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Specyfika sfery afektywnej małżonków o wyższym  

i niższym poziomie transgresji  

Specificity of the affective sphere of spouses with higher 

and lower levels of transgression 

 

 
Abstrakt: W ujęciu psychotransgresyjnym osobowość stanowi sieć pięciu równoważnych psychonów, 
których zawartość determinuje jej funkcjonowanie. Siła poszczególnych psychonów leży u podłoża 
skłonności do podejmowania działań transgresyjnych mających charakter prorozwojowy. W 
prezentowanych badaniach skupiono się na sferze afektywnej małżonków jako przejawie 
funkcjonowania jednego z psychonów – emocjonalnego. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła 
założoną hipotezę. Małżonkowie o wyższym poziomie transgresji charakteryzują się znacznie 
większym pozytywnym przesunięciem afektywnym, niż małżonkowie o niższym poziomie 
transgresji. Klimat emocjonalny wnoszony do wzajemnych relacji przez małżonków o wyższym 
poziomie transgresji może sprzyjać budowaniu satysfakcjonujących i stabilnych związków 
małżeńskich. 
Słowa kluczowe: psychotransgresjonizm, sieciowa teoria osobowości, psychon emocjonalny, 
pozytywne przesunięcie afektywne 

 

Abstract: Within the understanding of psychotransgressionism, personality is a network of five 
equipollent psychons: cognitive, instrumental, motivational, emotional and personal. The strength of 
the individual psychons lies at the basis of the tendency to undertake transgressive actions of a pro-
development nature. In the presented research, we focused on the affective sphere of spouses as a 
manifestation of the functioning of one of the psychons – emotional. The analysis of the results 
obtained confirmed the assumed hypothesis. Spouses with a higher level of transgression were 
characterized by a greater positive affective shift than spouses with a lower level of transgression. The 
emotional climate brought into mutual relations by spouses with a higher level of transgression may 
foster building satisfying and stable marital relationships. 
Keywords: psychotransgressionism, network theory of personality, the emotional psychon, positive 
affective shift 

 

Wprowadzenie 

 

Dynamiczne zmiany cywilizacyjne nie pozostają bez wpływu na sposób życia 

jednostek i dokonywane wybory. Dość powszechne lansowanie kultury dbania o własne 

przyjemności (Hahne, 2004), życia w pojedynkę lub w wolnych związkach (Walker, 2004) 

sprawia, że coraz częściej decyzje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego odkładane są w 

czasie, co prowadzi do tego, że średnia wieku kobiet i mężczyzn rozpoczynających wspólne 

życie małżeńskie wzrasta, natomiast nie zawsze łączy się to ze wzrostem ich dojrzałości 
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psychicznej do podjęcia wspólnego życia (Bennett, 2017). Konsekwencją takiego stanu rzeczy 

jest jakość tworzonych relacji małżeńskich, która będąc przedmiotem licznych badań 

(Cherlin, 2004; Carr i in., 2014; Goddard i in., 2016; Slatcher & Schoebi, 2017) różnie jest 

definiowana. Najczęściej pojawiają się takie określenia, jak: sukces małżeński (Madison & 

Madison, 2013), szczęście małżeńskie (Tsang i in., 2003), powodzenie małżeństwa (Bradley & 

Hojjat, 2016; Polenick i in., 2017), integracja małżeńska (Wojaczek, 2015), dobrany związek 

małżeński (Gelain i in., 2013), trwałość małżeństwa (Willoughby, 2015). Istotnym elementem 

określającym jakość relacji małżeńskich jest sfera emocjonalna, która podlega 

modyfikującemu wpływowi wielu czynników (Frye i in., 2020; Janik McErlean & Lim, 2020). 

Jednym z nich jest według ujęcia psychotransgresyjnego większa lub mniejsza tendencja 

małżonków do podejmowania działań o charakterze transgresyjnym (Dakowicz, 2014a). 

