
Streszczenie 

 

Psychospołeczne korelaty jakości relacji małżeńskiej u pacjentów 

z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej 

 
Współczesne badania z zakresu psychiatrii, psychologii a także praktyka kliniczna 

skupiają coraz więcej zainteresowania wokół środowiska w którym żyje pacjent. 

W szczególności dotyczy to współmałżonka oraz jego najbliżej rodziny, ponieważ interakcje 

jakie między nimi zachodzą mają istotny wpływ na przebieg choroby pacjenta. Badania 

ukazują współwystępowanie trudności funkcjonowania małżeństw i rodzin z chorobą 

psychiczną jednego z małżonków. Z kolei źle funkcjonujący system małżeński, rodzinny 

niekorzystnie wpływa na rokowanie danego pacjenta. W niniejszej pracy postanowiono 

poddać badaniu jakość relacji małżeńskiej u osób z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. 

Definicja jakości relacji małżeńskiej została rozumiana jako konstrukt wieloczynnikowy na 

który składają się następujące wymiary: intymność, samorealizacja, podobieństwo oraz 

rozczarowanie. Istniejące dane, praktyka kliniczna przemawiają za dołączeniem terapii 

małżeńskiej do kompleksowego leczenia chorób psychicznych. Uwzględnienie tematyki 

relacji małżeńskich, partnerskich może posłużyć do tworzenia programów rehabliltacyjnych 

psychiatrii środowiskowej, które to mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia 

pacjentów.  

Celem pracy była empiryczna analiza oraz wyjaśnienie charakteru i siły związków 

zachodzących między wybranymi zmiennymi demograficznymi, zmiennymi związanymi z 

chorobą (schizofrenia paranoidalna) oraz zmiennymi psychospołecznymi: 

 osobowymi: cechy osobowości, poczucie własnej godności i poczucie sensu 

życia, 

 relacyjnymi: poczucie przebaczenia, wsparcie społeczne w chorobie 

 chorobowymi: ocena własnej choroby oraz akceptacja życia z chorobą 

 a poziomem jakości relacji małżeńskiej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii 

paranoidalnej.  

Badaniami objęto dwie grupy osób: 32 osoby chorujące na schizofrenię paranoidalną, będące 

minimum rok w związku małżeńskim z osobą zdrową (grupa badanych) oraz 32 osoby, 

będące w związku małżeńskim minimum rok, tworzące (grupę kontrolną). 

W badaniach własnych zastosowano następujące narzędzia badawcze: 



Inwentarz Socjodemograficzny zawierający podstawowe dane personalne, demograficzne 

oraz chorobowe, Skalę do pomiaru jakości relacji małżeńskiej: Kwestionariusz Dobranego 

Małżeństwa (J. Rostowski, M. Plopa). Narzędzia pomiaru czynników warunkujących jakość 

relacji małżeńskiej: Inwentarz Osobowości NEO-FFI (P.T. Costa, R. R. McCrae), 

Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (S. Steuden, P. Brudek), Kwestionariusz 

Osobistego Profilu Sensu (P. T. P. Wong), Skalę Przebaczenia Małżeńskiego (F. G. Paleari, F. 

D. Finchman, C. Regalia), Skalę Wsparcia w Chorobie (M. Brachowicz, K. Janowski, M. 

Sadowska), Skalę Akceptacji Choroby (K. Janowski) oraz Skalę Oceny Własnej Choroby (K. 

Janowski, S. Steuden, J. Kuryłowicz, M. Nieśpiałowska-Steuden). 

Wyniki wskazują na następujące wnioski: Stwierdza się brak istotnych statystycznie 

różnic w zakresie poziomu jakości relacji małżeńskiej w badanych grupach. W zakresie 

czynników osobowych stwierdza się następujące różnice: w wymiarze struktury osobowości 

pacjenci wykazali się większym nasileniem neurotyzmu, mniejszym nasileniem ekstrawersji 

oraz mniejszym stopniem sumienności w porównaniu z grupą kontrolną. W wymiarze 

poczucia własnej godności pacjenci osiągnęli wyższy jej poziom w porównaniu z grupą 

kontrolną. Natomiast w wymiarze sensu życia nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.  

W zakresie czynników relacyjnych nie stwierdzono różnić w wymiarze przebaczenia w 

badanych grupach, natomiast w wymiarze wsparcia społecznego w grupie klinicznej 

stwierdzono różnice istotne statystycznie między kobietami a mężczyznami (wyższy poziom 

wsparcia materialnego w grupie kobiet). W zakresie czynników chorobowych nie stwierdzono 

różnic istotnych statystycznie w wymiarze oceny własnej choroby oraz w wymiarze 

akceptacji życia z chorobą w grupie klinicznej. Następnie stwierdzono zależności między 

jakością relacji małżeńskiej a czynnikami osobowymi, relacyjnymi oraz chorobowymi 

w badanych grupach. Nie stwierdzono wpływu czynników demograficznych na jakość relacji 

małżeńskiej. Stwierdzono częściowy wpływ czynników związanych z chorobą (czas trwania 

choroby, wiek zachorowania oraz liczba hospitalizacji) na jakość relacji małżeńskiej.  
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