przez stres rodzicielski. Wskazuje to na 

konieczność i możliwość podejmowania działań mających na celu redukcję negatywnych 

efektów pandemii. Ma to istotne znaczenie dla dobrostanu dzieci oraz ich matek.   
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