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RELATION QUESTIONNAIRE  

TO ASSES DIFFERENTIATION OF THE SELF LEVEL  
– DEVELOPMENT AND VALIDATION 

Abstract. Bowen’s (2004) family system theory still has a strong influence on con-
temporary family therapy. However, there have been relatively few studies examining 
Bowen’s claims. To facilitate studies in this area, a self-report instrument has been 
developed. Relation Questionnaire (RQ) is a multidimensional measure of the principal 
Bowen construct – differentiation of self, defined as a sense of separateness, which 
enables an individual to regulate closeness and distance in interpersonal relations and 
modulate one’s emotionality. This instrument consists of 69 items pertaining to adult 
functioning in meaningful relationships and current relations with parents. RQ allows 
estimation of global differentiation of self level and seven aspects of differentiation 
(Emotional dependency, Triangulation and responsibility for parents, Emotional sepa-
ration from parents, Autonomy, Emotional separation from partner, Fusion with pa-
rents, Fusion with partner), which were extracted in explanatory factor analysis. Good 
psychometric properties of RQ, verified in two separate analyses, indicate that it can 
be useful for research purposes. The internal consistency reliability of RQ is α = 0,90. 
Consistent with Bowen’s theory, higher differentiation of self, as measured by RQ, 
predicted lower anxiety, lower level of symptoms, higher marital satisfaction and was 
linked to lower level of neuroticism. Other findings supporting validity of RQ are also 
presented. 
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Teoria Murraya Bowena (Bowen, 2004; Kerr, Bowen, 1988) zajmuje szcze-
gólną pozycję wśród modeli wyjaśniających funkcjonowanie rodziny, stanowiąc 
bazę intelektualną dla wielu szkół terapii rodzin i inspirację dla współcze-
snych terapeutów (np. de Barbaro, 2009; Goldenberg, Goldenberg, 2006; Ter-
mińska, 2008; Titelman, 1998). Oferuje ona spojrzenie na rodzinę z perspek-
tywy wielopokoleniowej, zakładając, Ŝe źródłem bieŜących trudności w rela-
cjach rodzinnych są dysfunkcjonalne wzorce przekazywane drogą transmisji 
międzypokoleniowej. W swych załoŜeniach systemowych nie pomija psycholo-
gii indywidualnej, lecz umieszcza ją w kontekście funkcjonowania systemu 
rodzinnego.  

Centralnym pojęciem teorii Bowena (2004) jest stopień zróŜnicowania Ja, 
rozumiany jako poczucie własnej odrębności warunkujące sposoby regulacji 
bliskości i dystansu w relacjach oraz zdolność regulacji własnej emocjonalności. 
Stopień zróŜnicowania Ja na poziomie interpersonalnym oznacza więc umiejęt-
ność odnajdywania równowagi między potrzebą odrębności i autonomii a potrze-
bą bliskiej więzi z innymi. Na poziomie intrapsychicznym jest to zaś zdolność 
rozróŜniania własnych procesów uczuciowych od procesów intelektualnych. 

Niski stopień zróŜnicowania Ja skutkuje skłonnością do skrajnego i reak-
tywnego regulowania bliskości i dystansu w relacjach (fuzja1, emocjonalne 
odcięcie2). Przejawiając się w nieumiejętności zapanowania nad automatycz-
nymi, zalewającymi impulsami emocjonalnymi, utrudnia takŜe samokontrolę  
i dostęp do zasobów racjonalnego myślenia. Wysoki stopień zróŜnicowania Ja 
umoŜliwia natomiast utrzymanie bliskich relacji bez utraty własnej autonomii 
i indywidualności. Dając moŜliwość oparcia się impulsom emocjonalnym oraz 
podejmowania świadomych, autonomicznych i racjonalnych decyzji, pozwala 
równieŜ na prawidłową regulację własnej emocjonalności. 

Według Bowena osoby charakteryzujące się niskim stopniem zróŜnicowa-
nia Ja doświadczają chronicznego lęku, zwłaszcza w znaczących relacjach, 
oraz są bardziej naraŜone na dysfunkcje somatyczne i psychiczne. Czerpiąc 
poczucie własnej wartości, toŜsamości oraz emocjonalnego bezpieczeństwa 
głównie z relacji z innymi oraz inwestując w relacje większość Ŝyciowej ener-
gii, doświadczają trudności w realizacji, a nawet w określeniu własnych, nie-
zaleŜnych i pozarelacyjnych celów. Ich zaleŜność emocjonalna sprawia, Ŝe 
ograniczają repertuar swoich działań do takich, które mają zapewnić aprobatę 
(nawet kosztem negacji własnego Ja) lub wywrzeć na drugiej osobie presję, by 
podporządkowała się ich oczekiwaniom. WiąŜe się to z wymaganiem pełnej 

                                                 
1 Fuzja to zatarcie granic interpersonalnych, prowadzące do zaniku autonomii  

i indywidualności, powodowane przez lęk przed izolacją. Zachowania osób uwikłanych 
w relację o charakterze fuzji słuŜą przede wszystkim zachowaniu harmonii w systemie 
relacji, a nie własnemu rozwojowi. 

2 Emocjonalne odcięcie to reaktywne izolowanie się od osób znaczących na pozio-
mie intrapsychicznym (np. poprzez dewaluowanie ich znaczenia) lub interpersonalnym 
(np. poprzez wycofanie z kontaktu), powodowane przez lęk przed intymnością i utratą 
własnego Ja.  
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harmonii i jednomyślności w bliskich relacjach, nietolerancją róŜnic interper-
sonalnych, wzmoŜoną czujnością wobec potencjalnych zagroŜeń dla trwałości 
relacji i wzrostem reaktywności emocjonalnej. WzmoŜony lęk i nasilone rela-
cyjne mechanizmy obronne (fuzja, dystans emocjonalny, konflikt, triangula-
cja3, projekcja rodzinna4) sprawiają, Ŝe relacje, które tworzą osoby o niskim 
stopniu zróŜnicowania Ja, stają się trudne, wyczerpujące emocjonalnie, pełne 
wzajemnych ograniczeń i sztywne. 

Osoby o wysokim stopniu zróŜnicowania Ja, dysponując większą autono-
mią, mając jasno zdefiniowany, stabilny obraz siebie i wewnętrzne poczucie 
kompetencji, potrafią pozostawać w bliskiej relacji bez poczucia zagroŜenia,  
a ich poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa jest w znacznie mniejszym stop-
niu warunkowane wsparciem czerpanym z relacji. Rozwijają własną indywi-
dualność, akceptują odrębność i indywidualność partnera oraz dobrze radzą 
sobie z nieuniknioną w relacji zmiennością w zakresie bliskości i dystansu. 
Świadome własnych uczuć, potrafią wybrać odpowiedni moment i sposób ich 
ekspresji. Relacje, które tworzą osoby o wysokim stopniu zróŜnicowania Ja, 
charakteryzuje autentyczna bliskość emocjonalna, oparta na jasno określo-
nych granicach między osobami i wspierająca indywidualny rozwój kaŜdego  
z partnerów. 

Na gruncie empirycznym podejmowano liczne próby operacjonalizacji 
stopnia zróŜnicowania Ja. Pierwsze z nich bazowały na ocenie proporcji 
stwierdzeń podmiotowych (Ja) do wspólnotowych (My) uŜywanych przez mał-
Ŝonków w wywiadzie swobodnym (Citrin, 1982 oraz Weinberg, 1978 – za: 
Miller, Anderson, Keala, 2004). Właściwości psychometryczne tego sposobu 
pomiaru nie zostały jednak oszacowane, podobnie jak w przypadku kwestio-
nariusza Keara (1978) – Differentiation of Self Scale. Część narzędzi kwestio-
nariuszowych, mimo dobrych właściwości psychometrycznych, koncentruje się 
na pojedynczych aspektach zróŜnicowania Ja, np. na reaktywności emocjonal-
nej (Behavioral and Emotional Reactivity Index/Adult Behavioral and Emo-
tional Reactivity Index – Bartle i Sabatelli, 1995; Bartle-Haring i in., 1997), 
akceptacji indywidualności i intymności w relacjach rodzinnych (Differentia-
tion in the Family Systems Scale/Family System Differentiation Scale – An-
derson i Sabatelli, 1992; Anderson i in., 1987) lub dojrzałym intelektualnie  
i emocjonalnie funkcjonowaniu intrapsychicznym (Level of Differentiation of 
Self Scale – Haber, 1990). W badaniach uŜywany jest równieŜ kwestionariusz 

                                                 
3 Triangulacja to włączenie osoby trzeciej do relacji diadycznej, umoŜliwiające roz-

przestrzenianie napięcia i przemieszczanie go na inne obiekty. Odwraca uwagę diady 
od istniejącego między jej członkami napięcia przez koncentrację na trzeciej osobie, sta-
nowiącej problem lub zagroŜenie. 

