
STRESZCZENIE 

 

Funkcjonowanie psychospołeczne matek dzieci z zespołem Aspergera i z autyzmem 

 

Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera według Międzynarodowej Klasyfikacji 

Chorób i Zaburzeń Psychicznych ICD-10 (WHO, 1997) należą do całościowych 

zaburzeń rozwojowych, a według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

DSM-5 (APA, 2013) zaliczane są do zaburzeń należących do spektrum autyzmu 

(ASD). Zaburzenia należące do spektrum autyzmu występują u około 1,5% populacji 

na świecie (Lyall i in., 2017), a ich etiologia jest wieloczynnikowa. Do głównych 

problemów, jakie muszą pokonywać rodzice wychowujący dziecko z wymienionymi 

wyżej zaburzeniami należą bariery komunikacyjne wynikające z nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem, w zakresie: interakcji społecznych, rozwoju 

mowy oraz zachowań i zainteresowań, które mają ograniczony, stereotypowy 

charakter. Opisane wyżej objawy mają wpływ na wysoki poziom stresu 

doświadczanego przez rodziców, gdyż między innymi łączą się z trudnościami  

i niepowodzeniami w rozumieniu własnego dziecka, nawiązaniu i podtrzymaniu z nim 

bliskiego, emocjonalnego kontaktu. Autorzy (Baxter i in., 2000; Hastings i in., 2002; 

McStay i in., 2013; Rivard i in., 2014; Smith i in., 2014; Roffeei i in., 2015; Batool, 

Khurshid, 2015; Dudek, 2017; Koutsoukou-Argyraki i in., 2017; Argumedes i in., 

2018; Ilias i in., 2018; Shephard i in., 2018; Pejovic-Milovancevic i in., 2018; Halstead 

i in., 2018; Naheed i in., 2019) wskazują na trudności emocjonalne rodziców 

wychowujących dziecko z diagnozą autyzmu, z którymi muszą się konfrontować.  

W centrum zainteresowania wielu badaczy pozostaje funkcjonowanie matek dzieci  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które są szczególnie narażone na 

wypalenie się sił (Baxter i in., 2000; Sabih i Sajid, 2008; Nikmat i in., 2008; Tehee  

i in., 2009; Dervishaliaj, 2013; McStay i in., 2013; Sekułowicz, Kaczmarek, 2014; Xue 

i in., 2014; Rivard i in., 2014; Batool, Khurshid, 2015; Padden, James, 2017; 

Argumedes i in., 2018; Jaworska, 2020). Rodzice wychowujący dzieci z zaburzeniami 

należącymi do spektrum autyzmu mogą odczuwać stres, napięcie, niepokój, smutek, 

poczucie chaosu i niepewności. Szczególnie reakcje te nasilają się w sytuacji gdy rodzice 



nie otrzymują dostatecznego wsparcia ze strony najbliższej rodziny lub szerszego 

środowiska. W tak obciążających sytuacjach, jedni rodzice mogą reagować poczuciem 

bezradności, winy, braku kompetencji, złości, a inni w sposób zadaniowy, aktywny  

(Ryff, 2002; Desiningrum, 2018), co zależy od wypracowanych przez nich sposobów 

radzenia sobie ze stresem. Na zróżnicowanie reakcji rodziców na tę trudną sytuację mogą 

mieć wpływ zarówno ich cechy osobowości, np. możliwości adaptacyjne, style radzenia 

sobie ze stresem, jak i nasilenie objawów zaburzeń u dziecka, a także udzielane rodzicom 

wsparcie społeczne (Ruiz-Robledillo i in., 2014). Celem pracy była analiza 

funkcjonowania psychospołecznego matek dzieci z autyzmem dziecięcym i z zespołem 

Aspergera. Badano zależności między nasileniem zaburzeń należących do spektrum 

autyzmu i ich obrazem, ujętym w percepcji matek a ich funkcjonowaniem 

psychologicznym i społecznym: wypalaniem się sił, sposobami i stylami radzenia sobie ze 

stresem, poziomem poczucia koherencji, zdolnościami adaptacyjnymi, opornością 

psychiczną, poczuciem wsparcia społecznego, oceną relacji w rodzinie oraz wskaźnikami 

zdrowia psychicznego.  

