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WPROWADZENIE

Zaburzenie nerwicowe jest to zak³ócenie ¿ycia emocjonalnego, upoledzaj¹ce funkcjonowanie spo³eczne i rozwój osobisty cz³owieka. Demonstruje siê ono
jako ucieczka w rolê chorego i koncentracja jednostki na psychofizycznych przejawach ¿ycia uczuciowego i marginalnych objawach aktywnoci umys³owej (natrêctwa mylowe). Jest to zachowanie wyuczone w trakcie rozwoju osobniczego,
sztywne i stereotypowe, uruchamiane za w obliczu rzeczywistych lub przewidywalnych zak³óceñ, takich jak: konflikt, frustracja, deprywacja. Diada ma³¿eñska
rodziny prokreacyjnej oparta jest na wzorcach zachowañ i sposobach pe³nienia
ról ma³¿eñskich z rodziny generacyjnej. Jest tak zazwyczaj nawet wtedy, kiedy
jedno z ma³¿onków lub oboje próbuj¹ pe³niæ ten zespó³ ról w opozycji do wyniesionych wzorców (Rogiewicz 1983).
Przedmiotem analizy niniejszego artyku³u jest wp³yw zaburzeñ nerwicowych
na zwi¹zek ma³¿eñski w obszarze pe³nienia ról spo³ecznych i wiêzi emocjonalnych miêdzy partnerami. Systemy ma³¿eñskie tworz¹ siê w wyniku interakcji ich
cz³onków, czyli konkretnych ludzi, o okrelonych cechach osobowoci, potrzebach psychicznych i obrazie siebie. Sposób dopasowywania siê indywidualnych
systemów do siebie wp³ywa na to, jakimi w³aciwociami charakteryzowa³ siê
bêdzie dany system ma³¿eñski, a tak¿e rodzinny. Zagadnienie to w literaturze przedmiotu opisywali m.in. Rostowski (1987), Tyszka (1980).
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Podstawowy problem badawczy zawiera siê w pytaniu:
 Czy istnieje zale¿noæ miêdzy funkcjonowaniem diady ma³¿eñskiej w warunkach wystêpowania u jednego z ma³¿onków zaburzeñ nerwicowych?
Uszczegó³owieniem tego problemu s¹ nastêpuj¹ce pytania:
 Jaki jest poziom satysfakcji z ma³¿eñstwa pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i ich wspó³ma³¿onków?
 Jak przedstawia siê sfera kontaktów spo³ecznych rodziny z pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi?
 Jaka jest ocena sytuacji ma³¿eñskiej w grupie osób z zaburzeniami nerwicowymi?
 Jaki jest typ relacji w ma³¿eñstwach z osob¹ z zaburzeniami nerwicowymi?
Aby odpowiedzieæ na powy¿sze pytanie, przebadano pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz ich wspó³ma³¿onków, a otrzymane wyniki porównano
z wynikami ma³¿onków z grupy kontrolnej.
Artyku³ ten zosta³ napisany na podstawie w³asnych badañ empirycznych,
przeprowadzonych w grupie 60 pacjentów Oddzia³u Nerwic i ich ma³¿onków
oraz 30 ma³¿eñstw z grupy kontrolnej. Ogó³em przebadano 180 osób.
PODSTAWY TEORETYCZNE BADAÑ

