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Summary. This article presents the most recent trends in the relationship between marital status

and psychological well-being. The main problem is how to interpret it in causal terms. This is an

attempt to show how through different predictors (fullfilling socia1 roles, social support expe-

rience, stress, depression, self-esteem) psychological well-being has some effect on marita!

status (- what is consistent with social selection hipothesis) and vice versa: marital status has an

efffect on subjective well-being (- what is relating to social causation hipothesis).

Wstep

Podmiotowa pomyslnosc stala sie w ciagu ostatnich lat popularnym tematem badan

psychologicznych. Wraz ze wzrostem liczby publikacji zauwazyc mozna zwiekszajaca sie
róznorodnosc wyników badan, nierzadko sprzecznych. co w znacznym stopniu utrudnia

przyjecie adekwatnego kierunku interpretacji. W wiekszosci autorzy z duza swoboda pre-
zentuja uzyskane wyniki badan nad poczuciem podmiotowej pomyslnosci, nie przywiazu-

jac zbyt duzej uwagi do samego okreslenia "podmiotowa pomyslnosc", które zjednoczylo-
by odmienne ujecia tego teoretycznego konstruktu. Na uzytek naszych rozwazan przyjmij-
my za Czapinskim (1992), ze termin ten oznacza subiektywnie spostrzegana lub odczuwana

wlasna pomyslnosc. Termin "subjective well-being" lub "psychological well-being" jest
w polskiej literaturze tlumaczony równiez jako "dobrostan psychiczny". Ale nalezy przy
tym pamietac, ze termin "podmiotowa pomyslnosc" moze miec rózne znaczenie dla po-
szczególnych jednostek. A zatem pomyslnosc jest nie tylko subiektywnie uwarunkowanym
stanem, ale tez stalym i silnie zindywidualizowanym, wielowarstwowym konstruktem,

który jest czesciej uwarunkowany poznawczo niz afektywnie i bardziej oparty na motywie
dzialania niz na przedmiocie (Ozarowska, 1994). Poczucie podmiotowej pomyslnosci jest
okreslone przede wszystkim przez stale cechy jednostki, bardziej niz przez zewnetrzne
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okolicznosci zyciowe (Diener i in., 1992). A w szczególnosci jest zdeterminowane przez
osobowosc jednostki, nie zas przez wydarzenia zyciowe.

Badania nad podmiotowa pomyslnoscia mal1:enstw przebiegaja w wielu kierunkach,
ale do majacych najwieksze znaczenie naleza te, które odnosza sie do ustalenia zaleznosci

miedzy statusem mal1:enstwa a podmiotowa pomyslnoscia oraz ukazujace, jak poprzez
ró:zne wyznaczniki podmiotowa pomyslnosc wplywa na ksztaltowanie sie relacji malzen-

skiej. Intencja autora niniejszego opracowania jest zaprezentowanie aktualnych pogladów
dotyczacych obu zagadnien.

Status malzenski a podmiotowa pomyslnosc

Pelne okreslenie zaleznosci zachodzacych miedzy statusem malzenstwa a podmio-

towa pomyslnoscia, jakich mozna - po analizie danych literaturowych - spodziewac sie,
jest niezwykle skomplikowane.

Zasadnicze pytanie odnoszace sie do wszystkich wyjasnien zaleznosci miedzy po-

czuciem podmiotowej pomyslnosci a statusem malzenskim dotyczy tego, czy jest to - czy
tez nie jest zaleznosc o charakterze przyczynowym (tzn., ze status malzenski ma wplyw na
poczucie podmiotowej pomyslnosci lub te1: go nie ma). Nalezy jednak od razu dodac, ze ta

najbardziej wspólczesna tendencja w badaniach dotyczaca interpretowania zaleznosci

w terminach przyczynowosci pozostaje jednak nadal niewyjasniona.

Mimo, ze nie wszyscy badacze wierza, iz malzenstwo jest czynnikiem przyczyno-

wym w relacji z poczuciem pomyslnosci, to jednak wielu widzi je jako przyczyne. Gove

i in. (1990) - po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego przegladu danych w tym zakresie

stwierdzaja, iz "musi byc cos takiego w malzenstwie, ze powoduje ono wysoki poziom

poczucia pomyslnosci". A zatem stoja na stanowisku, ze status malzenski ma pewien
wplyw na dobrostan. Zwolennicy przeciwnego stanowiska dowodza, ze to dobrostan wy-

wiera wplyw na status malzenski (Menaghan, 1985). W literaturze stanowisko pierwsze jest
przedstawiane czesto jako hipoteza spolecznej przyczynowosci.

