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RISK OF CRISES AND CONFLICTS IN COHABITING RELATIONSHIPS 

Abstract. The aim of research was to evaluate the integration level of cohabitating 
relationships and the risk of falling into conflicts and crises when relationships du-
ration was taken into account. The modified Marriage/Relationship Success Scale de-
veloped on the basis of Marriage/Relationship Success Scale (SPM) by Braun-Gałkow-
ska (1985) were used in the study. The group of 120 heterosexual couples (240 people) 
living in informal relationship was examined. The control group consisted of 140 mar-
riages (280 people). In total 520 people aged 21-44 were examined. The research show 
that the duration has significant impact on the risk of falling into crises and conflicts 
in cohabiting relationships, on the other hand it has no influence on the risk of having 
crisis and conflicts in marriages.  
 
 
Upowszechnianie się alternatywnych form małŜeńsko-rodzinnych dyktuje 
daleko posunięta liberalizacja Ŝycia oraz gwałtowne zmiany we współczesnym 
świecie. PrzeobraŜenia społeczno-ekonomiczne, migracja ludności, bezrobocie, 
trudności finansowe i mieszkaniowe młodych ludzi nie sprzyjają zawieraniu 
związków i ich trwałości.  

O wyborze kohabitacji (nie zalegalizowanej formy współzamieszkiwania, 
współŜycia i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego) decydują naj-
częściej czynniki ekonomiczne, takie jak potrzeba niezaleŜności finansowej, 
chęć zatrzymania własnego mieszkania, obawa przed utratą renty (po rodzi-
cach czy wdowiej), a takŜe brak środków finansowych na ślub i załoŜenie ro-
dziny (Lenz, 1999). Nie bez znaczenia jest określona filozofia Ŝyciowa zwią-
zana z negowaniem tradycji i obyczajów. Badania ujawniły, Ŝe grupę kohabi-
tujących tworzą ludzie o liberalnych poglądach. Nie uwzględniają oni wartości 
związanych z rodziną i odrzucają podział obowiązków domowych ze względu 
                                                 

* Adres do korespondencji: Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 
10/12, 91-433 Łódź; e-mail: i.janicka@wp.pl 



IWONA JANICKA 

 

294 

na płeć (Nave-Herz, 2002; Slany, 2001, 2002). Występuje u nich niska religij-
ność lub jej brak (Thornton, Axinn, Hill, 1992; Bennett, Blanc, Bloom, 1988).  

Podjęcie decyzji o kohabitacji zaleŜy równieŜ od wieku, który dyktuje okre-
ślone oczekiwania i reguły funkcjonowania. Okazuje się, Ŝe niemałŜeńskie 
wspólnoty są atrakcyjne przede wszystkim dla młodych partnerów (Forste, 
Tanfer, 1996; Bennett, Blanc, Bloom, 1988; Janicka, 2003; Kwak, 2005). Oso-
by młode demonstrują swoją niezaleŜność, nie są zainteresowane formalnymi 
deklaracjami, chętniej poddają się modzie, stąd łatwiej im zrezygnować z tego, 
co usankcjonowane prawnie. Kohabitacja stanowi tu swoistą praktykę przed-
małŜeńską. Liberalne poglądy odnośnie do seksu i partnerstwa nie sprzyjają 
stabilizacji. Bezpośrednią przyczyną wchodzenia w związki niemałŜeńskie jest 
wczesny wiek inicjacji seksualnej. Nie oznacza to, Ŝe kohabitują tylko osoby 
bardzo młode. Badania prowadzone przez Slany (2002) wskazują, Ŝe w Polsce 
53% osób kohabitujących jest w wieku 30-49 lat. Późne kohabitacje tworzą 
zwykle osoby rozwiedzione, pozostające poza związkami małŜeńskimi, sa-
motne, rzadziej owdowiałe.  

Najbardziej istotną zmienną wpływającą na decyzję o kohabitacji osób  
dojrzałych jest nieumiejętność utrzymania intymnych stosunków jako efekt 
doświadczeń z poprzednich związków. Okazuje się, Ŝe ci, którzy wcześniej 
kohabitowali czy byli małŜonkami, rzadziej biorą ślub (Slany, 2002; Nave- 
-Herz, 2003).  

Niewątpliwie atrakcyjność związków nieformalnych wynika stąd, Ŝe nie 
ograniczają one partnerów obowiązkami i zaleŜnością. Zdaniem Forste i Tan-
fer (1996) oraz Jamieson i współautorów (2002) dąŜenie do zachowania nieza-
leŜności, swobody, braku zobowiązań stanowi główny motyw nielegalizowania 
związku.  