Neurotyczne cechy osobowoci wnosz¹ do relacji miêdzy ma³¿onkami sztywnoæ strategii, deformacjê obrazu partnera oraz brak zdolnoci tworzenia wiêzi
opartych na akceptacji swojego prawdziwego ja; powoduje to inter- i intrapersonalne konflikty, a dla rozwi¹zania ich lub z³agodzenia cz³owiek stosuje swoiste
mechanizmy obronne. Wszystko to sk³ada siê z pewnoci¹ na swoistoæ relacji
ma³¿eñskich pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. W badaniach dotycz¹cych
ma³¿eñstw z zaburzeniami nerwicowymi pocz¹tkowo przyczyn dysharmonii dopatrywano siê w psychologicznych odmiennociach wspó³ma³¿onków. Nie rozpatrywano ani struktury relacji, ani charakteru wiêzi ma³¿eñskich. Wed³ug Freuda
(1958) i freudystów, istot¹ zaburzeñ nerwicowych s¹ konflikty miêdzy id a superego, którego ego nie mo¿e rozwi¹zaæ. Analizowano interpersonalne problemy
ma³¿onków, a relacje neurotyka z partnerem rozpatrywano w kategoriach zwi¹zku przeniesieniowego. Neofreudyci interesowali siê rodzin¹ generacyjn¹ chorego na nerwicê i jego aktualnymi relacjami ma³¿eñskimi. Wybór partnerów rozpatrywano w ramach schematów rodzicielskich (Kubie 1958). W tych ma³¿eñstwach
neurotyczny by³ ju¿ sam wybór ma³¿onka. Cierpi¹cy na nerwicê wybieraj¹ na
wspó³ma³¿onków tych, którzy przypominaj¹ im jedno z rodziców. Wybór partnera uwarunkowany jest takimi mechanizmami, jak przywi¹zanie do obrazu rodziców, neurotyczna mi³oæ. St¹d te¿ rodzinê prokreacyjn¹ rozpatruje siê tu jako kopiê rodziny, z której pacjent wyszed³ (Fromm 1956). W zwi¹zku ma³¿eñskim neurotyk nie realizuje siebie i uniemo¿liwia samorealizacjê partnerowi (Horney 1978).
Wed³ug Rogersa (1951), zak³ócenia ma³¿eñskie nale¿y rozumieæ jako brak zado-
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walaj¹cego emocjonalnego zwi¹zku sprzyjaj¹cego samoaktualizacji, brak odpowiedniego poziomu uwagi, empatii i gotowoci otworzenia siê przed partnerem.
Poza analiz¹ osobowoci i cech partnerów próbowano rozpatrywaæ mechanizmy funkcjonowania pary w ca³oci (diady) w kategoriach mechanizmów obronnych rodziny. Prekursorem tych badañ by³ Ferreira (1978). Definiowa³ on rodzinê
jako autokorektywny, homeostatyczny system funkcjonuj¹cy wed³ug okrelonych
prawide³. W sytuacjach krytycznych pojawiaj¹ siê zaburzenia relacji miêdzyosobowych i objawy nerwicowe.
Obecnie relacje ma³¿eñskie rozpatruje siê w kategoriach interakcjonizmu,
analizy transakcyjnej, analizy komunikacji, teorii ról i teorii systemowych. Przedmiotem analiz jest diada. W podejciu transakcyjnym analiza relacji polega na
sformu³owaniu kategorii transakcji, stylu komunikacji ma³¿onków oraz zgeneralizowanych postaw wobec ma³¿onka (Berne 1987; James, Jongeward 1994). Badacze rozpatruj¹cy ma³¿eñstwo i rodzinê za pomoc¹ analizy komunikacyjnej uwa¿aj¹, ¿e w rodzinach prawid³a i normy ¿ycia rodzinnego zakodowane s¹ na poziomie odniesienia (Rogiewicz 1985; Grzesiuk, Trzebiñska 1978).
Zgodnie z teori¹ ról rodzina jest dynamiczn¹, spo³eczn¹ jednoci¹. Zaburzenia rozpatrywane s¹ jako rozmijanie siê miêdzy oczekiwaniami i spe³nieniami
zwi¹zanymi z rol¹ (Merton 1957, Winch 1954, Rogiewicz 1981). Przedstawicielem podejcia systemowego jest Minuchin (1975, 1978), który uwa¿a, ¿e patologia mo¿e istnieæ wewn¹trz cz³owieka, w jego spo³ecznym otoczeniu lub te¿ we
wzajemnych zwi¹zkach miêdzy nimi.
Kreitman i wspó³pracownicy (1970, 1971) wykazali, ¿e zaburzenia nerwicowe wywieraj¹ wp³yw na ma³¿eñstwo. Spostrze¿enia zawarte w literaturze przedmiotu, dotycz¹ce wp³ywu zaburzeñ nerwicowych na rodzinê, a w tym i na ma³¿eñstwo, sta³y siê inspiracj¹ do niniejszych badañ.
MATERIA£ I METODY