Wiele wczesniej przeprowadzonych badan, które przytacza White (1992) sugeruje

istnienie przyczynowej zaleznosci miedzy jednostkowym statusem malzenskim a poczu-

ciem podmiotowej pomyslnosci. Kessler i Essex (1982) w swych analizach wykazali, ze

bez porównania wazniejsza mozliwoscia radzenia sobie przez zonatych/zamezne w poste-

powaniu z zagrozeniami bylo posiadanie pelnej zaufania intymnej relacji ze wspólmalzon-

kiem. Waznosc intymnej relacji dla malzenskiego i osobistego poczucia podmiotowej po-

myslnosci zostala wykazana równiez m.in. przez Umberson i Gove'a (1989), którzy dowie-

dli, ze zonaci mezczyzni i zamezne kobiety byli bardziej sklonni dostrzegac. ze przewaga
z bycia zonatymi Izameznymi polega na:

l. dzieleniu sie problemami;

2. dzieleniu sie przyjemnosciami;

3. posiadaniu kogos, kto dba o ciebie;

4. posiadaniu kogos, o kogo ty dbasz.
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Wykazali równiel, le zarówno dla kobiet, jak tez dla mezczyzn aspekty relacji malzenskiej,
które sa najmocniej powiazane z jednostkowym poczuciem podmiotowej pomyslnosci sa
tymi, które powiazane sa z intymnym i wyrazistym (ekspresyjnym) dzialaniem.

Mimo, ze wiele badan w tej kwestii podtrzymuje wyobrazenie, ze mallenstwo jest
przyczynowo uzaleznione od poczucia pomyslnosci, to sa pewne wazne do zauwazenia

wyjatki. Np. argument, il malzenstwo powoduje poczucie pomyslnosci, jest niezgodny
z ustaleniami Renne (1971), ze niektórzy zonaci ludzie sa mniej zdrowi i mniej szczesliwi,
niz ci którzy sa rozwiedzeni. Inni badacze stwierdzaja, ze malzenstwo, jesli ma jakis
wplyw, to jest to zróznicowany wplyw na kobiety i mezczyzn w porównaniu z zameznymi

kobietami, które zdaniem Glenna i Weavera (1988) sa bardziej szczesliwe, a wedlug
Gove'a i in. (1990) mniej zdrowe od lonatych melczyzn. Te wyniki oraz pytania, które

niosa ze soba, pokazuja inny punkt widzenia zwiazany z hipoteza, ze mallenstwo jest
w oczywisty sposób powodowane zarówno szczesciem, jak i poczuciem pomyslnosci.

Drugie z wymienianych powyzej stanowisk jest zazwyczaj traktowane jako alterna-

tywne ujecie przybierajace postac hipotezy doboru. Jest to hipoteza, w mysl której zdrowi
i szczesliwi ludzie sa bardziej sklonni do zawierania malzenstwa, niz ludzie nieszczesliwi

i chorzy. Ponadto uzasadniaja, ze jesli nieszczesliwi i chorzy ludzie zawieraja jednak
zwiazki malzenskie, to w pózniejszym okresie sa bardziej sklonni rozwiesc sie - stosownie
do cech, które wniesli do mallenstwa.

Kilka implikacji wynika z wyjasnienia dotyczacego doboru:

l. Jesli dobór jest waznym czynnikiem, to w grupach ludzi mlodych powinna zachodzic

mala róznica pomiedzy osobami nigdy nie zonatymi a lonatymi - gdyz wiele osób zdro-

wych i szczesliwych nie bylo jeszcze zonatych.

2. W grupie osób naj starszych rólnice pomiedzy zonatymi a owdowialymi powinny byc

niewielkie, gdyl wiecej ludzi szczesliwych i zdrowych staje sie owdowialymi. Tym nie-

mniej, jesli samo mallenstwo stanowi ochrone, to nie powinna zachodzic zbieznosc miedzy

osobami mlodymi, nielonatymi nigdy a zonatymi oraz pomiedzy naj starsza grupa wieko-

wa, tych którzy sa owdowiali i zonaci.