Wspomniane czynniki wpływające na wybór kohabitacji mogą stanowić 
jednocześnie o jej niestabilności i krótkotrwałości. Badania norweskie (za: 
Slany, 1990; Kwak, 1994), amerykańskie (za: Selzer, 2000) oraz niemieckie 
(Nave-Herz, 2002) wykazały, Ŝe związki nieformalne trwają znacznie krócej 
niŜ małŜeńskie. Uznaje się, Ŝe większość kohabitujących Ŝyje ze sobą około 
jednego roku lub maksymalnie dwa lata (Ermisch, Francesconi, 1998; Schoen, 
Weinick, 1993; Nave-Herz, 2002; Kwak, 2005). W Wielkiej Brytanii tylko 4% 
związków niezalegalizowanych trwa dłuŜej niŜ 10 lat (Ermisch, Francesconi, 
1998). Ocenia się, Ŝe 90% kohabitacji ze staŜem nie dłuŜszym niŜ pięć lat 
rozpada się w ciągu pięciu lat, zaś 50% – w ciągu dwóch lat ich trwania 
(Brown, Booth, 1996).  

Stanley, Whitton i Markman (2004) podkreślają, Ŝe nie tylko niemałŜeń-
ską, ale równieŜ przedmałŜeńską kohabitację cechuje wyŜszy wskaźnik roz-
wodów i niŜsza satysfakcja ze związku. Większość badań dowodzi, Ŝe istnieje 
bezpośredni związek między kohabitacją przedślubną a rozpadem małŜeństwa 
(Axinn, Thornton, 1992; DeMaris, Rao, 1992; Jamieson i in., 2002; Johnson, 
i in., 2002; Kieran, 2002). PrzedmałŜeńska kohabitacja zwiększa ryzyko roz-
wodu od 40% do 85% (Teachman, Polonko, 1990; Kahn, London, 1991). StaŜ 
bycia w związku nieformalnym uznawany jest za znaczącą zmienną z uwagi 
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na tzw. efekt kohabitacji, polegający na tym, Ŝe im dłuŜej trwa przedślub- 
na kohabitacja, tym większe zagroŜenie dla późniejszego, zalegalizowanego 
związku.  

Szczegółowe badania, obejmujące staŜ małŜeństwa, przeprowadzono w Sta-
nach Zjednoczonych. Dotyczyły one par małŜeńskich ze staŜem 10- i 20-letnim 
od pierwszego ślubu. Okazało się, Ŝe przy krótszym staŜu 18% par, które ko-
habitowały przed małŜeństwem, było w separacji, w porównaniu z 10% mał-
Ŝonków, którzy nie kohabitowali przed ślubem. W czasie 20-letniego staŜu 
wskaźniki zwiększyły się o 34% dla przedślubnych kohabitantów i o 24% dla 
niekohabitujących małŜonków (Bennett, Blanc, Bloom, 1988). 

Mimo Ŝe perspektywy wspólnego Ŝycia partnerów w związku nie zalegali-
zowanym są niepewne, jest on wybierany częściej niŜ małŜeństwo. Dzieje się 
tak, poniewaŜ małŜeństwo, według Kwak (2005), nie jest obecnie postrzegane 
jako jedyna droga podjęcia wspólnego zamieszkania, realizacji potrzeb seksu-
alnych czy posiadania dzieci. Nie oznacza to jednak, zdaniem Slany i Baszar-
kiewicz (2004), Ŝe kohabitacja stanowi formę Ŝycia konkurencyjną wobec mał-
Ŝeństwa.  

POJĘCIE KRYZYSU I KONFLIKTU 

Dynamika funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, jakimi są 
małŜeństwa czy kohabitacje, sprzyja zmianom ich integracji. Konfrontacja 
potrzeb, upodobań, zainteresowań, oczekiwań partnerów moŜe prowadzić do 
kreatywnego ich rozwoju i jednocześnie umacniania się związku, jak i do po-
głębiania róŜnic, co moŜe stanowić o kryzysach czy konfliktach.  

Pojęcie kryzysu nie naleŜy do jednoznacznie określanych. W literaturze 
kryzys jest rozumiany jako reakcja na traumatyczne wydarzenie, kryzys 
rozwojowy, emocjonalny czy kryzys jako wydarzenie krytyczne. We wszystkich 
tych podejściach kryzys definiowany jest jako „stan psychiki i sytuacji, który 
ma charakter przełomowy i zwrotny, w którym rozstrzyga się stan zdrowia 
człowieka, jakość jego relacji z otoczeniem, kierunek jego dalszego rozwoju” 
(Sęk, 2001, s. 261). Kryzys psychologiczny to specyficzny stan psychiczny 
o pewnej dynamice, nacechowany niepokojem i napięciem (Pilecka, 2004), 
obejmujący wszelkie sytuacje wymagające waŜnego rozstrzygnięcia, które 
powodują przejściowy stan zachwiania równowagi psychicznej człowieka czy 
grupy ludzi albo utratę równowagi społecznej (PłuŜek, 1997, s. 31). Kryzysy 
mogą być związane z trudnościami w relacjach międzyosobowych. WyróŜnia 
się dwa rodzaje kryzysów: rozwojowe i sytuacyjne. Kryzysy rozwojowe wyzna-
czone są dynamiką Ŝycia rodzinnego. Kryzysy sytuacyjne – nagłe zmiany wy-
wołane przez wydarzenia losowe, mające znaczenie emocjonalne (John-Borys, 
1995) – mają źródła materialne, osobiste i interpersonalne. Do interperso-
nalnych kryzysów sytuacyjnych naleŜą równieŜ kryzysy małŜeńskie (Beisert, 
2000; Kubacka-Jasiecka, 2003). Stanowią one wynik konfrontacji z nienorma-
tywnymi, wyjątkowymi wydarzeniami Ŝyciowymi, jak równieŜ uniemoŜliwiają 
porozumienie partnerów. Kryzys uruchamia bowiem specyficzny mechanizm 
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poznawczy sytuacji trudnej, odmienny od innych ludzi, którzy równieŜ w tej 
sytuacji się znajdują (Beisert, 2000).  