Badania przeprowadzono w latach 19982000. G³ównym kryterium w doborze pacjentów by³a ogólnie obowi¹zuj¹ca Klasyfikacja Zaburzeñ Psychicznych
i Zaburzeñ Zachowania ICD-10.Wszystkie badane osoby by³y w zwi¹zkach ma³¿eñskich.
Przyjêto nastêpuj¹ce kryteria doboru do grupy badawczej:
1) rozpoznanie zaburzeñ nerwicowych u pacjenta  diagnoza zespo³u terapeutycznego Oddzia³u Nerwic;
2) brak objawów powa¿niejszych schorzeñ somatycznych i objawów organicznego uszkodzenia OUN;
3) pozostawanie od co najmniej 5 lat w zwi¹zku ma³¿eñskim;
4) wiek nie przekraczaj¹cy 50 lat;
5) brak oznak upoledzenia umys³owego;
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6) zgoda badanego na udzia³ w badaniu;
7) posiadanie dzieci na utrzymaniu;
8) samodzielne mieszkanie.
Ogó³em przebadano 60 pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaniem zaburzeñ nerwicowych (30 kobiet i 30 mê¿czyzn).
Grupê kontroln¹ (30 ma³¿eñstw, dobranych intencjonalnie) stanowi³y osoby,
bêd¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim, które nie podejmowa³y leczenia psychiatrycznego ani psychoterapeutycznego i nie korzysta³y z poradnictwa ma³¿eñskiego. Przy
czym osoby badane musia³y charakteryzowaæ siê podobnymi cechami socjodemograficznymi, a tak¿e spe³niaæ kryteria: 2, 4, 5, 6.
Wiek badanych waha³ siê w przypadku pacjentów od 24 do 45 lat, rednio 39
lat. Osoby z grupy kontrolnej by³y w wieku: od 26 do 50 lat, rednio 42.
Wiek zachorowania (oceniany na podstawie danych z wywiadu i dokumentacji lekarskiej) waha³ siê 18 do 40 lat, przy braku istotnych statystycznie ró¿nic
ze wzglêdu na p³eæ pacjentów. Czas trwania choroby wynosi³ od 1 do 15 lat.
Jakkolwiek czas trwania choroby u wielu osób by³ doæ d³ugi  oko³o 10 lat,
to dla 85% pacjentów by³a to pierwsza hospitalizacja, dla 12% druga , za dla 4%
trzecia.
Badane osoby reprezentowa³y nastêpuj¹ce poziomy wykszta³cenia:
• 26% respondentów posiada³o wykszta³cenie zawodowe,
• 47% wykszta³cenie rednie,
• 27% wykszta³cenie wy¿sze.
Osoby objête badaniami by³y aktywne zawodowo.
Miejsce zamieszkania badanych osób:
• 33%  miasto wojewódzkie,
• 44%  miasto powiatowe,
• 22%  wie.
Kolejn¹ analizowan¹ zmienn¹ by³a dzietnoæ badanych: 38% pacjentów posiada³o jedno dziecko, 53%  dwoje dzieci, a tylko 9%  troje dzieci.
W badaniu zastosowano nastêpuj¹ce psychologiczne narzêdzia badawcze:
• Test Przymiotnikowy ACL (w wersji 37 skal) Gougha i Heilbruna (1981) w wersji jaki jestem. Metoda ta jest powszechnie znana i stosowana, nie wymaga wiêc
opisu.
• Skalê Satysfakcji Ma³¿eñskiej SPM  M. Braun-Ga³kowskiej. Skala pozwala
okreliæ liczbowy wskanik powodzenia ma³¿eñstwa osoby badanej albo inaczej
 stopnia, w jakim jej ma³¿eñstwo jest udane.
• Kwestionariusz Pacjenta  do oceny ró¿nych aspektów ¿ycia  w³asnej konstrukcji.
Pacjentów i ich wspó³ma³¿onków badano indywidualnie, w pierwszych dwóch
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tygodniach po przyjêciu do Oddzia³u Nerwic na 10-tygodniowe turnusy psychoterapeutyczne. Ma³¿eñstwa z grupy porównawczej badano tak¿e indywidualnie.
Rozpoznania lekarskie badanych pacjentów (60 osób, w tym 30 K i 30 M):
• Zaburzenia lêkowe w postaci fobii  8 osób (13,3 %), w tym 6 K i 2 M
• Zaburzenia lêkowe uogólnione  12 osób (20 % ), w tym 8 K i 4 M
• Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne  8 osób (13,3 %), w tym 3 K i 5 M
• Zaburzenia adaptacyjne  10 osób (16,6%), w tym 5 K i 5 M
• Zaburzenia dysocjacyjne  5 osób (8,3 %), w tym 4 K i 1 M
• Zaburzenie hipochondryczne  8 osób (13,3%), w tym 4 K i 4 M
• Zaburzenie somatyzacyjne  5 osób (8,3%), w tym 1 K i 4 M
• Neurastenia  4 osoby (6,6% ), w tym 4 K i 0 M
Po zakoñczeniu badañ uporz¹dkowano dane z dokumentacji lekarskiej i wywiadu, a wyniki liczbowe poddano analizie statystycznej, m.in. test t-studenta,
wspó³czynnik korelacji r-Pearsona, analizê skupieñ, z wykorzystaniem pakietu
procedur statystycznych SPSS/PC+. Uzyskane wyniki testów przez grupê badawcz¹
i porównawcz¹ poddano analizie ilociowej i jakociowej.
OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ
Poziom satysfakcji ma³¿eñskiej pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