Nasuwaja sie watpliwosci, gdy uwzglednimy, le jedna z hipotez w odniesieniu do

doboru szczesliwych i zdrowych ludzi do malzenstwa, jest to, ze mlodzi i starzy ludzie

powinni byc podobni w pomiarach poczucia podmiotowej pomyslnosci. White (1992) za

pomoca dwóch subiektywnych pomiarów (zyciowe zadowolenie i podmiotowe oszacowa-

nie zdrowia) oraz dwóch obiektywnych pomiarów (aktualne problemy zdrowotne i liczba

wizyt u lekarza w ciagu ostatniego roku) zmierzyl poczucie pomyslnosci na próbce II 131

Kanadyjczyków. Wyniki wskazuja ogólnie, ze osoby samotne sa zdrowsze niz zonate oraz

ze przyczynowa hipoteza jest zasadna tylko w odniesieniu do wyników dotyczacych su-

biektywnego zadowolenia zyciowego. Zmiennosc grupy wiekowej w zaleznosci miedzy

zyciowym zadowoleniem a statusem malzenskim przystaje dobrze do wzorca przewidywa-

nia dotyczacego hipotezy o doborze.

Dodac nalely, ze pomiedzy najbardziej zgodnymi w literaturze ustaleniami z badan

nad poczuciem pomyslnosci sa te, które dotycza pozytywnej zalelnosci miedzy statusem

malzenskim a róznymi miarami fizycznego i psychicznego zdrowia. Porównywane z nie-

zamelnymi zonate osoby zauwazaja wiecej symptomów zlego zdrowia fizycznego i psy-

chicznego, a przy tym wieksze poczucie szczescia i zyciowego zadowolenia i sa mniej
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sklonne, do podejmowania prób samobójczych (Campbell, Converse, Rodgers, 1976;

Glenn, Weaver, 1988). Aczkolwiek nie ma wyraznych dowodów, ze pozytywna zaleznosc

miedzy byciem w zwiazku malzenskim a pomiarami poczucia pomyslnosci nie jest powo-

dowana doborem zdrowszych osób do malzenstwa; przypuszczenie, ze malzenstwo jest

dobre w skutkach dla zdrowia psychicznego lezy u podstaw wielu badan w tym zakresie

(Gove, Hughes, Style, 1990). Jesli w pewnym czasie malzenstwo ukazuje, ze ma korzystne

efekty zarówno dla kobiet, jak i mezczyzn, to te efekty zauwazono jako wieksze dla mez-

czyzn; zróznicowanie w poczuciu pomyslnosci przez status malzenski jest ogólnie postrze-

gane jako wieksze pomiedzy mezczyznami niz pomiedzy kobietami (Aneshensel, Frerichs,

Clark, 1981).

Nalezy jednakze wspomniec, ze sa przeprowadzane badania nad podmiotowa po-

myslnoscia. które stanowia próbe polaczenia obu powyzej scharakteryzowanych stanowisk.

Jak sadzi Mastekaasa (1992) spoleczna przyczynowosc i procesy doboru moga jak najbar-

dziej przebiegac jednoczesnie. Nietrudno bowiem wyobrazic sobie, ze wspólmalzonek

moze dostarczac praktycznego, uczuciowego i innego rodzaju wsparcia, kiedy istnieja stre-

sy i napiecia; wsparcia, które nie jest latwo osiagalne dla tych, którzy nie sa zonaci. Rów-

niez jasne wydaje sie, ze szczesliwi i zadowoleni ludzie sa postrzegani jako bardziej atrak-

cyjni partnerzy malzenscy niz partnerzy narzekajacy i depresyjni. Tak wiec obserwowana

zaleznosc miedzy statusem malzenskim a psychologicznym dobrostanem moze byc zarów-

no rezultatem spolecznego doboru, jak tez procesów dotyczacych zwiazkow przyczyno-

wych.

Podmiotowa pomyslnosc a ksztaltowanie sie relacji malzenskiej.