 

1. Założenia teoretyczne 

 

Ludzie podejmują dwa rodzaje działań: ochronne i transgresyjne. Pierwsze mają 

charakter paliatywny, to znaczy bronią przed bólem fizycznym i psychicznym, pozwalają 

zachować względną równowagę. W relacji małżeńskiej przejawia się to w podejmowaniu 

różnego rodzaju obowiązków domowych, unikaniu zadrażnień, nieporozumień czy 

konfliktów. Drugi rodzaj działań, to działania transgresyjne polegające na intencjonalnym 

wychodzeniu poza codzienną rzeczywistość i robieniu rzeczy nowych lub w nowy sposób 

(Dakowicz, 2015a). Małżonkowie chcą coś zmienić w swojej relacji oczekując jej polepszenia, 

pogłębienia, ale podejmują też ryzyko tego, że może być gorzej niż jest. Dzielenie się ze 

współmałżonkiem swoimi obawami dotyczącymi aktualnej sytuacji może zakończyć się 

empatycznym wsparciem i udzieleniem konkretnej pomocy lub przykrym doświadczeniem 

zlekceważenia problemu, niezrozumienia, czy wręcz obojętności (Kimmes i in., 2015). 

Podejmowanie jakichkolwiek działań w rzeczywistości małżeńskiej, szczególnie 

transgresyjnych, uzależnione jest od osobowości małżonków. Kozielecki (2007) proponuje 

nowe spojrzenie na osobowość, jako sieciową organizację pięciu względnie trwałych i 

równoważnych składników psychicznych, zwanych psychonami (poznawczy, 

instrumentalny, motywacyjny, emocjonalny i osobisty), które funkcjonują jako pewna całość 

cementująca poczucie tożsamości i umożliwiająca interakcję ze środowiskiem. Podejście to 

jest zbliżone do modelu Costy i McCrae (1992), którzy sprowadzili osobowość do pięciu 

podstawowych wymiarów: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, 

ugodowość i sumienność.  

Zgodnie z teorią sieciowej organizacji osobowości Kozieleckiego psychon poznawczy 

zawiera wiedzę, m.in. na temat współmałżonka i życia małżeńskiego, poszerzającą 

przestrzeń poznawczą bez której trudno wyobrazić sobie utrzymanie bliskości pośród 

zawirowań losu (Gottman & Silver, 1999). Kolejny psychon, instrumentalny, wpływa na to, 
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jak małżonkowie wykonują codzienne zadania i jak rozwiązują nietypowe problemy. 

Istotnym elementem tego psychonu jest inteligencja, rozumiana jako umiejętność radzenia 

sobie w nowych sytuacjach odwołując się do wcześniejszych doświadczeń przy 

wykorzystywaniu własnych procesów poznawczych (Sternberg, 1997). Psychon 

motywacyjny oparty jest na potrzebach funkcjonujących w przestrzeni świata materialnego, 

poznawczego, społecznego i wewnętrznego. Wymienione potrzeby uruchamiają proces 

motywacyjny, wyznaczają ogólny kierunek, podtrzymują go, wpływają na dokończenie 

podjętych myśli lub czynów (Taormina & Gao, 2013). Psychon emocjonalny składa się z 

trwałych układów neurofizjologicznych i psychicznych generujących stany, procesy 

emocjonalne, afekty i nastroje, którym towarzyszą zmiany somatyczne, charakterystyczna 

mimika twarzy i zachowania (Ekman, 1992; Parkinson, 2019). Prawdopodobnie w aktach 

transgresyjnych większą rolę odgrywają uczucia pozytywne niż negatywne, co Kozielecki 

nazywa „pozytywnym przesunięciem afektywnym” (2007, s. 135). Psychon osobisty stanowi 

głęboką strukturę neurofizjologiczną, psychiczną i duchową, zawierającą treści 

egzystencjalno-tożsamościowe, dotyczące danej osoby (Różycka & Skrzypińska, 2011). Są 

one zakodowane w świadomych przekonaniach i w prawie niewyrażalnych stanach 

świadomych, zwanych poczuciami. Najważniejsze z nich to przekonanie (poczucie): o 

własnym istnieniu jako osoby i bytu sprawczego, o afirmacji świata, o własnej jedności i 

integralności, o swojej ciągłości, o niepowtarzalności własnej osoby (Kozielecki, 2007). 

Celem podjętych badań jest próba wykorzystania podejścia psychotransgresyjnego w 

poszukiwaniu czynników psychicznych modyfikujących jakość relacji małżeńskiej. 