Kryzysy małŜeńskie poznajemy po charakterystycznym zachowaniu oraz 
relacji osób (partnerów) przeŜywających kryzys (Sęk, 2001). W czasie kryzysu 
dana osoba doświadcza wysokiego poziom napięcia, co ogranicza jej moŜliwości 
poradzenia sobie z sytuacją trudną. Nie kaŜdy jednak etap Ŝycia diady moŜna 
nazwać kryzysem. Kryzys wynika z pogłębiania się trudności, jest ostateczną 
reakcją na sytuację trudną, prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu poznaw-
czym, emocjonalnym oraz behawioralnym (Kubacka-Jasiecka, 1997). Zdaniem 
Freeman (1991) kryzys odnosi się bezpośrednio do sytuacji zagroŜenia rozbi-
ciem małŜeństwa. Wtedy partnerzy doświadczają beznadziejności, smutku, 
frustracji, zwątpienia we wspólną przyszłość.  

 Tego rodzaju zmiany oraz koncentracja na własnym cierpieniu mogą jed-
nocześnie ograniczać szanse na porozumienie i rozwiązanie problemu. W sy-
tuacji kryzysowej partnerzy rezygnują z otwartego konfliktu, poniewaŜ oboje 
są zgodni co do przyczyny niezadowolenia i nie widzą moŜliwości jej rozwiąza-
nia. Zwykle przyjmują postawę wzajemnego ignorowania się, obojętności, mil-
czącej wrogości. Prowadzi to do psychofizycznej izolacji partnerów.  

Kryzys interpersonalny bywa łączony z dłuŜej trwającą sytuacją konflik-
tową. WaŜne jest jednak odróŜnienie pojęcia kryzysu od konfliktu. Konflikty 
zewnętrzne utoŜsamiane są z kłótnią – bezpośrednią wymianą zdań, której  
towarzyszą negatywne emocje. Hahlweg (1996) uznaje, Ŝe kłótnia między 
partnerami będącymi w związku małŜeńskim czy kohabitacyjnym ma charak-
ter negatywnej komunikacji werbalnej i przejawia się w postaci wzajemnego 
obwiniania się, krytyki, złośliwych uwag, ironii, wyśmiewania, obraŜania, 
przypominania błędów, przekręcania wypowiedzi partnera itp.  

Kontakty między partnerami przyjmują charakter konfliktowy wtedy, gdy 
mają oni niezgodne oceny odnośnie do wspólnych spraw, co wpływa nieko-
rzystnie na jakość związku. KaŜdy określa inaczej przyczynę niezadowolenia, 
co prowadzi do nieporozumień, powtarzającej się negatywnej komunikacji. 
Zarówno kryzys, jak i konflikt świadczą o niskiej integracji związku. 

Korzystne relacje między partnerami przejawiają się zadowoleniem ze 
wspólnego Ŝycia, czemu równieŜ mogą towarzyszyć zgodne lub niezgodne ich 
oceny. Są to pary, u których obserwuje się brak kryzysów oraz ograniczoną 
ilość lub krótkotrwałość sytuacji konfliktowych. Częściej spotykamy pary za-
dowolone o niezgodnym obrazie własnego związku. Partnerzy twierdzą, Ŝe są 
zadowoleni, ale kaŜdy z nich wskazuje na inne jego przyczyny. Bywa, Ŝe opie-
rają oni swoje pozytywne oceny tylko na zewnętrznych formach wzajemnego 
zachowania („jestem zadowolony, bo ona dobrze gotuje”, „jestem zadowolona, 
bo on nie naduŜywa alkoholu”). Mamy tu do czynienia z tzw. pozornym zado-
woleniem partnerów. Jest to bardzo często spotykana jakość i dotyczy zwykle 
związków z dłuŜszym staŜem. Partnerzy zadowoleni o zgodnym obrazie mał-
Ŝeństwa to diady idealne. Charakteryzują ich podobne postawy, zaintereso-
wania i cele Ŝyciowe. Homogeniczność partnerów oraz jakość związku stanowi 
o jego integracji.  
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Odczuwanie przez partnerów poczucia jedności i stanowienia pary nie 
zaleŜy tylko od nich samych, ale równieŜ od formy ich związku. Nie poślubieni 
partnerzy dopuszczają daleko posuniętą umowność i swobodę wspólnego Ŝycia. 
Beck, Beck-Gernsheim (1990) i Meyer (1993) uznają związki nieformalne za 
niedojrzałe z uwagi na ich egoistyczny charakter. Partnerzy zorientowani na 
indywidualne potrzeby i prywatne cele mocno eksponują własną autonomię 
oraz dąŜenie do samorealizacji, co moŜe wpływać negatywnie na integrację ich 
związków.  