Na wstepie nalezy postawic pytanie: na co zwrócic uwage, abysmy w naszym zyciu

odczuwali wiecej psychicznego dobrostanu? Analiza bogatego materialu badawczego doty-

czacego tej problematyki - w odniesieniu do malzenstwa pozwala zauwazyc, ze sposród

licznych predyktorów najczesciej uwzgledniane sa nastepujace: pelnienie ról spolecznych,

poczucie spolecznego wsparcia, stres, depresja oraz - last but not least - samoocena.

Zanim przedstawimy blizej, jaka role odgrywaja w ksztaltowaniu sie podmiotowej

pomyslnosci jednostki oraz jaki to ma wplyw na ksztaltowanie sie relacji malzenskiej -

nalezy zwrócic uwage na kilka prawidlowosci ogólniejszej natury, które wykazano w bada-

niach. Niektórzy badacze wyjasniaja. ze zaleznosc miedzy pomiarami poczucia podmioto-

wej pomyslnosci a statusem malzenskim jest odpowiednia do jakosci interakcji w zwiazku.

Ci autorzy utrzymuja. ze zla jakosc relacji malzenskiej ma negatywny wplyw na poczucie

pomyslnosci (Gove, Hughes, Style, 1990; Renne, 1971). Inni, jak Perlin i Johnson (1977)

uwazaja. ze malzenstwo stanowi rodzaj "bufora" wzgledem trudów zyciowych - nie tylko

z powodu malzenstwa, lecz równiez z powodu istnienia zwiazku spolecznego wsparcia

z rodzina i spolecznoscia. Bardzo wazne jest to, ze malzenstwo moze spelniac funkcje

bariery ochronnej przeciw konsekwencjom bycia wyczerpanym zewnetrznymi zagrozenia-

mi. Malzenstwo nie chroni przed ekonomicznymi i spolecznymi problemami wdzierajacy-

mi sie w zycie, ale oczywiscie moze pomóc ludziom, chroniac ich przed psychologicznymi

atakami, które te problemy tworza. Jeszcze inni badacze akcentuja doswiadczenia trudów

przez owdowialych, bedacych w separacji i rozwiedzionych, aby wyjasnic pozornie pozy-
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tywna zaleznosc miedzy malzenstwem a poczuciem podmiotowej pomyslnosci (Gerstel,
Riessman, Rosenfeld, 1985).

Nawiazujac do wyszczególnionych predyktorów najpierw nalezy zauwazyc, ze
wspólczesnie zachodzace zmiany we wzorach ról malzenskich moga miec implikacje dla
zaleznosci miedzy statusem malzenstwa a psychologicznym poczuciem pomyslnosci kobiet
i mezczyzn.

Jak zauwazaja Ross i in. (1983) jakosc relacji malzenskiej jest pozytywnie zwiazana
z poczuciem podmiotowej pomyslnosci u mezczyzn, a nawet bardziej powiazana z poczu-
ciem pomyslnosci u kobiet. Jest calkiem podobne, ze jakiekolwiek wplywy jakosci relacji
malzenskiej na poczucie pomyslnosci kobiet sa stosowne w czesci do wysokich oczekiwan
intymnosci i emocjonalnego wsparcia, jakie kobiety wnosza do malzenstwa. Kobiety daja
wieksza niz mezczyzni wyrazistosc ekspresji emocjonalnej i przekazu uczuciowego
w relacji milosnej. Kobiety równiez czesto cierpia z powodu "deficytu relacji" w swych
interakcjach z mezczyznami, oczekujac takiej jakosci emocjonalnego wsparcia, jakiej mez-
czyzni nie sa przygotowani dac.

Duza liczba badan wykazuje, ze zony wyrazaja wieksze niezadowolenie z jakosci

emocjonalnego wsparcia w trakcie trwania malzenstwa niz czynia to mezowie (Campbell,
Converse, Rodgers, 1976; Rubin, 1976). A zatem, jak sugeruje Williams (1992), zaleznosc

malzenstwa od poczucia pomyslnosci jest czyms wiecej niz tylko zestawem zawierajacym
zarówno uklad ról spolecznych, jak i jakosciowe aspekty wymiany miedzyosobowej.

Róznice plciowe w poczuciu pomyslnosci pomiedzy zonatymi sa generalnie przypi-

sywane raczej róznicom w pelnieniu ról spolecznych, które mezczyzni i kobiety pelnia, niz
róznicom wynikajacym zjakosci relacji malzenskiej.