4 Projekcja rodzinna to nasycona lękiem koncentracja na funkcjonowaniu dziecka, 
odwracająca uwagę od problemów istniejących w relacji małŜeńskiej i polegająca na 
nieświadomym zaszczepianiu dziecku lub wzmacnianiu w nim pewnych własnych nie-
pokojących cech, postaw, uczuć lub sposobów zachowania przez przypisywanie im 
szczególnego znaczenia i wzmoŜoną czujność wobec ich przejawów.  
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Personal Authority in the Family System Questionnaire, bazujący na teorii 
autorytetu osobistego – syntezie idei trzech teorii międzygeneracyjnych: Bo-
wena, Boszormenyi-Nagy’ego i Framo (za: Bray, Harvey, Williamson, 1987). 
Narzędzie to umoŜliwia oszacowanie pewnych aspektów stopnia zróŜnicowa-
nia Ja, takich jak indywiduacja/fuzja, intymność czy triangulacja, ale jako 
całość słuŜy do pomiaru innej zmiennej – autorytetu osobistego. Najczęściej 
stosowany w badaniach kwestionariusz Differentiation of Self Inventory-Revi-
sed (Skowron, Friedlander, 1998; Skowron, Schmitt, 2003), uwzględniający 
zarówno aspekty funkcjonowania indywidualnego, jak i relacyjnego, a zara-
zem charakteryzujący się dobrymi właściwościami psychometrycznymi, nie 
róŜnicuje natomiast funkcjonowania jednostki w relacji z rodzicami i w relacji 
z partnerem. 

Biorąc pod uwagę silny wpływ teorii Bowena na współczesną terapię ro-
dzin i stosunkowo niewiele badań weryfikujących jej trafność empirycznie 
oraz niedostatki powstałych dotąd anglojęzycznych narzędzi do pomiaru stop-
nia zróŜnicowania Ja, podjęto autorską próbę skonstruowania narzędzia 
umoŜliwiającego pomiar tej zmiennej. 

PROCEDURA  
KONSTRUKCJI KWESTIONARIUSZA RELACJI 

Etapy pracy nad Kwestionariuszem Relacji 

Procedura konstrukcji Kwestionariusza Relacji (KR), słuŜącego do pomiaru 
stopnia zróŜnicowania Ja, przebiegała w trzech etapach. W pierwszym z nich 
utworzono eksperymentalną wersję narzędzia. Opracowano wstępną pulę 298 
pozycji, a ośmiu psychologów klinicznych szacowało ich trafność treściową.  
W wyniku tej procedury 105 pozycji zakwalifikowano do eksperymentalnej 
wersji KR. 

W drugim etapie pracy przeprowadzono badania pilotaŜowe słuŜące osza-
cowaniu struktury czynnikowej eksperymentalnej wersji narzędzia, jego zgod-
ności wewnętrznej i trafności teoretycznej. Trzysta trzydzieści osób wypełniało 
arkusz z danymi demograficznymi, eksperymentalną wersję KR oraz cztery 
inne kwestionariusze o znanych właściwościach psychometrycznych: Inwen-
tarz osobowości – NEO-FFI, Inwentarz stanu i cechy lęku – STAI, Ocenę Sta-
nu Zdrowia Psychicznego – GHQ12 i Kwestionariusz Aprobaty Społecznej). 
Badania pilotaŜowe umoŜliwiły odrzucenie najsłabszych pod względem psycho-
metrycznym pozycji i wyłonienie 69 pozycji tworzących ostateczną wersję KR. 

W trzecim etapie pracy przeprowadzono badania właściwości psychome-
trycznych ostatecznej wersji narzędzia, oceniając jego rzetelność i trafność 
teoretyczną. Sześćset siedemdziesiąt cztery osoby wypełniały arkusz z danymi 
demograficznymi, ostateczną wersję KR oraz trzy inne narzędzia o znanych 
właściwościach psychometrycznych (kwestionariusz DSI-R do pomiaru stopnia 
zróŜnicowania Ja, kwestionariusz DAS do pomiaru satysfakcji małŜeńskiej  
i Skalę Samooceny Rosenberga). 



KWESTIONARIUSZ RELACJI 

 

421 

Przygotowanie eksperymentalnej wersji Kwestionarius za Relacji  
i analiza trafno ści tre ściowej 

Wstępną pulę pozycji kwestionariusza przygotowano na podstawie przedsta-
wionej we wprowadzeniu definicji oraz przytaczanych przez Bowena (Bowen, 
2004; Kerr, Bowen, 1988) wskazówek dotyczących diagnozy stopnia zróŜnico-
wania Ja. ZałoŜeniem towarzyszącym formułowaniu pozycji było objęcie nimi 
jak najszerszego spectrum zachowań opisywanych przez Bowena jako przeja-
wy stopnia zróŜnicowania Ja. Uwzględniono skłonność do skrajnego, reaktyw-
nego regulowania bliskości i dystansu w relacjach (fuzja, emocjonalne odcię-
cie), tendencję do intensywnego, wymykającego się spod kontroli emocjonal-
nego reagowania i łatwość „zaraŜania się” uczuciami przeŜywanymi przez in-
nych. Sformułowano równieŜ pozycje obejmujące zdolność do identyfikowania  
i wyraŜania własnych przekonań oraz dąŜenia do własnych celów nawet w sy-
tuacji braku aprobaty ze strony innych, stabilne poczucie siebie oraz dostrze-
ganie i tolerowanie odrębności innych osób i róŜnic między sobą a innymi. 
Uwzględniono takŜe takie przejawy stopnia zróŜnicowania Ja, jak podejmo-
wanie decyzji pod presją innych ze względu na poczucie winy lub zobowiąza-
nia, poczucie przymusu podporządkowywania się oczekiwaniom innych i nad-
mierne poczucie odpowiedzialności za stan emocjonalny innych. Część pozycji 
dotyczyła włączenia w relację małŜeńską rodziców, czyli poczucia odpowie-
dzialności za utrzymanie ich relacji i jej jakość, przyjmowania pozycji pośred-
nika lub mediatora między rodzicami oraz bycia powiernikiem jednego lub 
obojga rodziców w sprawach dotyczących małŜeństwa. Szczególnych starań 
dołoŜono równieŜ do tego, by pozycje obejmowały relacje osoby badanej za-
równo z partnerem Ŝyciowym, jak i z rodzicami oraz innymi osobami znaczą-
cymi. Utworzonych zgodnie z tymi załoŜeniami 298 pozycji poddano ocenie 
sędziów kompetentnych w celu sprawdzenia ich trafności treściowej.  

Sędziami kompetentnymi było ośmiu psychologów klinicznych znających 
koncepcję Bowena. Celowo dobrano sędziów róŜniących się płcią i wiekiem. 
KaŜdy sędzia otrzymał definicję zróŜnicowania Ja oraz pulę 298 pozycji, a jego 
zadaniem było oszacowanie, w jakim stopniu proponowane pozycje kwestiona-
riusza odpowiadają definicji. Swoją ocenę sędziowie wyraŜali w pięciopunkto-
wej skali. Punktom skali odpowiadały następujące opisy: 5 – „pozycja jest cał-
kowicie zgodna z definicją”; 4 – „pozycja jest raczej zgodna z definicją”;  
3 – „trudno powiedzieć, czy pozycja jest zgodna z definicją”; 2 – „pozycja jest 
raczej niezgodna z definicją”; 1 – „pozycja jest całkowicie niezgodna z defi-
nicją”. Sędziowie proszeni byli o komentarze i korekty w przypadku niepo-
prawnego lub niejasnego sformułowania treści pozycji, które zostały uwzględ-
nione w dalszej pracy nad narzędziem.  

