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Temperament, empatia i preferowane wartości  
u ojców obecnych przy porodzie 

 
 
Przedstawiona w ewangeliach synoptycznych historia życia Jezusa Chrystusa 

mówi o tym, iż od pierwszego momentu pojawienia się na ziemi był On obciążony 
wieloma trudnościami, które dzisiaj można byłoby uznać za znacząco zwiększające 
podatność na pojawienie się chorób czy zaburzeń psychicznych. Poczęty poza 
małżeństwem, urodzony w skrajnie nieodpowiednich warunkach, zagrożony śmiercią 
do pierwszych dni życia, najwcześniejsze lata spędził na emigracji, doświadczał wielu 
podstawowych braków materialnych, podejrzliwie traktowany przez rodzinę, 
niezrozumiany przez otoczenie, opuszczony i zdradzony przez najbliższych przyjaciół, 
przez najwyższe autorytety religijne uznany za wroga własnego narodu. Jednak dla 
wielu stał się już wówczas autorytetem i jest nim do dziś. Co więc było takiego, co 
pozwoliło mu właściwie się rozwijać i zachować zdrowe funkcjonowanie. Wydaje się, 
iż czymś takim było właśnie otoczenie go od początku miłością przez swoich rodziców.  

Zagadnienie obecności ojca przy porodzie jest przedmiotem zainteresowania  
i dyskusji już od ponad pół wieku. Różnorodne aspekty porodu rodzinnego rozważane 
są nie tylko przez psychologów i położników, ale również specjalistów innych 
dziedzin. Konferencje i kongresy poświęcone tej tematyce wpływają na wzrost 
świadomości społecznej dotyczącej roli ojca przy narodzinach dziecka. Zauważyć 
można, że w ostatnich latach zainteresowanie przyszłych rodziców wspólnym 
porodem coraz bardziej wzrasta. Obserwujemy jak zarysowuje się sylwetka 
współczesnego ojca, który angażuje się w proces rodzenia dziecka i opiekę nad nim. 
Często aktywnie razem z żoną przygotowuje się do tego niezwykle ważnego 
wydarzenia w życiu rodziny. Wiele wyników badań1 wskazuje na liczne korzystne 
efekty udziału ojca w porodzie, zarówno dla dziecka jak i dla rodziców, między 
innymi: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzącej, wzmocnienie uczuć 
ojcowskich i więzi małżeńskich, mniejsza zabiegowość położnicza i lepszy stan 
urodzeniowy noworodka. Waga tych argumentów skłania do podjęcia tematyki 
zawartej w tym opracowaniu. Interesującym wydaje się: czy wśród czynników 
wpływających na decyzję o obecności ojca przy porodzie znajdują się jakieś cechy 
                                                
1 Zob. W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, Wydawnictwo Akademii 
Medycznej, Wrocław 2002; J. Kubicki, D. Kowalczyk, D. Kudaś, Analiza kliniczna 1300 porodów 
rodzinnych, „Ginekologia Polska”, 2000, nr 71, s. 183-186; K. Neugebauer, Stanowisko Sekcji 
Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie naturalnego porodu  
i zapewnienia więzi z dzieckiem przy porodzie, Annaless Academic Medice Silesiensis, Supl. 
Psychosomatyczne Uwarunkowania Porodu Naturalnego, 1989, s. 93-96; M. R. Nichols, Paternal 
perspektives of the childbirth experience. „Maternal Child Nursing Jurnal”, 1993, nr 21, 3, s. 99-108; 
A. Sendecka, G. Sudomir, Poród rodzinny w szpitalu, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 
13, s. 47-51. 
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osobowości, które mogą mieć na nią wpływ. Dotychczasowe badania na ogół dotyczą 
znaczenia porodu rodzinnego i doświadczeń z nim związanych, natomiast te, które 
odnoszą się do osobowości są na razie dość nieliczne.2 Podjęto więc próbę odpowiedzi 
na pytanie: czy ojcowie obecni przy porodzie, w porównaniu do ojców, którzy nie 
zdecydowali się na to, różnią się miedzy sobą w zakresie temperamentu, empatii oraz 
preferowanych wartości? 

 
1. Inspiracje i podstawy podjętych badań 
 
Poród jest jednym z najważniejszych wydarzeń w całym procesie ludzkiego 

życia, posiada nie tylko znaczenie biologiczne, jest także złożonym procesem 
psychologicznym. Dla dziecka zakończenie fazy prenatalnej oznacza przejście do 
nowego etapu rozwoju, w obcym mu świecie. Jest to dramatyczna zmiana środowiska, 
która nie ma odpowiednika w całym późniejszym życiu człowieka. Już wówczas 
potrzebuje ono szczególnego zaspokojenia swojej elementarnej potrzeby więzi i 
bezpieczeństwa.3 Przyjście dziecka to także doniosły moment w życiu rodziny. 
Postawa ojca dziecka w czasie ciąży i porodu jest w tym wydarzeniu sprawą bardzo 
istotną. Badania psychologii prenatalnej ukazują, iż bliski kontakt z obojgiem 
rodziców i tworzenie więzi z nimi, jest tym, czego dziecko najbardziej w tym czasie 
potrzebuje.4 Uczestnictwo ojca w narodzinach dziecka potwierdzają liczne doniesienia 
antropologii kulturowej. Z wielu opisów wynika, że poród stanowi wydarzenie 
rodzinne, a aktywny udział w nim ojca jest czymś naturalnym. Do mężczyzn należy 
ochrona żony i dziecka przed niebezpieczeństwami. W kręgu naszej cywilizacji 
rodzącej towarzyszyły zazwyczaj wyłącznie kobiety aż do XVII wieku, kiedy to 
położnictwem zaczęli zajmować się mężczyźni.5 