Faktycznie bardzo silnym predyktorem podmiotowej pomyslnosci wplywajacym na
poziom zadowolenia z malzenstwa jest czestotliwosc interakcji z przyjaciólmi - a skutkiem

tego jest pozytywna relacja w malzenstwie. Relacje przyjazni, zamiast odrywac zamezne

osoby od ich wspólmalzonków, pokazuja zespolenie relacji malzenskiej poprzez integracje

pary jako pary (Lee, 1988). Inne analizy wykazaly, ze relacja przyjazni równiez pozytywnie

wplywa na morale u starszych ludzi, przede wszystkim dlatego, ze umniejsza poczucie
osamotnienia. Natomiast interakcja z krewnymi - zwlaszcza z doroslymi dziecmi nie

wplywa ani na osamotnienie, ani tez na morale (Glenn, McLannahan, 1982). Z kolei wyja-

snienie, którego dokonala White i in. (1986), ze interakcja z przyjaciólmi jest ilosciowo

rózna od interakcji z krewnymi - jest bardzo wazna zarówno dla osobistego, jak tez mal-

zenskiego dostosowania.

Interesujacym jawi sie tez wyjasnienie, które przyjeli Rollins i Cannon (1974),

a oparte na tzw. przemeczeniu rola (role strain), które okreslaja jako "napiecie wywolane

przez osobe, kiedy albo nie potrafi ona spelnic, albo ma trudnosci ze spelnieniem oczeki-

wan zwiazanych z rola lub zesta�em ról". Poza tym wskazuja, ze przemeczenie rola znacz-
nie zmniejsza zadowolenie z zycia malzenskiego.

Nastepnym wyznacznikiem podmiotowej pomyslnosci jest poczucie spolecznego

wsparcia. Kilka rodzajów spolecznego wsparcia zostalo okreslonych jako wnoszacych

wklad do fizycznego, psychicznego i spolecznego poczucia podmiotowej pomyslnosci:

emocjonalne wsparcie (w które wlaczona jest intymnosc), zrozumienie, dzielenie sie uczu-

ciami i lubienie - okazuja sie byc rodzajami wsparcia, które sa najbardziej istotne.
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Sensownym przypuszczeniem jest, ze korzysci plynace z malzenstwa dla spoleczne-

go poczucia podmiotowej pomyslnosci wywodza sie poczatkowo ze stopnia. w jakim wy-

pelnialo ono jednostkowe psychologiczne potrzeby intymnej, emocjonalnie wspierajacej

relacji. Badania rzeczywiscie wykazaly, ze malzenstwo szczesliwe jest silnym wyznaczni-

kiem poczucia pomyslnosci. a nieszczesliwi malzonkowie sa ogólnie postrzegani jako be-

dacy w gorszej kondycji pod wzgledem zdrowia psychicznego niz ci, którzy sa rozwiedze-

ni, owdowiali i zyjacy samotnie (Renne, 1971; Gove, Hughes, Style, 1983).

Spoleczne wsparcie jest coraz czesciej spostrzegane jako istotny aspekt malzenskie-

go funkcjonowania. Wyniki badan, które uzyskala Davila i in. (1997) wskazuja, ze procesy

spolecznego wspierania odgrywaja wazna role w procesie powstawania malzenskiego stre-

su. Autorki zauwazaja, ze w procesach powstawania stresu malzenskiego moga zachodzic

róznice plciowe. Ich badania sugeruja dwie mozliwe róznice zwiazane z plcia:

a) mimo. ze symptomy depresji u zon prowadzily do powstania stresu malzenskie-

go. to meskie symptomy depresji nie prowadzily do niego.

b) procesy spolecznego wsparcia u mezów nie sa powiazane z ich przyszlym stre-
sem.

Jedno sposród wyjasnien tego wyniku opiera sie na zalozeniu, ze mezowie w mniejszym

stopniu sa pod wplywem róznych aspektów malzenstwa niz zony (Floyd Markman, 1983).

W szczególnosci sugerowano, ze w porównaniu z mezami, psychiczne zdrowie zon jest

znacznie bardziej powiazane z malzenski zadowoleniem, aspektami emocjonalnymi

i wspierajacymi malzenska relacje (Acitelli, Atonucci, 1994; Julien. Markman. 1991).