Ponieważ jest to wstępny etap badań, skupiono się na jednym z psychonów – emocjonalnym 

– zakładając, że wyższemu poziomowi transgresji małżonków będzie towarzyszyła większa 

moc tego psychonu wyrażająca się w przewadze doznań emocjonalnych pozytywnych nad 

negatywnymi. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

H1: Małżonkowie o wyższym poziomie transgresji charakteryzują się większym 

pozytywnym przesunięciem afektywnym niż małżonkowie o niższym poziomie transgresji. 

H2: Małżonkowie o niższym poziomie transgresji charakteryzują się większym 

negatywnym przesunięciem afektywnym niż małżonkowie o wyższym poziomie transgresji. 

Prowadzone w ujęciu psychotransgresyjnym badania mają przede wszystkim 

charakter eksploracyjny, pozwalający ze względu na uzyskane wyniki ustalić ewentualne 

kierunki dalszych, bardziej szczegółowych poszukiwań czynników wpływających na jakość 

relacji małżeńskich. 

 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 396 

2. Metoda badań 

 

Dobór badanych małżeństw oraz technik pomiaru poziomu transgresji i pomiaru 

sfery afektywnej małżonków został powiązany z określonymi założeniami operacyjnymi 

biorącymi pod uwagę podejście psychotransgresyjne (Dakowicz, 2015b). 

Badaniami objęto 200 par, będących w pierwszym formalnym związku małżeńskim z 

minimum 5-letnim stażem, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe, aktywnych 

zawodowo i pełniących funkcje rodzicielskie. Na podstawie wyniku uzyskanego w Skali 

Transgresji (Studenski, 2006) wyodrębniono 30 żon o wyższym poziomie transgresji (ŻWT - 

min. wynik 64, max. 86)), 30 mężów o wyższym poziomie transgresji (MWT - min. wynik 66, 

max. 81), 30 żon o niższym poziomie transgresji (ŻNT - min. wynik 27, max. 44) i 30 mężów 

o niższym poziomie transgresji (MNT - min. wynik 26, max. 45). 

 
Tabela 1. Charakterystyka badanych małżonków 

Wybrane cechy 

Żony o 
wyższym 
poziomie 
transgresji 

(N=30) 

Mężowie o 
wyższym 
poziomie 
transgresji 

(N=30) 

Żony o 
niższym 
poziomie 
transgresji 

(N=30) 

Mężowie o 
niższym 
poziomie 
transgresji 

(N=30) 

 

Poziom transgresji 

M        SD 

70.1     5.9 

M        SD 71.9     
4.2 

M        SD 

39.9     4.2 

M         SD 

39.7      4.7 

Wiek 35.5 roku 35.9 roku 37.5 roku 38.9 roku 

Wykształcenie 
wyższe 25 (83.3%) 27 (90%) 22 (73.3%) 16 (53.4%) 

średnie 5 (16.7%) 3 (10%) 8 (26.7%) 14 (46.6%) 

Staż małżeński 11.4 roku 10.8 roku 13.5 roku 13.5 roku 

Liczba dzieci 

jedno 15 (50%) 9 (30%) 13 (43.3%) 9 (30%) 

dwoje 11 (36.7%) 16 (53.4%) 13 (43.3%) 9 (30%) 

troje 4 (13.3%) 3 (10%) 3 (10%) 11 (36.7%) 

czworo 0 1 (3.3%) 1 (3.3%) 1 (3.3%) 

pięcioro 0 1 (3.3%) 0 0 

 

Skala Transgresji opracowana przez Studenskiego (2006) zgodnie z koncepcją 

psychotransgresjonizmu Kozieleckiego (2007) poprzez samoopis uczestnictwa badanych w 

realizacji celów transgresyjnych określa ilościowo wielkość transgresji. Zawiera 23 

twierdzenia do których badani ustosunkowują się, zdobywając ostatecznie określoną liczbę 

punktów, będących sumą wyborów przy każdym twierdzeniu, jednego z pięciu wariantów: 

zdecydowanie tak (4 punkty), tak (3 punkty), trudno powiedzieć (2 punkty), nie (1 punkt) i 

zdecydowanie nie (0 punktów). Przy trzech stwierdzeniach obowiązuje odwrócona 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 397 

punktacja. Przeprowadzona analiza czynnikowa treści poszczególnych stwierdzeń wyłoniła 

