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Poziom komunikowania się u małżonków 

pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych  

The level of communication between spouses in nuclear and one-

parent families 
 

Abstrakt: Artykuł dotyczy komunikacji w małżeństwie u mężów i żon pochodzących z rodzin 
pełnych i niepełnych. Zagadnienie komunikacji w małżeństwie jest istotnym czynnikiem 
warunkującym jakość małżeństwa i jego trwałość, ale także komunikujący się małżonkowie są 
źródłem wzorców dla swoich dzieci. Badania przeprowadzone w grupie 296 osób (148 par 
małżeńskich) za pomocą Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej KKM Mieczysława Plopy i Marii 
Kaźmierczak wskazują na nieprawidłowości w komunikowaniu się wśród małżonków pochodzących 
z rodzin niepełnych. Dysfunkcje w komunikacji małżeńskiej dotyczą głównie niskiego poziomu 
zaangażowania w komunikację z partnerem oraz wysokiego poziomu deprecjacji. 
Słowa kluczowe: komunikacja w małżeństwie, jakość małżeństwa, rodziny pełne, rodziny niepełne 
 
Abstract: The article concerns marriage communication among husbands and wives raised in nuclear 
and single-parent families. Marital communication is a crucial factor determining the quality and 
stability of marriage. Moreover, communicating spouses are a source of role models for their children. 
Research on a sample of 296 participants (148 couples) using the Communication in Marriage 
Questionnaire (KKM) by Mieczyslaw Plopa and Maria Kaźmierczak indicates irregularities in 
communication between spouses raised in single-parent families. Dysfunctional communication in 
marriage mainly consists in low commitment to communication with the spouse and a high level of 
depreciation.  
Key words: marriage communication, nuclear families, one-parent families, quality of marriage 

 

Wprowadzenie 

 

W każdym małżeństwie musi istnieć komunikacja dotycząca zarówno spraw 

ważnych, jak i tych codziennych. Służy ona wymianie informacji między mężem a żoną, ale 

także wpływa na jakość związku. Ważnym zadaniem małżonków jest ustalenie wzoru 

komunikowania umożliwiającego wzajemne zrozumienie i doświadczenie intymności. 

Można w tym miejscu postawić pytanie: na ile wiąże się on z doświadczeniem wyniesionym 

z rodziny pochodzenia? Czy wzory interakcji występujące w rodzinach generacyjnych 

rzutują na komunikację małżeńską dorosłych dzieci pochodzących z tych rodzin? Czy w 

związku z tym młodzi ludzie wywodzący się z rodzin niepełnych i rozbitych, w których nie 

mieli możliwości obserwować codziennej komunikacji matki i ojca, potrafią w 

satysfakcjonujący sposób komunikować się ze swoimi współmałżonkami? Niniejszy artykuł 

będzie refleksją nad tymi zagadnieniami. 
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1. System rodzinny 

 

Rodzina jest ważnym, pierwszym i podstawowym środowiskiem życia dla każdego 

człowieka (Jakubiak, Nawrot-Borowska, 2016; Wolska-Długosz, 2016, Strużyńska, 2020). 

Zaspokaja ona ważne potrzeby, pomaga w realizacji ważnych zadań życiowych, przez co 

wzmacnia poczucie własnej wartości, a także kształtuje poczucie tożsamości dorastającego 

dziecka. W niej tworzą się wzory zachowań, przyjmowane są określone poglądy oraz 

postawy. Stanowi źródło zasad i wzorów zachowań dla dzieci (Brzezińska, Appelt, 

Ziółkowska, 2016; Ostafińska-Molik, Wysocka, 2016; Zalewska, 2017). Coraz częściej rodzina 

ujmowana jest jako system, który posiada własne normy i zasady oraz dysponuje różnymi 

środkami, podtrzymującymi spójność, a ponadto ma określone cele i sposoby realizacji 

potrzeb jego członków (Jankowska, 2016; Ryś, 2001; Segal, Qualls i Smyer, 2018).  

System rodzinny jest uporządkowaną kompozycją elementów, które tworzą spójną 

całość (Bajkowski, 2017; Drożdżowicz, 2020), a zmiana którejkolwiek części wpływa na 

pozostałe (całościowość). Poszczególne elementy systemu są ze sobą wzajemnie powiązane, 

a przyczynowość cyrkularna powoduje, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, że coś lub ktoś 

równocześnie może być i przyczyną, i skutkiem określonych zachowań (Józefik, 2020; 

Margasiński, 2015; Rostowska, 2008). Osoby tworzące rodzinę są wzajemnie od siebie 

zależne, dzielą wspólną historię i łączą je emocjonalne więzi (Plopa, Połomski, 2010). 

Członkowie rodziny wspólnie tworzą sieć wzajemnych relacji. Każdy z nich z jednej strony 

jest indywidualnością, zaś z drugiej nosi w sobie ślady całego systemu (Ryś, 2001; Wampler, 

Patterson, 2020). Rodzina stanowi całość, a zmiany dotyczące któregokolwiek z elementów 

wpływają na pozostałe. Sytuacja, w której zmianom ulegają warunki wewnętrzne lub 

zewnętrzne systemu rodzinnego, zmusza cały system rodzinny do podjęcia działań o 

charakterze przystosowawczym, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie. Taka 

sytuacja ma miejsce w rodzinie, gdy np. dochodzi do separacji, rozwodu rodziców lub/i 

adoptowania nowego członka rodziny czy śmierci osoby z bliskiego kręgu rodzinnego. 

Wymienione wydarzenia mogą więc spowodować głębokie zmiany w funkcjonowaniu 

pozostałych osób w rodzinie, traktowanej jako całość. Zmiany tego typu są tym większe, im 

utrata bądź zysk, w sytuacji rozbicia/rekonstrukcji rodziny, dotyczy podsystemu 

centralnego, jaki stanowią rodzice. Następuje wtedy zachwianie dotychczasowego wzorca 

zachowań i poszukiwanie nowego, lepiej pasującego do aktualnych warunków (Grzesiuk, 

Jakubowska, 2005; Walęcka-Matyja, Janicka, 2021). 

System rodzinny składa się z hierarchicznie uporządkowanych subsystemów 

(Drożdżowicz, 2020; Franczyk, 2021). Podstawowe podsystemy wchodzące w skład rodziny 

to: subsystem małżeński, rodzicielski i rodzeństwa (Bocakova, Kubickova, 2013; Rostowska, 

2008). 
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Podstawową relacją w systemie rodzinnym jest relacja małżeńska (Braun-Gałkowska 

1992; Weryszko, 2020), dlatego małżonkowie nazywani bywają „architektami rodziny” 

(Satir, 2000), a poczucie szczęścia małżeńskiego rzutuje na zadowolenie z rodziny i 

całościową satysfakcję z życia.. Ważną rolę w tworzeniu satysfakcjonującej relacji 

małżeńskiej odgrywa komunikacja między małżonkami, uwzględniająca również 

umiejętność rozwiązywania konfliktów. Podsystem małżeński musi nauczyć się współpracy 

przy jednoczesnej tolerancji własnych odmienności i niezależności (de Barbaro, 2020). 