Ponadto, poniewaz spoleczne wsparcie w malzenstwie jest powiazane z podatnoscia

na depresje, wykazano, ze istnienie wspierajacej relacji malzenskiej obniza podatnosc na

depresje, podczas gdy brak wspierajacej relacji malzenskiej zwieksza te podatnosc (Jacob-

son i in., 1993; Monroe i in., 1986). Tak wiec spoleczne wsparcie odnosi sie zarówno do

malzenskiego funkcjonowania, jak i symptomów depresyjnych. Slusznie zatem podnosza

Davila i in. (1997), ze zle funkcjonowanie malzenstwa moze zarówno prowadzic do depre-

syjnych symptomów, jak tez stwarzac je. W szczególnosci dostrzegaja zwiazek miedzy

funkcjonowaniem malzenstwa a depresyjnymi symptomami jako procesu rodzenia sie stre-
su.

Hammen (1991) opisala powstawanie stresu jako proces, poprzez który ludzie w de-

presji przyczyniaja sie do wystepowania stresu w swym zyciu, skutkiem czego przyczy-

niaja sie oni równiez do doswiadczania depresji. I jest tak, ze ludzie w depresji, po czesci sa

powodem swych wlasnych stresujacych doswiadczen, które z kolei prowadza do dalszej

depresji.

W modelu wytwarzania stresu proponuje sie, ze interpersonalny stres, a zwlaszcza

stres powiazany z interpersonalnym konfliktem, jest w koncu zawsze czesciowo powodo-

wany przez osoby depresyjne. Stres malzenski jest forma interpersonalnego stresu i jako

taki moze byc rozwazany jako powodowany w czesci przez dysforycznych wspóhnalzon-
ków.

Davila i in. (1997) zastosowaly model wytwarzania stresu do symptomów depresyj-

nych wystepujacych w odniesieniu do malzenstwa, aby sprawdzic hipoteze, ze proces po-

wstania stresu moze posredniczyc w zaburzonych interakcjach miedzy malzonkami. Trzeba

jednak pamietac, ze model wytwarzania stresu byl pierwotnie projektowany do wyjasnienia
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procesu jednobiegunowej depresji. Poczatkowe badania wytwarzania stresu wykazaly, ze
kobiety z jednobiegunowa depresja doswiadczaly wiekszego poziomu stresu, który w cze-
sci same powodowaly, niz mialy pacjentki z dwubiegunowa depresja i z grupy kontrolnej.
W szczególnosci kobiety z jednobiegunowa depresja doswiadczaly wiecej stresujacych
interpersonalnych zdarzen zyciowych, zwlaszcza zdarzen wywolanych interpersonalnymi
konfliktami (Beach i in., 1993). Na dodatek wykazano, ze wytwarzanie stresu nastepuje
pomiedzy ludzmi o róznym poziomie symptomatologii depresyjnej. Hammen (1991) suge-
rowala, ze poznawcze, afektywne i zachowaniowe charakterystyki ludzi depresyjnych pro-
wadzi ich do wytwarzania stresu. Np. depresyjna osoba moze zachowac sie w sposób, który
zwiekszy prawdopodobienstwo wystapienia stresorodnego wydarzenia, co czyni te wyda-
rzenia nieodlacznie bardziej stresujacymi. Na dodatek relacja malzenska dostarcza okazji
do sprawdzenia interpersonalnych mechanizmów, które moga kierowac tym procesem.

Interpersonalne teorie depresji zakladaja, ze ludzie z depresja sa uposledzeni

w umiejetnosciach spolecznych lub ze ludzie depresyjni angazuja sie w zachowania, które.

przeszkadzaja w nawiazywaniu interpersonalnych relacji (Coyne, 1976). Przekrojowe ba-
dania wykazaly, ze depresyjne czy dysforyczne jednostki angazuja sie w cale mnóstwo

zachowan, które sa potencjalnymi wyzwolicielami stresu (Gotlib, McCabe. 1990; Weiss,

Heyman, 1990). Np. podczas interakcji malzenskiej depresyjne zony okazuja wiecej smut-

ku, sa bardziej ponizane przez siebie i zglaszaja wiecej psychologicznych i fizycznych
skarg (bolaczek). Z perspektywy wytwarzania stresu zachowania takie jak te powinny byc
traktowane jako majace negatywny wplyw na relacje malzenskie przez to, ze powoduja
rozszerzanie sie stresu w malzenstwie.