Do eksperymentalnej wersji kwestionariusza, przeznaczonej do badania 
pilotaŜowego, włączono tylko te pozycje, które uzyskały średnią ocenę sędziów 
powyŜej 4,2. W wyniku tej procedury otrzymano 105 pozycji przeznaczonych 
do badania pilotaŜowego. Zgodność sędziów kompetentnych, mierzona współ-
czynnikiem W Kendalla, wynosiła W(104) = 0,307; p<0,0001.  
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STRUKTURA CZYNNIKOWA, RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ  
EKSPERYMENTALNEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA RELACJI 

Eksperymentalną wersję Kwestionariusza Relacji (105 pozycji) przekazano 
poloniście do opracowania stylistycznego. Do kaŜdej pozycji kwestionariusza 
dodano format odpowiedzi zawierający następujące moŜliwości: „całkowicie 
nieprawdziwe”, „nieprawdziwe”, „raczej nieprawdziwe”, „raczej prawdziwe”, 
„prawdziwe”, „całkowicie prawdziwe”, punktowane od 1 do 6. Zadaniem osoby 
badanej wypełniającej eksperymentalną wersję narzędzia była ocena stopnia, 
w jakim trafne wobec niej jest kaŜde stwierdzenie.  

Celem badania pilotaŜowego była analiza rzetelności (zgodności wewnętrz-
nej) narzędzia, analiza jego struktury czynnikowej oraz usunięcie najsłab-
szych pod względem psychometrycznym pozycji. Szacowano takŜe trafność 
teoretyczną, posługując się metodą sprawdzania aspektu zbieŜnego i oczekując 
teoretycznie uzasadnionych związków między stopniem zróŜnicowania Ja a in-
nymi zmiennymi (cechami osobowości, poziomem lęku, pewnymi aspektami 
zdrowia psychicznego). Sprawdzano równieŜ podatność kwestionariusza na 
zmienną aprobaty społecznej. 

Badanie pilotaŜowe przeprowadzono na próbie składającej się z 330 osób: 
191 (57,88%) kobiet i 139 (42,12%) męŜczyzn. Średnia wieku badanych wyno-
siła 34,93 lata (zakres od 18 do 64 lat; SD = 13,72). Trzynaście osób badanych 
(3,94%) miało wykształcenie zawodowe (7 kobiet i 6 męŜczyzn), 116 (35,15%)  
– średnie (61 kobiet i 55 męŜczyzn), 67 (20,3%) – niepełne wyŜsze (48 kobiet  
i 19 męŜczyzn), zaś 129 osób (39,09%) – wyŜsze (74 kobiety i 55 męŜczyzn). 
Pięć osób nie podało swojego wykształcenia. Sto dwadzieścia osiem osób 
(38,79%) było pannami lub kawalerami (85 kobiet i 43 męŜczyzn). Sto siedem-
dziesiąt osób (51,52%) było w związku małŜeńskim (89 kobiet i 81 męŜczyzn), 
11 (3,33%) – osobami rozwiedzionymi (6 kobiet i 5 męŜczyzn), 5 (1,52%) – wdo-
wami, 2 (0,61%) – osobami w separacji (1 kobieta i 1 męŜczyzna), a 11 osób 
(3,33%) zadeklarowało swój stan cywilny jako wolny (7 kobiet i 4 męŜczyzn). 
Trzy osoby nie podały swojego stanu cywilnego. Pięćdziesiąt siedem osób 
(17,27%) w chwili badania nie było w Ŝadnym związku, natomiast 273 osoby 
(82,73%) były w związkach (formalnych lub nie), których staŜ wynosił od 1 
miesiąca do 35 lat, ze średnią równą 11,60 roku (SD = 9,86). Stu pięćdziesięciu 
dwóch badanych było osobami bezdzietnymi (46,06%), 71 osób (21,52%) miało 
jedno dziecko, 88 osób (26,66%) – dwoje, 19 osób (5,76%) – troje dzieci. 

KaŜda osoba badana otrzymywała plik kwestionariuszy, złoŜony z arkusza 
demograficznego (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, staŜ związku, liczba 
dzieci), eksperymentalnej wersji KR, Inwentarza Osobowości – NEO-FFI (Za-
wadzki i in., 1998), Inwentarza Stanu i Cechy Lęku – STAI (Spielberger i in., 
1983), Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia – GHQ12 według Goldberga 
(Makowska, Merecz, 2001) oraz Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (Wil-
czyńska i Drwal, 1988). Kwestionariusze NEO-FFI, STAI i GHQ12 zastoso-
wano w celu oszacowania trafności teoretycznej konstruowanego kwestiona-
riusza, KAS słuŜył natomiast oszacowaniu jego wraŜliwości na zmienną apro-
baty społecznej. 
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Struktura czynnikowa eksperymentalnej wersji Kwesti onariusza Relacji, 
wyodr ębnienie skal i analiza ich rzetelno ści 

Przeprowadzono wstępną analizę rzetelności eksperymentalnej wersji Kwe-
stionariusza Relacji, aby sprawdzić, czy wszystkie pozycje mierzą jedną hi- 
potetyczną zmienną. PosłuŜono się metodą zgodności wewnętrznej, która 
wykazała bardzo wysoką rzetelność. Współczynnik α Cronbacha, obliczony dla 
wszystkich 105 pozycji, był równy 0,94.  

Stopień zróŜnicowania Ja jest według Bowena właściwością wielowymia-
rową. Nie chcąc zdawać się na subiektywizm w kreowaniu skal narzędzia, 
postanowiono je wyodrębnić, uŜywając do tego metod statystycznych, bazują-
cych na danych empirycznych uzyskanych w badaniu pilotaŜowym. Zastoso-
wano eksploracyjną analizę czynnikową, uŜywając metody głównych składo-
wych, z rotacją Varimax (z normalizacją Kaisera). Metoda ta upraszcza inter-
pretację czynników, minimalizując liczbę zmiennych mających wysokie ła-
dunki czynnikowe poprzez obrót ortogonalny.  

Testy Kaisera-Mayera-Olkina i Bartletta wykazały adekwatność doboru 
próby (KMO = 0,843; χ2(5460) = 16811,17; p<0,0001), zaś wyznacznik wynosi 
1,248E-25. Podniesienie kryterium wartości własnych Kaisera na wartości 
równe minimum 2 pozwoliło na wyodrębnienie dziewięciu czynników wyja-
śniających łącznie 43,3% wariancji wyników w kwestionariuszu. Biorąc pod 
uwagę test Cattella, fakt, Ŝe dwie ostatnie składowe wyjaśniały odpowiednio 
zaledwie 2,21% i 1,99% wariancji, a w ich skład weszły bardzo nieliczne pozy-
cje o wysokich ładunkach czynnikowych, co uniemoŜliwiło precyzyjną inter-
pretację oraz utworzenie skal kwestionariusza, podjęto się interpretacji pierw-
szych siedmiu czynników (kryterium wartości własnej powyŜej 2,5; 39,1% wa-
riancji wyjaśnionej). Do interpretacji tych składowych oraz konstrukcji skal 
kwestionariusza zakwalifikowano tylko te pozycje, których ładunki czynni-
kowe wynosiły minimum 0,38 (były to 84 pozycje). Wyodrębniono następujące 
czynniki:  

– Czynnik 1 (22 pozycje), wyjaśniający 16,53% wariancji, zinterpretowany 
jako „ZaleŜność uczuciowa”, czyli tendencja do nadmiernie emocjonalnego 
reagowania na doświadczenia relacyjne, poczucie nadmiernej odpowiedzialno-
ści za innych, chwiejna, zaleŜna od relacji z innymi samoocena, poczucie 
przymusu zaspokajania oczekiwań innych;  