Rozwój medycyny, korzystanie przez nią ze zdobyczy technicznych oraz 
postulaty zachowania aseptyki doprowadziły do przeniesienia porodów z domu 
rodzącej do szpitala. Od początku XX wieku system działania oddziałów położniczych, 
oparty głównie na zasadach epidemiologicznych i sprawności medycznej, zmienił 
istotnie sytuację rodzących kobiet. Zasady te uczyniły z nich pasywny i uległy obiekt 
ingerencji medycznej, powodując, że poród stał się doświadczeniem 
traumatyzującym. W takiej sytuacji bardzo ważna dla matek stała się obecność 
bliskiej osoby. Po raz pierwszy oficjalnie zezwolono na obecność ojca przy porodzie 
we Francji w 1954 roku. Fakt ten wywołał wiele dyskusji i spowodował, że w wielu 
pracach zaczęto analizować jego udział w tym wydarzeniu (np. III Międzynarodowy 

                                                
2 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, Niepublikowana praca magisterska, WFCh ATK, Warszawa 1993;  
M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, Niepublikowana praca magisterska, WFCh 
ATK, Warszawa 1997. 
3 Por. J. Balaskas, Poród aktywny. Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia, Niezależna 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997, s. 23; W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, 
Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1996, s. 74, 79; K. Kozikowska-Koppel, Poród jako sytuacja 
psychologiczna, Annaless Academic Medice Silesiensis Supl. Psychosomatyczne Uwarunkowania 
Porodu Naturalnego, 1989, s. 187-188; T. Laudański, Modyfikacja środowiska narodzin – potrzeby 
matki i dziecka a potrzeby nowoczesnego położnictwa, „Ginekologia Polska”, 2000, nr 72, s. 668-
673.; E. Sujak, Życie jako zadanie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, s. 131. 
4 Por. W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. cyt., s. 50, 157;  
W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, dz. cyt., s. 80-86; W. Fijałkowski, U progu rodzicielstwa, 
Wydawnictwo TUM, Wrocław 2003, s. 164; A. Sipiński, A. Stanek, Poród rodzinny w warunkach 
szpitalnych, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 52-60. 
5 Por. W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, dz. cyt., s. 7-8. 
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Kongres Medycyny Psychosomatycznej w Londynie w 1971 roku). Do końca lat 
osiemdziesiątych wszystkie szpitale w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii 
zaczęły umożliwiać i zachęcać ojców do asystowania przy nim. W Polsce pierwszy 
poród rodzinny odbył się w 1983 roku w Klinice Perinatologii Akademii Medycznej  
w Łodzi. Natomiast kluczowym momentem w tej kwestii był zorganizowany w 1993 
roku w Warszawie Międzynarodowy Kongres „Jakość narodzin - jakość życia”.  
W ciągu następnych lat w większości szpitali powstały warunki do odbycia porodu 
rodzinnego, a przez kolejne lata doskonalono nowy styl opieki położniczej.6 Czy 
jednak zawsze ojciec powinien wziąć w nim udział. Według M. Lewandowskiego7 
poród rodzinny jest możliwością dla tych osób, które wybierają go w pełni świadomie 
i dobrowolnie, a motywem ich wyboru nie może być moda ani ciekawość, ale 
rzeczywista chęć obecności przy żonie i dziecku. Jest to szansa dla ludzi dojrzałych 
emocjonalnie i autentycznie sobie bliskich, pragnących wspólnie działać dla dobra 
rodzącego się dziecka. Dla niektórych mężczyzn poród stanowi doznanie zbyt 
drastyczne i nieestetyczne, aby się zdecydowali na obecność przy nim8. 

Badania dotyczące zagadnienia obecności ojca przy porodzie najczęściej 
dotyczą wpływu tej obecności na zacieśnienie się więzi emocjonalnej z matką i z 
dzieckiem oraz znaczenia porodu rodzinnego i doświadczeń z nim związanych.9 
Natomiast o wiele mniej prac dotyczy cech osobowości ojców decydujących się na 
uczestnictwo w porodzie. Należą do nich badania A. Ochinowskiej,10 w których 
szukano różnic w tym zakresie, pomiędzy ojcami obecnymi przy porodzie i tymi, 
którzy nie towarzyszyli w tym swojej żonie (grupy liczyły po piętnastu mężczyzn). 
Zostały przeprowadzone Inwentarzem Osobowości (wersja badawcza) autorstwa  
T. Kocowskiego badającym motywacyjne aspekty osobowości. Wyniki wykazały, że 
ojcowie obecni przy porodzie osiągnęli wyższe wyniki w skali Pobudliwość 
emocjonalna, co oznacza, że są bardziej zrównoważeni emocjonalnie. Istotne różnice 
wystąpiły w skali Życzliwość, świadczącej, że są bardziej wrażliwi na cierpienie innych 
ludzi, w wyższym stopniu zdolni do współczucia. Mieli oni również silniejszą potrzebę 
kontaktów towarzyskich, co wynika ze skali Afiljatywność, ponadto osiągnęli wysokie 
wyniki w skali Aktywność, wskazującej, że są zdolni do wysiłku i inicjatywy. Ojcowie 
obecni przy porodzie wyższy wynik osiągnęli również w skali Ambicja zdobywcza, co 
zinterpretowane zostało jako większa potrzeba poczucia własnej wartości, zajęcia 