Istnieje pozytywna zaleŜność między poczuciem jedności a jakością mał-
Ŝeństwa (Wambolddt, Reiss – za: Holman i in., 2001). Przewiduje się, iŜ po-
czucie jedności będzie silniejsze w związkach małŜeńskich niŜ niemałŜeńskich. 
Zgodnie z dotychczasowymi wynikami badań uznaje się, Ŝe związki niemał-
Ŝeńskie cechuje niŜsza jakość i mniejsza trwałość niŜ małŜeńskie, jak równieŜ 
to, Ŝe wspólne Ŝycie bez ślubu ma negatywny wpływ na późniejszą stabiliza- 
cję (Axinn, Thornton, 1992; DeMaris, Rao, 1992; Laumann i in., 1994; Hall, 
Zhao, 1995; Kieran, 2002; Nave-Herz, 2002; Cohan, Kleinbaum, 2002; Brown, 
2003; Binstock, 2003; Popenoe, Whitehead, 2004). Tym samym związki niemał-
Ŝeńskie mogą być bardziej naraŜone na doświadczanie kryzysów i konfliktów.  

Celem badań była ocena ryzyka występowania kryzysów i konfliktów 
w związkach kohabitacyjnych w zaleŜności od staŜu wspólnego Ŝycia 
partnerów. 

 METODA 

Zbadanie poziomu integracji związku było moŜliwe dzięki zastosowaniu zmo-
dyfikowanej Skali Powodzenia MałŜeństwa/Związku, opracowanej na podsta-
wie Skali Powodzenia MałŜeństwa M. Braun-Gałkowskiej (1985). Twierdzenia 
zamieszczone w metodzie autorki zostały uzupełnione pięciostopniową skalą 
odpowiedzi. Dzięki temu metoda okazała się bardziej „czuła”, co doprowadziło 
jednocześnie do zróŜnicowanych wyników badań. Zmodyfikowana SPM za-
wiera 45 twierdzeń (Janicka, 1991). Skala Powodzenia Związku obejmuje 
twierdzenia takie jak w wersji podstawowej, jedynie powtarzające się w nich 
słowo „małŜeństwo” zastąpiono wyraŜeniem „związek”.  

Trafność zSPM została sprawdzona poprzez zbadanie 80 osób – 40 mał-
Ŝeństw (20 zadowolonych oraz 20 niezadowolonych). Kryterium róŜnicującym 
te małŜeństwa była SPM (wersja podstawowa) i specjalnie w tym celu skon-
struowana skala ocen, którą stosowano po badaniu właściwym. Następnie 
sprawdzono wyniki uzyskane przez te pary w zmodyfikowanej Skali Powodze-
nia MałŜeństwa. Średnie wyniki dla męŜczyzn i kobiet z małŜeństw zadowolo-
nych istotnie róŜniły się od odpowiednich średnich dla małŜeństw niezadowo-
lonych (p<0,01). Rzetelność testu sprawdzono metodą retestu, badając 50 mał-
Ŝeństw (100 osób) w odstępie trzech miesięcy. Obliczono wskaźnik korelacji 
Pearsona, który wyniósł 0,89 (p<0,001).  
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Szczegółowa analiza, przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników 
w zmodyfikowanej Skali Powodzenia MałŜeństwa/Związku, umoŜliwia ocenę 
wskaźnika zadowolenia oraz zgodności ocen partnerów dotyczących własnego 
związku. Wskaźnik zadowolenia oceniono na podstawie porównania odpowie-
dzi odnoszących się do wersji realnej (związanej z oceną własnego małŜeń-
stwa/związku) i wersji idealnej (zdaniem badanych dotyczącej małŜeństwa/  
związku szczęśliwego). Oszacowano, Ŝe o zadowoleniu stanowiła wartość róŜ-
nicy średnich podtestu idealnego i realnego mniejsza lub równa 0,5. Im 
mniejszą wartość uzyskano, tym wyŜsza zachodziła zgodność związku włas-
nego z wymarzonym, tzn. tym bardziej osoba była zadowolona. Wskaźnik 
zgodności odnosił się do porównania ocen własnego związku męŜa/partnera 
i Ŝony/partnerki. Gdy róŜnica miedzy średnimi ocenami dotyczącymi ich obec-
nego związku była niska (mniejsza lub równa 0,1), to były to pary o zgodnym 
obrazie własnego małŜeństwa/związku. W przypadku, gdy odległość między 
ocenami małŜonków/partnerów była większa od 0,1, uznawano te pary za nie-
zgodne (o róŜnym obrazie własnego małŜeństwa/związku). Określenie wskaź-
nika zadowolenia oraz zgodności umoŜliwiło wyróŜnienie pięciu poziomów 
integracji. Pierwsza grupa to pary zadowolone, o zgodnych ocenach partnerów 
odnośnie do własnego związku, czyli o najwyŜszym wskaźniku integracji. Do 
drugiej grupy naleŜą partnerzy zadowoleni o niezgodnych ocenach. Określono 
te związki jako pozornie zadowolone, poniewaŜ kaŜdy z partnerów wskazuje 
na inne przyczyny powodzenia związku (brak jest zgodności między oceną 
własną a oceną partnera). Trzecią grupę stanowią partnerzy niezadowoleni 
z własnego związku i zgodni w jego ocenie. Zgodność odnośnie do przyczyny 
niezadowolenia czyni z nich pary nie podejmujące dyskusji na ten temat, co 
wyznacza kryzysowy charakter związku. Czwarta grupa to pary niezadowo-
lone i niezgodne w ocenie własnego związku. Wysoki poziom niezadowolenia 
oraz brak porozumienia co do jego przyczyny nadaje tym diadom charakter 
konfliktowy. Piątą grupę tworzą związki zagroŜone. NaleŜą do nich partnerzy 
niezgodni i antagonistyczni w ocenie własnego związku. W tych związkach 
jeden z partnerów jest zadowolony, a drugi niezadowolony, co prowadzi w koń-
cu do niezadowolenia obojga. Pary zagroŜone mają przejściowy charakter. 
W badaniach własnych okazało się, Ŝe zagroŜonych jest jedynie sześć mał-
Ŝeństw, natomiast taka jakość nie pojawiła się w związkach nieformalnych. 
Z uwagi na brak związków zagroŜonych, w grupie badanych par kohabitują-
cych w ostatecznej analizie wyników uwzględniono cztery wspomniane wyŜej 
jakości.  
 