– Czynnik 2 (13 pozycji), wyjaśniający 5,98% wariancji, zinterpretowany 
jako „Triangulacja z poczuciem odpowiedzialności za rodziców”, czyli poczucie 
odpowiedzialności za rodziców i ich relację małŜeńską oraz pośredniczenie  
w tej relacji;  

– Czynnik 3 (11 pozycji), wyjaśniający 4,36% wariancji, zinterpretowany 
jako „Emocjonalne odcięcie od rodziców”, czyli skłonność do zaprzeczenia 
znaczeniu rodziców, ostentacyjnego wyraŜania własnej niezaleŜności i niedo-
puszczania rodziców do świata własnych przeŜyć;  

– Czynnik 4 (13 pozycji), wyjaśniający 3,71% wariancji, zinterpretowany 
jako „Autonomia”, czyli stabilne poczucie siebie, dostrzeganie i tolerowanie 
róŜnic między sobą a partnerem, zdolność do identyfikowania i wyraŜania 
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własnych przekonań oraz dąŜenia do własnych celów nawet w sytuacji braku 
aprobaty ze strony innych, a zwłaszcza ze strony partnera;  

– Czynnik 5 (8 pozycji), wyjaśniający 3,35% wariancji, zinterpretowany 
jako „Emocjonalne odcięcie od partnera”, czyli skłonność do utrzymywania 
znacznego dystansu emocjonalnego w związku z partnerem, niedopuszczanie 
go do świata własnych przeŜyć, a nawet tendencja do unikania bliskich relacji;  

 – Czynnik 6 (9 pozycji), wyjaśniający 3,35% wariancji, zinterpretowany 
jako „Fuzja z rodzicami”, czyli trudności w separacji emocjonalnej od rodziców, 
automatyczne podporządkowywanie się ich woli, poczucie przymusu spełnia-
nia ich oczekiwań i uzyskiwania ich aprobaty, brak zdolności wyraŜania – lub 
nawet identyfikowania – własnych pragnień i poglądów;  

– Czynnik 7 (8 pozycji), wyjaśniający 2,73% wariancji, zinterpretowany 
jako „Fuzja z partnerem”, czyli zatarcie granic interpersonalnych, prowadzące 
do zaniku autonomii i indywidualności, wyraŜające się m.in. poczuciem iden-
tyczności między sobą a partnerem, nasiloną potrzebą jednomyślności i nieto-
lerowaniem róŜnic między sobą a partnerem, nadawaniem wartości swojemu 
istnieniu poprzez relację z partnerem oraz rezygnacją z własnych celów i pra-
gnień, jeśli nie współgrają one z oczekiwaniami partnera.  

Kolejnym etapem pracy była analiza rzetelności siedmiu skal kwestiona-
riusza utworzonych z opisanych powyŜej siedmiu czynników, połączona z ich 
skróceniem, to jest odrzuceniem najsłabszych pod względem psychometrycz-
nym pozycji. Starano się uzyskać zbliŜoną liczbę pozycji w kaŜdej ze skal  
i maksymalnie je skrócić. Analizę tę przeprowadzono metodą zgodności we-
wnętrznej, z zastosowaniem współczynnika α Cronbacha dla pozycji. Wyjś-
ciową rzetelność skal oraz ich rzetelność po skróceniu prezentuje tabela 1. 
Ładunki czynnikowe pozycji wchodzących w skład poszczególnych skal mie-
ściły się w zakresie od 0,39 do 0,73. Rzetelność narzędzia jako całości po jego 
skróceniu wyniosła 0,91.  
 

Tabela 1. 
Wyjściowa rzetelność skal eksperymentalnej wersji KR oraz rzetelność po ich 
skróceniu 

Skala wyjściowa Skala po skróceniu  

Liczba pozycji α Cronbacha Liczba pozycji α Cronbacha 

ZaleŜność uczuciowa 22 0,93 11 0,90 

Triangulacja z poczuciem 
odpowiedzialności  
za rodziców 

13 0,84 11 0,84 

Emocjonalne odcięcie  
od rodziców 11 0,84 11 0,84 

Autonomia 13 0,80 11 0,80 

Emocjonalne odcięcie  
od partnera 8 0,79 8 0,79 

Fuzja z rodzicami 9 0,81 9 0,81 

Fuzja z partnerem 8 0,74 8 0,74 
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Podsumowując, wyodrębniono siedem skal Kwestionariusza Relacji: Za-
leŜność uczuciową (11 pozycji), Triangulację z poczuciem odpowiedzialności za 
rodziców (11 pozycji), Emocjonalne odcięcie od rodziców (11 pozycji), Autono-
mię (11 pozycji), Emocjonalne odcięcie od partnera (8 pozycji), Fuzję z rodzica-
mi (9 pozycji) oraz Fuzję z partnerem (8 pozycji). Ostateczna wersja kwestio-
nariusza liczy więc 69 pozycji, a przykładowe pozycje wchodzące w skład 
poszczególnych skal prezentuje tabela 2. 

 

Tabela 2. 
Przykładowe pozycje ostatecznej wersji KR  

ZaleŜność uczuciowa 

Bardzo potrzebuję akceptacji innych osób. 

Gdy bliska mi osoba sprawi mi przykrość, jestem całkowicie przytłoczony negatywnymi 
emocjami. 

Kiedy bliskie mi osoby nie zwracają na mnie uwagi, czuję się niepotrzebny lub niekochany. 

Czuję się bardzo źle, gdy zawiodę oczekiwania innych. 

Triangulacja z poczuciem odpowiedzialności za rodziców 

Czuję się odpowiedzialny za dobre samopoczucie mojej matki lub ojca. 

Kiedy nie mam czasu dla moich rodziców, czuję się winny. 

Problemy mojej matki lub mojego ojca są moimi problemami. 

Zawsze staram się łagodzić konflikty między rodzicami. 

Emocjonalne odcięcie od rodziców 

Mam poczucie, Ŝe któreś z moich rodziców nie daje mi prawa do samodzielności. 

Najchętniej wyprowadziłbym się gdzieś daleko, by móc ograniczyć kontakt z matką lub ojcem. 

Unikam rozmów z moją matką lub ojcem na waŜne dla mnie tematy. 

WyraŜanie pozytywnych uczuć wobec moich rodziców przychodzi mi z łatwością (*). 

Autonomia 

Czuję, Ŝe to ja sam decyduję o sobie. 

Jestem w stanie zrozumieć i uznać to, Ŝe bliska mi osoba zachowuje się inaczej, niŜ bym tego 
oczekiwał. 

Lubię spędzać czas z partnerką, ale lubię teŜ chwile bez niej, kiedy mogę zająć się własnymi 
sprawami. 

Potrafię jasno wyraŜać własne zdanie, nawet gdy partnerka ma inną opinię. 

Emocjonalne odcięcie od partnera 

Wolę utrzymywać w związku pewien dystans, aby móc pozostać sobą. 

Samotne Ŝycie jest lepsze, poniewaŜ związki z innymi niosą ze sobą wiele zobowiązań. 

Gdy w moim związku pojawia się zbyt wiele bliskości, czuję się przytłoczony. 

Mam trudności z okazywaniem uczuć wobec bliskich mi osób. 
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Fuzja z rodzicami 

Czuję, Ŝe powinienem konsultować z moją matką lub moim ojcem wszystkie moje decyzje. 

W kontakcie z rodzicami nadal czuję się dzieckiem. 

Nie byłbym w stanie zrobić czegoś, czego nie akceptują moi rodzice. 

Ze względów emocjonalnych, odejście z domu rodzinnego było / jest /będzie dla mnie duŜym 
problemem. 

Fuzja z partnerem 

Mam poczucie, Ŝe bez mojej partnerki byłbym nikim. 

Unikam podejmowania jakichkolwiek decyzji, gdy nie ma przy mnie mojej partnerki. 

Rezygnuję z realizacji moich pragnień, jeśli partnerka ich nie akceptuje. 

Czuję się odpowiedzialny za nastrój mojej partnerki. 