W pracy sformułowano nastepujące problemy badawcze: 

Na podstawie literatury sformułowano następujące hipotezy: 

1.Występują istotne zależności między nasilonym poczuciem wypalenia się sił u 

matek a nasilonymi objawami ASD u dzieci i oceną wymienionych zaburzeń jako 

zagrożenia i przeszkody/straty przez badane. 

2.Występują istotne zależności między stylem radzenia sobie ze stresem 

skoncentrowanym na emocjach i unikaniu u matek a nasilonymi objawami ASD u dzieci i 

oceną wymienionych zaburzeń jako zagrożenia i przeszkody/straty przez badane. 

3.Występują istotne zależności między niskim poczuciem koherencji u matek  

a nasilonymi objawami ASD u dzieci i oceną wymienionych zaburzeń jako zagrożenia 

i przeszkody/straty przez badane. 

4.Występują istotne zależności między niskim poziomem wsparcia społecznego u 

matek a nasilonymi objawami ASD u dzieci i oceną wymienionych zaburzeń jako 

zagrożenia i przeszkody/straty przez badane. 



5.Występują istotne zależności między niską odpornością psychiczną matek  

a nasilonymi objawami ASD u dzieci i oceną wymienionych zaburzeń jako zagrożenia 

i przeszkody/straty przez badane. 

6.Występują istotne zależności między nasilonymi objawami depresyjnymi u matek  

a nasilonymi objawami ASD u dzieci i oceną wymienionych zaburzeń jako zagrożenia  

i przeszkody/straty, a także nasilonym poczuciem wypalenia się sił, stosowaniem strategii 

skoncentrowanych na unikaniu i emocjach, niskimi zdolnościami adaptacyjnymi, niskim 

poczuciem koherencji i poczuciem braku wsparcia społecznego u badanych. 

7. Występują istotne zależności między negatywną oceną relacji w rodzinie przez 

matki a: nasilonymi objawami ASD u dzieci i oceną wymienionych zaburzeń jako 

zagrożenia i przeszkody/straty, poczuciem wypalenia się sił, stosowaniem strategii 

skoncentrowanych na unikaniu i emocjach, niskimi zdolnościami adaptacyjnymi, 

niskim poczuciem koherencji, poczuciem braku wsparcia społecznego i nasilonymi 

objawami zaburzeń zdrowia psychicznego u badanych. 

 Badaniami objęto łącznie 70 osób: 18 matek wychowujących dzieci  

 

z rozpoznaniem lekarskim autyzmu dziecięcego i 52 z diagnozą zespołu Aspergera. 

Grupę tę zbadano baterią testów psychologicznych. Zastosowano: ankietę 

socjodemograficzną własnej konstrukcji, Skalę Wypalenia Sił autorstwa W. Okły  

 

i S. Steuden, Skalę Wsparcia Społecznego autorstwa K. Kmiecik-Baran, Skalę Oceny 

Choroby Dziecka autorstwa S. Steuden i K. Janowskiego, Skalę Pomiaru Prężności  

autorstwa N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego, Kwestionariusz Orientacji Życiowej 

SOC-29 autorstwa A. Antonovsky’ego, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych CISS autorstwa N. S. Endlerai J. D. A. Parkera, Kwestionariusz Ogólnego 

Stanu Zdrowia GHQ-28 autorstwa D. Goldberga oraz Zestaw Kwestionariuszy do 

Diagnozy Spektrum Autyzmu autorstwa S. Goldsteina i J. A. Naglieri.  

Na podstawie otrzymanych w pracy wyników sformuowano następujące 

wnioski: 



1.Występują istotne zależności między nasilonym poczuciem wypalenia się sił  

u matek dzieci z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu a oceną zaburzeń  

u dziecka jako przeszkody, zagrożenia i krzywdy. 

2. Występują istotne zależności między stosowaniem przez matki dzieci  

z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu w sytuacji stresu stylu radzenia 

sobie skoncentrowanego na emocjach i unikaniu a oceną zaburzeń u dziecka jako 

zagrożenia, straty, znaczenia i korzyści. 

3. Występują istotne zależności między niskim poziomem koherencji u matek dzieci  

z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu a oceną choroby dziecka jako 

przeszkody i straty. 

4. Występują istotne zależności między niskim zdolnościami adaptacyjnymi, niską 

odpornością psychiczną (prężnością) u matek dzieci z zaburzeniami należącymi do 

spektrum autyzmu a oceną choroby dziecka jako straty. 