Wysoka jakość związku w innych wymiarach ułatwia również konstruktywne 

rozwiązywanie sytuacji trudnych, a więc zależność ma tutaj charakter sprzężenia zwrotnego 

(Nurhayati, Faturochman i Helmi, 2019; Weryszko, 2020). 

 

2. Proces komunikacji 

 

Komunikowanie się to złożony proces, który dotyczy porozumiewania się ludzi. 

Występuje on na różnych poziomach i w różnych zakresach, począwszy od komunikowania 

się pomiędzy jednostkami bezpośrednio „twarzą w twarz", poprzez komunikowanie się w 

grupie, aż do komunikacji masowej z wykorzystaniem złożonych środków i kanałów, np. 

internetu czy telewizji (Ogonowska, 2018). Zdaniem DeVito (2019) komunikowanie jest 

diadyczne, a więc ma miejsce między dwoma osobami, które łączy ze sobą ustalony 

związek. Zatem taka komunikacja odbywa się między dwojgiem rodzeństwa, małżonkami, 

pracodawcą i pracownikiem lub nauczycielem i uczniem. Matthew McKay, Martha Davis i 

Patrick Fanning (2019) zwracają uwagę, że skuteczne porozumiewanie się jest podstawową 

umiejętnością życiową człowieka, która tworzy i utrzymuje relacje z innymi.   

Komunikację można ujmować również jako proces obejmujący wymianę informacji 

przez użycie symboli. Symbole w wymianie tej używane są w formie słów i różnych 

niewerbalnych wskaźników (Kaźmierczak, Plopa, 2008; por. Beattie, Ellis, 2017). 

Komunikacja oznacza więc przepływ informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą – w akcie 

komunikowania się nadawca przekazuje treść, za pośrednictwem jakiegoś kanału do 

odbiorcy, na którego ta treść w określony sposób powinna oddziaływać (Jankowska, 2016). 

Komunikacja interpersonalna opiera się na indywidualnej interpretacji przekazu i przebiega 

w określonym kontekście, więc te same informacje przekazywane w innej sytuacji mogą 

zostać odmiennie zinterpretowane (DeVito, 2019). W procesie tym zawsze występują też 

czynniki utrudniające nadawanie i odbieranie przekazywanych treści, nazywane często 

szumem informacyjnym, które mogą znacznie zniekształcić przekazywaną informację, a 

niekiedy jest ona całkowicie niezrozumiała. Potwierdzeniem odbioru komunikatu jest 

odpowiedź odbiorcy lub rozpoczęcie odpowiedniego działania po odebraniu komunikatu, 

czyli sprzężenie zwrotne. Ma ono duże znaczenie w każdym akcie porozumiewania się 
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między ludźmi, a szczególnie w bliskich relacjach, dla przykładu – w porozumiewaniu się 

przez małżonków (Jankowska, 2016). 

Każda osoba rozwija swój wyjątkowy styl komunikowania się z innymi, tzw. styl 

konwersacyjny (Tannen, 1986). Ujawnia on sposób kodowania lub kształtowania 

wiadomości. Wpływa też na sposób kodowania i interpretowania informacji 

przyjmowanych przez innych (bezpośredni lub pośredni). Im większa jest świadomość 

samego siebie, tym większa możliwość jasnego i bezpośredniego komunikowania się. 

Również duże znaczenie ma poczucie własnej wartości – wiąże się ono bowiem z tendencją 

do otwartości komunikujących się partnerów. 

Ponadto, w procesie komunikowania się wielce istotna jest zgodność przekazu. 

Można o niej mówić, gdy różne składowe tego procesu przenoszą to samo znaczenie. 

Poziom zgodności jest determinowany przez style konwersacyjne w rodzinie pochodzenia 

(Galvin, Braithwaite, Bylund, 2015). 

Judy C. Pearson, Richard West i Lynn Turner (1995) opisując proces komunikacji w 

aspekcie płci sugerują, że nie ma tu tak dużych różnic, jak się powszechnie opisuje. Jednak 

zdaniem Deborah Tannen (1990) kobiety dążą do takich form komunikacji, które zachęcają 

innych do zaangażowania, mężczyźni zaś podkreślają autonomię i władzę. Kobiety chętniej 

komunikują się w mniej stanowczy, a bardziej społecznie czuły sposób niż mężczyźni, ci 

natomiast są bardziej chętni w dostarczaniu sugestii, opinii i informacji (Anderson, Sabatelli, 

1999). Mężczyźni chętniej przerywają innym, przejmują kontrolę nad rozmową, szczególnie 

z kobietą. Kobiety – częściej wykorzystują styl pośredni (Tench, Topić, Moreno, 2017), są 

bardziej wrażliwe na przekazy uczuciowe i delikatniej formułują prośby czy sugestie (Mulac, 

2009). Kobiety są więc nastawione na uczuciowość oraz tworzenie więzi, a ich komunikacja 

charakteryzuje się większą ekspresywnością, zaś mężczyźni kreują relacje pionowe i im 

komunikacja służy do wspinania się po drabinie hierarchii społecznej, do pozycjonowania 

się jako lider lub ekspert, który racjonalnie ocenia rzeczywistość (Osior-Szot, 2018). 

 

3. Komunikacja w małżeństwie 

 

W systemie komunikacji w bliskich relacjach wszystkie zachowania są jakąś formą 

komunikacji, nie ma więc sytuacji, w której się nic nie komunikuje (Plopa, 2008). W 

małżeństwie powinna istnieć komunikacja dotycząca spraw ważnych i tych codziennych. 

Służy ona nie tylko wymianie informacji, ale też istotnie wpływa na jakość związku (por. 

Khezri, Hassam i Nordin, 2020). Jak podają Ronald Adler, Lawrence Rosenfeld i Russel 

Proctor (2018), brak skutecznego porozumiewania się przyczynia się zerwania więzi i 

rozpadu małżeństwa znacznie częściej niż inne czynniki. Ważną rolę odgrywa też eliminacja 

barier komunikacyjnych, co pozwoli wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i szacunek do 

siebie (Wróbel, 2021). Efektywność małżeńskiego systemu komunikowania zależy od 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

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

 

 

STRONA 290 

jasnych i zrozumiałych wiadomości otrzymywanych od każdego z partnerów, stąd ważnym 

zadaniem dla małżonków jest ustalenie wzoru komunikowania się umożliwiającego 

wzajemne zrozumienie i doświadczenie intymności. Rodzinę tworzy więc porozumiewanie 

się, a wspólna narracja służy utrzymaniu równowagi i harmonijnych relacji (Segrin, Flora, 

2019), a także pozytywnie wpływa na udane wypełnianie zadań wyznaczanych przez 

system rodzinny (Duda, 2017). 