cztery rodzaje czynności transgresyjnych: 1) nastawienie do dominowania nad innymi oraz 

rozszerzenie swoich praw i wpływów; 2) innowacyjność wykorzystywana w projektowaniu 

nowych rozwiązań oraz determinacja w realizacji swoich celów; 3) motywacja do 

wzbogacania kompetencji, m.in. wiedzy, umiejętności i doświadczenia; 4) odwaga w 

podejmowaniu nowych zadań, trudnych i ryzykownych. Wysokie właściwości 

psychometryczne skali połączone z dużą zbieżnością treści zawartych w wyodrębnionych 

czynnikach z czynnościami transgresyjnymi pozwala stwierdzić, że jest ona trafnym 

narzędziem do pomiaru transgresyjności (Studenski, 2006). 

Specyfikę sfery afektywnej określono przy wykorzystaniu dyferencjału 

semantycznego (Rubin & Babbie, 2008), który pozwolił małżonkom na wyrażenie swoich 

osobistych konotacji emocjonalnych w odniesieniu do dwunastu pojęć związanych z 

czterema sferami ich życia: ogólną egzystencją (np. zdrowie), rodziną pochodzenia (np. 

matka), aktualną rodziną (np. dziecko) i pracą (np. wynagrodzenie). Badani mieli za zadanie 

na siedmiostopniowej skali, pomiędzy skrajnymi określeniami pozytywnymi i negatywnymi 

(np. ciepły – zimny) zaznaczyć, jak one się im kojarzą w ich osobistych odczuciach. Dla 

uniknięcia zjawiska udzielania automatycznych odpowiedzi (same pozytywne lub same 

negatywne), kierunki poszczególnych wymiarów prezentowano naprzemiennie: pozytywne 

– negatywne, negatywne – pozytywne. Przy zastosowanej skali siedmiostopniowej przyjęto 

następujący schemat interpretacyjny: zaznaczenie środkowego przedziału skali wyrażało 

konotacje emocjonalne neutralne, zaznaczenie któregoś z trzech przedziałów od strony 

określenia pozytywnego, np. „ciepły”, było wyrazem przesunięcia afektywnego 

pozytywnego, a zaznaczenie któregoś z trzech przedziałów od strony określenia 

negatywnego, np. „zimny”, było wyrazem negatywnego przesunięcia afektywnego. Suma 

zaznaczonych skojarzeń przez badanych małżonków przy poszczególnych pojęciach 

pozwoliła na wymierną ocenę, czy, ogólnie rzecz biorąc, wystąpiło zjawisko przesunięcia 

afektywnego pozytywnego, zjawisko przesunięcia afektywnego negatywnego, czy też 

dominuje stan pośredni, neutralny. 

Opracowując uzyskane wyniki wykorzystano program komputerowy SPSS 23.0 PL 

for Windows, za pomocą którego obliczono wartość testu U Manna-Whitneya dla 

porównywanych grup małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji (Field, 2013). 

 

3. Wyniki 

 

Żony o wyższym i niższym poziomie transgresji istotnie różnią się między sobą pod 

względem specyfiki sfery afektywnej (Tabela 2). Pozytywne konotacje emocjonalne żon o 

wyższym poziomie transgresji są zdecydowanie silniejsze niż żon o niższym poziomie 

transgresji (U M-W=295.000, p<.005). Natomiast konotacje emocjonalne negatywne żon o 
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wyższym poziomie transgresji są słabsze niż żon o niższym poziomie transgresji (U M-

W=302.000, p<.006). Nie było różnic osiągających poziom istotności statystycznej między 

badanymi grupami żon w przypadku neutralnych konotacji emocjonalnych. 

 

Tabela 2. Konotacje emocjonalne żon 

Typ konotacji 

Żony o wyższym 
poziomie transgresji 

(N=30) 

Żony o niższym 

poziomie transgresji 

N=30) 

U Mann- 

Whitney 

Średnia Suma rang     Średnia   Suma rang 

Pozytywne 35.67 1070.00 25.33 760.00 295.000*** 

Neutralne 26.83 805.00 34.17 1025.00 340.000* 

Negatywne 25.57 767.00 35.43 1063.00 302.000** 

Wyjaśnienie. * p=n.s. **p<.006. ***p<.005. 