Dowiadczenie wiêzi emocjonalnej tworzonej przez ma³¿onków poprzez wzajemne relacje ma zasadnicze znaczenie dla osi¹gniêcia stanu zadowolenia i zaspokojenia potrzeb osobistych. Z literatury przedmiotu wynika, ¿e zadowolenie ze zwi¹zku ma³¿eñskiego jest zwykle wy¿sze ni¿ satysfakcja z innych obszarów ¿ycia i ma
Poziom zadowolenia ze zwi¹zku ma³¿eñskiego w badanych grupach

80
70
60
50
40
30

Kobiety

20

Mê¿czyni

10
0

Pacjenci z zaburzeniami
nerwicowymi

O soby z grupy kontrolnej

Rycina 1.Wyniki poziomu satysfakcji ma³¿eñskiej w Tecie SPM w badanych grupach
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silny zwi¹zek z poczuciem ogólnego szczêcia. Z praktyki psychoterapeutycznej
wynika, ¿e prze¿ycia emocjonalne jednego z ma³¿onków staj¹ siê czêci¹ prze¿yæ
drugiego wspó³ma³¿onka, rzutuj¹c wyranie na poziom satysfakcji ze zwi¹zku.
Z zestawienia danych (ryc.1) wynika, ¿e najwy¿szy poziom satysfakcji ma³¿eñskiej osi¹gnêli ma³¿onkowie w grupie kontrolnej (Gr. 56). By³y to wyniki
zbie¿ne ze sob¹.
W grupie pacjentów (Gr. 14) analiza wyników wskazuje na ogólnie niski
poziom zadowolenia w tej sferze. Kobiety z zaburzeniami nerwicowymi uzyska³y
istotnie statystycznie wy¿sze wyniki ni¿ badani mê¿czyni. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e pacjentki w swoich zwi¹zkach ma³¿eñskich zaspokaja³y potrzeby emocjonalne, co wp³ywa³o pozytywnie na ich poziom zadowolenia.
Percepcja sytuacji ma³¿eñskiej przez pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

Sytuacja ma³¿eñska jest obszarem wielowymiarowym i mo¿na j¹ scharakteryzowaæ poprzez okrelenie poczucia satysfakcji ma³¿onków, poziom przystosowania do ról i zadañ spo³eczno-rodzinnych oraz poprzez subiektywn¹ percepcjê
tej¿e sytuacji. Na ocenê tego obszaru ¿ycia sk³ada siê wzajemny poziom zaspokajania potrzeb emocjonalnych, poczucie wiêzi i jednoci oraz odczuwanie przez
ma³¿onków wspó³zrozumienia, wspó³dzia³ania i pokrewieñstwa psychicznego.
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Rycina 2. Ocena sytuacji ma³¿eñskiej przez osoby z zaburzeniami nerwicowymi i osoby z grupy kontrolnej