 (*) pozycja punktowana odwrotnie 
 

Wynik ogólny uzyskany w KR (suma punktów otrzymanych we wszystkich 
pozycjach, po zrekodowaniu ich zgodnie z kluczem) jest wskaźnikiem niskiego 
stopnia zróŜnicowania Ja, tzn. im wyŜszy wynik, tym niŜszy stopień zróŜnico-
wania Ja. Wysoki wynik we wszystkich skalach, poza skalą Autonomii, od-
zwierciedla wysokie natęŜenie danego aspektu zróŜnicowania Ja, natomiast 
wysoki wynik w skali Autonomii oznacza niski poziom autonomii. 

WraŜliwo ść Kwestionariusza Relacji  
na zmienn ą aprobaty społecznej 

Analizę wraŜliwości Kwestionariusza Relacji na zmienną aprobaty społecznej 
przeprowadzono, posługując się metodą korelacji (za pomocą współczynnika  
r Pearsona) wyników uzyskanych w KR (wynik ogólny, wyniki w poszczegól-
nych skalach, wyniki w poszczególnych pozycjach) oraz wyników uzyskanych 
w Kwestionariuszu Aprobaty Społecznej (KAS; Wilczyńska, Drwal, 1983). Je-
dynymi istotnymi związkami okazały się korelacje między wynikami uzyska-
nymi w skali Emocjonalnego odcięcia od rodziców a wynikiem uzyskanym  
w KAS (r(324) = -0,267; p<0,0001) oraz między wynikami w skali Triangulacji 
z Poczuciem odpowiedzialności za rodziców a wynikiem w KAS (r(324) = 
= 0,111; p<0,046). Nie są to korelacje wysokie, jednakŜe analizując wyniki 
uzyskane w KR naleŜy brać pod uwagę, Ŝe te dwie skale mogą być obciąŜone 
zmienną aprobaty społecznej. Analiza obciąŜenia tą zmienną poszczególnych 
pozycji wyŜej wymienionych skal nie wskazała na konieczność odrzucenia 
którejś z pozycji (współczynniki korelacji w zakresie od r(324) = -0,128; p<0,02 
do r(324) = -0,234; p<0,001).  
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Trafno ść teoretyczna  
eksperymentalnej wersji Kwestionariusza Relacji  

W celu oszacowania trafności teoretycznej skonstruowanego narzędzia posłu-
Ŝono się analizą jego trafności zbieŜnej, analizując korelacje wyników ogólnych 
uzyskanych w KR oraz wyników w jego poszczególnych skalach z wynikami 
uzyskanymi w innych narzędziach.  

Kwestionariusz NEO-FFI (Zawadzki i in., 1998) wybrano ze względu na 
jego bardzo dobre właściwości psychometryczne oraz teoretycznie uzasadnione 
hipotetyczne związki między cechami osobowości a stopniem zróŜnicowania 
Ja. Spodziewano się, Ŝe neurotyczność, rozumiana jako podatność na doświad-
czanie emocji negatywnych, takich jak strach, gniew, poczucie winy oraz 
wraŜliwość na stres psychologiczny, powinna być istotnie negatywnie zwią-
zana ze stopniem zróŜnicowania Ja i aspektem autonomii. Oczekiwano rów-
nieŜ silnego pozytywnego związku między neurotycznością a skalą ZaleŜności 
uczuciowej oraz nieco słabszych dodatnich związków z obiema skalami mie-
rzącymi emocjonalne odcięcie i obiema skalami do pomiaru fuzji. Spodziewano 
się, Ŝe ekstrawersja, rozumiana jako jakość i ilość interakcji społecznych oraz 
poziom aktywności, energii i zdolność do odczuwania pozytywnych emocji, 
mierzona przez NEO-FFI, będzie pozytywnie związana ze stopniem zróŜnico-
wania Ja oraz autonomią, mierzonymi KR. Spodziewano się takŜe negatyw-
nych związków między nasileniem ekstrawersji a skalami mierzącymi emo-
cjonalne odcięcie oraz zaleŜność uczuciową, a takŜe pozytywnego związku mię-
dzy otwartością na doświadczenie, rozumianą jako tendencja do poszukiwania 
i pozytywnego wartościowania doświadczeń Ŝyciowych, tolerancja na nowość  
i ciekawość poznawcza, a stopniem zróŜnicowania Ja oraz aspektem autono-
mii. Oczekiwano równieŜ, Ŝe skłonność do angaŜowania się w relacje o charak-
terze fuzji oraz triangulacja w rodzinie pochodzenia będą ujemnie skorelo-
wane z otwartością na doświadczenie. Biorąc pod uwagę ugodowość, załoŜono 
jej negatywne związki z obiema skalami mierzącymi emocjonalne odcięcie oraz 
pozytywne związki ze skalami Triangulacji z Poczuciem odpowiedzialności za 
rodziców i Fuzji z rodzicami. Przewidywano, Ŝe sumienność – rozumiana jako 
stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zo-
rientowanych na cel – będzie najsilniej pozytywnie związana ze stopniem zróŜ-
nicowania Ja i autonomią. Oczekiwano równieŜ słabszych negatywnych związ-
ków między sumiennością a obiema skalami do pomiaru emocjonalnego od-
cięcia i skalą Fuzji z rodzicami. Wszystkie te oczekiwania zostały potwierdzo-
ne w analizie korelacji (zob. tab. 3). Ujawniły się równieŜ dwa dodatkowe is-
totne związki: ujemna korelacja między sumiennością a zaleŜnością uczuciową 
oraz dodatnia korelacja między neurotycznością a triangulacją. Wydaje się, Ŝe 
silne i labilne reakcje emocjonalne oraz chwiejna, zaleŜna od relacji z innymi 
samoocena mogą zaburzać organizację oraz obniŜać wytrwałość jednostki i jej 
motywację w działaniach zorientowanych na cel. Natomiast podatność na do-
świadczanie emocji negatywnych (m.in. na lęk i poczucie winy) oraz wraŜ-
liwość na stres psychologiczny mogą być związane z poczuciem odpowiedzial-
ności za rodziców i ich relację małŜeńską oraz pośredniczeniem w tej relacji. 
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Tabela 3. 
Korelacje między skalami KR i jego wynikiem ogólnym a wynikami w NEO-
FFI, STAI oraz GHQ12 (N = 330) 

Kwestionariusz KR 

Narzędzie Zmienna 

ZaleŜ-
ność 
uczu-
ciowa 

 

Triangu-
lacja  

z Poczu-
ciem 

odpowie-
dzial-

ności za 
rodziców 

Emocjo-
nalne  

Odcięcie 
od  

rodzi- 
ców 

Autono-
mia1 

Emocjo-
nalne  

odcięcie 
od  

partnera 

Fuzja  
z rodzi-

cami 

Fuzja  
z partne-

rem 

Wynik 
ogólny1 

 

Neurotycz-
ność 

-0,613* 
-0,180* 

p<0,001 
-0,233* -0,308* -0,343* -0,313* 

-0,101* 
p<0,067 

-0,548* 

Ekstrawer-
sja 

-0,182* 
p<0,001 

-0,016*  
n.i. 

-0,165* 
p<0,003 

-0,193* 
-0,190* 
p<0,001 

-0,103* 
p<0,061 

-0,037* 
n.i. 

-0,187* 
p<0,001 

Otwartość 
na do-
świadcze-
nie 

-0,058* 
n.i. 

-0,176* 
p<0,001 

-0,077* 
n.i. 

-0,262* 
-0,069* 

n.i. 
-0,095* 

 n.i. 
-0,254* 

-0,171* 
p<0,002 

Ugodowość 
-0,101* 

p<0,067 
-0,132* 
p<0,017 

-0,129* 
p<0,019 

-0,038* 
n.i. 

-0,239* 
-0,121 

p<0,028 
-0,027* 

n.i. 
-0,029*  

n.i. 

NEO-
FFI 

Sumien-
ność 

-0,215* 
0,053  
n.i. 