W przypadku badanych mężów o wyższym i niższym poziomie transgresji wystąpiła 

podobna zależność, jak u badanych żon (Tabela 3). Pozytywne konotacje emocjonalne 

mężów o wyższym poziomie transgresji są zdecydowanie silniejsze niż mężów o niższym 

poziomie transgresji (U M-W=232.500, p<.001). Natomiast konotacje emocjonalne neutralne 

mężów o wyższym poziomie transgresji są zdecydowanie słabsze niż mężów o niższym 

poziomie transgresji (U M-W=287.500, p<.02). Podobna tendencja wystąpiła w przypadku 

konotacji emocjonalnych negatywnych (U M-W=300.000, p<.02). 

 

Tabela 3. Konotacje emocjonalne mężów 

Typ konotacji 

Mężowie o wyższym 
poziomie transgresji 

(N=30) 

Mężowie o niższym 
poziomie transgresji 

(N=30) 

U Mann- 

Whitney 

    Średnia   Suma rang      Średnia  Suma rang 

Pozytywne 37.75 1132.50 23.25 697.50 232.500*** 

Neutralne 25.08 752.50 35.92 1077.50 287.500** 

Negatywne 25.50 765.00 35.50 1065.00 300.000* 

Wyjaśnienie. * p<.02. **p<.02. ***p<.001. 

 

4. Dyskusja 

 

Została potwierdzona hipoteza zakładająca większe pozytywne przesunięcie 

afektywne u małżonków o wyższym poziomie transgresji niż u małżonków o niższym 

poziomie transgresji. Potwierdzono również hipotezę zakładającą większe negatywne 

przesunięcie afektywne u małżonków o niższym poziomie transgresji niż w przypadku 
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małżonków o wyższym poziomie transgresji. Prawdopodobnie wyższy poziom transgresji, 

wyrażający się m.in. innowacyjnością, wzbogacaniem kompetencji osobistych i odwagą w 

podejmowaniu nowych zadań (Studenski, 2006), stanowi dobrą podstawę do podejmowania 

działań przynoszących satysfakcję obojgu małżonkom. W efekcie pobudzane są pozytywne 

emocje, które motywują do podejmowania kolejnych działań transgresyjnch. Wyniki badań 

przeprowadzonych przez Ślaskiego (2012) wskazują, że kobiety bardziej charakteryzują się 

transgresją etyczną i rodzinną, podczas gdy mężczyźni zawodową i materialną. Pomimo 

dość popularnej opinii, że żony rzadziej niż mężowie wykazują zadowolenie z małżeństwa, 

co również wyraża się w komponencie emocjonalnym, przedstawione wyniki tego nie 

potwierdzają. Przeprowadzone badania małżonków, z wyłączeniem osób poddawanych 

terapii, również wskazują na brak istotnych różnic między kobietami i mężczyznami w 

wyrażaniu swojej osobistej sfery emocjonalnej (Jackson i in., 2014). Pozytywne przesunięcie 

afektywne tworzy środowisko emocjonalne poprawiające dobrostan obojga małżonków, co 

w konsekwencji zwiększa satysfakcję z ich związku (Bloch i in., 2014). Może to być związane 

z faktem, że częściej występujące pozytywne emocje pobudzają mózg do wytwarzania 

określonych mediatorów, które wydłużają czas, w którym małżonkowie czują się 

usatysfakcjonowani ze swojego związku (Berridge & Kringelbach, 2011). Badania nad 

ludzkim mózgiem doprowadziły do odkrycia struktur neuronalnych, które determinują 

doświadczanie pozytywnych stanów emocjonalnych. Należą do nich niektóre struktury 

śródmózgowia, prążkowie brzuszne i przednia wyspa. Z perspektywy strukturalnej i 

funkcjonalnej istotne jest zróżnicowanie kory oczodołowo-czołowej. Boczny tył, starszy 

filogenetycznie i ontogenetycznie, jest bardziej powiązany ze stanami emocjonalnymi 

zależnymi od nagród cielesnych; natomiast nieco nowsza przednia kora oczodołowo-

czołowa jest odpowiedzialna za stany emocjonalne indukowane przez nagrody występujące 

w późniejszym rozwoju filogenetycznym, wywołane aktywacją motywacji wewnętrznej 

(Sescousse i in., 2010). Pozytywne emocje wyrażane przez oboje małżonków w długim 

okresie mają również pozytywny wpływ na ich zdrowie fizyczne (Haase i in., 2016). Z kolei 

zbyt rzadkie występowanie emocji pozytywnych w interakcjach małżeńskich w stosunku do 

emocji negatywnych, które można określić jako negatywne przesunięcie afektywne, może 

powodować rozwój i utrwalanie dysfunkcji emocjonalnych (Hofmann, 2014). 