Osoby badane. Analizie poddano 120 par heteroseksualnych (240 osób), 
Ŝyjących w związku nieformalnym. Grupę kontrolną stanowiło 140 małŜeństw 
(280 osób). W sumie przebadano 520 osób w wieku od 21 do 44 lat. StaŜ wspól-
nego Ŝycia badanych par wynosił co najmniej dwa lata. 

Zbadano małŜonków odpowiadających wiekiem, wykształceniem i staŜem 
parom kohabitującym. Wykształcenie wyznacza status społeczny, zawodowy 
 



KRYZYSY I KONFLIKTY W ZWIĄZKACH KOHABITACYJNYCH 

 

299 

i ekonomiczny związku. Wybrano partnerów ze zbliŜonym oraz przede wszyst-
kim wyŜszym i średnim wykształceniem, co – zdaniem Nave-Herz (2003) oraz 
Teachman i Polonko (1990) – wpływa pozytywnie na trwałość szczególnie 
związków niemałŜeńskich. 

StaŜ kohabitacji stanowił o doborze do badań małŜeństw. Najwięcej było 
par z 2-, 3-letnim staŜem, tj. 28,3% związków kohabitacyjnych i 27,9% 
małŜeństw. Ze staŜem 4-5 lat było 23,3% związków niemałŜeńskich i 27,1% 
małŜeńskich, ze staŜem 6-8 lat – 25% niemałŜeńskich i 25,7% małŜeńskich 
oraz ze staŜem 9-11 lat pozyskano do badań 23,3% par kohabitujących i 19,3% 
małŜeńskich.  
 
Przebieg badań. Badanie właściwe poprzedzone było indywidualnym 
kontaktem z osobami badanymi, mającym na celu zebranie wywiadu, wzbu-
dzenie motywacji do badań, zapewnienie o anonimowości oraz o wyłącznie 
naukowym charakterze badań. Badani wypełniali ankietę, w której pytania 
dotyczyły między innymi: wieku, wykształcenia, zatrudnienia, staŜu wspólne-
go Ŝycia i prowadzenia gospodarstwa domowego, posiadania dzieci. Odpowie-
dzi na pytania zawarte w ankiecie dokonywano w obecności osoby badającej. 
Następnie proponowano wypełnianie zmodyfikowanej Skali Powodzenia Mał-
Ŝeństwa/Związku.  

W zmodyfikowanej Skali Powodzenia MałŜeństwa/Związku zachowano 
procedurę badań zgodną ze stosowaną w Skali Powodzenia MałŜeństwa 
Braun-Gałkowskiej. Metoda ta składa się z dwóch części. W części pierwszej 
badani proszeni są o określenie na kontinuum (od 1 do 5) siły kolejnych 45 
twierdzeń, tak aby charakteryzowały one ich własny związek. W części dru-
giej, która składa się z tych samych i tak samo oszacowanych twierdzeń, ba-
dani mieli ocenić je tak, aby określały związek według nich szczęśliwy.  

JeŜeli było to moŜliwe, to oboje partnerzy wypełniali metody w obecności 
psychologa (zwykle we własnym mieszkaniu). W innych przypadkach były one 
pozostawiane badanym i odbierane w wyznaczonym terminie. Tak samo po-
stępowano w przypadku grupy kontrolnej, którą stanowiły małŜeństwa.  