                                                
6 Por. H. Bullinger, Mężczyzna czy ojciec, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997, s. 105;  
W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. cyt., s. 5, 32, 157; W. Fijałkowski, 
Ojcostwo na nowo odkryte, dz. cyt., s. 8, 39; A. Sipiński, A. Stanek, Poród rodzinny w warunkach 
szpitalnych, art. cyt., s. 53. 
7 H. Lewandowski, Psychosomatyczne aspekty porodu z udziałem męża po przygotowaniu w Szkole 
Rodzenia Annaless Academic Medice Silesiensis, Supl. Psychosomatyczne Uwarunkowania Porodu 
Naturalnego, 1989, s. 315-323. 
8 Por. E. Norajczyk-Świeściak, L. Marianowski, Uczestnictwo ojca w porodzie, „Problemy Rodziny”, 
1992, nr 1, s. 34-36. 
9 Ł. Rybakowski, M. Malewski, Poród rodzinny na Oddziale Położnictwa szpitalu ZOZ w Śremie, 
„Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 39-42; A. Sipiński, R. Poręba, D. Dudkiewicz,  
A. Stanek, Poród z udziałem męża, „Ginekologia Polska”, 2000, nr 71, s. 213-217; T. Laudański,  
W. Fijałkowski, W. Tyliński, Przeżycia mężów uczestniczących w porodzie w świetle ich własnych 
relacji, Annaless Academic Medice Silesiensis Supl. Psychosomatyczne Uwarunkowania Porodu 
Naturalnego, 1989, s. 309-312; W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. 
cyt.; J. Kubicki, D. Kowalczyk, D. Kudaś, Analiza kliniczna 1300 porodów rodzinnych, art. cyt.;  
J. Kubicki, D. Kowalczyk, D. Pollok, M. Rachwalski, Analiza przebiegu 240 porodów rodzinnych, 
„Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 35-37; M. R. Nichols, Paternal perspektives of 
the childbirth experience, art. cyt.  
10 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
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wysokiej pozycji społecznej oraz szukanie sytuacji, w których można być ocenianym 
wyżej niż inni. W interpretacji autorka stwierdza, że ojcowie obecni przy porodzie 
mają silniejszą osobowość. 

M. Zduniak11 badała sześćdziesięciu ojców (trzydziestu obecnych i trzydziestu 
nieobecnych przy porodzie) w celu wykazania różnic w ich postawach wobec swoich 
żon i nowo narodzonego dziecka. Badania przeprowadzono kwestionariuszem 
opracowanym przez autorkę, który dotyczył przeżyć, odczuć zachowań i przemyśleń 
ojca w okresie ciąży, porodu i miesiąca po porodzie. Po przeanalizowaniu wyników 
stwierdzono, że mężczyźni uczestniczący w narodzinach swojego dziecka bardziej 
angażują się w rolę ojca, co przejawia się w tym, że chętnie i częściej wypełniają 
obowiązki wynikające z tej roli. Łatwiej też nawiązują kontakt z dzieckiem, a więzi  
w ich rodzinach są silniejsze. Charakteryzuje ich również wysoki poziom empatii 
wobec żon.  

Dosyć liczna grupa badań dotyczy motywacji mężczyzn do uczestniczenia  
w porodzie rodzinnym. Badania W. Guzikowskiego,12 w których ankietowano trzystu 
uczestników porodów rodzinnych i trzystu ojców, którzy nie byli obecni przy porodzie 
wykazały, że przy wyborze porodu rodzinnego najwięcej ojców kierowało się potrzebą 
wsparcia psychicznego swojej żony i był to dla nich motyw najważniejszy.  
W następnej kolejności wymieniano zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa. 
Inne motywy to: podkreślenie wspólnoty małżeńskiej i ważności wydarzenia, jakim 
jest poród dla całej rodziny. W badaniach posłużono się kwestionariuszem 
stworzonym przez autora. A. Rykowska-Pierzchała i in.13, badali grupę stu dziesięciu 
ojców obecnych przy porodzie za pomocą ankiety zbierającej informacje dotyczących 
motywów tej decyzji. Autorzy podają, że przeważająca ich liczba zdecydowała się na 
uczestnictwo w porodzie na prośbę partnerki, ale było to spowodowane również 
własną potrzebą. N. Krajczy14 na podstawie wyników ankiet uzyskanych od stu 
pięćdziesięciu par, które wspólnie przeżywały poród stwierdził, że ojcowie pragnęli 
uczestniczyć w porodzie, aby ułatwić żonie przebycie trudów porodu i aby nie czuła 
się osamotniona. Niektórzy jako motyw podawali ciekawość, a nieliczni uczestniczyli 
w porodzie na żądanie żony. Z badań A. Sendeckiej i G. Sudomir,15 w których ankiety 
wypełniały czterdzieści trzy pary odbywające poród rodzinny, wynika, że 
przeważająca większość mężczyzn chciała dać poczucie bezpieczeństwa swoim żonom, 
a inne motywy to pomoc fizyczna, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz ciekawość.  

Przedstawione wyżej badania nasuwają pewne spostrzeżenia. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że temperament ojców może mieć istotny wpływ na podjęcie 
decyzji o obecności przy porodzie (por. badania Ochinowskiej16). Inspiracji do 
szukania różnic w tym zakresie dostarczają również doniesienia B. Fonty  
i M. Rydlewskiego,17 którzy stwierdzają, że przez mężczyzn ze słabą odpornością 
psychiczną poród odbierany jest jako zjawisko traumatyzujące. Z badań M. Zduniak  

                                                
11 M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, dz. cyt. 
12 W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. cyt. 
13 A. Rykowska-Pierzchała, A. Smoleń, M. Wisłocka-Staworczyk, M. Wójtowicz, G. Jakiel, Poród 
rodzinny postrzegany z perspektywy ojca, „Ginekologia Polska”, 2001, nr 72, 12, s. 1019-1024. 
14 N. Krajczy, Obecność ojca przy porodzie, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 47-
51. 
15 A. Sendecka, G. Sudomir, Poród rodzinny w szpitalu, art. cyt. 
16 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
17 B. Fonty, M. Rydlewski, Psychological environment of delivery. Presence of the father; the labor 
room, „J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod”, 1980, nr 9, s. 135-136. 
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i A. Ochinowskiej18 wynika, że ojców obecnych przy porodzie charakteryzuje wysoki 
poziom empatii wobec żon, co również sugerują wyniki badań motywów podjęcia 
takiej decyzji. Nie udało się natomiast odnaleźć badań dotyczących systemu wartości 
ojców uczestniczących w porodzie rodzinnym. Interesującym wydaje się, czy system 
wartości może mieć jakiś wpływ na taką decyzję.  