-0,255* -0,200* -0,196* 
-0,161 

p<0,004 
-0,004* 

n.i. 
-0,236* 

Lęk cecha -0,559* -0,227* -0,261* -0,293* -0,439* -0,309* 
-0,008*  

n.i. 
-0,560* 

STAI 

Lęk stan -0,446* 
-0,165* 
p<0,003 

-0,196* -0,291* -0,327* -0,227* 
-0,063*  

n.i. 
-0,435* 

GHQ12 
Stan zdro-
wia psy-
chicznego 

-0,387* 
-0,143* 
p<0,009 

-0,219* 
0,138 

p<0,012 
-0,227* 

0,188 
p<0,001 

-0,066*  
n.i. 

-0,352* 

1 Skale odwrócone (im wyŜszy wynik w skali, tym niŜsze natęŜenie mierzonej zmiennej), a więc 
znak korelacji naleŜy interpretować odwrotnie; *p<0,0001 

 
 
Kwestionariusz STAI (Spielberger i in., 1983), charakteryzujący się bar-

dzo dobrymi właściwościami psychometrycznymi, słuŜy do pomiaru lęku jako 
stanu i lęku jako cechy. Chroniczny lęk towarzyszy według Bowena (Bowen, 
2004; Kerr, Bowen, 1988) osobom o niskim stopniu zróŜnicowania Ja, a więc 
spodziewano się silnego negatywnego związku między stopniem zróŜnicowa-
nia Ja a nasileniem lęku, szczególnie jako cechy, a takŜe między autonomią  
a lękiem. Oczekiwano równieŜ pozytywnych związków między wszystkimi 
pozostałymi aspektami zróŜnicowania a lękiem. Analizy korelacji potwierdziły 
te przewidywania (zob. tab. 3), z wyjątkiem związku między fuzją z partnerem 
a lękiem, rozumianym zarówno jako cecha, jak i jako stan. Prawdopodobnie 
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wiąŜe się to z opisywanym przez Bowena (2004) zjawiskiem polegającym na 
tym, Ŝe relacja, w której zacierane są granice interpersonalne między partne-
rami, moŜe tymczasowo przyczyniać się do łagodzenia lęku poprzez wzmoŜone 
poczucie jedności, oparcia i iluzorycznego bezpieczeństwa. Wynik ten jest rów-
nieŜ zgodny z dotychczasowymi rezultatami badań (Skowron, Friedlander, 
1998; Tuason, Friedlander, 2000). 

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ12 według Goldberga (Ma-
kowska, Merecz, 2001) mierzy róŜnorodne symptomy związane z zaburzeniem 
zdrowia psychicznego, a zgodnie z koncepcją Bowena osoby o niskim stopniu 
zróŜnicowania Ja są szczególnie naraŜone na róŜnego rodzaju dysfunkcje (Bo-
wen, 2004; Kerr, Bowen, 1988). Spodziewano się więc negatywnego związku 
między stopniem zróŜnicowania Ja i autonomią a nasileniem symptomów. 
Oczekiwano równieŜ pozytywnych związków między wszystkimi pozostałymi 
aspektami zróŜnicowania Ja a nasileniem symptomów. Analizy korelacji po-
twierdziły te przewidywania (zob. tab. 3), z wyjątkiem związku między fuzją  
z partnerem a nasileniem symptomatologii, co – podobnie jak wcześniej – 
moŜna wyjaśniać tymczasową funkcją ochronną i łagodzącą fuzji. 

Wstępna ocena rzetelności i trafności eksperymentalnej wersji kwestiona-
riusza KR wykazała dobre właściwości psychometryczne tego narzędzia, co 
zadecydowało o podjęciu badań słuŜących analizie właściwości psychome-
trycznych jego ostatecznej, składającej się z 69 pozycji wersji. 

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE  
OSTATECZNEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA RELACJI 

Badanie właściwości psychometrycznych ostatecznej wersji KR przeprowa-
dzono na próbie składającej się z 674 osób: 359 (53,26%) kobiet i 315 (46,74%) 
męŜczyzn. Średnia wieku badanych wynosiła 39,44 lata (zakres od 18 do 74 
lat, SD = 14,86). Dwadzieścia pięć osób badanych (3,73%) miało wykształcenie 
podstawowe (8 kobiet i 17 męŜczyzn), 25 osób (3,73%) – zawodowe (9 kobiet  
i 16 męŜczyzn), 306 osób (45,67%) – średnie (164 kobiety i 142 męŜczyzn), 28 
osób (4,18%) – niepełne wyŜsze (20 kobiet i 8 męŜczyzn), zaś 286 osób (42,69%) 
– wyŜsze (155 kobiet i 131 męŜczyzn). Cztery osoby nie podały swojego wy-
kształcenia. Dwieście trzydzieści sześć osób (35,01%) było pannami lub kawa-
lerami (128 kobiet i 108 męŜczyzn). Czterysta trzydzieści sześć osób (64,69%) 
było w związku małŜeńskim (228 kobiet i 208 męŜczyzn), a dwie kobiety 
(0,3%) rozwiedzione. Sto dwadzieścia jeden osób (17,95%) w chwili badania nie 
było w Ŝadnym związku (62 kobiety i 59 męŜczyzn), natomiast 553 osoby 
(82,05%) były w związkach (formalnych lub nie), których staŜ wynosił od  
1 miesiąca do 45 lat, ze średnią równą 16,48 roku (SD = 13,33). Dwustu czter-
dziestu siedmiu badanych (31,7%) było osobami bezdzietnymi, 89 osób (11,4%) 
miało jedno dziecko, 239 osób (30,5%) – dwoje, 85 osób (10,9%) – troje,  
14 (1,8%) – czworo. 

KaŜda osoba badana otrzymywała plik kwestionariuszy złoŜony z arkusza 
demograficznego (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, staŜ związku, liczba 
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dzieci), ostatecznej wersji KR oraz polskojęzycznych wersji: kwestionariusza 
Differentiation of Self Inventory-Revised do pomiaru stopnia zróŜnicowania Ja 
(Skowron, Friedlander, 1998; Skowron, Schmitt, 2003), Skali Samooceny Ro-
senberga (1965) oraz kwestionariusza Dyadic Adjustment Scale do pomiaru 
satysfakcji małŜeńskiej (Spanier, 1976). Wszystkie narzędzia zastosowano  
w celu oszacowania trafności teoretycznej KR, oczekując zgodnych z teorią 
związków między stopniem zróŜnicowania Ja a innymi zmiennymi (samo-
oceną, zadowoleniem z relacji małŜeńskiej).  

Rzetelno ść ostatecznej wersji Kwestionariusza Relacji 

Analiza rzetelności ostatecznej wersji narzędzia, obliczana metodą zgodności 
wewnętrznej (α Cronbacha) oraz współczynnikiem podziału połówkowego 
Guttmana, wykazała zadowalającą rzetelność całego narzędzia oraz jego skal 
(zob. tab. 4). Najsłabszą rzetelnością charakteryzowały się skale najkrótsze  
(8 pozycji) do pomiaru emocjonalnego odcięcia od partnera i fuzji z partnerem. 

 

Tabela 4.  
Rzetelność ostatecznej wersji Kwestionariusza Relacji (N = 674) 

Skale Kwestionariusza Relacji α Cronbacha 
Współczynnik podziału 
połówkowego Guttmana 

Stopień zróŜnicowania Ja – KR 0,90 0,78 

ZaleŜność uczuciowa 0,89 0,87 

Triangulacja z poczuciem  
odpowiedzialności za rodziców 

0,84 0,82 

Emocjonalne odcięcie od rodziców 0,89 0,86 

Autonomia 0,82 0,78 

Emocjonalne odcięcie od partnera 0,79 0,72 

Fuzja z rodzicami 0,81 0,76 

Fuzja z partnerem 0,74 0,69 

 

Korelacje mi ędzy skalami 

Analiza interkorelacji między skalami oraz korelacji między skalami a wyni-
kiem ogólnym z zastosowaniem współczynnika r Pearsona (zob. tab. 5), zgod-
nie z oczekiwaniami wykazała, Ŝe korelacje między skalami a wynikiem ogól-
nym są umiarkowane i wysokie – od r(674) = 0,386 dla Fuzji z partnerem do 
r(674) = 0,786 dla ZaleŜności uczuciowej), zaś współczynniki korelacji między 
poszczególnymi skalami moŜna uznać za niskie i umiarkowane – od nieistot-
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nych do r(674) = 0,508 między skalą Triangulacji z Poczuciem odpowiedzial-
ności za rodziców a skalą Fuzji z rodzicami. 
 