Biorąc pod uwagę fakt, że małżeństwo jest specyficznym, intymnym związkiem, 

komunikacja nie polega tu tylko na porozumiewaniu się, ale jej zasadniczym celem jest także 

wspieranie bliskości. Powinna więc przenosić wiadomości do partnera dające mu poczucie, 

że jest szanowany i ceniony. Bliskość małżonków może odnosić się zarówno do sfery 

emocjonalnej, jak i intelektualnej i działaniowej. Bliskość emocjonalna wyraża się poprzez 

współodczuwanie stanów psychicznych, wzajemną troskę, wrażliwość i czułość. Jej efektem 

jest poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia, rzec można – poczucie szczęścia, które 

wyzwala ludzką aktywność (Ryś, 2004). Istotnym elementem okazuje się tu również 

posiadanie tzw. wspólnego kodu, otwartość na innych oraz komunikowanie własnych 

uczuć, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Istotą bliskości intelektualnej jest 

dążenie do wymiany wzajemnych doświadczeń i refleksji, co ułatwia rozwiązywanie 

problemów oraz traktowanie współmałżonka jako równego sobie, z własnymi potrzebami i 

celami (Ryś, 2004). Bliskość działaniowa ujawnia się poprzez wspólne dążenia, wspólną 

odpowiedzialność za podejmowane działania i pokonywanie trudności. Pomaga ona w 

wypełnianiu zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem oraz w rozwoju osobowym 

partnerów. Współdziałanie umacnia przyjaźń małżonków, przez co przyczynia się do 

większej satysfakcji z relacji małżeńskiej (Braun-Gałkowska, 1992; Ryś, 2004). 

Mieczysław Plopa (2008) wyróżnia trzy rodzaje komunikowania się małżonków 

(występują one równocześnie, a stopień ich nasilenia wpływa na jakość komunikacji między 

partnerami): 1) komunikację wspierającą, która wyraża uznanie i radość z istnienia partnera, 

uznaje go za wartościową osobę i aprobuje jego sposoby wyrażania siebie, wyraża się ona w 

okazywaniu szacunku, otwartości, zainteresowaniu potrzebami i problemami 

współmałżonka; 2) komunikację zaangażowaną – podkreślającą wzajemną bliskość 

małżonków oraz wyjątkowość relacji małżeńskiej, zakładającą umiejętność tworzenia ciepłej, 

intymnej atmosfery, podejmowanie starań uszczęśliwiających partnera i zapobiegających 

rutynie, ujawnianie osobistych informacji o sobie umożliwiających małżonkom lepsze 

poznawanie się, co prowadzi do wzajemnego zrozumienia, poznawania myśli, potrzeb i 

oczekiwań współmałżonka; 3) komunikację deprecjonującą współmałżonka, która powoduje 

oddalanie się partnerów od siebie, charakteryzuje się zachowaniami agresywnymi i brakiem 

poszanowania godności drugiej osoby (obelgi, zachowania aroganckie) oraz chęcią 

zdominowania i kontrolowania współmałżonka. 
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W komunikacji małżeńskiej pojawiają się różne trudności. Część z nich wynika z 

treści komunikatów lub z indywidualnych cech konwersacyjnych rozmówców (DeVito, 

2019). Otwarty kontakt z drugim człowiekiem utrudnia uczucie niepewności, którego 

źródłem jest obniżona samoocena. Inna trudność w porozumiewaniu się małżonków to 

odmienność ich psychiki. U kobiet nastawienie do wspólnego życia jest bardziej 

emocjonalne, a u mężczyzn – racjonalne (Celmer, 1989). W małżeństwach niezadowolonych 

z relacji występuje skłonność do odwzajemniania komunikatów negatywnych (Tryjarska, 

2003). Badania wskazują, że wśród par niezadowolonych z małżeństwa, częściej niż wśród 

zadowolonych, występuje komunikowanie negatywnych treści. Komunikacja jest więc 

nieefektywna, jeśli w przekazach do współmałżonka dominuje krytyka (Weryszko, 2020). 

Istotnym elementem małżeńskiej komunikacji jest rozwiązywanie konfliktów, czyli 

radzenie sobie z sytuacjami, w których dochodzi do zderzenia przeciwstawnych poglądów, 

dążeń, życzeń czy też oczekiwań. Większość konfliktów i nieporozumień wynika z trudności 

w porozumiewaniu się, a zwłaszcza z nieumiejętności dostrzegania potrzeb i cech 

psychicznych swoich i partnera oraz z nieumiejętności wysyłania i odbierania komunikatów. 

Badania Aleksandry Szczęsnej i Hanny Przybyła-Basisty (2019) wskazują, że mężczyznom 

doświadczających sytuacji konfliktowych jest trudniej niż kobietom otwarcie rozmawiać o 

problemach czy nawiązywać bliski kontakt fizyczny z partnerką. Znacznie łatwiej im 

zaangażować się w konkretne działania na rzecz polepszenia funkcjonowania związku (np. 

wspólne posiłki, zakupy, dbanie o zdrowie partnerki). Kobiety z kolei oczekiwały wsparcia 

od mężczyzn w postaci otwartej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Komunikaty mogą 

więc budować związek lub go rujnować. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych może przyczynić się do wzrostu wiedzy o sobie i wzmocnienia autonomii 

człowieka, a tym samym do wzmocnienia spójności w małżeństwie. Taki konflikt zwykle 

dotyczy faktów, nie uderza w godność partnera i nie służy zranieniu go, a emocje, które 

dotyczą aktualnych wydarzeń są wyrażane w sposób szczery i autentyczny. Komunikacja w 

takich sytuacjach jest jasna i przejrzysta, a komunikaty werbalne są spójne z niewerbalnymi.  

Niestety część konfliktów prowadzi do dezintegracji związku. Dotyczą one nierzadko 

przypuszczeń, domysłów lub fantazji, a małżonkowie ranią się używając przykrych 

epitetów. Zdarza się, że jeden z partnerów lekceważy i poniża drugiego, więc 

zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu nie jest obustronne. Pojawiają się tu sprzeczne 

komunikaty, co prowadzi do rozdrażnienia lub poczucia bezsilności (Ryś, 2004). 