 
2. Problem badań i hipotezy 
 
Przyjętym celem badań jest poznanie różnic w zakresie wybranych cech 

osobowości pomiędzy ojcami obecnymi i nieobecnymi przy porodzie. Problemem jest 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie różnice temperamentalne, w zakresie empatii 
i systemu wartości różnicują te dwie grupy ojców. Na podstawie dokonanego 
przeglądu badań postawiono poniższe hipotezy: 

H1. Ojcowie obecni przy porodzie (grupa badawcza) charakteryzują się 
wyższym poziomem tych cech temperamentalnych, które umożliwiają im 
podejmowanie zadań trudnych, takich jak Żwawość, Wytrzymałość i Aktywność, przy 
niższym poziomie tych, które to ograniczają, takich jak Wrażliwość sensoryczna, 
Reaktywność emocjonalna, czy Perseweratywność, w porównaniu do ojców, którzy 
nie zdecydowali się w nim uczestniczyć (grupa porównawcza). 

H2 Ojcowie obecni przy porodzie (grupa badawcza), charakteryzują się 
wyższym poziomem empatii niż ojcowie nieobecni przy nim (grupa porównawcza). 

Przy braku podstaw do sformułowania uzasadnionej hipotezy dotyczącej 
ewentualnych różnic w systemie wartości pomiędzy badanymi grupami, zdecydowano 
się na postawienie pytania badawczego: 

P1.Czy istnieją różnice w systemie wartości pomiędzy ojcami obecnymi przy 
porodzie (grupa badawcza) i ojcami, których przy tym nie było (grupa porównawcza)? 

Ich weryfikacji dokonano przedstawionymi poniżej narzędziami badawczymi.  
 
3. Metody badań 
 
Pierwszym z zastosowanych narzędzi badawczych, którego podstawę 

teoretyczną stanowi Regulacyjna Teorii Temperamentu, był Kwestionariusz 
Temperamentu (FCZ-KT) skonstruowany B. Zawadzkiego i J. Strelaua. Jest on 
przeznaczony do diagnozy podstawowych, pierwotnie biologicznie zdeterminowanych 
cech temperamentu, stanowiących formalny aspekt zachowania. FCZ-KT 
charakteryzuje się dobrymi parametrami pomiaru. Rzetelność kwestionariusza, 
szacowana na podstawie współczynników alfa Cronbacha jest różna dla 
poszczególnych skal i wynosi od 0,72 do 0,88. Stałość wyników testowych mierzona w 
odstępie sześciu miesięcy waha się od 0,69 do 0,90. Różne pomiary trafności okazały 
się zadowalające. Skale kwestionariusza wykazują dużą odporność na działanie 
aprobaty społecznej, co pozwala traktować to narzędzie z dużym zaufaniem.19 

Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE)  
A. Węglińskiego, zastosowany jako drugie narzędzie, służy do pomiaru empatii 
rozumianej jako zdolność psychiczna motywująca człowieka do szukania bliskości z 
innymi ludźmi przez syntonię emocjonalną oraz wczuwanie się w stany psychiczne, 
przeżycia innych ludzi i rozumienie drugiego człowieka tak, jak gdyby się nim było. 
                                                
18 M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, dz. cyt.; A. Ochinowska, Wybrane cechy 
osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców uczestniczących w porodzie, dz. cyt.  
19 J. Strelau, Psychologia Temperamentu, PWN, Warszawa 1998; B. Zawadzki, J. Strelau, Formalna 
Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT), Podręcznik, Pracownia 
Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997. 
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Kwestionariusz ten posiada odpowiednie właściwości psychometryczne. Rzetelność 
KRE obliczona została według wzoru Spermana-Browna wyniosła rtt = 0,91, po 
zastosowaniu poprawki Gaylorda rtt = 0,90. Stabilność wyników KRE wyniosła rtt = 
0,77 po trzech tygodniach, a po dziesięciu miesiącach rtt = 0,66. Trafność zbadano 
metodą różnic międzygrupowych, świadczy o niej także stosunkowo wysoka korelacja 
r = 0,60 z Kwestionariuszem Empatii Emocjonalnej Mehrabiana i Epstejna.20 

Ostatnim z zastosowanych narzędzi była adaptacja Value Survey (VS) 
opracowanego przez M. Rokeacha, według którego wartości są przekonaniami że 
określony sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście lub 
społecznie preferowany w stosunku do alternatywnego, dokonana za zgodą autora 
przez P. Brzozowskiego. Skala Wartości (SW) służy do badania ich systemów u 
młodzieży i dorosłych. Mierzy pozycje trzydziestu sześciu wartości (18 ostatecznych i 
18 instrumentalnych). Przy jej pomocy można porównać preferencje wartości osób 
lub grup. Ze względu na specyfikę SW badano tylko jej rzetelność retestową: 
przeciętne współczynniki stabilności SW dla całych systemów wartości ostatecznych i 
instrumentalnych były wysokie i wyniosły odpowiednio 0,95 i 0,91. Badania 
dotyczące trafności VS nie pozwalają na jednoznaczne określenie jego stopnia.21 

 
4. Badane osoby i procedura 
 
Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach mężczyzn. Grupę badawczą 

(30 osób) stanowili ojcowie, którzy byli obecni przy porodzie swojego dziecka, 
natomiast porównawcza (również 30-osobowa) składała się z ojców, którzy nie 
zdecydowali się na to uczestnictwo, mając taką sposobność. Z drugiej grupy zostali 
wykluczeni ojcowie, którzy chcieli być obecni przy porodzie, ale nie mogli z przyczyn 
od siebie niezależnych, np. nie zdążyli dojechać do szpitala lub żona nie zgadzała się 
na ich obecność. Wiek badanych osób zawierał się pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. 
Struktura wykształcenia i miejsca zamieszkania (małe i duże miasta) tych ojców była 
zbliżona, co zapewnia jednorodność badanych grup. Dobór grup był celowy. Badania 
prowadzono indywidualnie w domach wybranych ojców, w okresie od września 2004 
roku do marca 2005 roku. Badani otrzymali zestawy narzędzi, następnie wyjaśniono 
im cel badań i poproszono o zapoznanie się z instrukcjami, oraz dokładne  
i samodzielne wypełnienie arkuszy. Zapewniono im anonimowość. 