Po³owa badanych osób z zaburzeniami nerwicowymi (50%) nie by³a zadowolona ze swojego ma³¿eñstwa, okrelaj¹c je jako z³e i nieudane. 35% respondentów z grupy badawczej okreli³o swoj¹ sytuacjê ma³¿eñsk¹ jako zadowalaj¹c¹,
a jedynie 15% twierdzi³o, ¿e jest ona dobra. 80% osób z grupy kontrolnej oceni³o
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swoj¹ sytuacjê ma³¿eñsk¹ jako: dobr¹ (powy¿ej 50%) i zadowalaj¹c¹ (30%). Jedynie 20% z tej grupy badanych wyrazi³o pogl¹d negatywny odnonie do swojego ma³¿eñstwa. Powy¿sze dane wskazuj¹ na istnienie istotnych ró¿nic w percepcji sytuacji ma³¿eñskiej przez obie grupy.
Kontakty spo³eczne badanych rodzin osób z zaburzeniami nerwicowymi

W ma³¿eñstwach dotkniêtych zaburzeniami nerwicowymi obserwuje siê siln¹
koncentracjê na swojej rodzinie. Intryguj¹ce jest to, ¿e ma³¿onkowie celowo unikaj¹ kontaktów towarzyskich. Spostrze¿enia na ten temat znalaz³y potwierdzenie
w niniejszych badaniach.
Kontakty spo³eczne
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Rycina 3. Kontakty spo³eczne rodziny w ocenie badanych osób.

Na podstawie wyników badañ, które graficznie prezentuje ryc. 2, zauwa¿yæ
mo¿na znacz¹c¹ ró¿nicê w ocenie takiego obszaru ¿ycia, jak kontakty rodziny
z otoczeniem spo³ecznym (np. znajomi, s¹siedzi, przyjaciele) pomiêdzy grup¹
badawcz¹ (Gr. 1) a grup¹ porównawcz¹ (Gr. 2). Jako dobre i zadowalaj¹ce oceni³o swoje kontakty spo³eczne 30% pacjentów i 80% ankietowanych z grupy kontrolnej. Izolacja rodziny od kontaktów spo³ecznych dotyczy 8% badanych z grupy
kontrolnej i a¿ 30% rodzin pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. 42% respondentów z zaburzeniami nerwicowymi oceni³o swoje kontakty jako z³e, co w grupie porównawczej zaznaczy³o siê w 10 % rodzin.
Typ relacji w ma³¿eñstwach pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi

Relacje ma³¿eñskie s¹ integraln¹ czêci¹ wiêzi miêdzy ma³¿onkami. Obejmuj¹ one wiê emocjonaln¹ i poznawcz¹ miêdzy partnerami diady. Wiê emocjonalna odnosi siê do faktu istnienia miêdzy ma³¿onkami przywi¹zania emocjonalnego. Wiê poznawcza polega na wzajemnym d¹¿eniu do wymiany spostrze-
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¿eñ, refleksji, dowiadczeñ i pogl¹dów. Sprzyja wiêc inspiracji poznawczej, u³atwia dostrzeganie i rozwi¹zywanie problemów.
Dla wyodrêbnienia charakterystycznych elementów (struktury) relacji ma³¿eñskich zastosowano w badanych grupach analizê skupieñ. U¿yta analiza skupieñ nosi nazwê statystycznej analizy rednich powi¹zañ wewn¹trz grup. Zmierza
ona do tworzenia skupieñ o jak najmniejszym zró¿nicowaniu wewnêtrznym. Zalet¹ tego typu analizy jest to, ¿e prowadzi ona do ujawnienia struktury zmiennych
ze wzglêdu na matematycznie okrelone podobieñstwo miêdzy nimi, daj¹c jednoczenie informacjê o umiejscowieniu konkretnej zmiennej w strukturze.
Wyniki analizy skupieñ przedstawia siê graficznie w formie dendrogramu.
Analiza skupieñ pozwoli³a na wyodrêbnienie trzech charakterystycznych dla badanych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (kobiet i mê¿czyzn) wi¹zek cech
wp³ywaj¹cych na typ relacji ma³¿eñskich.
Wi¹zki tych cech powsta³y z nastêpuj¹cych skal testu ACL:
CP  postawa krytycznego rodzica
Def  potrzeba podporz¹dkowania
S-Cn  samokontrola
A1,2,3  skale oryginalnoci
Aut  potrzeba autonomii
Het  potrzeba kontaktów interpersonalnych