WYNIKI 

Zmiany poziomu integracji związku, w zaleŜności od staŜu wspólnego Ŝycia 
partnerów, prezentuje tabela 1. 
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 Tabela 1. 
StaŜ wspólnego Ŝycia partnerów a poziom integracji związków kohabitacyj-
nych i małŜeńskich 

StaŜ 

Związki o róŜnych 
poziomach integracji 

2-3 
 lata 

4-5 
lat 

6-8 
lat 

9-11 
lat Ogółem 

Zadowolone 
i zgodne 

24 
20,0% 

9 
7,5% 

7 
5,8% 

6 
5,0% 

46 
38,3% 

Zadowolone 
i niezgodne 

6 
5,0% 

7 
5,8% 

7 
5,85% 

6 
5,0% 

26 
21,7% 

Niezadowolone 
i zgodne (kryzysowe) – 3 

2,5% 
5 

4,2% 
9 

7,5% 
17 

14,2% 

Niezadowolone 
i niezgodne (konfliktowe) 

4 
3,3% 

9 
7,5% 

11 
9,2% 

7 
5,8% 

31 
25,8% 

 
Ogółem 

34 
28,3% 

28 
23,3% 

30 
25,0% 

28 
23,3% 

120 
100,0% 

Z
w

ią
zk

i 
k

oh
ab

it
ac

yj
n

e 

χ2 = 29,77;  p = 0,0001 

Zadowolone 
i zgodne 

19 
13,6% 

15 
10,7% 

7 
5,0% 

13 
9,3% 

54 
38,6% 

Zadowolone 
i niezgodne 

11 
7,9% 

9 
6,4% 

11 
7,9% 

5 
3,6% 

36 
25,7% 

Niezadowolone 
i zgodne (kryzysowe) 

2 
1,4% 

7 
5,0% 

7 
5,0% 

5 
3,6% 

21 
15,0% 

Niezadowolone 
i niezgodne (konfliktowe) 

7 
5,0% 

7 
5,0% 

11 
7,9% 

4 
2,9% 

29 
20,7% 

Ogółem 39 
27,9% 

38 
27,1% 

36 
25,7% 

27 
19,3% 

140 
100,0% 

Z
w

ią
zk

i 
m

ał
Ŝe

ń
sk

ie
 

χ2 = 12,03;  p = 0,21 

  

Okazało się, Ŝe istnieje statystycznie istotna zaleŜność między staŜem 
związku kohabitacyjnego a jego poziomem integracji (p = 0,0001). Najwięcej 
związków zadowolonych i zgodnych ma krótki, 2-, 3-letni staŜ. Wraz ze wzros-
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tem staŜu obniŜa się liczba związków zadowolonych z 20% do 5%. Związki 
pozornie zadowolone występują rzadko, niezaleŜnie od staŜu (przy staŜu 2-3 
lata – 5%, przy staŜu 4-5 i 6-8 lat – 5,8% i przy staŜu 9-11 lat – 5%). 
W kolejnych etapach Ŝycia diady wzrasta liczba związków kryzysowych, jed-
nakŜe jest ich najmniej w badanej grupie. Przy staŜu 2-3 lata nie odnotowano 
kryzysowych kohabitacji. Wyraźniej zaznacza się udział związków konflikto-
wych (od 4% do 11%), który okazał się najwyŜszy przy staŜu 6-8 lat (podobnie 
jak u małŜeństw). StaŜ 6-9 lat określany jest przez badaczy problemu jako 
przełomowy dla kaŜdego związku. Pojawia się tu bowiem spadek wzajemnego 
zainteresowania i zaangaŜowania partnerów, osłabienie więzi uczuciowej, co 
mogą potęgować równieŜ problemy Ŝyciowe (Laskowski, 1987; Braun-Gałkow-
ska, 1985; Wojciszke, 2003).  

Nie stwierdzono występowania zaleŜności między staŜem a poziomem in-
tegracji związków małŜeńskich. Zaobserwować moŜna określone tendencje 
w jej zmianach, które wskazują, Ŝe dłuŜszy staŜ wspólnego Ŝycia (9-11 lat) 
przywraca stabilizację parom poślubionym. Dominują tu małŜeństwa zado-
wolone (9,3%) nad pozornie zadowolonymi (3,6%) i kryzysowymi (3,6%), a naj-
mniej jest konfliktowych (2,9%).  

Brak zmian w ocenie małŜeństwa wywołanych staŜem pozwala wniosko-
wać o lepszej integracji par poślubionych niŜ niepoślubionych. Okazało się 
równieŜ, Ŝe małŜeństwa, nawet te o zaburzonej integracji, tj. kryzysowe  
i konfliktowe, oceniają wzajemne relacje lepiej niŜ osoby Ŝyjące w kohabitacji. 
Świadczy to o tym, Ŝe sytuacje kryzysu czy konfliktu wyraźniej zagraŜają 
integracji związków kohabitacyjnych niŜ małŜeńskich.  

Zastosowanie regresji logistycznej (Hosmer, Lemeshow, 2000) pozwala 
prognozować na temat wpływu staŜu na prawdopodobieństwo występowania 
kryzysów i konfliktów w związkach kohabitacyjnych i małŜeńskich. Wpływ 
staŜu na ryzyko występowania kryzysu w związkach kohabitacyjnych i mał-
Ŝeńskich prezentują tabela 2 i rysunek 1. 

 

Tabela 2.  
Wpływ staŜu na ryzyko kryzysu w związkach kohabitacyjnych i małŜeńskich 

 
Współczynnik 

regresji 
(B) 

Błąd standardowy 
współczynnik 
regresji (S.E.) 