 
5. Wyniki badań 
 
W celu weryfikacji postawionych hipotez porównano wyniki uzyskane  

w poszczególnych skalach Kwestionariusza Temperamentu i Kwestionariuszu 
Empatii (KRE) wykorzystując test t-Studenta dla dwóch populacji niezależnych. 
Podobnie w przypadku pytania badawczego dotyczącego wartości, czyli Skali 
Wartości. Porównanie wyników obu grup ojców za pomocą analizy wariancji 
(MANOVA) okazało się niemożliwe ze względu na niespełnienie podstawowego,  
z punktu widzenia możliwości aplikacji tego modelu, założenia o równości macierzy 

                                                
20 A. Węgliński, Trafność Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE),  
W: R. Ł. Drwal (red.), Techniki Kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 1987, s. 63-79. 
21 M. Rokeach, The nature of values, Free Press, New York 1973; P. Brzozowski, Skala Wartości (SW). 
Polska adaptacja Value Survey. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 
1989. 
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kowariancji w obu populacjach. 
W zamieszczonej poniżej tabeli 1. przedstawiono wyniki uzyskane przez ojców 

z grupy badawczej (GB) i porównawczej (GP) w poszczególnych skalach 
Kwestionariusza Temperamentu (FCZ-KT). 

 
 
Tabela 1. Wartości statystyk opisowych oraz testu t-Studenta dla wyników uzyskanych w 

badanych grupach w FCZ-KT 
 

Skale FCZ-KT 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Żwawość 16,90 3,01 15,03 3,18 -2,336 0,012* 

Perseweratywność 11,13 4,85 11,77 4,78 0,510 0,306 

Wrażliwość sensoryczna 14,63 4,16 14,30 3,58 -0,332 0,371 

Reaktywność emocjonalna 7,13 4,26 10,30 4,27 2,877 0,003** 

Wytrzymałość 10,77 4,68 10,33 5,07 -0,344 0,366 

Aktywność 11,47 5,33 7,07 3,94 -3,637 0,001** 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

Wyniki przeprowadzonych porównań wskazują, że ojców z grupy badawczej,  
w stosunku do ojców z grupy porównawczej, charakteryzuje wyższy poziom 
Żwawości, Aktywności i niższa Reaktywność emocjonalna. Różnice te są istotne 
statystycznie. Podskalne: Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna i Wytrzymałość 
nie różnicują badanych grup. 

Wyniki uzyskane przez badane osoby w Kwestionariuszu Empatii (KRE) 
ukazuje tabela 2. 

 
Tabela 2. Wartości statystyk opisowych oraz testu t-Studenta dla wyników uzyskanych  

w badanych grupach w KRE 
 

Zmienna 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Empatia 63,30 11,82 56,50 8,98 -2,496 0,008** 

** p < 0,01 
 
Jak wskazują wyniki przeprowadzonych porównań ojcowie z grupy badawczej 

w porównaniu z ojcami z grupy porównawczej odznaczają się wyższym poziomem 
empatii (różnica ta jest istotna statystycznie). 

W poniższej tabeli 3 zostały zaprezentowane wybrane (różnicujące grupy) 
wyniki ocen wartości ostatecznych (WO SW) dokonanych przez ojców z grupy 
badawczej i porównawczej. 
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Tabela 3. Wartości statystyk opisowych oraz testu t-Studenta dla wyników uzyskanych  

w badanych grupach w WO SW 
 

Wartości Ostateczne 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Bezpieczeństwo narodowe 6
,33 

1,47 5,47 1,61 -2,175 0,017* 

Bezpieczeństwo rodziny 
7

,67 
1,18 7,13 0,68 -2,138 0,019* 

Mądrość 
6

,53 1,22 5,70 1,24 -2,624 0,006** 

Poczucie dokonania 5,73 1,20 5,20 1,40 -1,584 0,059t 

Zbawienie 5,71 2,55 4,92 1,84 -1,337 0,074t 

* p < 0,05, ** p < 0,01; t < 0,10 – poziom trendu 
 
Rezultaty przeprowadzonych porównań wskazują, że zachodzą pewne 

statystycznie istotne różnice w ocenach wartości ostatecznych pomiędzy grupą 
badawczą i porównawczą. Zarówno bezpieczeństwo narodowe, jak i bezpieczeństwo 
rodziny ma wyższą wagę dla ojców z grupy badawczej. Ponadto ważniejsza jest dla 
nich mądrość i nieco ważniejsze jest poczucie dokonania i zbawienie (marginalna 
istotność, tendencja statystyczna). Wartości takie jak: dojrzała miłość, dostatnie życie, 
poczucie własnej godności, pokój na świecie, przyjaźń, przyjemność, równowaga 
wewnętrzna, równość, szczęście, świat piękna, uznanie społeczne, wolność, życie 
pełne wrażeń nie różnicują badanych grup. 

W zakresie wartości instrumentalnych wyniki badań (różnicujące grupy) 
okazały się następujące. Przedstawia je tabela 4.  