 

4. Rodziny niepełne 

 

Pierwotne rozumienie rodziny wiązało się z relacjami pokrewieństwa i obejmowało 

osoby połączone więzami krwi, a także powinowactwa, co widoczne jest w definicji 

strukturalnej, z której wynika, że „rodzinę tworzy przynajmniej jeden rodzic i jedno dziecko, 
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którzy są ze sobą biologicznie powiązani i mają wspólne miejsce zamieszkania” (Slany, 2002, 

s. 79). Biorąc pod uwagę kompletność struktury Natalia Han-Ilgiewicz (1995; za: Koprowicz, 

Gumowska, Piotrów, 2018) wyodrębniła następujące typy rodzin: pełną, niepełną (matka 

niezamężna z dzieckiem), zdekompletowaną (wskutek śmierci matki lub ojca), rozbitą 

(opuszczona przez matkę lub ojca) oraz zrekonstruowaną (w skład której wchodzi ojczym 

lub macocha albo też adoptowane dziecko). Można dostrzec w polskiej literaturze naukowej, 

dotyczącej problematyki rodziny, pogląd, że normę społeczną stanowi rodzina pełna, która 

jest modelem rodziny opartym na nierozerwalnym związku małżeńskim, składającym się z 

rodziców i dzieci (Walęcka-Matyja, 2014; Wilk, 2016). Brak pełnego składu osobowego 

rodziny związany jest z problemem tzw. niekompletności struktury rodziny. Terminy 

proponowane przez badaczy do określenia innej niż pełnej struktury rodzinnej wskazują na 

trudności lub problemy w funkcjonowaniu tych rodzin (Burkacka, 2017), np. rodziny rozbite, 

rodziny dysfunkcjonalne, rodziny z nieobecnym ojcem czy macierzyństwo kobiet 

niezamężnych. 

Rodzinę można określić jako niepełną, gdy tylko jeden z rodziców zamieszkuje 

wspólnie z dziećmi i sprawuje nad nimi opiekę (Burkacka, 2017; Krasiejko, 2018). Przyczyny 

powstawania takich rodzin są różne: począwszy od świadomych decyzji o samotnym 

macierzyństwie, poprzez śmierć współmałżonka, aż po rozwód, separację lub nieformalne 

rozejście się małżonków, czy też migracje (Wolska-Długosz, 2016). W ostatnich latach w 

Polsce postępował systematyczny wzrost udziału pozamałżeńskich urodzeń w ogólnej ich 

liczbie oraz wzrost liczby rozwodów, co skutkuje wzrostem liczby rodzin niepełnych, które 

w 2010 roku stanowiły 11,0% rodzin wychowujących dzieci do 16 roku życia, zaś w 2019 

zwiększył się do 15,4% (Rocznik Demograficzny, 2020). Wśród rodzin niepełnych dominuje 

model, w którym matka samotnie wychowuje dzieci – takie rodziny stanowią 19,4% polskich 

rodzin (samotni ojcowie to 2,8%). Przyczyny wzrostu liczby rodzin samotnych matek leżą 

obecnie nie tyle w śmierci współmałżonka, co zwiększaniu się liczby alternatywnych form 

życia rodzinnego oraz procesów dezorganizacji rodziny kończących się rozwodami czy 

separacjami. Czynniki te prowadzą do wzrostu liczby urodzeń pozamałżeńskich i 

przejmowania opieki nad dzieckiem przez jednego rodzica, głównie matkę (Marek-

Zborowska, 2016). Rodziny te zasługują na uwagę, ponieważ borykają się z różnymi 

problemami, które z jednej strony dotyczą sfery materialnej: niższe dochody, konieczność 

zapewnienia bytu materialnego przez jedną osobę (Kalinowski, Jabłońska-Porzuczek, 2016); 

a z drugiej strony – sfery psychospołecznej. Samotne wychowanie dziecka jest także źródłem 

stresu rodzicielskiego.  

Obecnie, w polskiej literaturze, coraz częściej pojęcie rodziny niepełnej zastępuje 

pojęcie rodziny monorodzicielskiej (monoparentalnej), które odnosi się do rodzin samotnych 

matek lub samotnych ojców, wychowujących swoje dzieci z poprzednich, formalnych lub 

nieformalnych związków. Przyczyną samotnego rodzicielstwa może być rozwód, śmierć 
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współmałżonka lub jego trwała nieobecność, ale także urodzenia pozamałżeńskie (Burkacka, 

2017). Rodzina monoparentalna stanowi więc specyficzny rodzaj struktury, w której zadania 

rodzicielskie wypełniane są przez jednego rodzica, a w życiu dziecka dominują relacje z tym 

rodzicem, który sprawuje nad nim opiekę (Gawda, 2018). 

Termin rodzina niepełna bywa używany także na określenie rodzin, w których brak 

jest obojga rodziców i dzieci wychowywane są przez starsze rodzeństwo, dziadków lub 

krewnych, oraz rodziny z obojgiem rodziców, w których jedno z rodziców z powodu pracy 

zawodowej poza miejscem zamieszkania (np. marynarz) lub choroby nie spełnia 

obowiązków wynikających z ról rodzinnych (Nowak, 2018). 

Rodzinę rozbitą zalicza się do rodzin niepełnych, podkreślając, że jest to rodzina, 

która nie odniosła sukcesu w wymiarze trwałości i pozbawiona jest obecności jednego z 

rodziców na skutek separacji lub rozwodu (Szewczuk, 2010). Dziecko musi tu poradzić sobie 

ze stratą stabilnej rodziny, która dawała poczucie bezpieczeństwa i z nieobecnością jednego 

z rodziców w codziennym życiu. Niestety często jest ono świadkiem patologicznej 

komunikacji rodziców przed i w trakcie rozwodu, może być ono także wykorzystywane 

przez jednego z rodziców jako broń przeciwko drugiemu rodzicowi. Adaptacja do nowego 

życia przychodzi po pewnym czasie, lecz stres związany z rozwodem rodziców może mieć 

dalekosiężne konsekwencje, dotyczące m. in. samooceny czy umiejętności nawiązywania 

relacji z innymi (Brągiel, 2017; Olearczyk, 2008). 

Coraz częściej dzieci wychowują się w tzw. rodzinach binuklearnych, czyli 

dwujądrowych, w których rodzice po rozwodzie lub po nieformalnej separacji w 

jednakowym stopniu angażują się w wychowanie dziecka, a więc ma ono dwa domy: matki i 

ojca (Burkacka, 2017). 

Do rodzin niepełnych zaliczyć można także rodziny nomadyczne (dojazdowe, 

wizytowe), a więc coraz częściej występujące sytuacje, w których rodzina funkcjonuje tylko 

przez pewien czas, ponieważ któryś z jej członków (najczęściej ojciec) pracuje z dala od 

domu, a dzieci i małżonkowie widzą się tylko w czasie urlopów, weekendów, a najczęściej 

utrzymują relacje za pośrednictwem łączności internetowej. Wychowanie w takiej rodzinie 

przypomina funkcjonowanie rodziny rozbitej. Takie rodziny stanowią około 4% wśród 

wszystkich związków w Polsce (Burkacka, 2017; Molesztak, 2017). 