Prawdopodobieństwo 
w teście Walda  

(Sig) 

Iloraz szans 
(OR) 

StaŜ kohabitacji 0,3437 0,1449 0,0177 1,4102 

StaŜ 
małŜeństwa 

0,1090 0,1165 0,3495 1,1152 
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Rysunek 1. StaŜ a ryzyko kryzysu w związkach kohabitacyjnych i małŜeńskich 

 

StaŜ istotnie wpływa na obniŜanie się ryzyka kryzysu w związkach koha-
bitacyjnych (p = 0,017). RównieŜ u małŜeństw prawdopodobieństwo kryzysu 
obniŜa się wraz z wchodzeniem w kolejne, normatywne fazy Ŝycia rodzinnego. 
ZaleŜności dla małŜeństw nie okazały się jednak istotne statystycznie. Mał-
Ŝeństwa są bardziej stabilne w doświadczaniu sytuacji kryzysowych.  

Najbardziej naraŜone na kryzys są związki z krótkim staŜem, który wy-
maga przystosowywania się partnerów do nowych warunków wspólnego Ŝycia, 
jakie wyznaczają kohabitacja czy małŜeństwo. Jednocześnie większe ryzyko 
kryzysu dotyczy par niemałŜeńskich, które osiąga maksymalne wartości przy 
staŜu 2-3 lata. MoŜe to wyjaśniać krótkotrwałość związków kohabitacyjnych. 
Najczęściej kryzys w związkach niemałŜeńskich kończy się rozstaniem part-
nerów. JeŜeli nie nastąpi ono w początkowym etapie wspólnego Ŝycia diady, to 
później ryzyko kryzysu zmniejsza się. Zdecydowana większość związków ko-
habitacyjnych funkcjonuje na etapie pary. Partnerzy nie wchodzą w kolejne, 
normatywne fazy typowe dla małŜeństwa, które mogą wywoływać kryzysy 
rozwojowe. MoŜna prognozować, iŜ wraz ze wzrostem staŜu prawdopodobień-
stwo kryzysu w związkach kohabitacyjnych wyraźnie obniŜa się. Wpływ staŜu 
na ryzyko konfliktu w związkach kohabitacyjnych i małŜeńskich prezentuje 
tabela 3 i rysunek 2.  
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Tabela 3. 
Wpływ staŜu na ryzyko konfliktu w związkach kohabitacyjnych i małŜeń-
skich 

 
Współczynnik 

regresji 
 (B) 

Błąd standardowy 
współczynnik 
regresji (S.E.) 

Prawdopodobieństwo 
w teście Walda  

(Sig) 

Iloraz szans 
(OR) 

StaŜ 
kohabitacji 

-0,3437 0,1449 0,0177 0,7091 

StaŜ 
małŜeństwa 

-0,090 0,1165 0,3495 0,8967 

 

 
Rysunek 2. StaŜ a ryzyko konfliktu w związkach kohabitacyjnych i małŜeńskich 

 
 
Początkowy staŜ wspólnego Ŝycia związany jest z mniejszym prawdopodo-

bieństwem występowania konfliktów u kohabitujących niŜ u małŜonków.  
Im większy staŜ współnego Ŝycia, tym istotnie większe ryzyko konfliktów 
w związkach kohabitacyjnych (p = 0,017), dłuŜszy staŜ nie wpływa natomiast 
na ryzyko konfliktów w związkach małŜeńskich (p = 0,34). Podobne praw- 
dopodobieństwo występowania konfliktów dotyczy partnerów i małŜonków  
z 9-letnim staŜem.  

DąŜenie do niezaleŜności, brak wspólnoty finansowej oraz wygórowane 
oczekiwania niewątpliwie sprzyjają kłótniom w związkach kohabitacyjnych. 
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Partnerzy muszą uzgadniać wiele spraw, które w małŜeństwie nie wymagają 
dyskusji. Stanowi to źródło potencjalnych konfliktów (DeMaris, Leslie, 1984). 
Niezgoda między Ŝyjącymi w kohabitacji dotyczy m.in. podziału obowiązków 
domowych, pieniędzy, seksu, spędzania czasu wolnego, posiadania dzieci 
(Brown, Booth, 1996). Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają, Ŝe kohabi-
tujący partnerzy przejawiają większe skłonności do konfliktów i agresywnych 
zachowań, niŜ małŜonkowie (Thomson, Colella, 1992; Brown, Booth, 1996; 
Stanley, Whitton, Markman, 2004). Kline i współautorzy (2004) podkreślają, 
Ŝe waŜne jest to, czy mamy do czynienia z przedślubną kohabitacją, czy sta-
nowi ona alternatywę dla małŜeństwa. Największy wskaźnik małej agresji (tj. 
zniewag, obraŜania się, kłótni) zaobserwowano u kohabitujących przed zarę-
czynami – w porównaniu z grupą pozaręczynową, a najniŜszy u niekohabi-
tujących małŜonków. 