 
Tabela 4. Wartości statystyk opisowych oraz statystyki testu t-Studenta dla wyników 

uzyskanych w badanych grupach w WI SW 
 

Wartości Instrumentalne 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Intelektualista 5,53 0,97 4,90 1,47 -1,967 0,027* 

Kochający 6,30 1,21 5,77 1,45 -1,545 0,064t 

Obdarzony wyobraźnią 5,60 1,00 5,03 1,33 -1,867 0,034* 

Odpowiedzialny 6,23 1,25 5,70 1,34 -1,592 0,059t 

O szerokich horyzontach  5,60 1,10 5,03 2,09 -1,313 0,088t 

Wybaczający 5,53 1,31 4,93 1,44 -1,693 0,048* 
* p < 0,05, ** p < 0,01; t < 0,10 – poziom trendu 
 
Uzyskane rezultaty wskazują, że ojcowie z grupy badawczej takie wartości, jak: 

intelektualista, obdarzony wyobraźnią i wybaczający oceniają wyżej w porównaniu  
z ojcami z grupy porównawczej, i są to różnice istotne statystycznie. Ponadto nieco 
ważniejsze jest dla nich bycie kochającym i odpowiedzialnym, i posiadanie szerokich 
horyzontów. Natomiast wartości takie jak: ambitny, czysty, logiczny, niezależny, 
odważny, opanowany, pogodny, pomocny, posłuszny, uczciwy, uprzejmy, uzdolniony 
nie różnicują badanych grup. 
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Na podstawie średnich uzyskanych dla poszczególnych wartości ostatecznych  
i instrumentalnych w obu badanych grupach, uporządkowano badane wartości łącząc 
je w uhierarchizowane grupy. Dla ojców z grupy badawczej najważniejsza z wartości 
ostatecznych okazała się troska o najbliższych (bezpieczeństwo rodziny). Za bardzo 
ważne wartości uznali oni, poza dojrzałą miłością, poczuciem własnej godności i 
szczęściem, także takie wartości jak mądrość, bezpieczeństwo narodowe i przyjaźń. W 
grupie wartości ważnych znalazły się: wolność, równowaga wewnętrzna oraz pokój na 
świecie, a ponadto poczucie dokonania, zbawienie, równość i przyjemność. Najmniej 
ważne okazały się: dostatnie życie, świat piękna, życie pełne wrażeń i uznanie 
społeczne. Dla ojców z grupy porównawczej, nieobecnych przy narodzinach, 
najważniejsza okazała się także troska o najbliższych. Za bardzo ważne wartości 
uznali oni dojrzałą miłość, poczucie własnej godności oraz szczęście. W grupie 
wartości ważnych znalazły się: przyjaźń, wolność i pokój na świecie, mądrość  
i równość, a także przyjemność i bezpieczeństwo narodowe, równowaga wewnętrzna  
i poczucie dokonania. Najmniej ważne okazały się dostatnie życie, zbawienie, świat 
piękna, uznanie społeczne i życie pełne wrażeń. 

Ojcowie z grupy badawczej za najważniejsze wartości instrumentalne, poza 
byciem uczciwym, uznali bycie kochającym i odpowiedzialnym. Jako ważne wskazali 
wartości takie jak: czysty, odważny, niezależny, obdarzony wyobraźnią i o szerokich 
horyzontach, a ponadto intelektualista i wybaczający, znalazły się tu również takie 
wartości jak: pomocny, opanowany, pogodny, ambitny i uprzejmy. Natomiast 
najmniej ważne okazały się dwie wartości instrumentalne, były to: uzdolniony  
i posłuszny. Ojcowie z grupy porównawczej za najważniejsze uznali bycie uczciwym. 
Jako ważne wskazali wartości takie jak: czysty, kochający, odpowiedzialny, logiczny, 
odważny, niezależny i pomocny. W grupie wartości ważnych znalazły się: uprzejmy  
i ambitny, obdarzony wyobraźnią i o szerokich horyzontach. W grupie najmniej 
ważnych wartości pozostało ich sześć, były to: opanowany, wybaczający, 
intelektualista, pogodny, uzdolniony i posłuszny. 

 
7. Dyskusja 
 
Wyniki przeprowadzonych badań w dużym stopniu potwierdziły przyjęte 

hipotezy i przypuszczenie zawarte w pytaniu badawczym. Rezultaty uzyskane w 
wyniku zastosowania Kwestionariusza Temperamentu w znacznym zakresie 
pozwalają na potwierdzenie hipotezy pierwszej (H1), zakładającej, że ojcowie obecni 
przy porodzie (grupa badawcza) charakteryzują się wyższym poziomem tych cech 
temperamentalnych, które umożliwiają im podejmowanie zadań trudnych, takich jak 
Żwawość, Wytrzymałość i Aktywność, przy niższym poziomie tych, które to 
ograniczają, takich jak Wrażliwość sensoryczna, Reaktywność emocjonalna, czy 
Perseweratywność, w porównaniu do ojców, którzy nie zdecydowali się w nim 
uczestniczyć (grupa porównawcza). Okazało się, iż rzeczywiście zachodzą 
statystycznie istotne różnice w zakresie trzech wymiarów temperamentu. Ojcowie  
z grupy badawczej osiągnęli wyższe wyniki w skali Żwawość i Aktywność. Pierwsza  
z nich oznacza, że w porównaniu z ojcami z grupy porównawczej wykazują oni 
większą tendencję do szybkiego reagowania, utrzymywania dużego tempa 
wykonywanych czynności i łatwiejszej zmiany zachowania w odpowiedzi na zmianę 
warunków zewnętrznych. Ponadto są bardziej elastyczni w zachowaniu i plastyczni 
intelektualnie, wykazują także dużą wytrwałość w działaniu i ogólnie dużą 
wytrzymałość. Druga natomiast świadczy o tym, że są oni bardziej aktywni w różnych 
sferach życia, wykazują tendencje do podejmowania wielu różnych zadań, posiadają 
także skłonność do zachowań impulsywnych i podejmowania ryzyka. Cechuje ich 
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również duża odporność emocjonalna i pozytywny nastrój. Ojcowie z grupy badawczej 
osiągnęli niższe wyniki w skali Reaktywność emocjonalna, niż ojcowie z grupy 
porównawczej, co wskazuje, że są oni mniej pobudliwi emocjonalnie, charakteryzują 
się większą odpornością emocjonalną i mniejszą tendencją do załamywania się  
w trudnych sytuacjach, oraz mniejszą tendencją do obniżania poziomu wykonania 
różnych zadań w warunkach stresowych. Ponadto rzadziej przeżywają stany napięcia 
emocjonalnego, wykazują małą labilność, dużą dojrzałość emocjonalną, nie są 
podejrzliwi i nie unikają trudnych sytuacji. Wyniki porównań wykazują brak 
statystycznie istotnych różnic pomiędzy ojcami obu grup w skalach: 
Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna i Wytrzymałość, czego nie zakładano  
w hipotezie, jednak występujące różnice wydają się ją już potwierdzać, chociaż  
w bardziej ograniczonym zakresie. Brak różnic we wszystkich z kontrolowanych skal 
temperamentu pozwala na przypuszczenie, iż to nie ta właśnie zmienna  
w zasadniczym stopniu warunkuje uczestnictwo w ojców przy porodzie, chociaż 
posiada swoje istotne znaczenie.  