Zarówno rodzina pełna, jak i niepełna, może stanowić środowisko sprzyjające 

rozwojowi dzieci lub może być zagrożona w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

Rodzina niepełna może borykać się z trudnościami w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych, 

ograniczać funkcję wychowawczą i socjalizacyjną z powodu braku możliwości identyfikacji 

np. ojca z synem. Problemy mogą dotyczyć kwestii autorytetu samotnej matki, kontaktów 

ojca z dziećmi w sytuacji separacji czy też dyscyplinowania dzieci (np. większej liczby kar 

fizycznych stosowanych wobec synów). Samotne matki mogą doświadczać niepokoju i lęku 
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oraz zacieśniać swoje relacje z dzieckiem, chcąc mu zrekompensować brak ojca. Nie należy 

jednak uogólniać sytuacji tych rodzin (Kuzdak, 2018; Matyjas, 2015; Wolska-Długosz, 2016). 

Niewątpliwie zmiany struktury rodziny modyfikują warunki realizacji funkcji 

rodzicielskich, a tym samym rozwoju i wychowania dzieci (McKay, Davis, Fanning, 2019). 

Można więc przypuszczać, że rozwój i przygotowanie do dorosłości adolescentów w 

rodzinach niepełnych ma odmienny przebieg niż w rodzinach pełnych (Parzątka-Lipińska, 

2019). Jednak nie uprawnia to, by sądzić, iż rodzina niepełna nie zapewnia sprzyjającej 

atmosfery wychowawczej i nie daje szansy na harmonijny rozwoju potomstwu. Gdy 

zabraknie w rodzinie jednego z rodziców, to proces rozwoju dziecka jest modyfikowany, 

choćby na skutek niepełnej transmisji międzypokoleniowej. Młody człowiek, dorastając w 

rodzinie niepełnej, nie otrzymuje wszystkich niezbędnych wzorów symbolizacji, 

wartościowania i kategoryzowania doświadczeń, co utrudnia mu psychologiczne 

funkcjonowanie i kompetentne rozwiązywanie zadań rozwojowych (Danielewicz-Mucha, 

1995). Badania Hanny Liberskiej (1998) ukazały podobieństwo systemów wartości młodzieży 

wychowywanej w rodzinach pełnych i w rodzinach niepełnych, jednak pojawiły się pewne 

różnice w hierarchii wartości w tych dwóch grupach. W preferencjach młodzieży z rodzin 

niepełnych następuje przesunięcie akcentu na wartości związane z karierą zawodową, 

rozwojem moralnym i religijnym, podczas, gdy dla młodzieży z rodzin pełnych 

najważniejsze są wartości związane z życiem społecznym i silnymi więzami 

międzyludzkimi, takie jak małżeństwo, przyjaźń, zaangażowanie społeczno-polityczne oraz 

sfera materialna. Młodzież z tej grupy łączy dążenia ukierunkowane na szczęście rodzinne i 

dobrobyt materialny z zaangażowaniem w funkcjonowanie szerszych społeczności, 

natomiast młodzież z rodzin niepełnych jest bardziej zorientowana na rozwój zawodowy i 

duchowy własnej osoby.  System wartości funkcjonujący w obu grupach młodzieży 

odzwierciedla wartości powszechnie akceptowane w naszej kulturze, więc zarówno rodzina 

pełna, jak i rodzina niepełna tworzy warunki umożliwiające dziewczętom i chłopcom 

zrealizowanie zadania rozwojowego, jakim jest uformowanie systemu wartości i 

ukształtowanie na tej bazie zrębu planów życiowych na przyszłość. Optymistyczny jest też 

wynik wskazujący, iż w sytuacjach trudnych młodzież z obu środowisk najchętniej obiera 

strategie racjonalne. Rokuje to korzystnie dla efektywności funkcjonowania, zarówno w 

okresie dorastania, jak i w dalszych okresach życia. Niezależnie od środowiska rodzinnego 

współczesna młodzież ma stosunkowo dobre samopoczucie, wysoki poziom samooceny, 

pozytywne postawy wobec życia. Liberska podkreśla, że korzystniejsze warunki rozwoju 

mają dziewczęta i chłopcy wychowywani w rodzinach pełnych, którym z jednej strony - 

osoba matki zapewnia warunki dla uformowania pozytywnej samooceny, a z drugiej strony 

- osoba ojca zwiększa szanse na ukształtowanie pozytywnej postawy wobec przyszłości 

osobistej, jednak zasadniczo rezultaty badań nie potwierdzają obaw, iż rodzina niepełna nie 
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jest w stanie zabezpieczyć prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci w okresie 

dorastania. 

Badania Bożeny Matyjas (2015) ukazały zróżnicowany obraz dziecka wychowującego 

się w rodzinie niepełnej.  Połowa badanych osób doświadczyła niekorzystnej dla swojego 

rozwoju atmosfery domowej, nieufności, konfliktów, nadmiernych wymagań, surowości czy 

krytycyzmu. Osamotnienie dzieci z tej grupy wynika z zaburzeń więzi emocjonalnej. Badani 

utrzymywali pozytywne relacje z rodzeństwem, które nierzadko było dla nich jedynym 

wsparciem. Zaburzone więzi emocjonalne w rodzinie powodują kształtowanie się 

niekorzystnych zachowań, które zaburzają prawidłową adaptację w grupie rówieśniczej, są 

przyczyną odrzucenia i pogłębiającego się osamotnienia – to z kolei może prowadzić do 

trwałych zmian o charakterze destrukcyjnym i do problemów w dorosłym życiu (Przybysz-

Zaremba, 2017). 

 

5. Transmisja pokoleniowa 

 

Transmisja pokoleniowa to przekaz, do którego dochodzi pomiędzy rodzicami a 

dziećmi w zakresie cech psychofizycznych poprzez udział środowiska biologicznego i 

społecznego. Opisuje się ją jako pewnego rodzaju ciągłość pokoleniową w zakresie czerpania 

wzorów zachowań, które są skutkiem przebywania jednostki w rodzinie (Farnicka, 2016). 

Przekazywanie wartości w rodzinie dokonuje się dzięki dwóm procesom. Pierwszy z nich 

dotyczy relacji małżeńskiej i polega na modyfikowaniu wartości w efekcie wzajemnych 

oddziaływań (tzw. mechanizm wyrównywania wartości, który związany jest z  

atrakcyjnością interpersonalną), drugi - związany jest z przekazywaniem wartości pokoleniu 

dzieci w procesie dziedziczenia społecznego. Odbywa się on albo bezpośrednio – poprzez 

zamierzone oddziaływania wychowawcze rodziców (modelowanie, identyfikacja, 

kształtowanie struktury znaczeniowej dziecięcych pojęć przez rodziców), albo pośrednio – 

jako kanały włączania wartości w  strukturę osobowości dzieci poprzez postawy 

rodzicielskie, zaspakajanie potrzeb psychicznych, atmosferę emocjonalną (Elżanowska, 

2012). 