Depresja okazuje sie byc drugim, po samoocenie, najwazniejszym predyktorem za-

dowolenia malzenskiego i podmiotowej pomyslnosci (Hong Giannakopoulos, 1993). Jak

oczekiwano, ludzie uzyskujacy wysokie wyniki odnosnie depresji maja tendencje do bycia

mniej zadowolonym z zycia niz ci, którzy mieli niskie wyniki dotyczace tej zmiennej. Ta

odwrotna zaleznosc jest zgodna ze spostrzezeniem plynacym z uprzednich badan (Hyer
i in., 1987; Kammann, Flell. 1983).

W rzeczywistosci rozprzestrzenianie sie poczucia niezadowolenia jest centralna

komponenta zjawiska depresji. W swietle tego staje sie jasne, ze poziom zyciowego zado-

wolenia moze wzrosnac poprzez zredukowanie depresji (Gilleard i in, 1981). Depresyjne

symptomy sa bowiem uwazane jako jedyny wskaznik negatywnego afektu, a negatywny

afekt jest ukazywany jako predyktor malzenskiego niezadowolenia i niestabilnosci (Kar-

ney, Bradbury, 1995) .

Pozostaje to w scislym zwiazku z kwestia oddzialywania stresu na jednostke. Bedac

pod wplywem stresu ludzie sa bardziej sklonni do zachorowan, depresji, leku, niskiej sa-

mooceny i niezadowolenia (A vison, Turner, 1988; Pearlin i in., 1981). Próbujac okreslic,

dlaczego jedni ludzie bardziej niz inni doswiadczaja negatywnych skutków stresu, niektó-

rzy autorzy rozwazaja posredniczaca role psychologicznych zródel, takich jak: uswiado-

mienie wewnetrznej kontroli i relacje spoleczne (Pearlin i in., 1981).

Najmocniejszym predyktorem zadowolenia z zycia okazuje sie byc dodatnia samo-

ocena. Jest ona definiowana przez badaczy problematyki podmiotowej pomyslnosci jako

"obszar, w którym kazdy nagradza, ocenia, chwali lub lubi siebie samego" (Abbey i in.,

1992). Samoocena jest decydujaca osobowosciowa mozliwoscia, która jest centralna dla
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jednostkowego poczucia podmiotowej pomyslnosci (Headey i in.. 1985). Wysoka samo-

ocena chroni przed szkodliwymi skutkami stresu poprzez zwiekszanie wytrwalosci w reali-

zacji zadan. nastawienie zorientowane na rozwiazywanie problemów. uswiadamianie kon-

troli i uwypuklenie przez samych siebie swych przymiotów.

W badaniach zaleznosci zyciowego zadowolenia i wplywu na nie jednostkowej sa-

mooceny. które przeprowadzili Hong i Giannakopoulos (1992). tak jak oczekiwali dodatnia

korelacja wynikala. co bylo wyrazne. dla tych, którzy mieli wysoka samoocene i byli bar-

dziej sklonni do odczuwania zadowolenia ze swego zycia. niz ci. których samoocena byla

niska; jesli zyciowe zadowolenia rosnie. samoocena równiez rosnie i odwrotnie. Jest to

zbiezne z sugestiami Dienera (1984) o dwukierunkowej zaleznosci pomiedzy tymi dwoma
. .

zmIennymI.

Hong i Giannakopoulos (1992) dochodza do wniosku, ze samoocena pomaga prze-

zwyciezyc negatywne doswiadczenia, tak jak na odwrót - sukces pomaga jednostce do-

swiadczac w zyciu dobrych rzeczy. Co wiecej, ci którzy postrzegaja siebie w pozytywny

sposób maja tendencje do dostrzegania zdarzen zyciowych bardziej pozytywnie i dlatego

moga przejawiac wysokie zadowolenie z zycia.