Powyższe wyniki są w dużej mierze zgodne z rezultatami wcześniejszych 
badań22, w których wykazano, że ojcowie, którzy byli obecni przy narodzinach mają 
silniejszą osobowość, są bardziej aktywni, zdolni do wysiłku i bardziej zrównoważeni 
emocjonalnie od ojców nieobecnych przy nim. W świetle uzyskanych wyników można 
stwierdzić, że struktura temperamentu najprawdopodobniej ma duże znaczenie 
zarówno dla samej decyzji o uczestniczeniu w porodzie jak i dla sposobu radzenia 
sobie ze specyficznymi wymaganiami tej sytuacji. Niska reaktywność z pewnością 
pomaga w kontrolowaniu własnych emocji, zachowaniu spokoju, co stanowi dobre 
uwarunkowanie dla wypełnienia tej trudnej roli. W odniesieniu do 
nieprzewidywalnego przebiegu, jaki ma każdy poród, nieoceniona wydaje się dobra 
żwawość. Natomiast wyższa aktywność w połączeniu z niską reaktywnością może 
powodować, że poród postrzegany jest przez ojców z grupy badawczej w kategoriach 
zadania lub wyzwania, a nie wyłącznie obciążenia czy zagrożenia. Doniesienia 
Norajczyk–Świeściak i in.23, w których na podstawie obserwacji ojców 
uczęszczających do szkoły rodzenia stwierdzono, że niektórzy ojcowie po obejrzeniu 
filmu ukazującego poród rezygnują z uczestnictwa w nim, ponieważ jest to dla nich 
zbyt doznanie drastyczne, potwierdzają również istotną rolę temperamentu w decyzji 
o obecności przy porodzie. 

Badanie przeprowadzone Kwestionariuszem Rozumienia Empatycznego, 
weryfikujące drugą hipotezę (H2), twierdzącą, iż, ojcowie obecni przy porodzie (grupa 
badawcza), charakteryzują się wyższym poziomem empatii niż ojcowie nieobecni przy 
nim (grupa porównawcza), wykazało, że rzeczywiście tak się dzieje, co potwierdziło 
przyjęte w niej założenie. Oznacza to, że ojcowie ci, mają większą zdolność do 
wczuwania się w stany psychiczne i przeżycia innych ludzi, do emocjonalnego 
współodczuwania radości i smutków innych, oraz rozumienia drugiego człowieka. 
Cechuje ich również większa wrażliwość na przeżycia innych i gotowość do 
poświęceń. Rezultaty porównań zgodne są z wynikami badań Zduniak,24 które 
wykazały, że ojców obecnych przy porodzie charakteryzuje wysoki poziom empatii 

                                                
22 Por. A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
23 E. Norajczyk-Świeściak, L. Marianowski, Uczestnictwo ojca w porodzie, art. cyt. 
24 M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, dz. cyt. 
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wobec swoich żon, oraz z wynikami badań Ochinowskiej25 w skali Życzliwość. 
Upoważnia to do twierdzenia, że empatia jest tą cechą osobowości, która  
w poważnym stopniu determinuje decyzję o uczestnictwie w porodzie. Predyspozycja 
ta potrzebuje dłuższego okresu kształtowania się, więc jej poziom nie jest tylko 
wynikiem samej obecności w porodzie. Można przyjąć, iż taki stan rzeczy dobrze 
rokuje też dla przyszłego kształtowania się relacji rodzinnych. Przy uwzględnieniu 
wzrostu zainteresowania nowym wzorcem ojcostwa, może to mieć pozytywne 
konsekwencje dla tych więzi, ale także w wymiarze społecznym, zwłaszcza  
w odniesieniu do wzrastającej przestępczości wśród dzieci i nieletnich, której 
przyczyn upatruje się między innymi w niezdolności do współczucia i wczuwania się 
w sytuację drugiego człowieka, oraz okazywania innych reakcji empatycznych26. 

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie (P1) o istnienie różnic  
w systemie wartości pomiędzy ojcami z grupy badawczej i porównawczej 
przeprowadzono badanie Skalą Wartości. Na podstawie wyników tych badań można 
udzielić odpowiedzi, że system wartości różnicuje te grupy ojców, zarówno w zakresie 
wartości ostatecznych jak i instrumentalnych. Ojcowie z grupy badawczej oceniają 
wyżej od ojców z grupy porównawczej: bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo 
narodowe oraz mądrość (różnica istotna statystycznie). Ponadto nieco ważniejsze jest 
dla nich poczucie dokonania i zbawienie (jedynie poziom trendu). Wyższa ocena 
wartości bezpieczeństwa rodziny wskazuje, że ojcowie z grupy badawczej bardziej 
cenią i troszczą się o swoją rodzinę, czego wyrazem (i motywem) może być ich 
obecność przy porodzie. Postawa ojców z grupy badawczej kształtowana mogła być 
również przez wyższą ocenę wartości mądrość, rozumianej, jako dojrzałe rozumienie 
życia. Dojrzałość wydaje się być koniecznym warunkiem do świadomego  
i odpowiedzialnego podjęcia roli ojca współpracującego z matką podczas porodu, dla 
dobra rodzącego się dziecka. Ważniejsze dla grupy badawczej okazało się również 
bezpieczeństwo narodowe (postawa prospołeczna) i nieco ważniejsze było poczucie 
dokonania rozumiane jako wniesienie własnego wkładu. Poczucie dokonania  
w odniesieniu do sytuacji porodu może oznaczać, że pragną być współodpowiedzialni 
za jego przebieg. 