Według Małgorzaty Sitarczyk (1995) kluczową rolę w transmisji międzypokoleniowej 

odgrywają doświadczenia indywidualne, głównie wczesnodziecięce (przeżyte zdarzenia, 

sytuacje, kontakty z otoczeniem, które stanowią stymulację i podłoże dalszego rozwoju) oraz 

czynniki życia rodzinnego, takie jak: naśladownictwo, identyfikacja i modelowanie 

społeczne. Rodzice, pełniąc określone role, tworzą wzorce dla dzieci, więc codzienne 

kontakty z nimi, obserwowanie, jak wdrażają wartości uznane za ważne w swoim życiu oraz 

zachęta do ich przejawiania umożliwiają na bazie internalizacji przyjęcie ich przez dzieci za 

własne. 
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Doświadczenia wyniesione z rodziny generacyjnej, dotyczące socjalizacji, pozycji w 

rodzinie, interakcji z matką i ojcem, wpływają na interakcje młodych dorosłych w bliskich 

związkach, a także na ich preferencje dotyczące wychowania, rozwiązywania konfliktów, 

sprawowania władzy, czy podejmowania decyzji. Badania Paula Schrodta i Xaviera 

Scruggsa (2020) wskazują, że rodzina dostarcza też wzorców komunikacji rodzinnej. 

Transmisja różnorodnych aspektów funkcjonowania rodziny generacyjnej do rodziny 

prokreacji pozwala zrozumieć sposoby funkcjonowania młodych dorosłych w rolach 

małżeńskich i rodzicielskich (Plopa, 2008).  

 

6. Metodologiczne założenia badań własnych 

 

Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszym opracowaniu był poziom 

komunikacji małżeńskiej u mężczyzn i kobiet pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych. 

Badania miały dać odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaki jest poziom okazywanego współmałżonkowi wsparcia, zaangażowania i 

deprecjacji u mężów i żon z rodzin pełnych? 

2. Jaki jest poziom okazywanego współmałżonkowi wsparcia, zaangażowania i 

deprecjacji u mężów i żon z rodzin niepełnych? 

3. Jaki jest poziom doznawanego od współmałżonka wsparcia, zaangażowania i 

deprecjacji u mężów i żon z rodzin pełnych? 

4. Jaki jest poziom doznawanego od współmałżonka wsparcia, zaangażowania i 

deprecjacji u mężów i żon z rodzin niepełnych? 

5. Czy istnieją różnice w zakresie okazywanego współmałżonkowi wsparcia, 

zaangażowania i deprecjacji pomiędzy osobami pochodzącymi z rodzin pełnych i osobami 

pochodzącymi z rodzin niepełnych? 

Czy istnieją różnice w zakresie doznawanego od współmałżonka wsparcia, 

zaangażowania i deprecjacji pomiędzy osobami pochodzącymi z rodzin pełnych i osobami 

pochodzącymi z rodzin niepełnych? 

Badania przeprowadzono za pomocą Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej 

(KKM) w opracowaniu Marii Kaźmierczak i Mieczysława Plopy (2008). Składa się on z 

dwóch wersji: ocena zachowań własnych i ocena zachowań partnera. Każda wersja zawiera 

30 twierdzeń i pozwala na obliczenie wyników w trzech wymiarach: wsparcie, 

zaangażowanie, deprecjacja. 

Wsparcie definiowane jest tu jako okazywanie szacunku partnerowi poprzez 

docenianie jego wysiłków, przejawianie zainteresowania problemami i potrzebami, wspólne 

rozwiązywanie problemów. Zaangażowanie to umiejętność tworzenia atmosfery 

wzajemnego zrozumienia i bliskości, okazywanie sobie uczuć, podkreślanie ważności i 

wyjątkowości partnera, urozmaicanie rutyny dnia codziennego, zapobieganie konfliktom. 
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Deprecjacja oznacza przejawianie agresji wobec partnera, chęć zdominowania partnera i 

kontrolowania jego działań, brak poszanowania jego godności.  

Grupę badanych osób stanowili małżonkowie w okresie wczesnej dorosłości – od 22 

do 35 lat, wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym. 

Wyodrębniono wśród nich dwie grupy: 

1) Małżonkowie pochodzący z rodzin pełnych: 144 osoby, 72 mężczyzn i 72 

kobiet. 

2) Małżonkowie pochodzący z rodzin niepełnych: 104 osoby, 52 mężczyzn i 52 

kobiety.  

 

7. Wyniki badań 

 

W przeprowadzonej analizie statystycznej uzyskanych wyników badań 

wykorzystano średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe oraz test t-Studenta dla 

obliczenia różnic pomiędzy grupami.  

Tabela 1. prezentuje dane dotyczące oceny zachowań własnych u małżonków 

pochodzących z rodzin pełnych.  

 
Tabela 1. Ocena zachowań własnych u małżonków pochodzących z rodzin pełnych – różnice między 
mężczyznami i kobietami 

 

Skale KKM 

Mężczyźni Kobiety Cała grupa t-
Studenta 

p.u. 

M SD M SD M SD 

Wsparcie – WS 

Steny 

40,51 5,97 41,82 5,82 41,26 5,91 -1,32 0,09 

6 sten 6 sten 6 sten 

Zaangażowanie – 
WS 

Steny 

31,00 6,17 33,17 8,56 32,24 7,68 1,69 0,04 

5 sten 6 sten 5/6 
sten 

Deprecjacja – WS 

Steny 

23,51 9,34 22,68 9,90 23,04 9,64 0,51 0,3 

6 sten 6 sten 6 sten 

Oznaczenia w tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; p.u. – poziom ufności; 
WS – wynik surowy. Źródło: badania własne. 

 

Zauważyć można, że w zasadzie wszystkie wyniki uzyskane przez małżonków 

pochodzących z rodzin pełnych to wyniki przeciętne. 

Analiza wyników wskazuje, że wystąpiła jedna różnica istotna statystycznie, na 

poziomie 0,05 pomiędzy mężczyznami i kobietami w zakresie zaangażowania – mianowicie 

mężczyźni oceniają niżej niż kobiety własne zaangażowanie w związek. 

Kolejna Tabela 2. prezentuje wyniki uzyskane przez małżonków pochodzących z 

rodzin niepełnych. 
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Tabela 2. Ocena zachowań własnych u małżonków pochodzących z rodzin niepełnych – różnice 
między mężczyznami i kobietami 

 

Skale KKM 

Mężczyźni Kobiety Cała grupa t-
Studenta 

p.u. 