Tabela 5. 
Interkorelacje między skalami KR oraz korelacje między skalami a wynikiem 
ogólnym KR (N = 674) 

Zu T Eor A1 Eop Fr Fp2 
Stopień 

zróŜnico-
wania  

Ja1 – KR 
0,786 

p<0,0001 
0,579 

p<0,0001 
0,494 

p<0,0001 
0,506 

p<0,0001 
0,509 

p<0,0001 
0,599 

p<0,0001 
0,386 

p<0,0001 

ZaleŜność 
uczuciowa 
(Zu) 

 
0,466 

p<0,0001 
0,232 

p<0,0001 
0,295 

p<0,0001 
0,247 

p<0,0001 
0,418 

p<0,0001 
0,283 

p<0,0001 

Triangulacja 
z poczuciem 
odpowiedzial-
ności za 
rodziców (T) 

  
-0,192 

p<0,0001 
0,018 

n.i 
0,083 

p<0,032 
0,508 

p<0,001 
0,332 

p<0,0001 

Emocjonalne 
odcięcie  
od rodziców 
(Eor) 

   
0,284 

p<0,0001 
0,450 

p<0,0001 
0,018 
n.i. 

-0,053 
n.i. 

Autonomia1 
(A) 

    
0,196 

p<0,0001 
0,100 

p<0,01 
0,164 

p<0,0001 

Emocjonalne 
odcięcie  
od partnera 
(Eop) 

     
0,188 

p<0,0001 
-0,168 

p<0,0001 

Fuzja  
z rodzicami 
(Fr) 

      
0,110 

p<0,004 

1 Skale odwrócone (im wyŜszy wynik w skali, tym niŜsze natęŜenie mierzonej zmiennej), a więc 
znak korelacji naleŜy interpretować odwrotnie; 2 Fp – Fuzja z partnerem 

 

Trafno ść ostatecznej wersji Kwestionariusza Relacji 

Kwestionariusz Differentiation of Self Inventory-Revised – DSI-R (Skowron, 
Friedlander, 1998; Skowron, Schmitt, 2003) słuŜy do pomiaru stopnia zróŜni-
cowania Ja, a więc tego samego konstruktu teoretycznego, co KR. Ze względu 
na dobre właściwości psychometryczne jest najczęściej stosowanym kwestio-
nariuszem w krajach anglojęzycznych. To składające się z 46 pozycji narzędzie 
umoŜliwia oszacowanie ogólnego poziomu zróŜnicowania Ja, jak równieŜ po-
miar jego poszczególnych aspektów: Emocjonalnej reaktywności, czyli tenden-
cji do reagowania na bodźce środowiskowe na bazie emocji; Pozycji Ja, czyli 
jasno zdefiniowanego, stabilnego poczucia siebie i utrzymywania własnych 
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przekonań, pomimo presji innych osób; Emocjonalnego odcięcia, czyli lęku 
przed intymnością i zaangaŜowaniem w relacje oraz behawioralnych obron 
przed tymi lękami, a takŜe Fuzji, czyli nadmiernego zaangaŜowania emocjo-
nalnego i nadmiernej identyfikacji z innymi, zwłaszcza z którymś z rodziców, 
małej zdolności do utrzymywania własnego zdania i trudności z podejmowa-
niem własnych decyzji oraz silnej potrzeby aprobaty. Rzetelność wersji anglo-
języcznej kwestionariusza DSI-R, mierzona za pomocą współczynnika α Cron-
bacha, wynosi 0,92, natomiast rzetelność poszczególnych skal (α) jest równa 
0,89 – dla skali Emocjonalnej reaktywności, α = 0,86 – dla skali Fuzji,  
α = 0,84 – dla skali Emocjonalnego odcięcia i 0,81 – dla skali Pozycji Ja 
(Skowron, Schmitt, 2003). Współczynniki rzetelności polskiej wersji DSI-R, 
obliczane na próbie 330 osób, osiągnęły zbliŜone wartości (odpowiednio: 0,92; 
0,85; 0,82; 0,83; 0,78). 

Spodziewano się wysokiej korelacji między wynikami ogólnymi uzyskiwa-
nymi w KR a wynikami otrzymanymi w DSI-R, co zostało potwierdzone (zob. 
tab. 5). Oczekiwano, Ŝe skala ZaleŜności uczuciowej KR będzie najsilniej do-
datnio związana ze skalą Fuzji i skalą Emocjonalnej reaktywności DSI-R. 
Spodziewano się, Ŝe skala Triangulacji z Poczuciem odpowiedzialności za ro-
dziców KR powinna być najsilniej pozytywnie związana ze skalą Fuzji DSI-R. 
Przewidywano równieŜ silne dodatnie korelacje między obiema skalami do 
pomiaru emocjonalnego odcięcia KR a skalą Emocjonalnego odcięcia DSI-R. 
Oczekiwano, Ŝe skala Autonomii KR będzie najsilniej dodatnio korelować ze 
skalą Pozycji Ja DSI-R, a skale Fuzji z rodzicami i Fuzji z partnerem KR ze 
skalą Fuzji DSI-R. Ponadto, biorąc pod uwagę, Ŝe narzędzia mierzą ten sam 
konstrukt, oczekiwano generalnie duŜej współzmienności pomiędzy ich ska-
lami i istotnych statystycznie korelacji między nimi. Analiza korelacji (zob. 
tab. 6) potwierdziła powyŜsze oczekiwania. 

Drugą metodą sprawdzenia trafności teoretycznej była analiza korelacji 
między wynikami uzyskiwanymi w KR a wynikami w polskojęzycznej wersji 
Skali Samooceny Rosenberga (1965; polska adaptacja – Łaguna, Lachowicz-
Tabaczek, Dzwonkowska, 2007). Spodziewano się pozytywnego związku mię-
dzy stopniem zróŜnicowania Ja i samooceną. Jeśli bowiem granice między Ja  
i nie-Ja są niewyraźne, obraz siebie staje się niejasny, niestabilny i nadmier-
nie zaleŜny od informacji potwierdzających Ja (Jakubik, 1997), a relacjom  
z innymi towarzyszy wzmoŜona reaktywność emocjonalna (Bowen, 2004). Ta 
wyolbrzymiona zaleŜność od opinii innych i brak poczucia własnej odrębności 
uniemoŜliwia postrzeganie samego siebie jako jednostki kompetentnej i war-
tościowej. Ponadto dotychczasowe badania z zastosowaniem innych narzędzi 
pomiaru stopnia zróŜnicowania Ja potwierdzały takie przewidywanie (np. 
Bartle, Anderson, Sabatelli, 1989; Bartle, Sabatelli, 1995; Protinsky, Gilkey, 
1996). Zgodnie z oczekiwaniem okazało się, Ŝe im wyŜszy był stopień zróŜni-
cowania Ja badanych mierzony KR5, tym wyŜsza była ich samoocena mierzona 

                                                 
5 WyŜszy wynik uzyskany w kwestionariuszu oznacza niŜszy stopień zróŜnicowa-

nia Ja. 
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Skalą Samooceny Rosenberga – r(663) = -0,445; p<0,0001. Podobnie im wyŜsza 
była autonomia6 badanych, tym wyŜsza była ich samoocena (r(668) = -0,363; 
p<0,0001). Biorąc pod uwagę pozostałe aspekty zróŜnicowania Ja, najsilniej 
negatywnie związana z samooceną była zaleŜność uczuciowa – r(666) = -0,403; 
p<0,0001, w dalszej kolejności: emocjonalne odcięcie od partnera, emocjonal-
ne odcięcie od rodziców i fuzja z rodzicami – odpowiednio: r(668) = -0,312;  
r(668) = -0,303; r(668) = -0,214 – wszystkie na poziomie istotności p<0,0001. 
Triangulacja z poczuciem odpowiedzialności za rodziców była znacznie słabiej 
powiązana z samooceną – r(666) = -0,080; p<0,04), natomiast fuzja z partne-
rem nie była istotnie skorelowana z samooceną. 