Agg  potrzeba agresji
Exh  potrzeba ujawniania siê
Crs  gotowoæ na pomoc innych
Cps  skala osobowoci twórczej
Nur  potrzeba opiekowania siê innymi
FC  postawa dziecka

Rycina 4 prezentuje wyniki analizy skupieñ w grupie osób z zaburzeniami
nerwicowymi.
Pierwsze skupienie (ryc. 4), o najsilniejszym zwi¹zku cech (I poziom), po³¹czy³o na zasadzie podobieñstwa konstelacjê uczuæ postaw i predyspozycji behawioralnych rodzica krytycznego (CP) badanych osób z zaburzeniami nerwicowymi. Wyniki analizy korelacyjnej wskazywa³y, i¿ pomiêdzy tymi cechami zachodzi
korelacja dodatnia.
Drugie skupienie (ryc. 4), najwiêksze z wyszczególnionych, zgrupowa³o na
V poziomie na zasadzie komplementarnoci postawê unikania rywalizacji i konfliktów (Agg), niskiej autonomii (Aut), ostro¿noci w kontaktach interpersonalnych (Exh), po³¹czonej z poszukiwaniem stabilnoci i nisk¹ potrzeb¹ zmiany (Cha)
i gotowoci na pomoc innych (Crs) badanych kobiet z nisk¹ potrzeb¹ nawi¹zywania satysfakcjonuj¹cych kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹ (Het), tendencj¹ do utrzymywania dystansu z ludmi, zani¿on¹ potrzeb¹ opiekowania siê innymi (Nur),
przyt³umieniem, ma³¹ ekspresywnoci¹ (Cps) pacjentów.
Trzecie skupienie (ryc. 4), o silnym zwi¹zku cech, ³¹czy³o na zasadzie
komplementarnoci na III poziomie tendencjê utrzymywania podrzêdnych ról
w relacjach z ludmi (Def) i nadmiern¹ samokontrolê badanych kobiet (S-Cn) z tendencj¹ do dbania o w³asn¹ wygodê pacjentów (A1).
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I poziom

Rycina 4. Analiza skupieñ wyników Testu ACL w grupie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.

Na podstawie wy¿ej przedstawionych wyników (ryc. 4) mo¿na s¹dziæ, ¿e bez
wzglêdu na p³eæ w relacjach ma³¿eñskich badanych osób z zaburzeniami nerwicowymi dominowa³ brak akceptacji potrzeb partnera. By³y to relacje wynikaj¹ce
z zale¿noci.
Wystêpowa³a charakterystyczna dla badanych osób zale¿noæ, która dotyczy³a potrzeby dominacji i zale¿noci, poni¿ania siebie, podejmowania zachowañ
i postaw wynikaj¹cych z podporz¹dkowanych ról dzieciêcych w relacjach ma³¿eñskich. Tworzenie mechanizmu zale¿noci, czyli podporz¹dkowania siê jednego partnera drugiemu, jest prawdopodobnie jedynym skutecznym rozwi¹zaniem
sytuacji walki miêdzy ma³¿onkami, umo¿liwiaj¹cym realizacjê celów. Objawy
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nerwicowe, wystêpuj¹ce u jednego z badanych partnerów, pozwalaj¹ na funkcjonowanie ma³¿onków na zasadzie kompromisu. Wytwarza siê w ten sposób typ
nieprawid³owych relacji regulowany nasilaniem siê symptomów nerwicowych.
Z jednej strony wystêpowanie zaburzeñ nerwicowych jest sytuacj¹ negatywn¹
dla ma³¿eñstwa, z drugiej jednak wydaje siê powodowaæ optymalne warunki funkcjonowania ma³¿eñstwa na zasadzie kompromisu wobec wzajemnych neurotycznych potrzeb i oczekiwañ.
Mechanizm relacji ma³¿eñskich polega³ na ustawicznej frustracji i jednoczenie konflikcie potrzeb zwi¹zanych z zale¿n¹, podporz¹dkowan¹ i biern¹ postaw¹
z jednej strony oraz kontroluj¹c¹ i dominuj¹c¹ postaw¹ z drugiej.
W grupie porównawczej uzyskano jedn¹ wi¹zkê cech, czyli strukturê. Sk³ada³y siê na ni¹ nastêpuj¹ce skale testu ACL:
Int  potrzeba rozumienia siebie i innych
Nur  potrzeba opiekowania siê innymi
S-cfd  postawa zaufania do siebie
S-cn samokontrola