Istotnym odkryciem dotyczącym sfery afektywnej z obiecującymi perspektywami dla 

relacji małżeńskich jest inteligencja emocjonalna (Brackett i in., 2005). Liczne badania z tego 

obszaru wskazują na zależność między poziomem inteligencji emocjonalnej a jakością relacji 

małżeńskiej (Zeidner i in., 2013; Schutte & Malouff, 2016). Dzięki temu, że można rozwijać 

inteligencję emocjonalną, małżonkowie mają szansę osiągnąć jakość relacji, która będzie ich 

satysfakcjonować w większym stopniu niż dotychczas. Ważnym elementem inteligencji 

emocjonalnej jest znajomość własnych emocji, zarządzanie własnymi emocjami i 

rozpoznawanie emocji partnera. Biegłość w tym zakresie pozytywnie wpływa na tworzenie 
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satysfakcjonujących relacji małżeńskich (Malouff i in., 2014). Aktywna świadomość 

polegająca na regularnym monitorowaniu wydarzeń w otoczeniu współmałżonka może 

sprzyjać dostrzeganiu i uwzględnianiu przeżywanych przez współmałżonka emocji, a także 

wpływać na adekwatne wyrażanie własnych emocji. Świeżość percepcji połączona z 

autorefleksją, w przeciwieństwie do stereotypowego postrzegania współmałżonka, 

zmniejsza ilość konfliktów wyzwalających szereg negatywnych emocji obniżających 

poczucie satysfakcji ze związku (Jones i in., 2011). Im więcej możliwości przeżywania 

pozytywnych emocji mają małżonkowie, czemu sprzyja wyższy poziom transgresji, tym 

większe występuje prawdopodobieństwo stworzenia satysfakcjonujących relacji 

małżeńskich (Shafer i in., 2014). 

 

Wnioski 

 

Specyfika sfery afektywnej badanych małżonków wyrażona w formie pozytywnego 

przesunięcia afektywnego istotnie łączy się z ich poziomem transgresji. Małżonkowie o 

wyższym poziomie transgresji charakteryzują się znacznie większym pozytywnym 

przesunięciem afektywnym, niż małżonkowie o niższym poziomie transgresji, co w świetle 

wyników dotychczasowych badań wskazuje na tendencję do tworzenia satysfakcjonujących 

relacji małżeńskich. W kontekście przedstawionej analizy uzyskanych wyników badań rodzi 

się pytanie: Czy poziom transgresji wpływa na pozytywne przesunięcie afektywne, czy też 

małżonkowie charakteryzujący się pozytywnym przesunięciem afektywnym są bardziej 

transgresyjni? Podjęcie trudu poszukiwania odpowiedzi na postawione pytanie może 

stanowić dla związków małżeńskich istotną wartość o charakterze zarówno 

profilaktycznym, diagnostycznym jak również terapeutycznym. Nie bez znaczenia jest 

również aspekt pedagogiczny. Małżonkowie tworząc relację o wysokiej jakości nie tylko 

spełniają siebie, lecz budują tym samym korzystny klimat sprzyjający prawidłowemu 

procesowi wychowania swoich dzieci. Relacje między małżonkami w zasadniczym stopniu 

kształtują atmosferę wychowawczą rodziny, dlatego tak ważne jest, aby w szczególny 

sposób zwrócić uwagę na ich jakość. Odkryte prawidłowości włączone w nurt edukacyjny, 

np. przy realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, mogą być cennym 

wskazaniem ku temu, co i jak powinna rozwijać w sobie młodzież, by posiąść zdolność 

budowania prawidłowych relacji z bliskimi, co zwiększy prawdopodobieństwo tworzenia w 

przyszłości szczęśliwych związków małżeńskich. 
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