Wyniki badań dotyczące ocen wartości instrumentalnych również wykazały 
istnienie pewnych różnic. Ojcowie z grupy badawczej takie wartości jak: 
intelektualista, obdarzony wyobraźnią i wybaczający oceniają wyżej niż ojcowie  
z grupy porównawczej, przy czym są to różnice istotne statystycznie. Ponadto nieco 
ważniejsze, na poziomie tendencji, jest dla nich bycie odpowiedzialnym, kochającym  
i posiadanie szerokich horyzontów. Wygląda na to, że odwołanie się do mądrości, 
zarówno w przypadku wartości ostatecznych, jaki i zbliżone przekonania, co do 
wartości instrumentalnych: intelektualista, obdarzony wyobraźnią, sprzyjają podjęciu 
decyzji o uczestnictwie przy porodzie. Dołączając do nich wartość jaką jest 
przebaczenie można przypuszczać również, iż to one razem mogą być czymś 
wspomagającym dla empatii (co potwierdziły, pominięte tu, wyniki korelacji). 

Rezultaty porównań struktury (hierarchii) wartości ostatecznych utworzone na 
podstawie średnich ocen uzyskanych dla poszczególnych wartości ojców z obydwu 
grup wykazały, że zarówno dla jednych jak i dla drugich najważniejsza okazała się 
troska o najbliższych, natomiast grupa wartości bardzo ważnych była znacznie szersza 
u ojców z grupy badawczej. Za bardzo ważne uznali oni poza dojrzałą miłością, 
poczuciem własnej godności i szczęściem także mądrość, bezpieczeństwo narodowe  
                                                
25 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
26 Z. Majchrzyk, Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy, mordercy, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
Warszawa 2004. 
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i przyjaźń. Dla ojców z grupy porównawczej okazały się one mniej ważne. Jako 
wartości najmniej ważne w obu grupach wymieniano dostatnie życie, świat piękna, 
uznanie społeczne i życie pełne wrażeń. W grupie porównawczej do tych wartości 
zaliczano również zbawienie. W przypadku struktury wartości instrumentalnych, 
grupa wartości najważniejszych u ojców z grupy badawczej zawiera takie wartości jak: 
kochający, odpowiedzialny, uczciwy, natomiast w grupie porównawczej za 
najważniejszą uznano tylko uczciwość. Trudno jednak na podstawie tego dość 
ograniczonego badania struktury wartości formułować jakieś bardziej uprawnione 
wnioski, niemniej można z pewnym prawdopodobieństwem przypuszczać, że różnice 
w systemie wartości, które ukazują powyższe badania mogły mieć również wpływ na 
decyzję o obecności przy porodzie. 

 
Podsumowanie 
 
Celem tej pracy było poznanie czy ojcowie, którzy angażują się w proces 

rodzenia dziecka, poprzez uczestniczenie w porodzie różnią się w zakresie wybranych 
wymiarów osobowości od ojców, którzy nie decydują się na obecność przy nim. 
Problem badawczy sprowadzał się do pytań: czy ojcowie obecni przy porodzie  
w porównaniu do tych, którzy nie zdecydowali się na takie uczestnictwo, różnią się  
w zakresie określonych cech temperamentu, czy mają wyższy poziom empatii, oraz 
czy istnieją między nimi różnice w systemie wartości? Badanie przeprowadzone 
Kwestionariuszem Temperamentu wykazało różnice pomiędzy tymi grupami ojców  
w trzech wymiarach temperamentu: ojcowie z grupy badawczej odznaczają się 
większą żwawością, wyższym poziomem aktywności oraz niższą reaktywnością 
emocjonalną niż ojcowie z grupy porównawczej (różnice istotne statystycznie). 
Kolejne, przy zastosowaniu Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego przyniosło, 
że ojcowie z grupy badawczej odznaczają się wyższym poziomem empatii niż ojcowie 
z grupy porównawczej (różnica także istotna statystycznie). Natomiast badanie 
dokonane Skalą Wartości ujawniło, że istnieją różnice w systemie wartości pomiędzy 
grupą badawczą a porównawczą zarówno w zakresie wartości ostatecznych jak  
i instrumentalnych: ojcowie z grupy badawczej oceniają wyżej od ojców z grupy 
porównawczej następujące wartości ostateczne: bezpieczeństwo rodziny, 
bezpieczeństwo narodowe, mądrość; oraz instrumentalne: intelektualista, obdarzony 
wyobraźnią i wybaczający. Ich rezultaty wskazują, iż na decyzję o uczestnictwie  
w narodzinach istotny wpływ może mieć poziom empatii, ale uwarunkowana jest ona 
również przez predyspozycje temperamentalne oraz ukształtowany system wartości. 
Świadczy to o złożoności badanej problematyki, co może stać się inspiracją do 
dalszych badań i poszukiwań.  

Wydaje się, że wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane  
w programach szkół rodzenia. Poznanie uwarunkowań podejmowania decyzji  
o obecności przy porodzie może przyczynić się do jej większej świadomości, czy też 
lepszego przygotowania się do takiego udziału, z uwzględnieniem przez ojców 
własnych predyspozycji. Świadomość społeczna tych uwarunkowań może również 
mieć ważne znaczenie. Interpretacja uzyskanych wyników podlega typowym dla tego 
rodzaju badań ograniczeniom.  
 