DYSKUSJA 

Badania wykazały, Ŝe niezalegalizowana forma Ŝycia partnerów moŜe określać 
jakość ich relacji w związku. Relacje te ocenia się jako mniej stabilne, zmie-
niające się w zaleŜności od staŜu wspólnego Ŝycia partnerów, co zagraŜa po-
wodzeniu, integracji, a tym samym trwałości związków niemałŜeńskich. 
Stwierdzono teŜ zaleŜność między staŜem a poziomem integracji związków 
nieformalnych (p = 0,0001), co nie dotyczy małŜeństw (p = 0,21). DłuŜszy staŜ 
powoduje, Ŝe wzrasta liczba kryzysowych i konfliktowych związków kohabi-
tujących, a obniŜa się liczba związków zadowolonych.  

Negatywny wpływ dłuŜszego Ŝycia w kohabitacji na jej integrację podkre-
ślają równieŜ Brown i Booth (1996). Uznają oni, Ŝe kohabitujący rzadziej ak-
ceptują spadek jakości związku niŜ małŜonkowie. Dzieje się tak dlatego, Ŝe 
osoby Ŝyjące w kohabitacji mają większe wymagania odnośnie do wspólnego 
Ŝycia. Brown (2003), powołując się na Narodowe Badania Rodzin i Gospo-
darstw Domowych w Stanach Zjednoczonych, stwierdza, Ŝe okres wspólnego 
Ŝycia w róŜny sposób wpływa na małŜeństwo i kohabitację. DłuŜszy staŜ ob-
niŜa poziom integracji kohabitujących partnerów, natomiast stabilizuje relacje 
małŜeńskie. Potwierdzają to równieŜ wyniki badań podłuŜnych, prowadzonych 
na młodych osobach dorosłych przez Binstock (2003). Kompletowała ona pełną 
historię małŜonków i kohabitantów będących w wieku 15-31 lat. Porównywała 
ścieŜki tych związków, to, jak długo trwało zerwanie, i ewentualne powroty, 
koncentrując się głównie na zdarzeniach czasowych oraz na analizie separacji, 
które wiązały się z załamaniem związku. Stwierdziła, Ŝe małŜeństwa były 
bardziej stabilne i trwałe w czasie od związków nieformalnych. Natomiast 
związki osób Ŝyjących w kohabitacji były bardziej dynamiczne (częściej się 
sprzeczali, wyprowadzali, na nowo godzili) niŜ małŜonków. Potwierdzony zo-
stał negatywny wpływ długości kohabitacji na trwałość związków (Brown, 
2003; Binstock, 2003; Kline i in., 2004).  

Z badań własnych wynika teŜ, Ŝe w związkach kohabitacyjnych z krótkim 
staŜem prawdopodobieństwo występowania kryzysów jest wyŜsze niŜ w związ-
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kach małŜeńskich. Dalszy wzrost staŜu wpływa na obniŜanie się ryzyka kryzy-
sów (p = 0,017) i zwiększa istotnie ryzyko konfliktów (p = 0,017) w związ- 
kach nieformalnych, natomiast nie wpływa na ryzyko kryzysów i konflik- 
tów w związkach małŜeńskich. Większe ryzyko występowania konfliktów oraz 
wczesnych kryzysów w związkach kohabitacyjnych sprzyja ich dezintegracji, 
co jednocześnie wyjaśnia krótkotrwałość tych związków. MoŜna uznać, Ŝe by-
cie w związku niezalegalizowanym wyposaŜa partnerów w negatywne doświad-
czenia. Niepowodzenia związane z wcześniejszymi związkami wzmacniają 
obawy przed małŜeństwem, co moŜe prowadzić do sukcesywnej kohabitacji.  

 NaleŜy jednak się zastanowić, czy kohabitacja, jako określona forma 
wspólnego Ŝycia partnerów, wywołuje zachowania związane z brakiem zaan-
gaŜowania i indywidualizmem, czy czasem nie jest tak, Ŝe osoby przejawiające 
brak zaangaŜowania i nasilenie indywidualizmu wybierają kohabitację i te 
cechy uniemoŜliwiają im szczęśliwe funkcjonowanie w trwałym związku. 
Zgodnie z dotychczasowymi badaniami kohabitację wybierają najczęściej oso-
by młode, dla których waŜne jest poczucie niezaleŜności, które nie uznają dłu-
goterminowych zobowiązań oraz tradycyjnych wzorów funkcjonowania. Tego 
rodzaju cechy oraz brak określenia perspektyw wspólnego Ŝycia mogą przy-
czyniać się do niestabilności związków kohabitacyjnych. Brown i Booth (1996) 
uznają, Ŝe kohabitacja przyciąga partnerów, którzy stanowią „słaby materiał” 
do małŜeństwa, którzy nie potrafią się spełnić w rolach męŜa, Ŝony czy rodzi-
ca. MoŜe to być „słaby materiał” we własnej ocenie lub postrzeganie swego 
partnera jako słabego kandydata. Zdaniem DeMaris i Leslie (1984) kohabi-
tacja nie działa jako filtr, który selekcjonuje mało kompatybilne pary, wydaje 
się natomiast, Ŝe selekcjonuje ludzi, którzy od początku mają tendencję do 
przyznawania się do mniejszej satysfakcji po ślubie, co spowodowane jest zbyt 
wysokimi oczekiwaniami wobec małŜeństwa.  
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