5. Występują istotne zależności między nasilonymi objawami somatyzacyjnymi, 

niepokojem, bezsennością oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu u matek dzieci  

z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu a postrzeganiem choroby dziecka  

jako przeszkody. Nasilone objawy depresji u matek współwystępują z oceną choroby 

dziecka jako zagrożenia. 

6. Nasilone objawy zaburzeń należących do spektrum autyzmu u dzieci 

współwystępują z nasilonym poczuciem wypalenia się sił, stylem radzenia sobie ze 

stresem skoncentrowanym na emocjach, niskim poziomem koherencji, niską 

odpornością psychiczną, niskim poczuciem wsparcia społecznego oraz z nasilonymi 

objawami depresyjnymi u badanych matek. 

7. Badane matki, które oceniają relacje w rodzinie pozytywnie, czują się kompetentne, 

traktują problemy dziecka jako wyzwanie, mają wysoką tolerancję na niepowodzenia  

i negatywne emocje, są optymistycznie nastawione do życia, odporne na trudności, 

stosują często zadaniowe strategie radzenia sobie ze stresem oraz są zadowolone  

z poziomu otrzymywanego wsparcia społecznego. 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Psychosocial functioning of mothers of children with Asperger's syndrome and autism 

 

According to the International Classification of Diseases and Mental Disorders 

ICD-10 (WHO, 1997) childhood autism and Asperger syndrome are pervasive 

developmental disorders, and according to the American Psychiatric Association 

DSM-5 (APA, 2013) they are classified as autism spectrum disorders (ASD). Autism 

spectrum disorders occur in approx. 1.5% of the world's population (Lyall et al., 

2017), and their etiology is multifactorial. The main problems that must be overcome 

by the parents raising a child with the above-mentioned disorders include 

communication barriers resulting from the irregularities in the functioning of a child 

with autism regarding social interactions, speech development, as well as behaviours 

and interests, which are limited, stereotypical. The symptoms described above have 

effect on a high level of stress experienced by the parents as they are associated with 

difficulties and failures in understanding their own child, establishing and maintaining 

close, emotional contact with him. The authors (Baxter et al., 2000; Hastings et al., 

2002; McStay et al., 2013; Rivard et al., 2014; Smith et al., 2014; Roffeei et al., 2015; 

Batool, Khurshid, 2015; Dudek, 2017; Koutsoukou-Argyraki et al., 2017; Argumedes 

et al., 2018; Ilias et al., 2018; Shephard et al., 2018; Pejovic-Milovancevic et al., 2018; 

Halstead et al., 2018; Naheed et al., 2019) indicate emotional difficulties of the parents 

raising a child diagnosed with autism, which they have to confront. The functioning of 

the mothers of the children with pervasive developmental disorders, who are 

particularly vulnerable to burnout of strength, remains the focus of many researchers 

(Baxter et al., 2000; Sabih and Sajid, 2008; Nikmat et al., 2008; Tehee et al., 2009; 

Dervishaliaj, 2013; McStay et al., 2013; Sekułowicz, Kaczmarek, 2014; Xue et al., 

2014; Rivard et al., 2014; Batool, Khurshid, 2015; Padden, James, 2017; Argumedes et 

al., 2018; Jaworska, 2020). Parents raising the children with autism spectrum disorders 

may experience stress, tension, anxiety, sadness, the feeling of chaos and insecurity. 



These reactions build up especially when the parents do not receive sufficient support 

from their immediate family or the wider environment. In such strained situations, 

some parents may react with a sense of helplessness, guilt, lack of competence, anger, 

and others in a task-oriented, active manner (Ryff, 2002; Desiningrum, 2018), which 

depends on the stress coping  methods developed by them. The differentiation of the 

parents' reactions to this difficult situation may be the effect of their personality traits, 

e.g. adaptive skills, stress coping styles, and the severity of the symptoms of the 

disorders in a child, as well as the social support provided to the parents (Ruiz-

Robledillo et al., 2014). The aim of the study was to analyze the psychosocial 

functioning of the mothers of children with autism and Asperger syndrome. The 

relationships between the intensity of autism spectrum disorders and their image as 

perceived by the mothers and their psychological and social functioning were 

investigated: burnout of strength, ways and styles of coping with stress, the level of 

coherence, adaptive skills, mental resistance, a sense of social support, the assessment 

of family relationships and mental health indicators. 