 
 

Tabela 6. 
Korelacje między wynikami uzyskanymi w KR a wynikami uzyskanymi  
w DSI-R 

 DSI-R1 
Reaktywność 
emocjonalna 

Pozycja 
Ja1 

Emocjonalne 
odcięcie 

Fuzja 

Stopień zróŜnico-
wania Ja1 – KR 

0,779 
p<0,0001 

0,589 
p<0,0001 

0,514 
p<0,0001 

0,602 
p<0,0001 

0,681 
p<0,0001 

ZaleŜność uczu-
ciowa 

0,795 
p<0,0001 

0,751 
p<0,0001 

0,545 
p<0,0001 

0,398 
p<0,0001 

0,740 
p<0,0001 

Triangulacja  
z poczuciem  
odpowiedzialności 
za rodziców  

0,412 
p<0,0001 

0,368 
p<0,0001 

0,155 
p<0,0001 

0,145 
p<0,0001 

0,589 
p<0,0001 

Emocjonalne  
odcięcie  
od rodziców 

0,317 
p<0,0001 

0,188 
p<0,0001 

0,236 
p<0,0001 

0,492 
p<0,0001 

0,039 
n.i. 

Autonomia1 
0,383 

p<0,0001 
0,204 

p<0,0001 
0,468 

p<0,0001 
0,324 

p<0,0001 
0,210 

p<0,0001 

Emocjonalne  
odcięcie  
od partnera 

0,423 
p<0,0001 

0,204 
p<0,0001 

0,127 
p<0,001 

0,771 
p<0,0001 

0,148 
p<0,0001 

Fuzja z rodzicami 
0,472 

p<0,0001 
0,349 

p<0,0001 
0,319 

p<0,0001 
0,219 

p<0,0001 
0,575 

p<0,0001 

Fuzja z partnerem 
0,155 

p<0,0001 
0,111 

p<0,004 
0,103 

p<0,008 
-0,028 

n.i. 
0,304 

p<0,0001 

1 Skale odwrócone (im wyŜszy wynik w skali, tym niŜsze natęŜenie mierzonej zmiennej), a więc 
znak korelacji naleŜy interpretować odwrotnie. 

 

                                                 
6 WyŜszy wynik uzyskany w skali Autonomii oznacza niŜszy poziom autonomii. 
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Trzecim sposobem weryfikacji trafności teoretycznej Kwestionariusza Re-
lacji była analiza korelacji między wynikami uzyskiwanymi za pomocą tego 
narzędzia a wynikami otrzymanymi w polskojęzycznej wersji kwestionariusza 
Dyadic Adjustment Scale – DAS (Spanier, 1976; polska adaptacja – Cieślak, 
1989), słuŜącego do pomiaru satysfakcji ze związku. Zgodnie z teorią Bowena 
(2004) spodziewano się pozytywnego związku między stopniem zróŜnicowania 
Ja a zadowoleniem z małŜeństwa, na co wskazują równieŜ dotychczasowe 
badania empiryczne (np. Bray, Harvey, Williamson, 1987; Sabatelli, Bartle-
Haring, 2003; Skowron, 2000; Skowron, Friedlander, 1998). Analizy potwier-
dziły to oczekiwanie – im wyŜszy był stopień zróŜnicowania Ja mierzony KR7, 
tym wyŜsza była satysfakcja małŜeńska badanych mierzona DAS – r(376) = 
= -0,266; p<0,0001. Podobnie, im wyŜsza była autonomia8 małŜonków, tym 
bardziej byli oni zadowoleni ze związku – r(377) = -0,334; p<0,0001. Biorąc 
pod uwagę pozostałe aspekty zróŜnicowania Ja, najsilniej negatywnie z satys-
fakcją małŜeńską związane było emocjonalne odcięcie od partnera – r(377) = 
= -0,587; p<0,0001, a w dalszej kolejności: emocjonalne odcięcie od rodziców – 
r(377) = -0,260; p<0,0001, fuzja z rodzicami – r(377) = -0,203; p<0,0001  
i zaleŜność uczuciowa – r(377) = -0,132; p<0,01. Triangulacja z poczuciem 
odpowiedzialności za rodziców nie była istotnie związana z satysfakcją 
małŜeńską. Fuzja z partnerem wiązała się natomiast z satysfakcją małŜeńską 
w niezgodny z teorią Bowena, pozytywny sposób – r(377) = 0,463; p<0,0001, co 
jest jednak wynikiem uzyskiwanym za pomocą róŜnych narzędzi w róŜnych 
kulturach (Korea – Cho i Chung, 2002 – za: Chung, Gale, 2006; Australia – 
Schubert, Winkelman, 2003; Stany Zjednoczone – Skowron, 2000). Prawdo-
podobnie jest to związane ze wspominaną juŜ, tymczasową ochronną i łago-
dzącą funkcją umiarkowanego nasilenia fuzji z partnerem. 

 
* 

 
Kwestionariusz Relacji (69 pozycji) zaprojektowany został do pomiaru zróŜni-
cowania Ja jako złoŜonego, wielowymiarowego konstruktu. UmoŜliwia on 
oszacowanie ogólnego poziomu zróŜnicowania Ja (suma punktów uzyskanych 
we wszystkich pozycjach kwestionariusza), jak równieŜ pomiar poszczególnych 
aspektów zróŜnicowania Ja (suma punktów uzyskanych w pozycjach naleŜą-
cych do poszczególnych skal). Skale wyłonione zostały empirycznie za pomocą 
analizy czynnikowej i są to: 1) ZaleŜność uczuciowa (11 pozycji); 2) Triangula-
cja z Poczuciem odpowiedzialności za rodziców (11 pozycji); 3) Emocjonalne 
odcięcie od rodziców (11 pozycji); 4) Autonomia (11 pozycji); 5) Emocjonalne 
odcięcie od partnera (8 pozycji); 6) Fuzja z rodzicami (9 pozycji); 7) Fuzja  
z partnerem (8 pozycji).  

                                                 
7 WyŜszy wynik uzyskany w kwestionariuszu oznacza niŜszy stopień zróŜnico-

wania Ja. 
8 WyŜszy wynik uzyskany w skali Autonomii oznacza niŜszy poziom autonomii. 
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Badany ocenia w sześciostopniowej skali, jak dalece trafnie stwierdzenia 
zawarte w kwestionariuszu opisują jego osobę („całkowicie nieprawdziwe” – 1, 
„nieprawdziwe” – 2, „raczej nieprawdziwe” – 3, „raczej prawdziwe” – 4, „praw-
dziwe” – 5, „całkowicie prawdziwe” – 6). KaŜda pozycja jest punktowana od  
1 do 6, a więc wynik ogólny osoby badanej moŜe mieścić się w zakresie od 69 
do 414 punktów. Im wyŜszy wynik ogólny uzyskany w kwestionariuszu, tym 
niŜszy stopień zróŜnicowania Ja. Jeśli poddajemy analizie poszczególne 
aspekty zróŜnicowania Ja – wyŜszy wynik w skali ZaleŜności uczuciowej, 
Triangulacji z poczuciem odpowiedzialności za rodziców, Emocjonalnego 
odcięcia od rodziców, Emocjonalnego odcięcia od partnera, Fuzji z rodzicami  
i Fuzji z partnerem oznacza większe nasilenie tych aspektów. WyŜszy wynik  
w skali Autonomii oznacza zaś mniejsze nasilenie autonomii.  

Kwestionariusz zaprojektowany został do pomiaru stopnia zróŜnicowania 
Ja osób dorosłych. Wykazano, Ŝe jest narzędziem rzetelnym (zadowalająca 
zgodność wewnętrzna (α) = 0,90 dla całego kwestionariusza oraz od 0,74 do 
0,89 dla poszczególnych skal) i trafnym. Kwestionariusz Relacji moŜe być więc 
stosowany w badaniach naukowych. 
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