Warto zwrócic uwage na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia. Kernis i in. (1993)

odkryli. ze samoocena zmienia sie w czasie. a niektóre jednostki doswiadczaja wiecej

zmiennosci niz inne. Przy tym ta zmiennosc jest powiazana z róznymi konstruktami. jak:

sklonnosc do gniewu i wrogiego nastawienia. obronnosc i symptomy depresji. Uzywajac

tych badan jako porównania Gable i Nezlek (1998) chcieli sprawdzic hipoteze. ze niesta-

losc samooceny jest jednym z elementów wieloelementowego konstruktu. który zaklada

niestalosc pokrewnych pomiarów podmiotowej pomyslnosci. Na poziomie cechy: samo-

ocena jest negatywnie powiazana z symptomami depresji i leku.

Inne badania pokazaly interakcyjny model. w którym ryzyko depresji ma funkcje la-

czaca z poziomem niestabilnosci podmiotowej pomyslnosci. Kernis i in. (1991) odkryli. ze

negatywna zaleznosc miedzy poziomem samooceny a symptomami depresji byla silniejsza

dla jednostek ze stalym poziomem samooceny niz dla tych. którzy mieli niestala samooce-

ne.

Kolejne ujecie zaleznosci pomiedzy ryzykiem depresji a poziomem niestabilnosci

podmiotowej pomyslnosci bylo badane przez Robertsa i Monroe (1992). W dlugotrwalych

badaniach odkryli. ze niestabilnosc samooceny byla powiazana ze wzrostem symptomów

depresyjnych, nastepujacych w wyniku zadzialania takich stresorów jak: niepowodzenie na

studiach - tylko dla tych ludzi. którzy mieli kilka oznak depresji na poczatku studiów. Inny

wzorzec wystepowal u ludzi, którzy mieli wyzszy poziom symptomów depresyjnych. na

poczatku studiów. Dla nich niestabilnosc samooceny nie byla powiazana ze wzrostem

symptomów depresyjnych nastepujacych w wyniku oddzialywan stresora. Raczej niestalosc
samooceny byla powiazana ze wzrostem symptomów depresyjnych w czasie, gdy stresor

nie dzialal. Badania te wskazuja. ze niestabilnosc podmiotowej pomyslnosci moze stanowic

lepszy wyznacznik ryzyka depresji niz ujecie obejmujace cala podmiotowa pomyslnosc.
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Podsumowanie

Próbujac zrozumiec relacje miedzy malzenstwem a podmiotowa pomyslnoscia waz-
ne jest rozróznienie. ze to nie malzenstwo per se produkuje pozytywne stany podmiotowej

pomyslnosci. Wiekszosc jednostek zauwaza. ze wysoki poziom zadowolenia ze swego malzenstwa i poczucie podmiotowej pomyslnosci tych osób ma tendencje wysoko rosnaca.
I przeciwnie, poczucie podmiotowej pomyslnosci tych osób, które sa niezadowolone ze
swych malzenstw. staje sie szczególnie niskie. Decydujaca jest jakosc relacji malzenskiej.
Co wazne, stwierdzono wyraznie. ze osoby nieszczesliwe w malzenstwie sa bardziej podat-
ne niz inne - zonate lub rozwiedzione (a takie czynniki jak wiek, rasa. plec sa tutaj bez
znaczenia) na problemy zdrowia psychicznego i fizycznego i jest to tendencja rosnaca wraz
z czasem trwania zwiazku.

Reasumujac. mimo istniejacych kontrowersji mozna stwierdzic, ze ludzie pozostaja-
cy w zwiazku malzenskim sa generalnie bardziej szczesliwi niz osoby samotne. Zonaci
mezczyzni czy zamezne kobiety sa - poprzez korzysci plynace z malzenstwa - w stanie
osiagac wieksze zadowolenie zyciowe niz osoby rozwiedzione, samotne i owdowiale. Po-

zostaje jeszcze zastanowic sie nad odpowiedzia na pytanie: czy te wnioski oznaczaja, ze
psychologiczna pomyslnosc zonatych jest trwale lepsza od tej. która zachodzi u niezona-

tych? Aby udzielic pelniej odpowiedzi na to pytanie. potrzebne sa poglebione badania do-
tyczace zwlaszcza kwestii obserwowanego stalego spadku poczucia wsród ludzi celowosci

malzenstwa, mimo iz malzenstwo przynosi nadal korzysci dla poczucia podmiotowej po-
myslnosci jednostek.
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