M SD M SD M SD 

Wsparcie – WS 

Steny 

38,2 9,57 42,0 5,03 39,9 8,07 -2,27 0,01 

5 sten 6 sten 5 sten 

Zaangażowanie – 
WS 

Steny 

29,9 7,49 30,5 6,05 30,17 6,86 -0,43 0,33 

4 sten 5 sten 5 sten 

Deprecjacja – WS 

Steny 

24,4 6,88 21,5 6,01 23,11 6,64 2,1 0,02 

6 sten 5 sten 6 sten 

Oznaczenia w tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; p.u. – poziom ufności; 
WS – wynik surowy. Źródło: badania własne. 

 

Podobnie jak wśród małżonków pochodzących z rodzin pełnych, małżonkowie z 

rodzin niepełnych uzyskali prawie wszystkie wyniki przeciętne, z wyjątkiem 

zaangażowania u mężczyzn, które jest niskie (mężczyźni nisko oceniają swój poziom 

zaangażowania w związek). 

Najwyższe wyniki pojawiły się w zakresie deprecjacji (6 sten w całej grupie) 

szczególnie u mężczyzn (6 sten) – oznaczają one skłonność deprecjonowania współmałżonki. 

U kobiet równie wysoki wynik pojawił się w skali wsparcie (6 sten), co wskazuje na dość 

wysoki poziom udzielania wsparcia partnerowi. 

Odnośnie zaangażowania wyniki u mężczyzn są na poziomie 4 stena, co może 

wiązać się z brakiem otwartości na komunikację ze współmałżonką w podgrupie mężczyzn. 

Istotne różnice między mężczyznami i kobietami pochodzącymi z rodzin pełnych 

uzyskano w zakresie wsparcia (wyższe u kobiet; t = -2,27; p < 0,01) i deprecjacji (wyższa u 

mężczyzn, t = 2,1; p < 0,02). 

 

Tabela 3. Różnice pomiędzy małżonkami pochodzącymi z rodzin pełnych i niepełnych w ocenie 
zachowań własnych 

Grupa  

Skale KKM 

Rodziny pełne Rodziny niepełne  

t-
Studenta 

 

p.u. M SD M SD 

M
ęż

cz
y

źn
i Wsparcie 40,51 5,98 38,2 9,57 1,67 0,05 

Zaangażowanie 31,0 6,17 29,9 7,49 0,85 0,19 

Deprecjacja 23,52 9,34 24,4 6,88 -0,55 0,29 

K
o

b
ie

ty
 

Wsparcie 41,83 5,82 42,0 5,04 -0,15 0,43 

Zaangażowanie 33,17 8,57 30,5 6,55 1,76 0,04 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

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

 

 

STRONA 299 

Deprecjacja 22,68 9,90 21,5 6,01 0,69 0,24 
C

a
ła

 g
ru

p
a

 

Wsparcie 41,26 5,91 39,9 8,07 1,71 0,05 

Zaangażowanie 32,24 7,68 30,17 6,86 2,08 0,02 

Deprecjacja 23,04 9,64 23,11 6,64 -0,06 0,47 

Oznaczenia w tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; p.u. – poziom ufności.  

Źródło: badania własne. 

 

Porównanie całych badanych grup pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych 

wskazuje na istnienie statystycznie istotnych różnic w zakresie wsparcia (t = 1,71; p < 0,05) i 

zaangażowania (t = 2,08; p < 0,02) – jest ono wyższe u małżonków pochodzących z rodzin 

pełnych. 

Porównanie wyników mężczyzn z rodzin pełnych i niepełnych pozwala stwierdzić, 

że istnieje statystycznie istotna różnica w zakresie wsparcia dla żon (t = 1,67; p < 0,05) – jest 

ono wyższe u mężczyzn pochodzących z rodzin pełnych, natomiast zestawienie wyników 

kobiet z obu grup wskazuje na istotną różnicę w zakresie zaangażowania (t = 1,76; p < 0,04) – 

również jest ono wyższe u kobiet z rodzin pełnych. 

W przypadku małżonków z rodzin pełnych – żony są bardziej zaangażowane w 

komunikację małżeńską, a mężowie bardziej je wspierają, istnieje więc w tych rodzinach 

większe, niż w przypadku małżonków pochodzących z rodzin niepełnych, 

prawdopodobieństwo satysfakcjonujących relacji.  

 

Tabela 4. Ocena zachowań partnera u małżonków pochodzących z rodzin pełnych – różnice między 
mężczyznami i kobietami 

 

Skale KKM 

Mężczyźni Kobiety Cała grupa t-
Studenta 

p.u. 

M SD M SD M SD 

Wsparcie – WS 

Steny 

39,21 7,51 41,28 7,48 40,32 7,54 -1,67 0,05 

5 sten 6 sten 5 sten 

Zaangażowanie – 
WS 

Steny 

27,12 5,02 27,53 4,88 27,34 4,94 -0,49 0,31 

4 sten 4 sten 4 sten 

Deprecjacja – WS 

Steny 

26,21 7,17 26,21 5,65 26,04 6,37 0,29 0,38 

7 sten 7 sten 7 sten 

Oznaczenia w tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; p.u. – poziom ufności; 
WS – wynik surowy. Źródło: badania własne. 

 

Analiza danych zamieszczonych w  Tabeli 4. wskazuje na przeciętne wyniki w 

zakresie wsparcia otrzymywanego od partnera. Wystąpiła tu istotna statystycznie różnica 

pomiędzy wynikami badanych mężów i żon (t = -1,67; p < 0,05) – kobiety wyżej oceniają 

wsparcie, które otrzymują od mężów, niż mężczyźni wsparcie, które otrzymują od żon. 
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Niskie wyniki uzyskano w zakresie spostrzeganego zaangażowania partnera (4 sten) 

oraz podwyższone wyniki w zakresie deprecjacji doznawanej od partnera (7 sten). 

 

Tabela 5. Ocena zachowań partnera u małżonków pochodzących z rodzin niepełnych – różnice 
między mężczyznami i kobietami 

 

Skale KKM 

Mężczyźni Kobiety Cała grupa t-
Studenta 

p.u. 

M SD M SD M SD 

Wsparcie – WS 

Steny 

38,9 9,25 40,37 2,77 39,69 6,59 -1,27 0,1 

5 sten 5 sten 4/5 
sten 

Zaangażowanie – 
WS 

Steny 

26,0 

 

4,51 25,96 2,66 25,98 3,61 0,06 0,47 

3 sten 3 sten 3 sten 

Deprecjacja – WS 

Steny 

23,9 5,99 29,68 10,57 27,03 9,21 -3,75 0,0001 

6 sten 8 sten 7 sten 

Oznaczenia w tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; p.u. – poziom ufności; 
WS – wynik surowy. Źródło: badania własne. 

 

Analiza wyników zamieszczonych w Tabeli 5 wskazuje na przeciętne wyniki w 

zakresie wsparcia otrzymywanego od partnera (i u mężczyzn, i u kobiet), choć blisko granicy 

z wynikami niskimi. Badani małżonkowie uzyskali niskie wyniki w zakresie zaangażowania 

obojga partnerów w komunikację małżeńską, bowiem i mężowie, i żony krytycznie oceniają 

poziom zaangażowania partnera (3 sten). 