Rycina 5. Analiza skupieñ wyników Testu ACL w grupie porównawczej.

Wyodrêbniono tylko jedno charakterystyczne skupienie (ryc. 5) dla ma³¿eñstw
z grupy kontrolnej. Skupienie to o silnym zwi¹zku cech ³¹czy³o na zasadzie komplementaroci na II poziomie poczucie samokontroli (S-Cn), opiekowania siê innymi (Nur) i zaufania do siebie ¿on (S-Cfd), z potrzeb¹ rozumienia siebie i innych
mê¿ów (Int).
WNIOSKI

W niniejszym artykule przedstawione zosta³y wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu zaburzeñ nerwicowych na zwi¹zek ma³¿eñski. Uzyskane wyniki pozwalaj¹ na
sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Zaburzenia nerwicowe mia³y istotny wp³yw na diadê ma³¿eñsk¹ w wielu
wymiarach, takich jak: poziom zadowolenia ze zwi¹zku ma³¿eñskiego, kontakty
spo³eczne rodziny, sytuacja ma³¿eñska, typ relacji interpersonalnej.
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2. Osoby z zaburzeniami nerwicowymi osi¹gnê³y niski poziom zadowolenia
ze swojego zwi¹zku ma³¿eñskiego w porównaniu do osób z grupy kontrolnej.
Wród badanych osób kobiety zawsze osi¹ga³y wy¿szy poziom zadowolenia ze
zwi¹zku ma³¿eñskiego ni¿ mê¿czyni.
3. Kontakty spo³eczne rodzin pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi charakteryzowa³y siê:
• przyjmowaniem postaw zwi¹zanych z izolacj¹ i alienacj¹ spo³eczn¹,
• wycofaniem siê z ¿ycia spo³ecznego i towarzyskiego.
4. Jedynym schematem relacji w zwi¹zkach ma³¿eñskich badanych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi by³ typ relacji oparty na mechanizmie zale¿noci, czyli podporz¹dkowania jednego partnera drugiemu, podczas gdy w grupie
porównawczej schemat ten opiera³ siê na poczuciu wzajemnego zaufania do siebie, samokontroli oraz potrzebie rozumienia siebie i innych.
5. Po³owa badanych osób z zaburzeniami nerwicowymi nie by³a zadowolona
ze swojego ma³¿eñstwa, okrelaj¹c je jako z³e i nieudane. Dominowa³ brak wzajemnej akceptacji potrzeb przez ma³¿onków.
6.Objawy nerwicowe wystêpuj¹ce u jednego z partnerów pozwalaj¹ na funkcjonowanie ma³¿onków na zasadzie kompromisu. Wytwarza siê w ten sposób typ
nieprawid³owych relacji regulowany nasilaniem siê symptomów nerwicowych.
7. Powy¿sze analizy potwierdzi³y obserwacje kliniczne, z których wynika, i¿
psychoterapia zaburzeñ nerwicowych powinna byæ oparta na podejciu interakcyjnym, interpersonalnym i spo³ecznym.
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SUMMARY
The main purpose of this work was to analyze interactions inside married couples
with one neurotic partner. Ninety couples were tested, including thirty couples with 30
neurotic female partners, thirty couples with 30 neurotic male partners, and thirty couples
without psychiatric disorders (controls).
Neurotic families tended to the withdrawal from the activities of social life.
The incidences of neurotic disorders were the real burden for the couples but on the
other hand those couples emerged more conformed to the mutual neurotic requirements
and expectations.
The both stabilized marriages and transferred personal problems from the neurotic
partner to neurotic symptoms in this way concealing someones own problems and marital
dissatisfactions.