The following research problems were formulated in the paper: 

Based on the literature, the following hypotheses were formulated: 

1. There are significant correlations between the intensified sense of burnout of 

strength in the mothers, and the intensified ASD symptoms in the children, and the 

assessment of these disorders as a threat and an obstacle/ loss by the female subjects. 

2. There are significant correlations between the style of coping with stress focused on 

emotions and avoidance in the mothers, and intensified ASD symptoms in the 

children, and the assessment of these disorders as a threat and an obstacle/ loss by the 

female subjects. 

3. There are significant correlations between the low sense of coherence in the 

mothers, and the intensified ASD symptoms in the children, and the assessment of 

these disorders as a threat and an obstacle/ loss by the female subjects. 

4. There are significant correlations between the low level of social support in the 

mothers, and the intensified ASD symptoms in the children, and the assessment of 

these disorders as a threat and an obstacle/ loss by the female subjects. 



5. There are significant correlations between the low mental resilience of the mothers, 

and the intensified ASD symptoms in the children, and the assessment of the above-

mentioned disorders as a threat and an obstacle/ loss by the female subjects. 

6. There are significant correlations between intensified depressive symptoms in the 

mothers, and intensified ASD symptoms in the children, and the assessment of these 

disorders as a threat and an obstacle/ loss, as well as an increased sense of burnout of 

strength, the use of strategies focused on avoidance and emotions, low adaptive skills, 

low sense of coherence and a sense of lack of social support in the female subjects. 

7. There are significant correlations between the negative assessment of family 

relationships by the mothers, and  intensified ASD symptoms in the children, and the 

assessment of these disorders as a threat and an obstacle/ loss, the sense of burnout of 

strength, the use of strategies focused on avoidance and emotions, low adaptive skills, 

low sense of coherence, a sense of lack of social support and intensified symptoms of 

mental health disorders in the female subjects. 

 The study included a total of 70 individuals: 18 mothers raising the children 

with a medical diagnosis of childhood autism and 52 with a diagnosis of Asperger 

syndrome. This group was tested with a series of psychological tests. The following 

tests were applied: the authors’ own sociodemographic questionnaire, the Burned-Out 

Scale by W. Okła and S. Steuden, the Social Support Scale by K. Kmiecik-Baran, 

The Disease-Related Appraisals Scale by S. Steuden and K. Janowski, the Resiliency 

Assessment Scale by N. Ogińska - Bulik and Z. Juczyński, the  Antonovsky Sense of 

Coherence Scale, the Coping Inventory for Stressful Situations CISS by N.S. Endler 

and J.D.A. Parker, the General Health Questionnaire GHQ-28 by D. Goldberg and the 

Autism Spectrum Rating Scales by S. Goldstein and J.A. Naglieri. 

Based on the results obtained in the work, the following conclusions were 

formulated: 

1. There are significant correlations between the intensified sense of burnout of 

strength in the mothers of the children with autism spectrum disorders, and the 

assessment of the child's disorders as an obstacle, threat and harm. 

2. There are significant correlations between the use of emotions- and avoidance-

focused coping styles in stressful situations by the mothers of the children with autism 



spectrum disorders, and the assessment of the disorders in the child as a threat, loss, 

significance and benefit. 

3. There are significant correlations between the low level of coherence in the mothers 

of the children with autism spectrum disorders, and the assessment of the child's 

disease as an obstacle and a loss. 

4. There are significant correlations between low adaptive skills, low psychological 

resilience in the mothers of the children with disorders related to autism spectrum, and 

the assessment of the child's disease as a loss. 

5. There are significant correlations between mental health disorders in the studied 

mothers, and the perception of the child's disease as an obstacle and harm, low sense 

of coherence, mental resilience, social support, burnout of strength, and the style of 

coping with stress focused on emotions. Intensified symptoms of depression in the 

mothers co-occur with the assessment of the child's disease as a threat. 

6. Intensified symptoms of autism spectrum disorders in the children co-occur with an 

intensified sense of burnout of strength,  emotions-focused stress coping style, low 

level of coherence, low mental resilience, low sense of social support and intensified 

depressive symptoms in the studied mothers. 

7. The studied mothers who assess family relationships positively feel competent, treat 

their child's problems as a challenge, have a high tolerance for failure and negative 

emotions, are optimistic about life, resistant to difficulties, often use task-oriented 

stress coping strategies and are satisfied with the level of received social support. 

 