W skali deprecjacji badani małżonkowie uzyskali wyniki mieszczące się w granicach 

6-8 stena, które wskazują na tendencję do przejawiania agresji słownej wobec partnera i chęci 

do kontrolowania go, a także mogą oznaczać brak poszanowania jego godności. W tej skali 

wystąpiła istotna różnica pomiędzy mężczyznami i kobietami (t = -3,75; p < 0,0001) wyższy 

poziom deprecjacji doznawanej od partnera deklarują badane kobiety (8 sten). 

 

Tabela 6. Różnice pomiędzy małżonkami pochodzącymi z rodzin pełnych i niepełnych w ocenie 
zachowań partnera 

Grupa  

Skale KKM 

Rodziny pełne Rodziny niepełne  

t-
Studenta 

 

p.u. M SD M SD 

M
ęż

cz
y

źn
i Wsparcie 39,21 7,51 38,9 9,25 0,21 0,42 

Zaangażowanie 27,12 5,02 26,0 4,51 1,32 0,09 

Deprecjacja 26,21 7,17 23,9 5,99 1,96 0,03 

K
o

b
ie

ty
 

Wsparcie 41,28 7,48 40,37 2,77 0,96 0,17 

Zaangażowanie 27,53 4,88 25,96 2,66 2,41 0,008 
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Deprecjacja 26,21 5,65 29,68 10,57 -2,78 0,003 
ca

ła
 g

ru
p

a
 Wsparcie 40,32 7,54 39,69 6,59 0,73 0,23 

Zaangażowanie 27,34 4,94 25,98 3,61 2,60 0,005 

Deprecjacja 26,04 6,37 27,03 9,21 -1,05 0,15 

Oznaczenia w tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; p.u. – poziom ufności.  

Źródło: badania własne. 

 

Dane przedstawione w Tabeli 6. wskazują, że istotne różnice wystąpiły pomiędzy 

mężczyznami z rodzin pełnych i mężczyznami z rodzin niepełnych w zakresie deprecjacji 

doznawanej od partnerki (t = 1,96; p < 0,03) – wyższy wskaźnik w grupie mężczyzn z rodzin 

pełnych (może są bardziej krytyczni, a może na więcej pozwalają swoim partnerkom); 

mężowie z rodzin niepełnych bardziej przychylnie oceniają współmałżonki w tym 

wymiarze. 

Istotne różnice stwierdzono także pomiędzy kobietami z rodzin pełnych i niepełnych 

w zakresie oceny zaangażowania męża w komunikację (t = 2,41); p < 0,008) – tutaj wyższy 

wynik pojawił się u żon pochodzących z rodzin pełnych. Istotną statystycznie różnicę 

uzyskano również pomiędzy żonami pochodzącymi z rodzin pełnych i niepełnych w 

zakresie deprecjonujących je zachowań partnera (t = -2,78, p < 0,003), co wskazuje, iż kobiety 

pochodzące z rodzin niepełnych częściej doświadczają od swoich partnerów zachowań 

poniżających je. 

W porównaniu wyników całych grup istotne okazały się jedynie różnice w zakresie 

oceny zaangażowania partnera (t = 2,60; p < 0,005) – wyższy wskaźnik uzyskano w grupie 

małżonków pochodzących z rodzin pełnych.  

 

Podsumowanie 

 

Przedstawione powyżej wyniki badań pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z 

dwoma obrazami komunikacji w małżeństwie, nie ma bowiem zgodności pomiędzy oceną 

zachowań własnych i oceną zachowań partnera. Małżonkowie przeciętnie oceniają swój 

wkład w komunikacje małżeńską, a jednocześnie krytycznie odnoszą się do wkładu 

partnera, zwłaszcza dotyczy to zaangażowania w komunikację małżeńską i deprecjonowania 

partnera. 

Można także wnioskować, że komunikacja małżonków pochodzących z rodzin 

niepełnych jest na niższym poziomie niż komunikacja małżonków pochodzących z rodzin 

pełnych. W ocenie własnych zachowań stwierdzić można wyższy poziom wsparcia i 

zaangażowania w komunikację ze strony małżonków pochodzących z rodzin pełnych. W 

ocenie zachowań partnera występuje wyższy poziom spostrzeganego zaangażowania 
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współmałżonka u badanych osób pochodzących z rodzin pełnych, w porównaniu z osobami 

z rodzin niepełnych. 

Różnie jest oceniany poziom deprecjacji doznawanej od partnera – u mężczyzn 

wyższy poziom w grupie z rodzin pełnych, u kobiet zaś wyższy poziom w grupie z rodzin 

niepełnych.  Zauważyć należy, że ocena własnych zachowań w zakresie deprecjacji partnera 

znajduje się na poziomie przeciętnym, zaś ocena zachowań deprecjacyjnych partnera jest 

wyższa. Stosowanie komunikacji deprecjonującej partnera może przyczyniać się do 

odczuwania braku satysfakcji ze związku (Weryszko, 2020). 

Podjęty temat wydaje się być istotny, jako że badania innych autorów (m.in. 

Jankowska, 2016; Dakowicz, Dakowicz, 2021) wykazały istotne związki komunikacji 

małżeńskiej z satysfakcją ze związku. Jakość związku małżeńskiego jest postrzegana jako 

wyższa, jeśli małżonek ocenia zarówno siebie, jak i swojego współmałżonka jako bardziej 

wspierającego i zaangażowanego w komunikację a mniej deprecjonującego. Wysokie wyniki 

w zakresie deprecjacji mogą być więc sygnałem braku satysfakcji w małżeństwie i 

zagrożeniem dla jego trwałości. Z kolei badania Katarzyny Adamczyk (2013) wskazują, że 

małżonkowie inaczej oceniają swoje zaangażowanie, a także zaangażowanie drugiej osoby. 

Podobnie jak w naszych badaniach, kobiety oceniają własną umiejętność kreowania 

atmosfery bliskości i zrozumienia niżej niż mężczyźni. Z badań tych wynika ponadto, że gdy 

jeden małżonek oceniał drugiego jako wspierającego, sam był częściej oceniany jako 

wspierający. Podobna relacja zachodzi w ocenie zaangażowania. Żony uważają siebie za 

bardziej wspierające niż sądzą ich mężowie, zaś komunikacja mężów jest tak samo oceniana 

przez nich samych, jak i przez ich małżonki. Można przypuszczać, że źródło tych różnic leży 

w odmiennym wychowaniu chłopców i dziewcząt (Schaffer, 2021). W przypadku kobiet 

większą uwagę zwraca się na empatię, zachowania wspierające, dlatego też mogą one 

posiadać wyższą samoocenę pod względem udzielanego wsparcia, niż jest to w ocenie ich 

mężów. 
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